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,,Quia Graecus regeret Latinos, graecistnoribus, aut quis Latina3 Graecos, laiinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wiclitigsten Aufgaben der Wiasénschaften ist ea, der Gosetzgebung vorzuarbeíten, dem Gesetzgeber leitende Grundsátze zu geben, die Folgerungen darar.s zu lehren, die Grundideen des Reehts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspragimg zu vert'olgen, die Ursachen gewisser wohlthatiger oder naclitheiliger Ersclieinungen zu erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sieliten, Schlüsse daraus abzuleitén und
blare Begriffe aufzust ellen."
"Mittermaier, die Strafgesetzgebung 111 ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Test, 1866. Nyomatott Heekeuasí Gusztávnál.

TAUTAL
Jegyzet.

A mely czilckek különböző r o v a t o k alá t a r t o z n a k , mindenik r o v a t alatt fellelhetők.

A s z e r k e s z t ő előszava

Bányajog;.
Császári rendelet a bányavámok mérséklése
iránt
A k e r e s k e d e l m i s n é p g a z d á s z a t i , valamint a
p é n z ü g y i minisztériumok rendelete 1866 a p r .
25-i ől a bányamérték s szabad túrzási illeték
befizetési h a t á r i d e j é n e k megváltoztatására
vonatkozólag
Az u j porosz b á n y a t ö r v é n y (Dr. D ü h r i n g
u t á n Bozóky Alajostól)
Vége
Török bányaügy

271

319
749
764
8í6

Büntetőjog.
A

halálbüntetés k é r d é s é b e n véleményadásra
k i r e n d e l t angol b i z o t t m á n y munkálata . . .
A svájczi büntető t ö r v é n y h o z á s (Löw Tóbiást ól)
M i t t e r m a i e r müve a halálbüntetésről a n g o l és
f r a n c z i a fordításban
E g y e s k ü d t s z é k i ülés Z ü r i c h b e n
Vége
A b ű n t á r s a k tanúvallomása
Adalék az öngyilkosságok történetéhez . . .
Vége
Gyilkossági bűneset és végtárgyalás L i p c s é b e n
Vég«
398
F e n y i t ő i t é l ü t e k a j . K. 14. számában i s m e r t e t e t t
b ü n ü g y b e n (Bűntársuk vallomása) . . . .
Folytafás
Folytatás
Vége
.'
A t e s t i b ü n t e t é s az a n g o l hadseregnél
. . .
G y i l k o s s á g i bűneset ( K ö z l i Mérai Nagy Gy.ula)
Vége
1 zsemlepör. Emberölési bűneset (közli M é r a i
N a g y Gyula)
ijíl P o m m e r a i s magyar k i a d á s b a n
A k a t o n a i törvényszékek b ü n t e t ő hatósága . .
B ü n t e t ő jogesetek (Löw T ó b i á s t ó l )
. . . .
Az orosz b ü n t e t ő t ö r v é n y h o z á s
Magánkormán}' és magántörvénykezés. B ű n e s e t
G y i l k o s s á g és öngyilkossági kísérlet szerelemből
E g y zsebnietsző n a p l ó j a
F o g h á z j a v i t á s (lásd ezen r o v a t b a n )

Egyházjog.
Kánonjog-tudori szigorlatok
A k á n o n j o g t u d o r s á g a in. kir. t. egyetemen ( D r .
K ő n e k Sándortól)
'
H a z á n k szentszékeihez! ( D r . Kőnek Sándortól)
F e j t e g e t é s e k a házassági j o g köréből (Dr. R e n t m e í s z t e r Antaltól)
A t é v e d é s (error) m i n t házasságbontó a k a dály
^ . . . .
Folytatás
Folytatás
Folytatás

48
59
64
110
140
216
302
319
361
816

Folytatás
Vége
Szentszéki döntvények ( k ö z l i Dr. lvonek S á n d . )
I . V e g y e s h á z a s s á g n a k alattomosságból l e t t
semmisnek k i n y i l a t k o z t a t á s a
Vége
I I . Házasságigéret m e l l e t t történt t e h e r b e
ejtés m i a t t b e c s ü l e t v á l t s á g i és g y e r m e k t a r tási dij megitélésére i n d i t o t t kereset
. .
I I I . E g y k o r á b b i v á l ó p ö r b e n itéletileg kimond o t t t a r t á s i k ö t e l e z e t t s é g megszegése m i a t t
emelt panasz ü g y é b e n
Házassági pörök s t a t i s t i k á j a

533
548

669
683
684

701
766

Észjog.
Codificatio (Ökröss B á l i n t t ó l ) . Lásd a „ T ö r v é n y
hozás" alatt.
A f r a n c z i a iskola befolyása a X I X . század j o g fejlésére ( L e d r u Rollin u t á n Rakovszky I s t vántól)
Folytatás
Vége
Mohi R ó b e r t , b. Eötvös és Tocqueville k r i t i k a i
munkái
Vége
E s z j o g i elmélkedések ( G á s z n e r Lajostól)
. .
Folytatás
Vége

Fogházjavitás.
429
445 I. A z angol grófsági f o g h á z a k r e f o r m j a . ( L ö w
Tóbiástól)
457
476 I I . A l e g ú j a b b osztrák fogházi m o z g a l m a k
(M-l)
463
510 I I I . A b ö r t ö n ö k j a v i t á s á r a czélzó l e g ú j a b b t u dományos haladások j e l e s e n az ez ü g y b e n
526
t a r t o t t congressusok h a t á r o z a t a i ( I i o z ő k y
Alajostól)
602
607 I V Az a u b u r n i vagyis h a l l g a t ó börtönrendszer.
( B o z ó k y Alajostól) .
688
734 V. A genfi, máskép osztály vagy vegyes r e n d szer (Bozóky Alajostól)
741
767 V I . Az Obermeyer-fele v a g y társadalmi r e n d szer (Bozóky Alajostól)
828
846 V I I . A philadelphiai (pennsylvániai) máskép
m a g á n r e n d s z e r (Bozóky Alajostól) . . . .
Vége
*
V I I I . Az irhoni b ö r t ö n r e n d s z e r (Bozóky A l a 254
jostól)
I X . M e l y i k t e h á t mindezek után a legczélszeszerübb b ö r t ö n r e n d s z e r ? (Bozóky Alajostól)
276
321 X . Alapfeltételek, melyek nélkül m a g á n a k a
b ö r t ö n n e k czélirányos szervezése is lehetetlen
(Bozóky Alajostól)
XT.. A b ö r t ö n belszervezése (Bozóky Ala jostól)
387 X I I . J a v í t á s i eszközök (Bozóky Alajostól) . .
405 X I I I . A j a v í t ó fogházaknak mintegy kiegészítésére szolgáló m ú l h a t a t l a n i n t é z m é n y e k r ő l
4.'>3
(Bozóky A l a j o s t ó l )
. . .
486

600
618
633
621
685
721
756
785

21
150

515
568
583
596
681
694
773
775
787
807
820

824

14. A börtönrendszert tárgyazó ujabb irodalmi
X I V . A föltételes elbocsátás s a megkegyelmemozgalmak. Allgemeine deutsche Strafrechtsze'si j o g bölcs gyakorlásáról (Bozóky A.) . . 836
zeitung. Herausg. von Holtzendorff 1866 . . 796
XV. Kiszabadult rabokröli gondoskodásról (Bozóky Alajostól)
837 15. Praetori jog, azaz a praetoroknak állása a
törvénykezés terén a római államban, törekA La Roquette-fogház P á r i s b a n fiatal bünhönvéseik a polgári jog fejlesztésére s e részbeni
czök számára
159
működésüknek hatása a régi jogrendszer
Mire lehet a foglyokat használni? . . . . . 1 6 0
megváltoztatására. I r t a Bozóky Alajos. Pest
Nemee czélu társulat
256
1866
830
Ő felsége legmagasabb kegyelmi ténye . . . 287
16. Staatsrecht, Völkerrecht u. Politik. Monographien von Rob. v. Mohi. I . u. I I . Bd. T ü Jogirodalom.
bingen 1862
842
A magy. akadémia s a berlini jogtudom, társu1. Az államtudományok encyklopaediája. Irta
lat jutalomtételei
16
Mohi R ó b e r t , fordította Löw Tóbiás . . .
15
Magyar akadémiai pályázat nemzetgazdászati
2. Zeitschrift f ü r die gesammte Staatswissentörténetre
,
48
schaft. I n Verbindung mit K. K . Rau, Rob. v.
Mittermaier müve a halálbüntetésről angol és
Mohi, Professoren in H e i d e l b e r g . G. Hausfranczia fordításban
64
sen, P r o f . in Berlin, und Helferich P r . in GötDas weströmische Reich, besonders u n t e r den
tigen,herausgegeben von den Mitgliedern der
Kaisern Gratian, Valentinian I I . und Maxistaatswissenschaftlichen F a c u l t a t in Tübinmus. Von Dr. H. Ricliter
144
gen Schütz, Hoffmann, W e b e r und Schafle
X X I . J a h r g . 1865
31 A volt jobbágyság hármas könyve Boross M. . 159
191
Folytatás
45 Louis Blanc u j könyve
192
Folytatás
62 U j irodalmi vállalat
Vége
95 Átalános magyar törvénykezési eljárás Ökröss
Bálinttól
256
3. Személy- és vagyonbiztontalanság (Csat.-kó
302
Imrétől)
142 A magyar t. akadémia pályázata
A pesti kereskedelmi grémiumok emlékirata az
4. J o u r n a l du Palais, redige sous la direction de
országgyűléshez
447
M. T h . Gelle, encien M a g i s t r a t , Avocat a la
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland 448
cour imperiale de Paris, redacteur en chef
Paris
175 A m. kir. t. egyetemnek jutalomtételei 1866-ban 462
463
Vége
414 D r . Bluntschli és Roon
Válasz egynehány szóra K. urnák
540
5. Das R e c h t des Besitzes. E i n e civilistische
J o g és államtudományi könyvészet 1. 2. 3. 4. 9.
A b h a n d l u n g von Friedrich K a r i v. Savigny.
11. 15. 27. 29. 30. 37. számokban.
Siebente aus dem Nachlasse des Verfassers
Külföldi jog és államtudományi könyvészet 13.
und durch Zusiitze des Herausgebers ver26. 39. 53. számokban.
mehrte Auflage von Dr. Adolf Friedrich Rudorff. W i e n 1865
2:23
6 Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika folytoJogtörténelem.
nos tekintettel törvényhozási feladatainkra és
A sanctio pragmatica (Ökröss Bállinttól)
. . 11
társadalmi teendőinkre az anyagi érdekek teFolytatás
23
rén. A m. tud. akadémia által 1000 ft. dijjal
Folytatás
61
koszorúzott pályamunka. I r t a Kautz Gyula.
Folytatás
90
Pest 1866
.
239
Folytatás
120
Folytatása
252
Vége
137
Folytatása
639
Vége
653 Az unió történetéhez.
I. Az erdélyországi, u. m. N. Küküllő, Torda,
7. A m a g y a r váltóeljárás I r t a Dr. D e g m GuszKolos, Belső Szolnok, Hunyad és Felsőtáv P e s t 1866
431
Fehér vármegyéknek; nem különben N.8. Franczia polgári törvénykönyv (Code NapoUdvarhely a n y a - , Keresztúr és Bardutz
léon) F o r d í t o t t a Kun Barna. P e s t 1866. . . 461
fiú-székely székeknek, N.-Maros széknek,
9. Carey Henrik és nernzetgazdászati tana (AdAranyos-széknek és Három-széknek, u. m.
ler Károly után Bozóky Alajostól) . . . .
478
Sepsi, Kézdi, Orbai és Miklósvári székek10. Felolvasások megnyitása a budapesti könyvnek, Erdélynek Magyarországgal szoronyomdászok önképző egyletében 1866. ausabban való összekapcsoltatása végett, az
gusztus 12
574
ország egybegyűlt rendeihez küldött levele 154
11. Mohi Róbert, b. Eötvös és Torqueville kriI I . Fiume beczikkelyeztetése az 1807. évi ortikai munkái
621
szággyülésen
157
Vége
685
Koronázási ünn epély Budán, 1792. (Ökröss Bá12. Das moderné Kriegssrecht der eivilisirten
linttói)
171
Staaten, von J . K. Bluntschli. Nördlingcn
Vége
185
1866. ( D r . Dühring után Bozóky Alajostól) 715
Az 1743/4-iki novelláris articulusok keletkezése
13. Az uj poros« bányatörvény (Dr. Dühring
(Szilágyi Sándortól)
200
után Bozóky Alajostól)
749
Folytatás
235
Véee
764

Folytatás
Folytatás
Folytatás
Vége
Az 1843/4-ik évi országgyűlés (Ökröss Bálint.)
Folytatás
Folytatás
Folytatás
Folytatás
Folytatás
Folytatás . . . '
Folytatás
Vége
. .
E g y érdekes szerződés a X V I I . századból (közli
Szilágyi Sándor)
A magna Cliarta (Dr. Hegedűs Candidtól) . .
Folytatás
Vége
. _ . . . .
Az őskor jogtörténelmi es nemzetközi viszonyai
(Laurent F . után Rakovszky I.-tól)
. . .
Vége
A franczia iskola befolyása a X I X . század j o g fejlésére (Ledru-llollin után Rakovszky Istvántól)
Folytatás
Vége
A svéd alkotmányreform (Bernhardt után Bozóky Alajostól)
Adatok a szövetség áttekintéséhez Svájczban .

Közigazgatás.

248
267
296
329
281
315
347
376
409
439
491
521
653
426
455
472
505

vámkezelés nélkül a külföldre lehető küldését
illetőleg. (Hiv. rend.)
Hirdetmény a Francziaországba szóló leveleknek rendes bérmentesitésére nézve (Hivatalos rendelet)
Magyarország anyagi érdekei
A kalocsai takarékpénztár
Császári rendeleta bányavámok mérséklése iránt
Földtehermentesitési törvény Erdélyország számára
A biztositásnak u j neme
Takarékügy a t ö r ö k birodalomban
Távirati nyelv
A francziaországi pénzviszonyok
Takarékpénztárak .
Spanyolhon pénz- és hitelviszonyai
. . . .
Arany és ezüst
Anglia jövője

159
190
256
256
271
381
463
496
702
719
784
846
815
845

Nemzetközi jog.

536 Kereskedelmi szerződés Ausztria és N. Britannia
571
közt
Császári rendelet 1866.julius 9-ról, ellenségess
gyanús hajóknak letartóztatására, elfogására,
600
s martalékjogi bánásmódjára vonatkozólag, a
618
tengeri háború kitörése után
633
Vége .
Kalózás a tengeri háborúban (,Gosen után Bo809 ~ zoky AlajósToTJ" . . .
352 Das moderne Kriegsrecht der ci vilisirten Staaten,
von J . K. Bluntschli (Bozóky Alajos) . . .
Az őskor jogtörténelmi és nemzetközi viszonyai
(Laurent F . után Rakovszky I - t ó l ) . . . .
64
Vége
.
Császári rendelet 1866. máj. 13-ról a párisi bé143
ke-eongressusnak, a tengereni kereskedés
háborús időbeni ótalmára irányzott nyilatko144
zata létesítése v é g e t t
Dr. Bluntschli és Roon
. .
208

Irodalmi és művészeti munkák eljuttatása a
külföldi udvarokhoz (Hivatalos rendelet)
.
M. k. helytartótanácsi körrendelet a katonai
egyének házassági kérvényei tárgyában
.
M. k. helytartótanácsi körintézvény az okmányés levélbélyegek stb. hamisítása iránt . . .
M. k. helytartótanácsi körintézvény a közokmányok hitelesítése iránt
Pénzügy.
Felhívás a pápai jogakadémia nyilvánossági joga
elismerésének érdekében
255 Pénzügyi törvény az 1866. évre. (Hivatalos
rendelet)
M. k. helytartótanácsi körintézvény a besorozott tanulók szabadsággali elbocsátása iránt. 766 A pénzügyminisztérium rendelete 1866. január
16-ról a hitelintézetekkeli illetékbánásmódra
Nemzetgazdászat.
vonatkozólag (Hiv rendelet)
A pénzügyminisztérium kibocsátványa az átaláA védegyleti agitatió, annak jelentősége és köznos államadósság kötelezvényei szelvényeinek
gazdasági tévedései (Dr. Kautz Gyulától) . 53
fizetés fejébeni elfogadása iránt az adóhivaNemzetgazdaságunk és a vámpolitika. I r t a Dr.
Kautz Gyula. P e s t 1866 (Ismertetés) . . . 239
talok és pénztárak részéről
Folytatás
252 A pénzügyminisztérium kibocsátványa a bélyegjegyek iránt
Folytatás
639
Vége
753 Császári rendelet a bányavámok mérséklése iránt
Bélyegmentesség
Carey Henrik és nemzetgazdászati tana (Adler
K. után Bozóky Alajostól)
478 Törvény 1866 april 24-ről a pénzeszközök elöszerzésére vonatkozólag az állam 1866-évbeni
A kormány befolyása a nemzetgazdászatra (John
kötelezettségeinek teljesítése v é g e t t
. . .
Stuart Mill nyomán Huszár Imrétől) . . . 563
Vége. Az adózás átalános elveiről
660 Törvény 1866. május 5-ről az 1 ftos s 5 ftos a.
é. bankjegyeknek az államkincstárra átvéteA kereskedelmi s népgazdászati minisztérium
rendelete 1866. szept. 5-ről, a nyomtatványok,
lére vonatkozólag
áru-próbák s mustrák minősége iránt azoknak
A pénzügyminisztérium kibocsátványa a biztoa belföldön a levélpostávali szétküldésénél
sítási szerződésektőli illetékek tárgyában . .
(Hivatalos rendelet)
641 Az európai államok adóképessége
Háború és nemzetgazdászat
710 Császári rendelet 1866. feug. 19 ről, a nyomtatPostautalványok
128
ványok, árúpróbák a mustrákérti póstabér
Kisebb mennyiségű áruezikkeknek postaúton
mérséklése iránt

65

495
528
502
715
536
571

381
463

49
111

191
224
271
270
301
335
351
607
655

A kir. tárnokmester körrendelete s községeknek
az országos alapból nyert inségi kölcsön ö k r e vonatkozó kötelezvényei bélyegmentessége iránt
A francziaországi pénzviszonyok . . . . .
Utlevéldijak (Hivatalos rendelet)
A m. kir. helytartótanács körintézvénye az
186%-ik évi megyei tisztviselők hátralévő
fizetései iránt (Hiv. rend )
A r a n y és ezüst
Spanyolhon pénz- és hitelviszonyai
. . . .

672
719
751
799
815
846

Rendészet.
A személy- s vagyonbiztontalanság a mult
évekből
Vége
.
Személy- és vagyonbiztontalanság (Csatskó I m rétől
Személyes szabadság (Huszár Imrétől) . . .
Országos csendőrparancsnokságok
U j a b b adalék a személy- és vagyonbíztontalansághoz
A m. kir. helytartótanács körintézvénye az állatjárványokterjedésének meggátlása iránt ( H i v .
rend.)

Statistika.

35
70
142
180
271
286
750

mányi karánál t a r t o t t tudori szigorlatok, vitatkozások és tudori avatásoknak Í86 5 /6-évben 606
Váltóügyvédek kimutatása
606
Angolország vastermelése
607
Higanytermelés
607
Páris iparstatistikája
607
Az európai államok adóképessége
607
Poroszország baromállása
608
Iskolai műveltség Olaszhonban
623
Angol gőzhajótársaságok
623
Bécs lakossága
624
Oroszország kereskedése Tatárországban
. . 655
A Poroszország által bekebelezett államok . . 656
Áttekintése a jelzálogi forgalom és jelzálogi
állapotnak Berlinben 1860-1864-ig . . . .
703
A bécsi egyetemnéli felolvasások 186 8 /7-ben . 718
A fokföld " . . . . ,
717
A Peninsular és Orientál gőzhajózási társulatok 720
Az iskolai képzettség Poroszországban . . . 720
Nagybritannia ujságstatiatikája
736
Anglia és uj-Hollandia összeköttetése . . . .
736
A berlini államvizsgálati bizottmány . . . .
736
Egyiptom kereskedése
751
Anglia népessége . . *
752
Házassági pörök statistikája
766
Ausztria répaczukor-ipara
767
Távirdaforgalom Ausztriában
767
Selyembogarak
"
768
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Úrbér.

Kereskedők, az aláirásí czimök bejegyzése előtt
keletkezett könyvbeli tartozásaikért, a váltótörvényszék előtt, aláirási czimöknek később
lett bejegyeztetése után sem pereltethetnek
be, hanem efféle követelések a köztörvény
u t j á n érvényesitendők. Jogeset. (Közli Szeniczey Gusztáv)
;
Váltóvégrehajtási jogeset. (Közli Piendeszak
Károly)
Köztörvényi bíróságok előtt lefolyt pereket,
midőn már azok végrehajtási zálogolással és
becsléssel befejeztettek, a csődbírósághoz osztályozás végett csak azon esetre kell áttenni,
ha a lezálogolt j a v a k a csődtömeghez cs itolt a t t a k . J o g e s e t (K. Szeniczey G.)
. . . .
A felfedező eskü kérdéséhez, részvénytársulatoknál, csödügyekben. Jogeset
Csődnyitás makacsságból. Jogeset
A magyar váltóeljárás Dr. Degen Gusztávtól .
Haszonbéri szerződés által megszerzett házbérszedési jog, az időközben m e g b u k o t t bérbeadó csődtömege és a korábban bekeblezett
hitelezőkellenében nem foganatosítható. J o g eset. (Közli Szeniczey G.)

Az úrbéri kárpótlási ügykezelése Kraszna-, Közép-Szolnok, Zaránd megyékben és Kővár-vi_ déken (Hiv. rendelet)
.129
Haszonbérí szerződés azon esetben, ha a bérbeÚrbéri kárpótlás bejelentése Erdélyben (Hiv.
adó csőd alá esik, érvényességében fennáll
rendelet
272
ugyan, de a haszonbérlő köteles, — habár a
Földtehermentesitési törvény Erdélyország szábefolyandó haszonbéri jövedelmeket az előtte
mára
881
haszonbérösszeget már több évre előre kifiElvkérdés az alispáni biróság előtt létrejött s
zette volna is, — a betáblázott követeléfelsőbirósági jóváhagyás végett felterjesztett
sek erejéig a csődtömegnek kiszolgáltatni.
ú r b é r i egyezségek felülvizsgálatánál a királyi
J o g e s e t . (K. Szeniczey G.)
itélő tábla által elfogadott eljárásra nézve.
J o g e s e t . (Közli Nozdroviczky Gyula) . . . 637 Vélemények a haszonbéri szerződés érvényességéhez csőd esetében
Váltó- és kereskedelmijog.
Óvá.st a lejárat napján deli 12 óra előtt is ki lehet venni, ha az adós a fizetés v é g e t t i bemuMidőn valamely f o r g a t ó , — a lejáratkor más
tatáskor magának a déli 12 óráig t a r t ó váraáltal már megovatolt váltót magához váltja,
kozást nem veszi igénybe. J o g e s e t (Közli
— az óvás-közlést csak a beváltás napjától
Szeniczey Gusztáv.)
számítandó törvényes idő alatt köteles teljesíteni, — a nélkül, hogy előzőire nézve viszH a több váltóelfogadó közül valamelyik az álkereseti jogát elvesztené. J o g e s e t (közli Szetaluk egyetemlegesen elfogadott váltó lejárta
niczey Gusztáv)
14
előtt csőd alá esik, a váltó azért a többi elfogadó irányában lejártnak nem tekintethetik
Csőd megnyitása előtt bármi módon szerzett
Jogeset (K. Szeniczey G.)
zálogjoggal biztosított köztörvényi követeA birói egyezség utján kitűzött fizetési határlések, ugy szintén ingatlan birtokra vezetett
idő eltelte előtt közpolgári uton elrendelt és
végrehajtási zálogjoggal ellátott váltóköveteljesitett biztosítási foglalás z á l o g j o g o t nem
telések iránt folyamatban levő perek, ha a
ad, s csak polgári zárlat természetével bir,
végrehajtás árveréssel még be nem fejeztemely — a bár későbbi— váltói végrehajtatok
t e t t : az adós ellen időközben folyamatba t e t t
előtt elsőbbséget nem alapit meg. J o g e s e t
csődperhez osztályozás végett átteendók.
Jogeset, (Közli Szeniczey Gusztáv) . . . .
44
(Közli Bozóky Alajos)
Kereskedelmi szerződés Ausztria és N. BritanÓvásközlés pusztán levél által, — azaz ha a lenia közt. (Államszerződés.)
65
vél mellett az óvási oklevél sem eredetben,
sem másolatban az óvás kivételéről tudósítanA táviratokról a kereskedelmi jogban (Dr. Hedó előzőnek meg nem küldetett, — viszkegedűs Candidtól)
97
reset alapjául nem szolgálhat. J o g e s e t . (Közli
Váltóban, ha a k i t e t t pénzmennyiségre (értékre)
Szeniczey G.)
nézve a számokban és betűkkel irt szavakban
Csődkérhetési jogosultság
egymástól eltérő különbség mutatkozik, a
betűkkel irt szöveg elhatározónak nem vétetA kereskedelmi s népgazdászati minisztérium
hetik, hanem a váltó valódi értékét egyéb birendelete a nyomtatványok, árupróbák s
zonyítékok által is lehet igazolni. Jogeset.
mustrák minősége iránt, azoknak a belföldön
(Szeniczey G.-tól)
158
a levélpostávali szétküldésénél (Hiv. rend.)
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési díj egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : A szerkesztő előszava. — Codificatio. (Ökröss B.). — A szerzői jog törvényhozásának
jelenlegi állapota. (Lw.) — A sanctio pragmatica. (Jogtörténelmi tanulmány Ökröss B.-tól.) — Tárgyalási terem. Az óvásközlés teljesítésének határideje a forgatóra nézve Szeniczeytől. — Jogirodalom. Az
államtudományok encyklopaediája Irta Mohi Róbert, forditotta Löw Tóbiás. — J o g - és államtudományi könyvészet. — Különfélék: A magyar akadémia s a berlini jogtud. társulat jutalomtételei.

A szerkesztő előszava.
Az utóbbi évtizedek alatt válságos
időket élt hazánkban a jog.
Emelkedett és sülyedt. A kor szelleme ugy akará, hogy e két szélsőségnek mindenik végpontját érintse.
Láttuk, mint fejlődött léptenkint, de
biztosan, mindig előre; mint küzdött
körültekintve s mindig nemzeti irányban. S habár nem nyújthatott mindenkor áldozatot: legalább folyvást táplálta a szent tüzet, s annyi zápor és vihar közt kialudni nem hagyta soha.
Láttuk ismét nehéz tusák között
Mint dőlt meg sebeiben, mint sorvadt
össze egy ádáz kornak jégkebelén.
Meghaltnak hitte a világ
a honfiúi fájdalom nem tudott a nemzetellenes káröröm nem akart remélni.
Évek multak el, s hosszú, kinteljes
éj után szebb napoknak láttuk viradni
hajnalát.
Egy jobb kor szelleme jött a ravatalhoz, s fellebbentve a fátyolt, tizenkét
évnek súlyos szemfödelét, azt mondá,
mit üdvözitőnk hajdan egy lányka sirja

felett: „A gyermek nem halt meg, csak
aluszik."
T
j

Alom volt tehát, melyben a halál
hideg képét láttuk. De az álom csak fél
élet még, s fél élet annyi, mint fél halál
A szerves élet a munkában
nyilatkozik.
Maga a fejdelem jött tehát, s munkára ébreszté az aluvót.
És most ismét látjuk élni, munkálni ujolag. L á t j u k , mint pezsdül
fel a drága élet, mint fesziti nemes
tűz az idegeket a félbeszakitott munka
után, mint veszi föl az elejtett irányt,
keresve, mint tavasz idején a megáradt
folyam, kövek és bozót közt az előbbi
medret.
Látjuk ujra ; mint fejlődik és küzd
— mindig előre, de nem léptenként,
mint előbb, hanem oly arányban, mit a
tennivalók dimensioja elért s a kor igényei követelnek.
És ez arány felette nagy. Alig van
viszony az életben s mozzanat a jogintézményekbenjmelynek a körülmények 1

hez képest módosításra, szervezésre
vagy alkotásra szüksége ne volna.
Mik lesznek a teendők, miket a jogélet u j szakában a törvényhozástól
várunk s mit a közjó minden egyestől
követel: a programmban már elmondottuk. Itt csak azon édes reménynek
adunk kifejezést, hogy kitartó munkásság és honszerelem végrehajt minden
kezdetet.
Elmondottuk azt is, mily szerepkört
t a r t u n k nyitva a jogtudományi közlönynek. Itt csak annyit szabadjon
megjegyeznünk, hogy bár a munkaképesség nem áll arányban a feladat nagyságával: munkakészség és honszeretet
soha nem fognak nálunk hiányozni.
Készséggel sorakozunk mindig azokhoz, kik a jogtudomány fejlődésében a

közjólétet látják felvirulni. Készséggel
szentelünk e lapon minden sort, munkásságunkban minden erőt s életünkben
minden időt az uj lángra szított oltárnak, mely fölött a jog istenképe áll.
És ha a nagy épülethez avagy csak
egy marok fövenyt vihetünk; ha lesz e
lapok hasábjain egyetlen szó vagy
gondolat, mely meghallgatlanul nem
enyészik el; ha tehetünk valamit, mi
nem lesz téve hiába s czéltalanul; ha
végre jogirodalmunkat a fejlettebb műveltség szinvonalához avagy csak egy
lépéssel közelebb vihetjük: megtettük
polgári kötelességünket s megfeleltünk
e szaklap hivatásának.
Áldás hazánkra, áldás a törvényhozás munkáira 1

Codificatio.
Ökröss B.-tól.

A jog.
I.

Két erő van, mely az anyag és szellem kapcsolatán, mint súlyponton, egymást szünet nélkül mérlegezi. Egyik,
— mely az anyagból indul ki, s kellemes vagy kellemetlen hatással az anyaghoz tér vissza: az érzékiség; másik, —
mely a szellem egéből száll alá, s kedves vagy kedvetlen érzetekkel a szellemre hat vissza: az értelmiség.
Az ember, mint anyagnak és szellemnek egyesülete, ezen erők hatása
alatt él, gondolkozik és cselekszik.
Mindegyik erő azon képzetek által
hat, miket a czélba vett eredmény az
érzetnek igér= Az érzékiség tehát az

anyagnak, s az értelmiség a szellemnek
ingerét táplálja.
A képzetek következménye a vágyak, a vágyaké az akarat, az akaraté
a cselekvés. Minden cselekvényben tehát
vagy az érzékiség vagy az értelmiség
kivánalmai nyilatkoznak.
E kivánalrnak véghatárán, mint
egyedüli czél, a jólét tűnik fel. Mindegyik erő tehát, mely bennünk munkál,
egyiránt a jólét felé küzd.
Ámde az érzékiség e végczélt anyagiságunk ösztönének kielégitésében, az
értelmiség pedig szellemi részünk képzetének megvalóditásában keresi. Amannak jóléte a rövid földi lét örömei s
élvei itt, ennek végczélja a legfőbb jó,
a tökély istenképe fenn.

Az eltérés nagy. A végletek közé kezet, s együtt haladnak a végczél
földnek és égnek egész távolsága sora- f e l é . . .
Ez a személy egysége.
kozik.
És van a végczélban egység, melyEs az erök küzdenek, változó szerencsével, de folytonosan, mig az élet ben az érzék és értelem együtt, egyszerves működése tart, s mig az anyag másért működnek; egység, mely mint
és szellem egyesülete föl nem oszlik. vér hatja át az élet szerveit; mely
Küzdenek egymás ellen, hogy az embert szárnyakat fűz a vágynak, munkára
osztatlanul birják; küzdenek a végczél ébreszti az akaratot s czélt tűz a csefelé, Hogy az embert jóléthez segitve, lekvényeknek.
Ez az emberi életczél egysége.
saját képzeteikhez képest boldoggá teA jólét, mely egy a végczéllal, kétgyék.
Az ember szabad akarattal bir: a féle eredményben nyer megvalóditást.
végletek közt tetszése szerint választ- Egyik, — mely az embert a helyzet
urává teszi, akaratának szabad utat
hat.
S váljon az érzékiséget kövesse-e, nyit, munkásságának szabad tért enmely csupán az anyagban él s az em- ged : az anyagi jó. Másik, — mely bebert silány rögökhöz fűzi; vagy a szel- tölti a végtelennek eszméjével, hogy
lemiségnek hódoljon, mely az isteni kiküzdve magát a lét szűk köréből,
tökélynek mint legfőbb jónak tovább- akaratának és munkásságának hatátovább lengő délibábját kergeti? A rait kitérjeszsze, s növekedő erővel a
végczélt csupán a földön, vagy csupán legfőbb tökélyhez emelkedjék: az erkölcsi jó.
az égben keresse?
Amaz anyagi részünk, ez szellemiNem!
Amaz állathoz sülyesztené le, ez is- ségünk képzeteinek s vágyainak felel
tenhez emelné föl; amazt a szellem fen- meg, s a két eredmény egyesületében
ségével, ezt az anyag gyarlóságával be áll a jólét teljessége.
Ezek szerint az ember személyisége
nem érheti.
A miben a látszat részeket külön- s életczélja, vagyis a jólét egységes
böztet m e g : a vizsgáló ész egységet fogalom. Az egység szétbontása, s az
keres. Az alkotó nem állithatá az em- alkatrészeknek eredeti önállóságukra
visszavezetése magát a fogalmat tenné
bert végtelen tusába önmagával.
Magasabb szempontot válaszszunk semmivé.
Az egységet isteni akarat hozta
tehát, s legott fölleljük az egységet.
E szempontot az önismeret nyújtja. létre, Isteni mindenható kezek illeszték
Önmagunkban s életczélunkban a bölcs be az embert, mint személyt, sajátlag
kijelölt életczéljával együtt a világalkotó harmonicus müvére ismerünk.
Igen, van bennünk egység, melyben rendszerbe.
A személyiség léte és czélja közt
mint a látkör távolában, ég és föld
ölelkezik; egység, melyben test és lélek tehát változatlan örök viszony létezik,
egybeforr, hogy megnemesüljön a durva — és ez az ember rendeltetése.
Valami isteni van bennünk, mi önanyag, s mi porból l e t t : isten képét
tudatra
ébreszt s fölemelt ujjal rendelviselje; egység,melyben az alkatrészek
levetkőzve eredeti önállóságukat, egy tetésünkre mutat; mi lehetővé teszi,
közösségben olvadnak fel; egység, mely- hogy személyiségünket s életczélunkat
ben a divergens erök kibékülve fognak fölismerjük; szabaddá és lehetővé,hogy

amazt ez utóbbiban bevégezve, rendel- az akaratban, — s itt fensőbb szabályzat, mely szerint az akarat elhatározátetésünknek megfeleljünk.
sai tényekben nyilatkoznak.
E felsőbb isteni erő a jog.
A jog tehát rendeltetésünk feltétele.
A jog helyes fogalmához ezek szeA j o g szabadsága a személynek, lehető- rint a következő eszmelánczolat vezet:
sége az életczélnak, — vagy a mi ezzel
A személyiségben anyag és szellem
azonos: a jólétnek. Más szavakkal: a van egyesülve. Az egyesülés elválhatjog képessége az embernek arra, hogy lansága oszthatlanná teszi a személyirendeltetése szerint kijelölt életczéljá- séget.
Az anyag és szellem egyesületében
ban, teljes jólétét munkálhassa és beaz érzékiség és értelmiség együtt és
végezhesse.
A jog, az erők fokozatához képest egymásért működnek. Az ember tehát
személyiségénél fogva egyiket sem köminden személynek sajátja.
Ott él az a bensőkben, hol istenről vetheti feltétlenül, akképen, hogy a
a hit fogamzik, s az igaznak, jónak és másik erő hatását kizárná.
Az erők közös hatása egyesiti az
tökélynek eszményképei születnek, —
egyesülve a hittel, összeolvadva az esz- érzékiség és értelmiség czéljait. A czél
ményképekkel, szorosan, elválhatlanul. egysége megfelel a személy egységéOtt él és munkál azon pereztöl fogva, nek.
A czél egy a jóléttel. Tehát a jólét
a mint az ember, személyiségének s
életezéljának öntudatára ébred, és az is érzéki és észszerű jó egyszersmind.
A személy, rendeltetése szerint saját
erők működése az első képzetekben
czéllal bir, sőt czélja önmagának, —
nyilatkozik.
Benső eszményiségében azonban hogy t. i. mint érzéki lény, boldogsánem maradhat; máskép nem vinne ben- gának, — s mint észszerű lény, tökénünket tovább a puszta vágynál; hanem lyesbülésének munkáját és igy saját
a külvilágba lép, hogy a képzetek kivi- személyiségét bevégezze.
A czél nem lehet elérhetlen. A hoztelében mint akaratszabadság, s a kiviteli módok választásában mint önkény zájutás lehetősége nélkül megszűnnék
czél, — s az ember életczél nélkül megnyilatkozzék.
Nem egyedül a tapasztalás müve szűnnék személyiség lenni.
A czélhoz szabadság és lehetőség
tehát, mit érzékeink tökéletlen külsőkből alkotnak; és nem az erkölcsé csu- vezet. De sem több szabadságot az akapán, mely az öntudatban él. Amaz, rat, sem nagyobb lehetőséget a cselekisteni származását kétessé, — ez, gya- vény nem vehet, mint a mennyit a czél,
korlati alkalmazhatását kivihetlenné az érzéki és erkölcsi jó kiván.
A fensőbb szabályzat már, mely a
tenné.
A tapasztalati és erkölcsi jónak s viszonyt a személyiség és életczél közt
igaznak oly szorosan kell egyesülniök, meghatározza; mely képességet ad az
mint egyesülve vannak anyag és szel- előbbinek a czélhoz, szabadságot az
lem a személyiségben, anyagi és szel- akaratnak, lehetőséget a cselekvénynek,
s irányt az érzéki és észszerű czéllal
lemi jó a teljes jólétben.
A kül- és belviszonyoknak ily egye- egybehangzólag a szabadságnak és lehezőségét birjuk a jog fogalmában kife- tőségnek : e fensőbb szabályzat a jog.
jezve. Ott képesség, mi által vágyaink
(Folytatása következik.)

A szerzői jog törvényhozásának jelenlegi
állapota, (a)
»Az ész szüleményei is oly
tulajdont képeznek, mely a
törvény ótalma alatt áll.«
(Orszb. szab. I. 23. §.)

(Lw.) Midőn a társadalmi viszonyok
természeti, szükségképeni alakulásához
az emberi önkény értelmes befolyása
járul, az utóbbi a jog tárgyává válik;
miglen korábban csak az erkölcs, az
eszély s talán a vallás követelményeihez mérhetjük, az emberi elhatározás
hozzájárultával a jog szabványai is kifejthetők. Az egyéni, társadalmi s állami
fejlemények valamennyi mozzanatán
észlelhetjük ennek igazságát. Tekintsük
csak azon tárgyat, melyet ezúttal fővonásaiban érintenünk kell, midőn a szerzői jog külső történeti fejleményére
terelj ük a figyelmet, az irói tulajdonjogot.
faj L. irodalmát: Compte rendű des travaux du Congrés de la propriété litteraire
et artistique.par E. Romberg. 2. köt. 1859.
— Deutsche Vierteljahrsschrift 85. sz. 185.1.
— Kritische Vierteljahrsschrift I . 46. s
186. 1. —• Verhandlungen des deutschen
J u r i s t e n t a g e s I I . 258. — Macaulay, Speeches
I . 273. 1. — Rapport á l'empreur et projet
de loi concernant la propriété litteraire et
artistique, az 1863. april 13-káról való Moniteurben. — Oesterreichisehe Vierteljahrsschrift für Rechts- und Staatswissenschaft.
X I V . köt. 3. füz. 200—240. 1. 1864. —
Deutsche Vierteljahrsschrift 101. füzet. 1864.
— Bekker s Pölzl, Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1865. VII. köt. I. I I . s I I I . füz. —
Eisenlohr, Sammlung der Gesetze und internat. V e r t r a g é zum Schutz des lit. Eigenthums in Deutschland, Frankreich und
England. Heidelberg, 1856. — Bluntschli,
Deutsches Staatswörterbuch „Autorrecht"
alatt. I. köt. 615 — 619. 1. S t u t t g . s Lipcse,
1857. — Az irói tulajdon, philosophiai jogi
s literatúrai szempontból. I r t a Schedel Ferencz, Pesten, 1840.

A mig az ember csak természeti közlékenységi hajlamának enged, midőn
akármely módon s akármely eszközzel
gondolatainak és érzeteinek ad kifejezést, csak a vallás, az eszély, az erkölcs
igényeire tartozik figyelemmel lenni; de
mihelyt önkénye s szabad elhatározása
vezérli gondolatai kifejtésében, midőn
szabadon választott czélt köt össze nyilatkozatával, a jog ótalmazó szárnya
alá veszi közléseit.
Ekképen az irói, szónoki, művészi,
zenészeti termék a jogintézmény tárgyává avattatik. Ezen jogintézmény
kifejtését számos iró, nevezetesen Walter, a franczia Renouard, Eisenlohr,
Wachter, Gerber, Schmidt, Ortloff, s
legutoljára Bacher kisérlették meg.
Nem szándékozunk ezen nézetek birálgatásába bocsátkozni, ámbár könnyű
volna a legtöbbnek egyoldalúságát feltüntetni, a mennyiben kizárólagosan
magánjogi szempontból indulnak ki; feladatunkhoz képest elég leszen, ha a szerzői jog törvényhozását ismertetjük főbb
vonásaiban, és tekintettel leszünk az irói
jog létegének jelenlegi felfogására.
Régente ezen jogi ótalom csak az
illetők kérelmére adatott meg kiváltság,
'privilégium alakjában, és ugyan inkább
a kiadók, semmint a szerzők érdekében,
inkább a kiadói ipar tekintetéből, semmint a szerzői jogok iránti tiszteletből.
Az e nemű legrégibb kiváltságok a XV.
század kilenczvenes éveiből valók; kiállíttattak pedig egyes olasz és német
városok, jelesül Velencze, Milano, Nürnberg által. A legrégibb eddig ismeretes

kiváltság az utánnyomás ellen Henrik
bambergi püspöké, melylyel az 1490diki bambergi miséskönyvet látta el;
igy adott 1495-ben a velenezei tanács
Aldusnak minden nyomtatására kirekesztő szabadalmat. Magyarországban
is az e tárgyban kelt intézkedések egyes
vállalatokat vagy intézeteket védő királyi rendeletek voltak, kiváltság vagy
csak udvari dekretum alakjában. A
Nagyszombatban 1584-ben „cum S. C.
R. M. gratia et privilegio"
nyomott
Corpus Juris egyike az itt emlitendő
legrégibb példáknak. Ilyek a m u l t században Mária Teréziának a Corpus Jurisra Prágában j u n . 9-kén 1743-ban
negyven évre kiadott s 1791-ben megújított kiváltsága; ugyanezen királyunk Bécsben nov. 5-én 1779-ben kiadott kiváltsága, melylyel az egyetem
nyomdáját iskolakönyvek kiadása kizárólagos jogával ruházta fel, ilyek II.
József s I. Ferencz kiváltságai. — Németországban a császáron kivül az egyes
fejedelmek is osztogattak privilégiumokat, s mig Frarkfurtban egy császári
bizottmány rendeltetett a kiváltságos
kiadók védelmére, Lipcsében a szász
választófejedelmi kormány vette őket
ótalmába. — Francziaországban, melynek könyvkereskedése Párisban központosult, a király, a párisi parlament mint
a legfőbb törvényszék, az egyetem s a
városi praefectus adtak ki ilyes kiváltságokat, míglen a privilégium kiosztása
joga a XVIII. században kizárólag a
királyra szállt. A kiváltság intézménye
Francziaországban a forradalomig állott
fenn ; Németországban még e század
elején is csak privilégium által lehetett
az irói s kiadói tulajdont megvédeni,
ha az 1620-iki szász törvényt mellőzzük, mely az irói tulajdont elismerte,
valamint az 1623-iki törvényt, melyet
a nürnbergi városi tanács adott volt ki; a
magyarországi viszonyokról bővebben

alantabb fogunk szólani; átalán tehát
kétségbevonhatlan, hogy az utánnyomat s az irói jog csak a 18. század óta
képezi a törvényhozások tárgyát.
Idővel az irói s kiadói jogot védő
kiváltságok majdnem át alánosak lőnek
s mindenkinek megadattak, kik kérelmezték. De ez által meg elismertetett,
hogy a privilégium alakja nem felel
már meg a jogi követelményeknek, mert
egy átalános kiváltság ellenmondásban van önmagával. Észrevették azt is,
hogy a szóban forgó kiváltságok feleslegesek, miután átalános, mindenkitől
elismerendő jogot védenek, és belátták,
hogy a szerzőjogot kiváltság által védeni épen oly fölösleges, mint bármely
más jogi intézményt, péld. a birtokot.
Csakhamar átalánossá lön azon meggyőződés, hogy azon intézmény, mely
századokon által csak a privilégium
óvó szárnya alatt tengődött, tulajdonképen jogi intézmény, mely önmagában
rejti érvényesítése erejét. Fennakadtak
azonban ezen ujonan felfedezett jog formulázásában, mert nem voltak képesek
az addig ismert jogfogalmak alá foglalni. Az irók ugyan emlegettek egy
u.n. irói tulajdont, de habár ezen tág
értelemben vett tulajdon, mely alatt
mindaz értetik, a mivel valamely személy b i r , magába foglalhatta az uj
jogfogalmakat is, ugy az alkalmazott
elnevezés lényegileg különbözött a sajátlagos tulajdontól, mely a személy
tulajdonképeni dolgok feletti uralmát
jelenti. Ha közelebbről szemügyre vették tehát a dolgot, tapasztalták, hogy
az uj elnevezés semmi gyakorlati nyereséggel nem kínálkozik. A feladat
ezentúl az volt, hogy kellőleg feltüntessék az u j jogfogalom, vagy hogy az
előbbi kifejezéshez ragaszkodjunk, ama
tulajdon s a dologjogi tulajdon közötti
különbséget. E két fogalmat azonosítván,
zavart hoztak a tulajdon tanába s ve-

szélyeztették magát az uj jogot. Hisz
nem kézzel fogható dologról, hanem
eszményi szellemtermékről volt szó.
E szellemi termék fölött az illető személy nem gyakorolhat oly uralmat,
mint a tulajdonos a dolog felett; a
szerző szellemi müvét nem akarja kizárólag birni, mint a tulajdonos, a ki dolgát bárki mástól megtagadja. A szerző
közzé akarja tenni, közleni az egész
világgal müvét, és épen e közzététel
felöli rendelkezés képezi szerzői jogának főérdekét. De a mint közzé teszi
müvét, legott kezdetét veszi a közösség
joga is a művön,
Ezenkiviil lassan-lassan elismerték
azt is, hogy a kiadók sajátlag csak másodvonalban veendők figyelembe, miután joguk a szerzőktől ered. Észrevették, hogy a szerzők iránti figyelemből
felvett jog folyton hatályban marad,
még a kiadóra történt átruházás után
is, azért a jog tartamát a szerzők vélelmezhető élethosszához szabták. így
bárha hosszú idő után, feltárult a szerzői jog létege. A szerző tekintetbe vétele
müvében, a teremtőé a teremtményben
— ezen mozzanat ismertetett el a szerzői jog sajátlagos alapjának.
A legkorábban az angol jog vergődött az uj fogalom tudatos ismeretére.
Másolati jognak, copyright nak nevezte,
s alatta a szerző kizárólagos jogát értette, müvét többszörösíteni. Anna királyné idejében 1709-ben hozatott először törvény az irói tulajdonról, mely
azt 28 évre biztositotta az utánnyomás
ellen. Azonban a court of king bench
gyakorlata mellőzte e törvényt s a
máslati jogot régi szokás szerint örökké
tartónak nyilatkoztatta; 1774-ben ismét
visszatértek Anna statutumára. 1837től 1842-ig sokat vitatkoztak a parliamentben eme két elvileg eltérő nézet
fölött, miglen a 42 évi ótalmi időköz
törvénynyé emeltetett.

Azon nézet, mely az irói tulajdont
a dologjogi tulajdon mintája szerint
örökké tartónak nyilvánitotta, különösen a francziák s az angolok között
számos pártolóra akadt. Mióta azonban
elismerik, hogy az irói tulajdon uj jogintézmény, melyet fogalma csorbítása
nélkül nem lehet egyéb régiebb jogfogalmak alá foglalni, ezen nézet háttérbe
szorult. Jelenleg — s ez egyik fömozzanata az e tárgyat szabályozó törvényhozás újkori haladásának — a szerzői
jog addig részesül a törvény ótalmában,
a mig a szerzőéi; ezáltal elismertetvén
az ujabb törvényhozások részéről ama
jogban a személyes mozzanat, mely a
dologjogi tulajdonnal ellentétben az
utóbbiban nem találkozik. Valamennyi
törvényhozás különben a szerző halálán
tul is gondoskodik egy ideig a szellem
terméke jogi védelméről. Azután azonban, ha valamennyi időköz lejárt, a rnü
majdnem minden törvényhozás értelmében a közösségre száll. A szerzőnek
s a közösségnek eme egyaránti tekintetbe vétele felel meg egyesegyedül a
szellemi termék méltóságának. A szerzőnek, illetőleg jogutódjainak egyoldalú
s kizárólagos tekintetbe vétele a szellemközösség jogával s érdekével orvosolhatlan ellenmondásba kerül. Hova
jutna az emberiség miveltségével, ha
Shakespeare s Goethe, Spinoza s Baco
örökösei talán pietistikus korlátoltságnál fogva e szellemi óriások müveinek
minden ujabb kiadását meggátolhatnák.
De ép oly igaztalan azon nézet is, mely
a szerző érdemeire a legcsekélyebb
figyelemmel sincs, s müvét iziben bárki
által kizsákmányoltatja. A két tekintet
szabatos összeegyeztetése az irói tulajdon elismerésében s korlátozásában
rejlik.
Francziaországban a kiváltságok intézménye fenntartásával 1777-ben XVI.
Lajos törvénynyel biztositotta az irói

jogot. A franczia forradalom minden
egyéb kiváltsággal együtt ezt is eltörölvén 1793-ban a nemzeti konvent
átalános törvénynyel alapitotta meg az
irói tulajdonjogot, azt a szerző haláláig
s azontúl még tiz évig védelme alá vévén. Napoleon, 1810. febr. 5. kiadott
törvényének 39. czikkelye által a convent végzését oda módositotta, hogy az
irói tulajdon a szerző éltéig védetik,
azontúl pedig még 20 évig. A legújabb
törekvések, igy az e czélra együtt volt
brüsseli congressus az ótalmi időközt
öregbiteni iparkodtak. Az 1863. apr.
13-kán közzétett franczia javaslat 50
éves ótalmi időközről szól.
Az északamerikai Egyesült Államok 1831. febr. 3-káról kelt törvénye
a szerző élethosszára biztosítja az irói
tulajdont s azontúl még 20 évre. A
spanyol törvény 1847-ből való, a portugál 1851-ből, amaz a szerző halálán
tul 50 évre, emez 30 évre, az 1835-iki
orosz törvény 25 évre, a legújabb orosz
törvénykönyv 283. s 84. czikkelye szerint 50 évre, az 1841-iki svéd törvény
20 évre szabja az ótalmi időközt. —
Röviden érintvén a kiválóbb törvényhozásokat, áttérünk a németországira,
mely valamennyi tapasztalatokat felhasználván, most készül e tárgyra nézve
törvényt alkotni.
A németszövetségi 1815-iki akta
18. czikkelye fenntartotta magának az
irói tulajdonról rendelkezni. Az 1837.
nov. 9-kéről való törvény csakugyan
tiz évig igér ótalmat. Würtemberg megnyugodott e rendelkezésben; Frankfurt
az ótalmi időközt 5 évvel megtoldotta,
Baden, Hessen s Darmstadt. élethossziglan, az iró halála után pedig tiz évre
szabra. Kevéssel a németszövetségi törvény után, 1837. junius 11-kéröl kelt
az átalán megelégedéssel fogadtatott
porosz törvény, mely szerint a szerző a
meddig él, örökösei pedig halálán tul

még 30 évig maradnak az irói tulajdon
birtokában. A szóban forgó törvény 6
részből s 38 czikkelyből áll; az egyes
részek czimei a következők: 1) irói
munkák; 2) föld- s helyirati, természettudományi, épitészeti és hasonló rajzok;
3) hangászati müvek; 4) művészeti
munkák s képes előadások; 5) drámai
s zenemüvek nyilvános előadása; 6) átalános határozások.
Mióta e törvényhozási kisérletek
tényékké váltak, több izben neki eredtek, tökéletesebb elméleti elvek alapján
a törvényhozás valódi feladatának, mely
a kor benső követelménye kielégitéséböl áll, megfelelhetni. Á törekvések e
stadiumában keletkeztek azon theoriák,
melyekről fenebb már emlitést tevénk.
E magánjogi elméletek, melyek a dologi tulajdon gondolatára támaszkodtak, sajátlagos czéljukat nem érték el;
üdvös hatásuk azonban mégis volt, a
mennyiben a szerzői jog fennebb kifejtett gondolatait megczáfolhatlan igazságokká emelték. Természetes tehát,
hogy az azontuli törvényhozási kisérletek mélyebbek, átalánosabbak, alaposabbak, méltányos igényeknek megfelelőbbek valának. Kiváltképen elmondhatjuk ezt azon törvényjavaslatról,
melyet a német szövetség 1863-ban jul.
16-kán hozott határozata értelmében
összeült bizottmány dolgozott ki.
E törvényjavaslatot következő számainkban egész terjedelmében közölni
fogjuk; mert ha egyik vagy másik határozmánya ellen lehetne is kifogást
tenni, kétséget sem szenved, hogy minden uj törvényhozás beható figyelemre
tartozand méltatni, ha a törvényhozási
tapasztalatokat alkotásaiban felhasználni kivánja. Hazánknak mihamarabb bekövetkező codificáló kisérletei czéljából
alkalomszerűnek gondoltuk közlését.
Azon munkálatok megindítására,
melyeknek végleges eredménye a szó-

ban forgó frankfurti javaslatban fekszik előttünk, egyes kiadók szolgáltattak alkalmat, kik vagy tiz év előtt
folyamodványnyal járultak a szász államminisztériuinhoz, kérelmezvén, hogy
,,a fennálló partikuláris és szövetségi
szabványok kiegészíttessenek." Ezen
kérelmezés folytán felszólította a szász
minisztérium 1854-ben a német könyvkereskedők tőzsdeegyletét (Börsenverein), „azon elvek szabatos formulázá
sára, melyek a létező szükségleteknek
megfelelnek." így keletkezett azon első
javaslat, mely a frankfurtinak megállapításában jelentékeny szerepet játszott.
Lényeges hiánya abból állott, hogy túlságos súlyt fektet a kiadók jogára, a
min azonban nem csodálkozhatunk,
tudván, hogy kiadók tanácskozmányaiból eredett.
A szász kormány a tözsdeegylet javaslatát 1862. január havában a szövetségi gyűlés elé terjesztvén, indítványba hozta, „hogy az utánnyomati
kérdés tüzetes szabályozása átalános
német törvény által eszközöltessék;
hogy e czélból bizottmány rendeltessék, mely munkálkodása alapjául az
emiitett tözsdeegylet dolgozatát vegye."
Ausztria nemcsak pártolta ezen indítványt, hanem még növelte is a bizottmányhoz utalandó anyagot, egy általa
kiszemelt szakférfiakból álló bizottmány
ebbeli munkálatát terjesztvén elő.
A bizottmány, mely a szövetségi
határozat értelmében csakugyan elrendeltetett, 1863-ban ült össze Frankfurtban s azon 56 czikkelyböl álló javaslatot
létesítette, melyet olvasóinkkal közleni
fogunk. A háromszoros tárgyalásban
megállapított törvényjavaslat önálló
dolgozat, bárha mind a tözsdeegyleti,
mind az osztrák dolgozatokra figyelemmel volt. A törvény erejével felruházandó frankfurti javaslat három szakaszból áll, melyeknek elseje az után-

nyomat tilalmáról, másodika a drámai
s zenészeti müvek előadásáról szól, a
harmadik átalános s átmeneti határozmányokat tartalmaz. Csak az első sza-»
kasz oszlik fejezetekre, melyeknek elseje
az irodalmi termékeknek, másodika a
zenemüveknek utánnyomását, harmadika a képző művészetek termékei
utánképzését, a negyedik végre az utánnyomat következményeit tárgyalja.
A frankfurti javaslat a jogtudomány
s törvényhozás jelen állapotát jelzi, haladása s fogyatkozása a tudomány s a
törvényhozás haladása s fogyatkozása.
Magyarországban szinte ezen alapokból
kellend majd kiindulni, ha e tárgyban
a törvényhozás megkezdi alkotásait.
De melyek Magyarországban az ide
vágó előzmények? A kiváltságok intézményéről már fennebb tevénk említést,
— átalános törvényünk pedig mind e
napig nincs. Az irói jogot mégis többnemű rendelkezések szabályozzák, melyeknek felemlitését nemcsak rajzolatunk kiegészítésére tartjuk szükségesnek , hanem a végből is, hogy
megismertessük a multat s jelent, midőn
a törvényhozást arra akarjuk serkenteni, hogy a jövőről gondoskodjék.
I. Ferencz még 1793-ban adott ki
egy királyi rendeletet (b), mely az után(b) A rendelet igy h a n g z i k : 27463. Visum est Suae Maiestati Sacratissimae clementer decernere : ut reimpressio Librorum
in aliqua Typographia introregnana excusorum, tamquam privilegiatis Typographys,
et quaestui Librorum noxia, sub gravi pro
ratione circumstantiarum dictanda poena,
ac insuper damni Typographo illi, cuius
typis excussum opus per alterum reimprimeretur, illati refusione circulariter prohibeatur, nisi fors Typographus aliquis seu
propter defectum Exemplarium Libri in alia
Typographia excusi, seu vero elevatum eius
pretium talem Librum reimprimendi facultatem consequeretur; reimpressione in reliquo librorum in exteris Provinciis excuso-

E rendelkezések érvényben voltak az
1848. utáni álladalmi változásig; irodalmi viszonyainkhoz képest jól roszul
védelmezték a szerzői jogot. Az osztrák
átalános polgári törvénykönyv behozatalakor e törvény ide vágó czikkelyein
(1164 —1171) kivül a német szövetséggyűlés 1856-iki határozatai is érvényben voltak, — közzétéve Magyarországban az 1858. decz. 18. kelt legfelsőbb
határozványnyal. Az 1861-iki alakulás
meghozta az országbirói értekezletet,
melynek egy kis czikkelye (I. 23. §.)
kijelenti, hogy az ész szüleményei is
rum, et secus admissorum, tametsi tales iam oly tulajdont képeznek, mely a törvény
per aliquem gremialium Typographorum ótalma alatt áll.

nyomást súlyos büntetés s kárpótlás
terhe alatt tiltja; külföldön megjelent
munkák utánnyomását ellenben mi sem
•gátolja. Egy másik, 1794-ből kelt kir.
rendelet a Magyarország s az örökös tartományok között megtartandó viszontiság iránt rendelkezik, miheztartás
tekintetéből közhirré tevén, miszerint
az örökös tartományokban nyomatott
munka Magyarországban után ne nyomassák, az örökös tartománybeli nyomtatóknak is hasonló hagyatván meg
Magyarország érdekében (c).

reimpressi essent, cuivis Typographo in
salvo relicta. — Cuiusmodi itaquc benigna
Resolutio Regia Praetitulatis D. Vris fine
instituendae pro eorum, quorum interest,
notitia, Publicatiönis hisce nota redditur, eo
in reliquo addito : qucd circa Reeiprocum
hoc in passu inter haereditarias hungaricas
et germanicas provincias qualiter observandum ulterior benigna Resolutio Regia subsecutura sit. De Dato 22. Nov. 1793. Dátum
ex Cons. R. L. H. Budae die 26. Mens. Nov.
Anno 1793. celebrato.
(c) 1812. sz. E x Cons. 14. jan. 1794.
Altissimae Suae Majestatis Sacr. Resolutio,
quoad vetitam librorum in aliqua Typographia introregnana excusorum in alia Typographia Reimpressionem edita, et Praetit.
í ) . Vestris sub 22. Nov. anni proxime praeteriti No. 27463. abhinc intimata, ad Typographias quoque haereditariarum Ditionum
germanicarum extensa, adeoque Reciprocum
in merito Reimpressionis Librorum inter
H u n g á r i á m et Ditiones S. M. germanicas
observandum in eo A. Loco defixum est;
ut librorum in Hungaria excusorum in haereditariis Provinciis germanicis, et vicission
eorum, qui in aliqua Typographia Provinciarum S. M. germanicarum excusi forent, in
H u n g a r i a reimpressio vetita sit. Benigna
proinde haec Resolutio Regia Praetit. D.
Vestris in consequentiam Intinati sub praecitato Dato abhinc expediti, fine ejusdem
Publicatiönis, et procurandae debitae observationis hisce nota redditur.

Viszonyaink ugy állanak, hogy értekezésemet Toldy Ferenez szavaival
rekeszthetem be, melyekkel a jeles irodalomtörténész monográfiáját az irói
tulajdonról 1840-ben befejezte. „Nagy
örömemre válnék, ha gyenge szavam
elhatna honunk felvilágosodott s a nemzeti ügy előmozditásában buzgón fáradozó férfiaihoz, s képes lenne egy, a literatura jövendőjére jóltevőleg befolyó
jogvédelem iránt figyelmöket megnyerni. Ök nem tagadnák meg munkás
hozzájárulásukat oly igazak elrendeléséhez, melyekről majd minden törvényhozások gondoskodtak : sőt valamint
utóbbi éveinket a közjónak s kor haladásának tett nagyszerű engedmények
dicsőitik, ugy — bizton hiszem — az
irói tulajdonjog is hazánkban fogna a
legteljesb elismertetéssel, a leghathatósb védelemmel dicsekedhetni, s igy
valamennyi e tárgyú törvényhozásokat
méltányosságra, következetességre s
szabadelmiiségre meghaladni. Quocl faxit Deus!"
(Vége következik.)

A sanctio pragmatica.
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Ökröss Bálinttól.)

Alig nyithatnék meg korszerűbb s érdekesebb tárgygyal e történelmi rovatot, mint
a sanctio pragmatica ismertetésével, mely az
uralkodóház örökösödési jogait s a trónöröklés rendjétszabályozza; melyen továbbá M a gyarország alkotmányos függetlenségének
biztosítása mellett az osztrák birodalomnak
egy közös államfő alatti oszthatlan egysége
nyugszik, s melyre legújabban a trónbeszéd
is mint alaptörvényre hivatkozott.
A sanctio pragmatica lényegileg egységes közjogi szabályzat; alakzatára nézve
azonban az öszbirodalom alkatrészeihez képest különbözik. Magyarországban t. i. mint
a király és nemzet kölcsönös jogait és kötelmeit szabályozó s igy kétoldalú szerződés, az
1723. évi országgyűlésen ment határozatba
és czikkelyeztetett be alaptörvényeink közé,
ugy, a mint azt a törvényhozás szerkesztette
és elfogadta. Az örökös tartományokban
pedig sajátlag e név alatt, mint a korlátlan
uralkodó „le seul maitre absolu" egyedüli
akarata és rendelete, s csupán az államfő
tetszéséből — ,,car ainsi nous piait il" —
hirdettetett ki és lépett hatályba.
A sanctio pragmatica a trónöröklés jogait az uralkodóház nőágára is kiterjesztette
— melynek addig sem alkalma, sem jogczime
nem volt. Ezáltal Magyarország királyválasztási j o g a , mit előbb csak a fiutódok
korlátoltak, — további megszorítást szenvedett ; ilynemű megszorítás ellen pedig korábbi alaptörvények védték az ország jogait.
Innen merült fel szükségessége annak, hogy
a sanctio pragmatica kilépve eredeti alkotásának szűk köréből: a nemzet akarata s
hozzájárulása által törvénynyé emelkedjék;
innen az ország jogainak, szabadságának s
törvényeinek biztositéka, mit az 1723. évi
országgyűlés a III. tvczikkben a trónöröklési szabályzathoz feltételkép illesztett. A z
örökös tartományokban kizáró családi j o g
lévén az uralkodás, nem volt szükséges,
hogy a sanctio pragmatica több legyen uralkodói egyoldalii nyilatkozatnál s az örökösödés rendjét szabályozó hitbizományi alapítványnál.
Három okmány fekszik előttünk; minde-

nik „sanctio pragmatica" néven.*) E g y az
eredeti házszabályzat, jegyzőkönyv alakjában, 1713. apr. 19-ről**); másik az 1723. L
és I I . tvczikk, a mint e sajátképeni sanctio
pragmatica a magyar törvényhozás által
mintegy fiusittatott; harmadik az 1724. dec.
6-án kiadott cs. diploma, a mint a sanctio
pragmatica az örökös tartományokban fennáll, és a mint a külhatalmaknak kijelentetett,
s az európai nemzetközi jogban ismeretes.
Ez okmányok keletkeztének megértésére
helyén látjuk a trónöröklés rendjét és szabályzatát az előbbi időkből s a lényegesebb
pontokban előrebocsátani. —
Magyarországon előbb vezéri, majd sz.
Istvántól fogva királyi czimmel az Á r p á d ház uralkodott. Bíborban született Konstantin egykorú iró szerint Á r p á d előtt a
magyaroknak (turci) nem volt vezérük. A
mint pedig Béla király névtelen jegyzője
irja, a vezéri méltóságot az ős szerződés első
pontjában, még a honfoglalás előtt Álmos
nemzetségére ruházták, „ u t quamdiu vita
duraret, tam ipsis, quam etiam posteris suis
semper ducem haberent de progenie Almi
ducis." (Anonym. cap. V I . )
Melyik bir a kettő közöl több hitellel;
mennyiben lehet igaza Szalaynak, ki az
eltérő forrásokat akkép akará összeegyeztetni, hogy az agg Álmos mellett fiának,
*) A sanctio pragmatica nevezet az 1848. évi
törvényczikkek élőbeszédében is használtatik. ,,Az
ország és ahhoz kapcsolt részek K a r a i és R e n d e i . . .
nem késtek 0 Felsége iránti tántorithatlan hüségök
s a haza iránti szent kötelességöknek érzetétől vezéreltetve, figyelmöket azokra forditani, miket az
összes magyar népnek jogban és érdekben egyesitése, az ország törvényes önállása, függetlensége, a
pragmatica sanctio által vele válhatatlan kapcsolatban álló tartományok iránti törvényes viszonyai, a
nemzet alkotmányos életének, a kor igényei s a
körülmények sürgős volta által szükségelt kifejtése,
s a szellemi erők és anyagi tehetség azon lelkesült
összehangzásának ez alapokoni élénkitése halaszthatlanul megkivánt" stb.
**) Ezen ritkán található okmány fáradságos
fölkereséseért, valamint egyéb ide vonatkozó adatoknak szives közléseért a nemz. muzeum könyvtárőrének, t. Mátray Gábor urnák köszönettel t a r tozunk.

Árpádnak fővezérré választását a honfoglalás nehéz munkája tette szükségessé : nem
tartozik czélunkhoz. Történelmi tény azonban, hogy alapszerződés, melyben az uralkodói j o g az Árpádháznak, vagy ha ugy
tetszik, Álmos utódainak, törvényileg biztositva volt, — valóban létezett, s hogy
őseink e törvényt mind végig hiven megtartották.
De az Árpádház uralkodási joga csak
átalános családjog volt, — minden elsőszülöttségi előjog, s a trón-öröklés rendjének
rokonsági ágak és izek szerinti szabályozása
nélkül. Az alaptörvény fennhagyta a nemzetnek, hogy a családtagok közöl szabadon
válasszon. í g y választatott szt. István után
Péter (1038), kit leányági rokonság, —
majd ennek elmozdításával Aba
Sámuel
(1041), kit pusztán sógorság kötött az Árpádházhoz; igy előzte meg I . Endre királynak egyenes ágon leszármazó legidősb fiát
Salamont Endre testvére I. Béla, mint oldalági rokon (1061); igy ismét I. Géza fiát
Könyves Kálmánt a szintén oldalági rokon
I. László (1077); igy következtek fokozatos
rend nélkül s választás szerint I I . Géza után
I I I . István az elsőszülött (1161); ennek
detronisalásával II. László, a I I . Géza testvére, a következő évben IV. István, a további testvér; majd ismét III. István, s
utánna testvére III. Béla (1173); igy
előzte meg más részről Imre király fia
III. László, I I . Endrét, az apai testvért
(1204).
Az Árpádház fiágának I I I . Endrében
(1301) történt kihaltával az alapszerződés
ezen p o n t j a megszűnt, s a nemzet szabadválasztási joga ismét feléledt. Nem egyszer
volt alkalom, hogy az ország az előbbi uralkodó iránti kegyelet által engedte magát a
választásban vezettetni; s főkép a vegyesházi korszak kezdetén a választással oly
herczegeket tisztelt meg, kiket bár távoli
ágon, de némi rokonság kötött az Á r p á d házhoz. I V . Béla leánya Anna, Rasztizláv
orosz herczeghez ment nőül. Ennek egyik
leánya K u n e g u n d I I . Ottokár cseh királynak lett neje. Ezen házasságból II. Venczel
cseh király származott. E g y párttöredék
tehát ennek fiát, a hasonnevű Venczelt hivta
meg. (1301) Ugyancsak I V . Bélának leánya
Erzsébet, Henrik Bajor herczeggeli házasságban szülte Ottót. Venczel eltávolí-

tásával tehát egy másik párt Ottót választá
királylyá. (1305) Végre V. Istvánnak egyik
leánya Mária I I . Károly siciliai királylyal
kelt egybe. Ezen házasságból Martell K á roly, s ennek Habsburgi Rudolf leányával
Clementiávali házasságából Róbert (I.) K á roly származott. A nemzet többsége tehát
miután Ottó is távozni kényszerült, I. Károlyt ültette trónra. (1308) Az előbb é r i n tett Martell Károly testvérének Durazzói
Jánosnak Lajos fiától ós sanseverinói R ó bert leányától Margittól származott unokája
kis (II.) Károly hasonló származásának
köszönheté alig egy éves királyságát. (1385)
Majd az elhunyt uralkodótóli közvetlen
származás adott irányt a választásnak.
I g y I . Károlyt fia Nagy Lajos (1342)
s ezt leánya Mária (1382); Albertet habár nem közvetlenül, I. Ulászló elhunyta
s Hunyady J á n o s kormányzósága után fia
V. László (1452); végre I I . Ulászlót fia
II. Lajos (1516) követte. Némely királynak a házasság szerzett koronát. Igy Zsigmond, mint I. Mária királynő férje (1387);
Albert, mint Zsigmond leányának Erzsébetnek férje (1437), s I. Ferdinánd,
mint I I .
Ulászló leányának Annának férje nyertek
a trónra meghívást. Végre a honfiúi érdem
sem maradt jutalmazatlanul. A gyermek
Korvin Mátyás megválasztása által (1458),
— melynél egyébiránt fényesebb eredményt, választásnak a szerencse még nem
adott, — a nagy Hunyady János hamvainak
rótta le az ország a hála adóját. I. F e r d i nánd után a jelenleg is uralkodó osztrákház
ül folyvást a trónon.
Do mindezen trónváltozás és válságok
közepette a választás folyvást szabad maradt. Sem a példa szokássá, sem a szokás
törvénynyé nem vált, sőt a szabad választási
jog időről időre törvényileg biztosíttatott.
Igy az 1485: I. tezikkben: „valahányszor u j
király választásáról foly a tárgyalás, hivatala méltóságához képest első szavazata a
nádornak legyen." I I . Ulászló, megválasztása alkalmával (1490) egyebek közt igy
nyilatkozik: „ A z egyháznagyok, zászlós
urak és a többi főrendüek valamint az ország lakosai, — mint a kikre az uj király
választásának joga az ország igen régi szabadságánál és szokásainál fogva szállott, —•
Minket minden egyéb keresztyén fejdelmeknek, úgymint vetélytársainknak, kik, t. i.

e királyságra hasonlókép vágynak vala:
eleikbe tettek, és az alulirtt feltételek, szerződések és törvényczikkek mellett királyukká,
urokká és fejdelmökké választottak". . . í g y
az 1572: I I . tczikkben köszönetet mond az
ország Miksa császárnak és királynak,
„hogy legidősb fiát Rudolf főherczeget O
felsége törvényes utódává, t. i. Magyarország királyává nyilváníttatni kérvén, e kérelmet készséggel és kegyelmesen meg hallg a t t a . " II. Ferdinándot még atyja I I . Mátyás életében,— mint az 1618. évi törvényczikkek bevezetése (2. §.) hangzik: „az öszszes Karok és Rendek, az ő régi szokásuk és
szabadságuk szerint, mel^i mindenkor megtartatott, egyenlő szavazattal s egyhangú
egyetértéssel urokká és királyukká ünnepélyesen megválasztották, kikiáltották, s az
isteni felség segitségül hivása mellett szerencsésen meg is koronázták." Ezen választási jog elismerése az 1622: I I . tczikk 5.
§-ban is megujittatott. í g y választották
meg az ország rendei III. Ferdinándot, atyj á n a k I I . Ferdinándnak életében (1625:
I I I . tczikk), igy I. Lipótot, I I I . Ferdinánd
fiát (1655: I I . tczikk) és végre I. Józsefet
I. Lipót fiát (1687); — mindegyiket az apa
életében és királyi megegyezésével.
I. Leopold véget vetett Magyarországon
a török uralomnak s visszafoglalta a fővárost Budát, melynek falain tovább másfél
századnál a török félhold kevélykedett. A
nemzet hálára érezte magát kötelezve, s az
uralkodóház fiörököseit, az elsőszülöttségi leszármazás szerint örökös királyaiul nyilvánította. „Miután, — igy szól az 1687: II.
törvényczikk, — Ö csász. kir. Felsége győzelmes és dicső fegyvereivel a keresztyén
névnek iszonyú ellenségét, a törököt gyakori, véres és főütközetekben megverve, isteni
segítség által az ő minden napon halálosan
fenyegetett nyakukról elűzni, s annak torkából, melyben eddig annyi idő óta ez egész
nemzet veszélyeztetésével nyögnek vala
— ezen ország legnevezetesb erősségeit, s
ezek között a hajdan igen virágzó királyi
székhelyet B u d á t s az anyiszor emlegetett
ország előbástyáját ennek nagyobb részével
kiragadni, s e kedves hazának kiszabadítására ezeket s a fent bővebben elszámláltak a t véghezvinni méltóztatott: (1. §.) tehát
az örökké tiszteletben tartandó ily nagy jótéteményeknek emlékezetére, és legaláza-

tosabban kedveskedni kivánó indulataiknak
örök időre elismerendő hálájául ezen Magyarországnak és hozzákapcsolt részeknek
mondott valamennyi Karai és Rendei nyilvánítják : hogy mostantól jövendőben senkit
mást, mint fentisztelt Ö császári királyi F e l sége saját ágyékából leszármazott fiörökösök
közöl az első szülöttet örökre törvényes királyuk — és urokul fogják tartani; és anynyiszor, menynyíszer az ily felavatás megujittatandik,az előbb kijelentett hitleveli czikkelyek elfogadásának előrebocsátása vagyis
királyi biztosítás és eziránt azon alakban,
melyben az őseik által teljesíttetett, leteendő
eskü mellett, országgyülésileg ezen Magyarország kebelében megkoronázni."
Ugyenezen 1687. évi országgyűlésen a
I I I . t. czikkben megállapittatott: hogy ö
Felsége fiágának kihaltával a spanyolországi akkori uralkodó király elsőszülöttei
mint hasonlóan fiörökösök, fognak a királyi
méltóságban örökösödni, s hogy csak ezek
kihaltával lesz helye a K a r o k és Rendek
ősi és régi jóváhagyott szokásának a királ y i k választásában.
Ez volt a trónöröklési első szerződés.
Az örökös tartományokban efféle szerződésnek nem volt helye. Az uralkodási és
trónöröklési viszonyokat hitbizományszerü
végintézkedések szabályozták. Ilyenek volt a k : I. Ferdinánd császár végrendelete 1543.
s fiók végrendelete 1547., úgyszintén I I .
Ferdinánd végrendelete 1621., és fiók végrendelete 1635. évből. A z utóbbiban különösen rendeltetik, hogy az osztrák örökös
tartományok egészben és elválaszthatlanul
mindenkor az elsőszülöttség szerint legidősb
örökösre szálljanak. U g y a n o t t a főherczegek és főherczegnők gyámságára és n a g y korúságára vonatkozó intézkedések foglaltatnak. Ide tartozik végre I. Leopold császár
statutuma 1703. szept. 12-ről, melynélfogva
az örökös tartományok és a magyar királyság Jósefet és ennek fiutódait, — a I I . Károly
elhunytával megürült s családi szerződés szerint Leopoldra szállott spanyol trón pedig
Károlyt és ennek fiörököseit, továbbá az egyik
ági firokonok kihaltával ezek birtokai a másik ágbeli firokonokat, — a mind két ágnak
fiörökösökbeni magvaszakadtával pedig az
összes birtokok, elsőszülöttségi leszármazás
szerint a nőágat illessék.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
Midőn valamely forgató, — a lejáratkor
más által már megovatolt váltót
magához
váltja, — az óvás-közlést csak a beváltás
napjától számitandó törvényes idö alatt köteles teljesíteni, — anélkül, hogy előzőire nézve
v iszker eseti jogát elvesztené.

Tényállás.
M. E . és S. kereskedők K. D-t,- mint
váltó-kibocsátót és forgatót a pesti e. b. váltótörvényszék előtt egy 1865. julius 1 - é n
lejárt váltó, 1865-ik évi julius 2-án kivett
óvási oklevél, és az 1865. julius 6-án, (tehát
az óvás kivétele után negyed napra) ben y ú j t o t t óvásközlési kérvény alapján beperelték.
A tárgyalás alkalmával alperes a viszkereseti jogot elenyészettnek nyilvánitá;
mert az óvásközlési határidő 1865-dik évi
julius 5-én lejárt, s fölperesek az óvásközlési
kérvényt csak 1865. jul. 6-án, tehát elkésve
n y ú j t o t t á k be. — Felperesek ellenben azt
hozták fel mentségül, hogy miután ők a kereseti váltót 1865. évi julius 4-én váltották
magukhoz, reájuk nézve a viszkereseti j o g
fenntartására a törvényben előirt intézkedések megtételére kiszabott határidő csak ezen
beváltás napját követő napon kezdődik, —
minthogy tehát ők az óvást 1865. julius
6-kán hatóságilag közölték : ezáltal a viszkereseti feltételeknek eleget tettek.

Határozatok.

Indokok.
Felperesek a kereseti, az utolsó váltó-tulajdonos által 1865. julius 1-én ovatolt, és
általuk 1865. évi julius 4-én beváltott váltónak beváltása idejétől számitva, óvásközlési folyamodásukat 1865. évi julius 6-kán
a biróságnál beadták, és ez által az óvás
közlésére nézve törvényszerű kötelességüket
pontosan teljesítették, és pedig azért, mert
arra, hogy az óvás a vtk. I. R. 140. §-a értelmében közöltessék, a vtk. I. R. 139. §-a
nem a már más által ovatolt váltót beváltó
forgatót, hanem csak az óvást elsőben kivétető váltótulajdonost
kötelezi, és azért, mert
felperesek a fennérintett óvásközlési mód által a vtk. I. R. 160. §. b) és ugyanazon rész
204. §. aj cj, és ugyanazon rész 138. §. cj
pontjai rendeletének teljesen eleget tettek.
Azon felperesi ellenvetés, hogy felperesek a kivett váltó-óvást, ennek kivételétől
számitva a törvényes rendes közlési idő
alatt, alperessel nem közlötték, felperesek
ellenében egészen érvénytelen, mert, miután
az óvást kivétető váltótulajdonos,
az áltála
kivett óvást alperes kibocsátóval nem közlötte,
és ezt tenni a vtk. I. rész 144. §-a szerint jogositva is volt; felperesekre, mint az ovatolt
váltót beváltókra nézve a kivett óvást, annak
kivételétől számitva, a rendes törvényes közlési idö alatt alperessel közleni physikai
lehetetlenséggé vált: ezen az óvást kivetető
váltótulajdonos tetszésétől függő óvás közlése
tehát felpereseknek jogait el nem enyésztetheti, ezek szerint az alsó biróságok a jelen
perben az óvás közlését illetőleg egybehangzó
végzéseik által formahibát
követtek el, mert
az óvás közlésére nézve, az ovatolt váltót beváltó felperesekre nézve oly közlési formát
állítottak fel, mely a vtk I. R.139. 144. 160.
és 209. §§-ai rendeleteivel ellenkezik, s a
melynek felperesek physikailag
meg nem
felelhettek, és az által az ü g y érdemére nézve
az igazságos határozat hozatalát lehetetlenné t e t t é k ; ugyanazért az egybehangzó
alsó birósági végzéseket e helyen a vtk II.
R. 140. §. alapján megsemmisíteni, s folytatólagos eljárást és ujabb birói határozat hozatalát rendelni kellett.

A pesti e. b. váltótörvényszék
a felek
szóváltásai nyomán 1865. julius 31-dikén
44,639. sz. a. hozott határozata által felpereseket viszkeresetükkel, mint elkésettel,
elutasitotta.
A kir. váltófeltörvényszék
1865. sept.
6-án 4142. sz. a. kelt végzése szerint felperesek felebbezése folytán a pesti e. b. váltótörvényszék végzését
helybenhagyta.
A fmlgu kir. hétszemélyes tábla ellenben
az 1865. november 25-én 529. sz. a. hozott
határozatánál fogva, az óvásközlési
kérvényt
törvényes időben beadottnak nyilvánította és
az alsó birósági végzéseket az alábbi indokokból feloldotta.
I

Közli Szeniczey Gusztáv,
kir. váltőfeltszéki birtf.

Jogirodalom.
1. Az államtudományok encyklopaediája.
Irta benső államéletben: az alkotmány erkölcsi
Mohi Róbert, fordította Löw Tóbiás. Kiadja feladata, az államfő, a polgárok, az államügyzetekkel megbizottak erkölcsi kötelmei;
Heckenast Gusztáv. 1866. 31 iv.
az erkölcstörvény a külügyi viszonyokban.
Kiváló férfiakat, kiket a tudomány
Mohi a tudós államférfiú eszményképe:
fórumán jól ismernek, könnyű a közönségám
vegye csak müveit kezébe az, ki az
nek bemutatni. Hisz csak nevét kell kiejtenünk, hogy széles körökben szives fogadta- elméleti hősöket doctrinareknek merészli gútást biztositsunk számára. Csakhogy ez nyolni, vájjon gyakorlati készültsége képes
esetben ugy fordulhat, hogy közhelyek vize- lcsz-e alaposabb, kielégitőbb álladalmi felnyős mondókáival fogjuk ékesgetni azt, a ki világosítást nyújtani, mint az elméleti, a
tudós Mohi. Hadd nyerjen itt helyt azon
arra nem szorult.
Mohi legújabban magyar fordításban néhány sor, melyekkel Eötvös lapja, a Pomegjelent müvére terelvén a figyelmet, szük- litikai Hetilap (25. sz. 318. 1.) Mohi müvét
ségtelen leszen a derék államtudóst e rova- a j á n l j a : „ E g y nagyhirü német tudós nagytunkban bővebben ismertetni. Nézetei és hírű munkája lett ezáltal (talán ezúttal)
észleletei, melyeket nagyszámú müveiben*) hazai irodalmunkba átültetve, oly munka,
lerakott, az államtudományok története melynek tanulmányozását nem eléggé ajánlcsarnokában vivtak ki maguknak ékes he- hatjuk azon férfiak figyelmébe, kik hazánk
lyet. A ki velők megismerkedni kiván, az ott közjogi és államviszonyait a közel jövőben
megállapítani hivatvák. Csak ily munkák
keressen okulást.
komoly
tanulmányozása fogja megteremni
Az előttünk fekvő müvet sem vagyunk
képesek akként ismertetni, a mint azt tőlünk azon gyümölcsöket, hogy a kiket választói
talán egynémely oldalról elvárnák; mert ha bizalma képviselőkké tőn, képesek lesznek
ismertetni akarnók, az egész müvet közle- a rájok ruházott országos bizalomnak akkor
nünk kellene. Harmincz év óta foglalkodik is megfelelni, midőn legfőbb fontosságú közMohi mint tanár az államtud. encyklopae- jogi intézményeink végleges elrendezéséről
dia tárgyalásával. E hosszú évek sorában lesz szó. Azért örülünk, hogy e korszerű
gyűjtött s böngészett gondolatokat s észle- jeles munka most, oly alkalmas pillanatban
leteket adja e müvében államférfiúi tömör- l á t o t t napvilágot magyar nyelven, mi által
hozzáférhető
ségben s világosságban. Az államjog, a nem- hazánkfiai valamennyiének
zetközi jog, az államerkölcstan, a politika l e t t . "
rajzolatjai egyaránt művészi kezekre utalnak. Az államerkölcstan Mohi művében
Jog- és államtudományi könyvészet ").
először talál felvételre, szerző azon nézetből
indulván ki, hogy az állam nemcsak a jog és
t. Az államtudományok encyklopaediája.
eszély (államjog s politika), hanem az er- I r t a Mohi Róbert, fordította L ö w Tóbiás.
kölcs szempontjából is tárgyalandó. Az ide K i a d j a Heckenast Gusztáv. 31 iv. 4 ft. o. é.
vonatkozó czikkelyek a következők: Az ál2. A közönséges és a részszerü magyar
lamerkölcstan fogalma s szükségessége, legegyházjog elemei. í r t á k Kovács Béla és
felsőbb elvei, módszere; az erkölcstörvény a
Sólyom-Fekete Ferencz. Pest, 1865. Kiadja
Eggenberger Ferdinánd. 310 1.

*) Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. I — I I I . köt. E r l a n g e n , 1855—57. —
Das Staatsrecht des Königreichs Würtemberg. 2.
kiad. I — I I . köt. Tiibingen, 1840. — Encyklopaedie
der Staatswissensehaften. Tiibingen, 1859. — Staatsrecht, Yölkerrecht und Politik. I — I I I . köt. Tiibingen, 1860. — Die Polizeiwissenschaft. 1844 - 4 5 . 2.
kiad. Tiibingen, I — I I I . köt.

*) Hogy ez állandó rovatunk minél teljesebb
r a j z á t adja j o g - s államtudományi könyvészetünknek, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az újonnan megjelenő müvekből egy-egy példányt szíveskedjenek szerkesztőségünkhöz beküldeni.

ífélék.
— (Magyar akadémiai pályázat- a törvénj tudományi
osztályból.)
Kívántatik a
jelzálogi s telekkönyvi rendszer ismertetése,
elméleti s gyakorlati szempontból, párhuzamba állítva a j o g s közhitel azon elveit, a
melyeken az európai nevezetesebb telekkönyv-rendszerek alapulnak; továbbá indokolt kifejtése a n n a k : mily rendszer lenne —
a mellett, hogy legegyszerűbb — a magyar
jog s birtokviszonyoknak és közgazdasági
érdekeinknek leginkább megfelelő. —- J u talma a Sztrokay A n t a l alapítványból 100
arany. — H a t á r n a p : deczember 31. 1866.
— (A berlini jogtudomány i társulat jutalomtétele.J Helye lehet-e a
személyfogságnak;
mint végrehajtási eszköznek polgári
ügyekben? 1. Kívántatik ezen törvényhozási kérdés történeti s dogmatikai felvilágosítása a
jogtudomány és nemzetgazdászat szempontjából, összehasonlító módszerrel a tárgyalásba
vonván az e kérdésre vonatkozó Németor-

szágban, Angliában, Francziaországban s az
északamerikai Egyesült-Államokban érvényben levő germán s római jogot. — 2. Határidő
márcz. elseje 1866; a két példányban leirí
dolgozat, a jogtudományi társulat jegyzőjéhez küldendő. (Meyer úrhoz Berlinben,
Leipzigerstr. 65. sz.) s jeligével s a szerző
nevét rejtő levélkével látandó el. — 3. P á lyabirákkép, a jogtudományi egylet öt tagja
fog működni. — 4. A pályabirák ítélete, a
junius vagy szeptember havában tartandó
ülés alkalmával fog közzététetni. — 5. A jutalom 50 Friedrichsd'orba határoztatott,
mely összeg a koszorúzott szerzőnek azonnal kiadatik. 6. A koszorúzott munkálat tulajdonjoga a társulatot illeti; 1867. sept.
elsejétől kezdve azonban visszaszáll a szerzőre.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny"
ezen alakban fog hetenkint egyszer, minden hétfőn, — s h a e z ünnepre esnék, —
a következő napon megjelenni. Főrovatai: I. Törvények CS rendeletek, melyek
a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek
behozatala várható. II. Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és
mutatványok a jog- és állam-tudományoknak minden ágaiban, elméleti és
gyakorlati szempontból. III. KiiltÖrvényhOzáS. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése. IV. Jogtörténelem. Történelmi és statistikai
közlemények. V. Tárgyalási terein. Érdekesb jogesetek és bírói határozatok.
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Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre
po§tadij mentesen: egész évre 8 ft., félévre 4 ft,, negyedévre 2 ft.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos I l e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott s a j á t nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, január 8.
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1806. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik lietenldnt egyszer, minden heífön délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani uteza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Külhatósági megkeresvények végrehajtása. — Fogházjavitás. I. Az angol grófsági fogházak reformja. — A sanctio pragmatica. (Jogtörténelmi tanulmány Ökröss B.-tól.) Folytatás. — Hazánk
vizutjai (Hunfalvy Jánostól.) — Jogirodalom: Tübinger Zeitsehrift für die ges. Staatswissenschaften)
1865. évfolyam. — Jog- és államtudományi könyvészet.

Külhatósági megkeresvények végrehajtása.
Egy idő óta feltiinőleg növekszik s
kezd átaláno.ssá lenni a panasz a magyar törvénykezés állapota, s a magyarországi biróságok eljárásai ellen. Előbbit a „Fremdenblatt" 328. száma, m.
évi nov. 27-kéröl „ungarische Rechtszustánde" czim alatt a legsötétebb szinekkel rajzolja. A biróságok pedig hanyagsággal, sőt egyenesen a hivatalos
megkeresvények végrehajtásának megtagadásával vádoltatnak. Egy esetről,
— ha jól emlékszem, a „Presse" után,
a „Pesti Napló" is tett a mult hóban
említést, hol a bécsi orsz. törvényszék
különösen súlyosító körülményül számitá be a bukottnak, hogy Magyarországra hitelezett.
A panasz most már hivatalos szint
nyert, s vizsgálat tárgyát képezi a minisztériumnál. Az igazságügy-minisztérium t. i. m. évi nov. 29-én 1966. eln.
sz. alatt kelt leiratában, — előrebocsátva a vádakat, in el) ek a nyilvános
lapokban feltűnő számmal közölvék, s
kiemelve névszerint az eseteket, melyeket fenntebb említettünk: felhívja a bécsi országos főtörvényszék elnökségét,
hogy az ottani elsőfolyamodási törvényszék s az ügyvédi kamara meghallgatásával, mielőbb jelentse föl, váj-

jon s mily esetek fordultak é l ő h e l y e k ben a magyarországi hatóságok az
ottani biróságok megkeresvényeinek
eleget tenni vonakodtak, vagy a melyekben a felek érdekei feltűnő késedelmezések által veszélyeztettek. Ennek folytán mind az elsőfolyamodási biróságok elnökeinek, mind az
alsó-ausztriai ügyvédi kamarának meghagyatott, hogy a kérdéses körülményekről, kellő vizsgálat s a szerzett
tapasztalatok nyomán kimutatásaikat
sürgetőleg felterjeszszék. (Gerichtshalle
1865 — 100. szám.)
Mi leend a vizsgálat eredménye s
az igazságügyminiszter ur magatartása
e közfigyelmet érdemlő ügyben : annak
idején közölni fogjuk olvasóinkkal.
Addig a vádat sem koholmánynak tartani, sem elhinni nincs okunk.
De igenis mellőzhetlen kötelességünknek ismerjük kimondani, hogy
történt legyen, vagy történjék bármi
azoknál, kikre a törvény és igazság
kiszolgáltatása ez idő szerint bízva van,
s kik a külhatóságok által hivatalosan
megkerestettek : maga a törvény tisztán
és illetetlenül néz a vádak elé, A magyar törvénykezési eljárást ily panasz
nem érheti.

Nem mondjuk mi, hogy eljárásunk
minden kifogás felett áll. Hol az eljá
rás, melynek hiányai nem volnának ?
De a hiányok egészen másnemüek.Ott,
hol külhatóságok megkeresvényeinek
végrehajtásáról van szó: a magyar elj á r á s nem eshetik megrovás alá; ott
halogatást vagy épen ellenszegülést a
törvényből indokolni nem lehet, sőt
világos
adatok az ellenkezőről tesznek
a
kiáltó bizonyságot.
Az 1792: 17.tczikk, egyenesen a német örökös tartományokra vonatkozva
a következőt rendeli: „Justitia, et. mutuo inter nationes et provincias commercio, quod sine seeuritate crediti
subsistere nequit,. exigente, ut. sua
eontractibus legitime initisfides constet,
et eornndem executio authoritate iudiciaria proeuretur; interea etiam, donec
uberior per leges fiat provisio, Status
et Ordines, erga benignam Suae Majestatis Sacratissimae propositionein decreverunt, ut tam illi, qui in commercio, et quaestus gratia cainbiales litteras
edunt, et contractus ineunt, se dírecte
iudiciis cambialibus haereditariarum
provinciarum subjicientes, aut solutionem in certo quopiam loco haereditariarum provinciarum praestandam prae
cise obligaverint, vei societatem quaestus cum mercatoribus haereditariarum
provinciarum ad iudicium cambiale
pertinentibus fecerint, quaui et illi, qui
etiam simplex tantum mut uum cum renunciatione fori proprii, et alieni vecognitione contrahunt, iudicio fori illius, quod sibi in obligatione expresse
delegerunt, stare, et iudicia regni hujus Hungáriáé, Partiumque adnexarum
sententias, contra ita semet obligantes
latas, erga compassuales litteras, medio
Cancellariae Regiae Hungarico-Aulicae expediendas exequi teneantur."
Az 1840 : XV. tczikk II. R. 11-ik
fejezete hasonl óan váltóügyekben a kül-

hatóságok Ítéleteinek végrehajtásáról
ekkép intézkedik:
„192. §. Külföldi válfótörvényszékek
ítéletei csak akkor hajtathatnak végre
Magyarországban váltótörvény szerint,
átküldő Levél mellett, ha a) oly keresetek iránt hozattak, melyekhez hasonlók
itt is váltótörvényszék elébe tartoznak;
b) ha azon kültartornány a magyar váltótörvényszékek Ítéleteinek végrehajt
tásában viszonosságot tart.
193. §. Külföldi váltótörvényszékek
Ítéletei, melyek Magyarországon végrehajtandók, mindenkor a váltó-feltörvényszekhez fognak utasíttatni, mely a
végrehajtásnak a fenntebbi szakasz értelmében helyét látván, azt az illető
bírói hatóságnál annak rendje szerint
eszközli."
Még átalánosabb és szabatosabb az
1862. évi sz. Iván hó 24-ik napján kelt
s a magyar kir. ctiriához intézett kir.
leirat, melynek tartalma ez:
„Első Ferencz Józs"f, Isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar-,Cseh-,
Halics- és Ladomér országok apostoli,
ugy Lombardia, Velencze és Illíria királya, ausztriai főherczeg stb.
Főtisztelendő, tisztelendő, tekintetes és nagyságos, nagyságos és vitézlő
kedvelt híveink!
Az 1792 : 17. tczikk., valamint az
1840 : XV. tez II. R. 192., 193. és 213.
§§. azon rendelete, mely szerint a birodalombeli nemmagyar polgári, kereskedelmi és váltótörvényszékek Magyarországban végrehajtandó jogérvényes
határozatainak foganatosítása magyar
udvari cancelláriánk, illetőleg váltófeltörvényszékünk előleges felülvizsgálatától van feltételezve, — nem különben azon szabályrendeletek is, melyek
szerint a magyar s nemmagyar birói
hatóságoknak minden megkeresvényei,
— a mennyiben az utóbbiak részéről
Magyarországban valamely birói eljá-

rásnak eszközlése kívántatik, — csak
magyar udvari cancelláriánk közveti
tése folytán intéztethetnek rendelteiésok helyére, — a gyors igazságszolgáltatás nem csekély hátrányára, számos
akadályt idézvén elő: ezen akadályok
elhárítása végett, — addig is, mig ez
irányban a rendes törvényhozás utján
intézkedések tétethetnének, ideiglenesen és kivételesen rendeljük és parancsoljuk :
hogy tökéletes viszonosság alapján
a birodalombeli nemmagyar polgári,
kereskedelmi és váltó-törvényszékek
magyarorszagi vagyont érdeklő, s viszont a magyar polgári és váltótörvényszékek a birodalom egyéb tartományaiban létező vagyonra vonatkozó
jogérvényes határozatainak — anélkül,
hogy azok egy más hatóság által
előlegesen felülvizsgáltatnának — feltétlen végrehajtási képesség tulajdonittassék, és hogy ennek folytán a
birodalombeli magyar s nemmagyar
polgári, váltó- s kereskedelmi törvényszékek a kölcsönös, habár közvetlenül
más felsőbb hatóság közvetítése nélkül
hozzájok érkezendő minden megkeresvényeknek, — és pedig nemcsak
azoknak, melyek egyszerű kézbesítések
eszközlését, felvilágosítások adását s
nyomozások tételét tárgyazzák, hanem
azoknak is, melyekben a megkeresett
birói hatóság területén létező vagyont
érdeklöleg végrehajtás foganatosítása
kéretik, — feltétlenül megfelelni, s eljárásuk eredményéről a megkereső hatóságnak közvetlenül értesitést adni
kötelesek legyenek.

hajtási megkeresvényeiről is van a magyar törv. eljárásban gondoskodva. A
cs. kir. ausztriai és a kir. szárdiniai
kormányok közt létrejött kölcsönös
megállapodás folytán ugyanis a kir.
szárdiniai kormány 1862. apr. 8-kán
kelt rendelet által oda utasította a lombardiai bíróságokat, hogy az ausztriai
bíróságoknak, az általuk hozott jogerejü Ítéletek végrehajtását tárgyazó
megkereséseit elfogadják, és az ily megkeresések alapján azonnal az érdeklett
felek előleges megidézése és kihallgatása után a szükséges intézkedéseket
megtegyék. Ennek következtében az
1862. évi novemb. 23-kán 18,763. sz.
alatt kibocsátott udvari rendelvény a
teljes viszonosság elvénél fogva meghagyja az ország valamennyi bíróságainak is, hogy a lombardiai bíróságoknak polgári jogügyekben hozott
és Magyarországban foganatosítandó
ítéletek végrehajtását, tárgyazó megkereséseit elfogadják, azon megkere
sésekre az érdekelt feleket megidézzék,
kihallgassák, és a végrehajtást az esetben engedélyezzék, ha az Ítélet nemcsak
jogerőre emelkedett, de egyszersmind
a megkereső bíróság az itélethozásra
illetékesnek, és az Ítélet maga nem
nyilvánosan igazságtalannak találtatik,
— megjegyeztetvén, miként az első bíróságnak a kérdésben hozandó határozata ellen szabad a meg nem elégedett
félnek az illető felsőbb bírósághoz
felfolyamodással élni. A lombardiai váltótörvényszékek által egyébiránt váltóügyekben hozott Ítéleteknek Magyarországban leendő foganatosítása iránt
az 1840 : XV. tezikk II. R. 192. és 193.
Midőn ezen legkegyelmesebb ha§§. maguk érvényében továbbra is
tározatunkról hüségteket kellő tudomás
fennhagyattak.
s alkalmazkodás végett ezennel értesítjük, császári királyi kegyelmünk és
Hasonló viszonosság áll fenn mind
kegyelmességünkkel állandóan hajlan- polgári mind váltóügyekben, az andók maradunk stb."
gol bíróságokra nézve is (Vict. 19. s 20.
Még a szardíniái bíróságok végre- cz 113, fej.), melynélfogva az angol-

honi tanúkihallgatási megkeresvényekben a kölcsönös viszonosság iránti biztosítás most m á r nem is szükségeltetik
(1865. évi máj. 15-én 6935. sz. a. kibocsátott udv. rend.).
Ellenben az oroszországi bíróságok által hozott Ítéleteknek Magyarországbani végrehajtását lf. rendeletek
tilalmazzák. Ilyenek az 1863. decz.
23-án 19137., s az 1865. máj. 18-án
6933. sz. a. kibocsátott udv. rendelvények. Az utóbbi igy hangzik: „A cs.
orosz kormány nyilatkozata szerint
külföldi ítéleteknek Oroszországbani
végrehajtása semmi szin alatt meg nem
engedtetvén, erről a hazai bíróságok
kellő tudomásul oly megjegyzéssel értesíttetnek, miszerint az 1840: XV.
tczikk II. R. 192. §. b) pontja értelmében az oroszországi bíróságok által
hozott Ítéletek netalán kérelmezendő
végrehajtására nézve a viszonosság törvényesen megáílapitott, elve leszen követendő."
Egyetlen eset volt csupán, hol a
Magyaroszágon kivüli bíróságok által
elrendelt végrehajtások ellen törvényes
akadály merült fel. Az 1840: XV. tcz.
II. R. 148. §. szerint t. i. a végrehajtó
félnek mindjárt a folyamodványban
meg kell neveznie azon személyt, kit
maga helyett megbízott, hogy a végrehajtás teljesítésénél érdekeire felügyeljen. Ezt az osztrák polg. perrendtartás nem kívánja, az osztrák alattvalók
tehát nem is tették. De ez akadály is
elhárittatott,— és pedig akképen, hogy
mind a törvénynek elég tétetett, mind
a külföldiek e törvény alul kedvezményes kivételt nyertek. Még 1862. évben
történt egy speciális eset Szegeden, hol
a magyar kir. udvari cancellaria oda
utasitá a városi törvényszéket, hogy ha a
nemmagyar bíróságok végrehajtás eszközlését szorgalmazó megkereséseiben
a végrehajtó fél számára külön megbí-

zott megnevezve nincs, a megkeresett
törvényszék a végrehajtó fél jogainak
fenntartására és ugyanannak veszélyére gondnokot rendeljen, s a végrehajtást ennek közbenjárásával eszközölje. Ezen gondnok kinevezéséről azonban
egyúttal a megkereső bíróság is oly
hozzáadással értesíttessék, hogy a végrehajtató félnek szabadságában áll vagy
a kinevezett gondnokkal értekezésbe
lépni, vagy helyette más megbízottat,
ki érdekeire felügyelend, kijelölni.
Később e részben határozott s átalános
utasítás adatott. Az 1864.márcz. 21-én
4573. sz. a. kibocsátott udv. rendelvény ekkép intézkedett: „AMagyarországon kivüli bíróságok által elrendelt
s Magyarországban érvényesítendő bírói végrehajtások gyors foganatosítása
részben az által is késleltetvén, hogy a
végrehajtó felek a helyi viszonyok s
egyéniségek ismeretlensége miatt nincsenek azon helyzetben, hogy jogaik
védelmére a végrehajtásnál közbenjáró
megbízottat nevezhetnének: az ily,ugy
az egyesek, mint a közhitelre nézve is
káros hatással levő késedelmesség elhárítása és lehető gyors igazságszolgáltatás biztosítása czéljából a hazai
bíróságok ezennel odautasittatnak, hogy
a Magyarországon kivüli bíróságok
által elrendelt s Magyarországban érvényesítendő bírói végrehajtások foganatosításához, — a mennyiben a végrehajtató fél által közbenjáró megbízott
nem neveztetnék, — annak részére képviselő saját veszélyére s költségére
hivatalból neveztessék.
Ennyi tanúság szól a magyar törvénykezési eljárás mellett. Több biztosítékot a felek érdekeinek törvényhozás
alig adhatna.
Sajnos,ha panaszra nyilik alkalom,
még sajnosabb volna, ha az alkalmat
maga a törvény nyújtaná. De nyugodtan fogadjuk a vádakat, tudván, hogy

azok közül a magyar törvény és eljárás sértetlen tisztasággal fog kiemelkedni.
Ha pedig a vádak, — melyek már
eddig is vizsgálatra szolgáltak alapul,

— netán valósulnának: a magas kormányzati közegeknek leend mulhatlan
kötelességök, Magyarország hitelének és
törvényei szentségének elégtételt szolgáltatni t

sjavitás.

I. Az angol grófsági fogházak reformja. tőnek Az igazság végre koránsem szorítkozik oly absolut szabványra, mely
Allgemeine deittsche Strafrechts
Zeitung.
az összes emberiség, tehát valameny1865. folyam, 122. 1. Belmonte, Die Reform nyi nép fenyitő-jogi törvényhozását
der englischen
Grafschaftsgefangnisse.
volna felkarolandó.
(Lw) Az igazság elvét, Összes szelAz igazság valódi elve, mely valalemi s anyagi életünk eme főtám- mennyi igénynek megfelel, az állam
pontját győzelemre j u t t a t n i , minden rendelkezése alá helyezett minden eszálladalmi s társadalmi intézményeink közt a polgári társadalom érdekeinek
feladata. A jogélet valamennyi termé- fenntartására fordít s minden cselekszetszerű s önkényes alakulása erre ményt csak azon viszonylatban fog
irányul. Innen korunk élénk és moz- fel, a mennyiben általa a polgári rend
galmas kisérletei a büntetőjog terén, s biztonság közvetve vagy közvetlenül
hogy minél inkább megközelítse esz megtámadtatott; ezen támadás nagyményét, az igazság megvalósítását, sága s a tettes bűnössége mértéke szemelyet oly sok századon által áltörek- rintszabja ki a fenyítést,— ez utóbbira
véseknek áldozott fel. A büntetés ha- nézve a beszámítás elvéből indulván
tálya a polgárok azon meggyőződése ki, mely az államot a bűnös cselekmény
által van feltételezve, hogy a fenyítés megítélésekor vezérli. Ezen elvet nem
igazságos viszonylatban áll a bűnös- illetheti azon vád, hogy a szigort túlséggel. De az igazság elvét, melynek ságos mértékben küszöböli ki a fenyitőhatályának a fenyítő törvényhozás te jogi intézményekből, ugy annyira,hogy
a büntetés egészen kivetkőztetik
rén a legüdvösebb eredményeket tu- végre
ö
c?
lajdonítjuk, a vak istennő szigora jellemétől. Ellenkezőleg csakis eljárása
ki nem elégíti, mely nem ismer más által használtatik fel legsikeresebben a
czélt mint megtorolni, megbőszülni. büntetésben rejlő valamennyi mozzaÉp oly kevéssé lelhetjük fel az igazság nat, névszerint az elrettentésé, a biztonelvét azon törekvésben, mely az Isten- ságé, a javításé, és alkalmaztatik a
ség terveit, az emberi kedély legtitko- fenyités akként, hogy komolysága s
sabb valóját véli felkutathatni, isteni belterjü ereje, a mely a bűnöst kikerüligazságot akar gyakorolni s a büntetést hetlenül eléri, a bűntettekre hajlandóaz erkölcsi bűnösség nagyságához kat visszatartsa, a polgári társadalmat
mérni. De azon elvet sem fogjuk az biztosítsa, a sújtott bűnösökben erköligazság nevével ékesíteni, mely a bün- csi változást idézzen elő.
tetéssel a világrendben jelenkező goAz angol fogházi reformok némely
noszságot és roszat mondja számüzhe -ujabb tanulságos részleteivel akarván

olvasóinkat megismertetni, nem lehet ságnak kénytelen engedni. A hard
szándékunk a büntetőjogi elméletek labour és industrial work közötti küfeszegetésébe bocsátkozni. A mondotta- lönbség abban áll, hogy amannál a
kat mégis szükségesnek találtuk előre- testi megerőltetés, mint a rab által
bocsátani, hogy azon álláspontot meg- súlyosan érzett baj a végczél. — A
jelöljük, melyet a fogházi kérdésre rabjobbulásának inkább tevékenységet
nézve lapunk elfoglal. Iparkodni fo- óhajtó kedvében, semmint érzelmi kifegunk különben mindenkor nemcsak a jezésben kell nyilvánulnia, minélfogva
törvényhozás terén jelenkezö fogházi a javítási elv azonnal a fogság kezdehaladásokat s újításokat olvasóinkkal tekor és ne csak végidejében jusson
közleni, hanem az ide vágó irodalmat érvényesülésre. Viszonylag rövid időis kellő gyorsasággal ismertetni. Ez ben meg kell a rabnak arról győződnie,
úttal a d. Strafzeitung egy közlemé- hogy azon rendszer, a mely alatt áll,
nyét veszszük át.
önmagában rejti a haladást, és hogy
Az angol grófsági és városi fogházak idővel nyílik majd alkalom, jó indulareformjáról levén egy tanácskozás al- tainak cs lekményekben kifejezést adni,
kalmával szó, Sir Walter Crofton rövid és hogy önönmagától függ állapotját
rajzát adta a winchesteri fogházban erkölcsileg és anyagilag jobbítani.
életbe léptetett rendszernek, mely, mint
Ezen nézetek alapján járnak el
előadó megjegyezte,nem a visszatorlás Winchesterben a rabok ellen; megengondolatán, hanem ép és észszerű ala- gedik, hogy Önmaguk megerőltetésétől
pokon nyugszik és teljességgel igazsá- függjenek, az utóbbit bizonyos jegyek
gos és humánus. Crofton előadásában által jelölvén, melyeknek meghatárokövetkezőleg szól:
zott száma megszerzése folytán a ticket
Azon számos változások közül, me- of leave (előléptetés) elérhető leszen.
lyek a fogházi fegyelem sikeres alkalEz a rendszer a legalkalmasabban
mazására múlhatatlanul szükségesek, ott keriil alkalmazásba, a hol hosszabb
némelyek kevésbbé azt czélozzák, hogy szabadság-büntetés képezi a szabályt;
a fenyítés és büntetés sajátlagos része mert ez esetben több tér van engedve
érvényesíttessék, mint inkább, hogy be- a rendszer fejleményének, a szabadság
folyása a rab javulására hatályosabban visszanyerésének reménye a rabot legalkalmaztassák. Ezen szempontból mind hatályosabban serkentvén munkálkodó
a súlyos kényszermunka (hard labour), megerőltetésre.
mind az iparos foglalatosság (industrial
Winchesterben a rabok öt osztályba
work) czélszerii fegyelmi eszközöknek soroltatnak; fogságuk első hónapjában
bizonyultak; mindkettőnek kiegészítő az első osztályba kerülnek, a második
részének kell lennie a fogházi rendszer- s ha madik hónapban a másodikba, a
nek, de üdvös leszen, elkülönítve alkal- negyedik hónaptól a hatodikig a harmazni. A súlyos munka olyak számára madikba, a hetediktől a tizenkettedik
alkalmas, kik rövid időig tartóztatvák hónapig a negyedikbe, és azután az
le a fogházban, hosszabb szabadság ötödikbe. Mindenik osztályban bizonyos
büntetés esetében a fenyítés első idejé- mértékű kényszermunka végzendő, a
ben és büntetés gyanánt a fogházban mi minden magasabb osztályban csökelkövetett bűntettekért. Soha teljesen ken és iparos foglalatossággal pótoltaki nem maradhat a büntetésből, lassan- tik; azonkívül egyéb könnyebbitések ís
lassan azonban az iparos foglalatos- helyt nyernek a magas osztályokban

Az egyesek szorgalma naponkint jegyek
által jelöltetik, melyek folytán a bűntettes csakhamarbelátandja, hogy bizonyos tekintetben kezében van sorsa. A
mig a megkivántató jegyeket szorgalma
által meg nem szerezte, nem léphet
magasabb osztályba átal. Ekként a
munkálkodás és az ebből folyó kéjelem a
bűntettesre nézve oly viszonyba lépnek, melynek becsét eléggé nem méltányolhatjuk.
A súlyos kényszermunka tárgyai
Winchesterben: a vonó malom, terhek
felvonása, kövek zúzása és a kóczfoszlat.
Természetesen nem alkalmas minden
fogoly e munkálatokhoz, legalább nem
akként, hogy rendszeresen alkalmazva
legyenek. A legfőbb fenyitő-intézetekben a rabok ez osztályát a fogházak
tisztántartására vagy egyéb könnyű
munkákhoz alkalmazzák. Winchesterben minden fogoly a legpontosabban
megvizsgáltatván az orvosok által, a
fennérintettek „alkalmatlanok" (noneffectives) neve alatt kiszemeltetnek.
Ezek szinte több osztályba soroltatnak
és a kóczfoszlat kellemetlen munkáján
kezdik, kivívott jegyeik segedelmével
azonban mind magasabb osztályba jutnak, hol reájok kellemesebb, mulattatóbb foglalatosságok várakoznak. A
gazdasági munkák, a kert ellátása s

némely más bizalmi állomások csak
olyakra ruháztatnak, kik már a legmagasabb osztályt elérték. Kisebb jutalmazásokban részesülnek egy segélyegylet
által (Prisoner's Aid Society) azok, kik
erre magukat kivívott jegyeik által érdemesekké tették.
A foglyok az első hónapban a piricsen hálnak, alvási idejök nyolcz órára
van határozva; de vájjon túlságos szigor-e ez? nem kelle különösen a legnagyobb erőmegfeszitéssel a bűntettesek
legkonokabb ellensége, a tunyaság legyőzésére törekedni?
Winchestherben esteli iskola is áll
fönn, alapításakor azon gondolatból
indultak ki, hogy az oktatás, kéj elem,
melynek a napi fáradságot be kell zárnia. Ez intézkedés kitűnőnek bizony ult.
A belügyi államtitkár Sir George
Grey a winchesteri grófsági fogházat
meglátogatván, megelégedését jelentette
Sir Walter Crofton irányában. Az egyszer ii fogságra szánt grófsági fogházakkal eddigelé kevesebbet gondoltak,
mint a fenyítő házakkal (convict prisons). Winchester példája ez irányban
is üdvösen hatott, átalán elismertetvén
annak fontossága, hogy a rövidebb szabadság-büntetések is ezéiszeriien rendeztessenek.

A sanctio pragmatica.
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)

Ez volt a trónöröklés szabályzata, midőn I. József elhunytával V I ik — s mint
magyar király III. Karoly, 1711. évi szept.
végén elhagyta Spanyolországot, decz. 22-én
F r a n k f u r t b a n császárrá választatott, s a következő évi api. á - k á r a Pozsonyba összehívott országgyűlésen maj. 22-kén magyar
királylyá koronáztatott.

V I , Károly császár uralkodását a zajos
időknek sok gondja nehezité. A kurucz hadjárat alig ért véget s a menekült Rákóczy
.ügyét Polignac bibornok és franczia békebiztos, királyának határozott utasítása szerint
az utrechti congressuson támogatni készült;
u protentansok sérelmei benn az országban
elégületlenségre s künn az angol, porosz

és hollandi kormányok felszólamlására adtak
alkalmat. De mindezeknél nagyobb és fontosabb volt a trónöröklés kérdése, mely Y I .
Károlyt egész életén át szakadatlanul foglalkoztatta.
V I . Károly még 1708-ban nősült s házassága mindaddig magtalan volt. Károly
egymaga élt még a család fiágából. A leányág örökösödése t e h á t több ízben szőnyegre
került az udvarnál, sőt előkészítéséül a később bekövetkezett sanctio pragmaticának, a
a nép közt is terjesztetett. Igy Eszterházy
Imre zágrábi püspök a magyar országgyűlésre küldendő követek választása végett,
marczias közepén t a r t o t t horvátországi tartománygyülésen, hihetőleg az udvar megbízásából, indítványt t e t t a rendek előtt,
miszerint a horvát nemzet, mely az osztrák
házból'eredt királyai i r á n t mindenkor oly példás hűséggel viseltetett, a fiág kihaltának
esetére ismerné el a leányág örökösödését is
az országban. „Ez úgymond, már a magyaroknak és cseheknek is szándokában levén,
utóbb a horvátok által is teljesítendő leszen; ne hagynák tehát elüttetni magukat az

elsőség dicsőségétől." (Horváth M. Magyarország tört. Pest, 1863. V. k. 8. 1.) Hasonló
kísérletek a magyar országgyűlés előleges
tanácskozásai közben is fordultak elő, de a
mit Horvátország hajlandó volt elfogadni,—
a leányági örökösödés jogát a magyar Rendek
még időelőttinek találták. E kérdést tehát
Y I . Károly, a mint máj. 18-kán Pozsonyba
lejött, — maga elejtette.
A közben V I . Károlynak a nyugati
hatalmak kívánatára Spanyolországról le
kellett mondania. Az 1713. mar. 14-kén
kötött szerződvény folytán Erzsébet császárné is odahagyta Spanyolországot. Ujabb ok
arra, hogy a meglevő tartományokat, fiutód
nemlétében a leányágnak biztosítsa. Ily
czélból a következő hóban 1813. ap. 19-kén
maga köré gyűjtve a titkos tanácsosokat, minisztereket s a cancellariák főnökeit: előttük a trónöröklés rendjét kijelentette s ezzel a sanctio pragmaticát megalkotta.
A tanács jegyzőkönyvének, vagy is a
szorosabb értelemben úgynevezett sanctio
pragmaticának szövege szószerint a következő :

I h r o Kaiserl. Majestát habén auf den
19. A p r i l 1713 um 10 Uhr allén Dero
allhier in Wien anwesenden Geheimen
Rathen an dem gewöhnlichen Ort zu erscheinen ansagen lassen. Als nun die
bestimmte Stundeberbeigekommen, habén
síeli I h r o Kaiserl. Majestát in Dero Geheimen Rathsstuben u n t e r den Baldachin
begeben, und vor den gewöhnlichen K a i serl. Tisch gestellet, darauf auch Dero
Geheime Rathe und Ministros hineínberufen : Diese sind ín ihrer Ordnung eingetreten und jeder an seinem Ort stehen
geblieben, als Fürst Bugenius v. Savoyen;
F ü r s t Trautsohn; F ü r s t von Schwarzenberg; Gráf von T r a u n , Landmarschall;
Gráf von Thurn, I h r o Kaiserl. Majestát
Eleonorae Obrist-Hofmeíster; Gráf von
Dietrichstein, Obrist Stallmeister; Gráf
von Seilern, Hofkanzler; Gráf von Stahremberg, Kammer-Prásident; Gráf von
M a r t i n i t z ; Junior G r á f von Herbersteín,
Kriegs-Viceprásident; Gráf vonS hlickh, .
böhmischer Obrist-Hofkanzler; Gráf von
Schönborn, Reichs-Vicekanzler; Erzbischof von Valenzia; G r á f von Sinzendorf,
O b r i s t - K a m m e r e r ; Gráf von Paar, I h r e r

O császári felsége 1713-diki április
19-dikén 10 órára valamennyi Bécsben
levő titkos tanácsosait a közönséges helyen összegyülekezni rendelte; midőn pediglen a meghatározott óra bekövetkezett
volna, ő császári felsége titkos tanácstermében a baldachin alá lépett és a közönséges császári asztal elé állott, azután
pedig titkos tanácsosait s minisztereit maga köré gyüjté : ezek belépének
rendjök szerint s mindenhi a maga helyére álla vala és ugyancsak savoyai
Jenő herczeg,Trautsohn herczeg, Schwarzenberg herczeg, gróf Traun, helytartó,
gróf Thurn, ő császári felségének, Eleonórának főudvarmestere, gróf Dietrichstein, főlovászmester, Seilern grófja, udvari korlátnok , Stahremberg grófja,
kamaraelnök, gróf Martinchy, ifj. gróf
Herbersteín, alhadelnök; gróf Schlickh,
cseh főkorlátnok; gróf Schönborn, birodalmi alkorlátnok; a valencziai érsek;
gróf Sinzendorf, főkamarás; gróf Paar, ő
császári felségének Amáliának főudvarmestere; gróf Sinzendorf, birodalmi s udvari alelnök; gróf Pálffy Miklós, magyar
királyi országbíró, Illésházy gróf, magyar

Kaiserl. Majestat Amaliae Obrist-Hofmeister; GrafvonSinzendorfjReichshofrathsViceprásident; Gráf Nikolaus Pálfy,
Königl. hungarischer Judex-Curiae; Gráf
Illéshazy, hungarischer Kanzler; Gráf
Khevenhüller, nieder - österreichischer
Statthalter; G r a f G a i l a s ; Gráf von Salm,
Ihrer Kaiserl. Majestat Amaliae ObristStallmeister; Marches Romeo, Königl.
spanischer Geheim - Staats - Sekretarius;
Gráf Kornis, siebenbürgischer ViceKanzler; Referendarius von Schickh.
Nachdem nun alle gemeldte Geheime
Rathe und Ministri beisammen waren,
habén Ihro Kaiserl. Majestat vermeidet,
dass die Ursach und Zweck solcher Berufungen Ihrer Dero Geheimen Rathen
und Ministrorum wáre, ihnen zu erkennen
zu geben, dass von und zwischen weiland
ihres in Gott ruhenden gnadig und hochgeehrtesten Herrn Yaters Kaisers Leopoldi und geliebtesten Herrn Bruders,
damals Römischen Königs, nachgehends
auch römischen Kaisers Joseph Majestat
und Liebden, glorwürdigstes Gedachtniss, und dann Ihrer Kaiserl. Majestat
als damahlig deklarirten König in Hispanien, gewisse Disposition, O r d n u n g und
pacta successoria errichtetund i n G e g e n wart verschiedener Kaiserl. Geheimer
Rathen und Ministrorum allerseits beschworen worden.
Weilen aber von denenselben Rathen
und Ministris wenig mehr beim Leben
sich befindeten; so hátten Ihre Kaiserl.
Majestat der Notdurft erachtet, Ihnen
anwesenden Geheimen Rathen und Ministris nicht alléin obige Anzeige zu thun,
sondern auch gemeldte Satzung u. Pacta
selbsten kund zu machen und vorlesen
zu lassen, wie dann Ihre Kaiserl. Majestat solche Ablesung Ihrem Hofkanzler,
Grafen von Seilern, stracks allergnádigst
anbefohlen habén.
Solchemnach hat derselbe aus dem
bei Handen gehabten Königl. Spanischen
von damals Königlicher, nunmehro auch
Kaiserl. Majestat unterschriebenen, und
mit Ihrem anhangenden Königl. Insiegel
bekraftigtem Originál-Acceptations-Instrurnent den Spanischen E i n g a n g ; folglich auch Kaisers Leopoldi, und Rom.
Königs JosephiunterBchriebenen,und mit

korlátnok; gróf Khevenhüller, AlsóAusztria helytartója; Gallas grófja, Salm
grófja, ő császári felségének Amáliának
főlovászmestere; Marches Romeo, királyi
spanyol titkos államtitkár; Kornis gróf,
erdélyi alkanczellár; — Schickh referandarius.

Midőn valamennyi elősorolt titkos
tanácsnokok s miniszterek együtt valának, ő császári felsége tudtul adá, hogy
titkos tanácsosai s miniszterei ilyszerü
egybehivásának oka s czélja az volna,
miszerint értésökre j u t t a t h a t n á , hogy
megboldogult és Istenben nyugovó kegyes és nagyon tisztelt atyja Lipót császár , valamint legkedveltebb testvérbátyja, akkori római király, utóbb római
császár, boldog emlékezetű József ő felsége s szeretett rokona, és végre ö Császári Felsége, mint akkoriban Spanyolország elismert királya között bizonyos
egyezmények, rendelkezések s örökösödési szerződések léptettek életbe, melyeket különféle császári titkos tanácsosok
és miniszterek jelenlétében ki-ki hitével
erősitett és biztosított.
Mivelhogy azonban ama tanácsosok s
miniszterek közül jelenleg kevesen volnának már életben, ö Császári Felsége
múlhatatlanul szükségesnek találta , a
maga köré g y ű j t ö t t titkos tanácsosoknak
8 minisztereknek nem csak a fennebbit
tudomásukra a d n i , hanem az emiitett
rendelkezéseket s szerződéseket is közzétenni és felolvastatni, a mint is Ö Császári Felsége a felolvasást udvari korlátnokjának, Seilern grófjának legott megparancsolni méltóztatott.
Ennek folytán tehát a gróf a kezébe
adott, akkoriban királyi, jelenleg már Cs.
Felségétől aláirott, királyi f ü g g ő pecsétjével megerősített spanyol királyi eredeti
elfogadási okmányból a spanyol bevezet é s t ; ennek folytán a Leopold császártól
s József római királytól aláirt és kettős
császári s királyi függő pecsétekkel megerősített örökösödési okmányt is teljes

íinhangenden zweifachen Kaiser- und
Königlichen Insiegeln bestatigten SuccessionB-Instrument den völligen Inhalt
von A n f a n g bis zum Ende, sammt dem
beigefügten notariatischen A n h a n g : E n d lich wiederum aus demKönigl.Spanischen
I n s t r u m e n t die A n n a h m e und I h r e r seit i g e n Verbindung bis zum E n d e ebenmiissig mit dem Notariatischen A n h a n g
laut u n d deutlich abgelesen, welche Ins t r u m e n t a datiret s i n d : Wien, den 12.
September 1703.
Nachdeme dieses alsó geschehen, habén I h r e Kaiserl. Majestat hauptsachlichen Inhalts weiter vermeidet, es sei aus
denen abgelesenen Instrumentis die errichtete und beschworene Disposition,
und das ewige P a c t u m mutnae successionis zwischen beiden Joseph- und Carolinischen Linien zu vernehmen gewesen:
Dass dahero, nebenst und zu denen von
weiland Ihrer Kaiserl. Majestat Leopoldo
und Josepho höchstseeligster Gedachtniss
I h r e r Kaiserl, M a j e s t a t übertragenen
Spanischen Erb-Königreichen und L a n den nunmehr nach Absterben weiland
Ihres H e r r n Bruders Majestat und Liebden ohne mannliche Érben auf Ihre Kais.
M a j e s t a t auch alíe dessen hinterlassene
ErbkÖnigreiche und Landen gefallen, und
sámmtlich bei Ihren ehelichen mánnlichen
Leibs-Erben nach dem jure Primogeniturae, so lange solche vorhanden, ohnzertheilt zu verbleiben habén. A u f Ihres
mánnlíchen Stammes Abgang aber, so
G o t t gnádiglich abwenden wolle, auf die
eheliciie hinterlassene Töchter allezeit
nach O r d n u n g und R e c h t der Primogenitur gleichmassig ohnzertheilt kommen,
ferners in Ermangelung oder A b g a n g der
von I h r e r Kaiserl. Majestat herstammender aller ehelichen Descendenten mannund weiblichen Geschlechts, dieses E r b recht aller ErbkÖnigreiche und Landen
ohnzertheilter auf I h r e r Majestat H e r r n
B r u d e r s Josephi Kaiserl. Maj. und L b d .
seeligster
Gedachtniss nachgelassene
F r a u e n Töchter, uud deren ehelichen
Descendenten wiederum auf obige Weiss
nach dem jure Primogeniturae fallen,
eben nach diesem Recht und O r d n u n g
auch I h r e n Frauen Ertz-Herzoginnen all
andere Vorzüge und Yorgange gegen-

tartalmához képest elejétől végéig, a
mellé csatolt jegyzői f ü g g e l é k k e l ; végre
ifmét a királyi spanyol okmányból elfogadását s a benne foglalt kölcsönös kötelezettségeket a végéig, ugyancsak szinte
a jegyzői függelékkel értelmesen és nyilván felolvasta, mely okmányok Bécsben
1703-ki september 12-ről keltek.

Miután mindezek ekképen történtének vala, ö Császári Felsége továbbra is
m é g különösen a következőkre figyelmeztetett. A felolvastatott okmányokból kiki
tudomásul vehette József s Károly ágainak életbeléptetett s hittel erősitett rendelkezését s azon örökös egyezményt,
mely kölcsönös örökösödésüket szabályozza. Hogy ennélfogva néhai császári
felsegeiktől, boldog emlékezetű Leopoldtól s Józseftől Ö Császári Felségére
ruházott spanyol örökös királyságokon s
tartományokon kívül s mellett jelenleg
néhai testvérbátyjuk 3 kedvelt rokonuk
íiágbeli utód nélkül történt elhunyta
u t á n az utóbbinak valamennyi örökös
királyságai s tartományai O Császári
Felségére estenek, melyek is összeségökben az elsőszülöttség j o g a szerint
törvényes fiágbeli utódainál, a mig ilyek
léteznek, elválaszthatatlanul megmaradandanak. Ö Felsége fiágának magvaszakadtával pedig, a mit Isten kegyelmesen eltávoztatni méltóztassék, törvényes
leányágbeli utódaira szálljanak, mindenkoron az elsőszülöttség joga s rendje
szerint, és ugyancsak elválaszthatatlanul;
továbbá Ő Császári Felsége ágyékaiból
származó, mindkét ágon levő törvényes
utódai kihaltával s hiányában, valamenynyi királyságok s tartományok örökösödési joga elválaszthatatlanul O Császári
Felsége testvérbátyja, boldog emlékezetű
József Ő császári felsége s kedvelt rokona
ágyékaiból származó leányaira s törvényes utódáira, ugyancsak az emiitett módon az elsőszülöttség joga szerint szállj a n a k ; ugyanezen jognak és rendnek
értelmében herczegasszonyaik is a jelen
kedvezményekben s történtekben részeltetendők. Mindezt pedig ugy értvén,

wártig zustehen und gedeien müssten.
Alles in dem Yerstand, dass nach beiden
der, jetztregierenden Caroliniscben, und
nachf'olgender in dem weiblichen Gesehlecht hinterlassenen Josephinischen
Línien I h r e r Kaiserl. Maj. Frauen Schwestern und allén übrigen Linien des Durchlauchtigsten Erzhauses nach dem Recht
der E r s t g e b u r t in ihrer daher erspringenden Ordnung jedes Erbrecht, und w;:s
dem anklebet, gebühre, allerdings bevorbleibe, und vorbehalten sei. Ura willen
nun diese immerwiihrende Satzung, Ordnung und P a c t a , zur Éhre Gottes und
Conservation aller Erblanden angesehen,
errichtet, auch nachst und sammt weil.
Ihres H e r r n Vaters und Herrn Bruders
Majestat durch leihlichen Eidschwur bekráftiget worden: So würden sowohl Ihre
Kaiserl. Maj. darob bestándig haltén, als
Ihre Majestat zu Ihren Geheimen Rathen
und Ministris sich mildest. verseheten,
dieselbe auch gnadigst ermahneten und
Ihnen befehleten, dass nicht. minder sie
solche P a c t a und Verordnungen vollkommentlich su beobachten, zu erhalten
und zu verthadigen gedacht und beflissen
sein sollen, und werden, wie dann Ihre
Kais. Maj. zu diesem E ule Sie Geheime
Ráthe und Ministros in diesem Falle ferners des Vinculi Silentii entlasüen habén
wollten. Wornach I h r e Kais. Majestat
und folgends die Herren Geheime Ráthe
und Ministri abgetreten seind.

hogy a jelenleg uralkodó Károly ágyékából s az ezt felváltó leányutódaiban
fennmaradt József ágyékából sarjadzott
ágak után O Császári Felsége nőtestvéreit s a fenséges ház valamennyi többi
ágait illeti az elsőszülöttség joga s az
ebből folyó rend szerint mindennemű
örökösödési jog, s a mi ehez tartozik,
mire nézve tehát a fenntartás nyilván
kiköttetik. Mely végből ezen örökké
tartó egyezmények, rendelkezések s szerződések Isten dicsőségére s valamennyi
örökös tartományok megőrzésére léptettek éh tbe és néhai felséges atyjuk s testvérbátyjuk s O Császárig Felsége által
hittel erősíttettek. Azért O Császári Felsége e rendelményeket mind maga megtartani fogja, mind pedig titkos tanácsosait s minisztereit kegyelmesen inteni s
nekik megparancsolni méltóztatik, hogy
maguk is igyekezzenek s iparkodjanak
eme szerződéseket s rendelményeket teljességükben megfigyelni, megtartani és
megvédeni; mely czélból is Ő Császári
Felsége titkos tanácsosait & minisztereit
a titoktartás kötelessége alól feloldja.
Ezek után Ó Császári Felsége s a fennnevezett titkos tanácsosok s miniszter
urak elhagyók vala a termet.

Dass alles alsó vorgegangen und verhandelt worden, bezeuge mit meiner eigenen Handunterschrif't und gewöhnlichen PettschafFt. Wien, den neunzehenden
Monathstag Április Anno 1713.
Johann Georg Friedr. von Schickh,
der Rom. Kais. Maj. Hofrath, geheimer nieder-österreieh. Secret.
und Referendarius, dann zu diesem
Acte Auth. Caes. et Archid. creirter N"otarius publicus.

Hogy mindezek ekképen történtenek
s folytának, bizonyítom saját kezem aláírásával s közönséges pecsétemmel. Bécs,
az 1713-ki év április havának tizenkilenezedik (19) napján.
Schickh János György Frigyes, a róm.
esász. f'els. udvari tanácsosa, AlsóAusztriai titkos referandarius s
ez ünne pélyes végzendőre felhatalmazott császári a főherezegi közjegyző.

VI. Károly munkásságát, egész életén'
á t e sanctio pragmaticabiztosításának gond-'
jai vették leginkább igénybe.
Mindenekelőtt saját családja körében
igyekezett azt érvényre emelni.
Midőn t. i. Mária Josepha a legidősb
főherczegnő a Józsefi ágból, 1719. aug.

20-án, akkori szász választófejedelem — s
később lengyel királylyal Fridrik Auguszttal egybekelt: egy nappal a házasság előtt
formaszerü lemondási okmány t kellett kiadnia, és megesküdnie: ,,hogy ő, az 1713.
évben kelt sanctio pragmatica erejénél fogva,
minden jogairól és igényeiről az osztrák

tartományokhoz lemond, — és pedig nemcsak
V I . K á r o l y netáni fiörökösei javára (zum
faveur), hanem a leszármazó nőörökösök és
azoknak mindkét nemen levő utódai javára
is." E lemondási okiratot Dresdában, 1719.
okt. l - j é n mind a férj, mind annak atyja az
akkori lengyel király aláirták.
Midőn a második Józsefi főherczegnő
Mária Amália 1722. okt. 5-én, Károly Albert akkori bajor választó-fejedelemhez nőül
m e n t : házassága előtt k é t nappal, okt. 3-án
hasonló lemondási okmányt kellett adnia.
Ez okirat teljesen megegyező az előbbivel,
— csakhogy itt az idősb Józsefi ág fi- és
leányörökösoi javára ia történt lemondás. E

lemondáshoz később, 1722. decz. 10-énMünchenben mind a fejdelmi férj, mind ennek
atyja M a x E m m a n u e l is hozzájárult.
Sőt Mária Terézia, a császár leánya s
később magyar királynő is, — midőn I . F e rencz lothringi herczeg- s később német
császárral házasságra l é p e t t : most nevezett
férjével együtt 1736. febr. 12-én oly értelmű
lemondási okiratot volt kénytelen kiállitani,
hogy ha bár később, VI. Károlynak fiörököse születnék , ennek javára M. Terézia a
trónhozi jogától visszalépend.
E z nem volt elég. A sanctio pragmaticának a népeknél és küludvaroknál is biztosítékot kellett szerezni.
(Folytatjuk.)

Hazánk vizutjai.
(Hunfalvy Jánostól.)

N e m osztozom azok véleményében, kik
hazánkra nézve minden üdvét attól várnak,
hogy gabnakivitelünk n a g y mértékben emelkedjék, s kik egyedül ezen szempontból
akarnak mindenféle d r á g a és olcsó vasutakat épiteni és a legnagyobb áldozatokkal
is építtetni. Mert minden kivitel a külföldre
sokféle konjunktúráknak van kitéve, melyek
nincsenek hatalmunkban; s mert minden
ország, mely csak g a b n á t visz ki, s helyébe,
saját műipara nem levén, iparkészitményeket visz be, —mondom, minden ilyen ország
mulhatlanul elszegényedik s gyarmati f ü g gésbe j u t . Egyéni meggyőződésem szerint
minden iparkodásunkkal oda kell törekednünk, hogy gazdaságunk mostani egyoldalúságából — miszerint úgyszólván csakis
gabnát termesztünk s minden más gazdasági
ágat elhanyagolunk, —kibontakozzék; hogy
nyers termesztményeink többfélék legyenek,
annyifélék, a mint csak talaji és éghajlati
viszonyainknál fogva lehetnek; s hogy a
belfogyasztást mozditsuk elő, azaz, hogy a
népesség szaporodását s a műiparnak terjedését és meghonosulását teljes erőnkből
mozdítsuk elő. E p i t s ü k bár fel az összes
javasolt és javaelandó drága és olcsó vasutakat, és pedig külföldi tőkével, s fejtsük ki
egyoldalúan a gabnatermesztést bármenynyire, mégis ezzel nem lesz segitve bajainkon , a közelszegényedést nem fogjuk elke-

rülni, hanem előbb-utóbb okvetlenül Írország nyomorult állapotára fogunk j u t n i ;
Írország többet visz ki aránylag, mint
bármely más európai ország; a kinek Írország állapota tetszik, ám az legyen a kivitelnek á tout prix szószólója.
Különös, hogy a legújabb időben épen
azok, kik csakis a kiviteli kereskedés s névszerint a gabnakivitel előmozdításában fáradoznak, mindig csak a vasutakat emlegetik, melyeket magunk erejéből jelenleg fel
nem építhetünk, a vízi utakkal pedig épen
nem látszanak gondolni. Pedig a vízi közlekedés mindig a legolcsóbb, s különösen a
nyers termesztmények, milyen a gabna is, a
vasúti drága szállítást messze földre nem
bírják meg. Talán nem lesz érdektelen dolog, ha egyszer vízi utainkra is vetünk egy
futópillantást. Tekintsünk szét Európában
s lássuk elsőben, hány hajózható folyó és
csatorna van az egyes országokban.
Egész Európában 616 hajózható
folyó
van. Ebből esik:
Az orosz birodalomra
. . . .166
Francziaországra
145
Poroszországra
78
Nagy-Brittaniára
62
A kis német államokra . . . .
46
I A z osztrák birodalomra . . . .
42
Spanyolországra
16
| Olaszországra
13

Törökországra
Svéd- és Norvégot szagra
Portugalliára
Belgiumra
Svájczországra
Dániára
Görögországra

. . .

12
11
9
7
6
5
1

Törökország és melléktartományai s Svédés Norvég országok kivételével a többi országok hajózható folyóinak összes hossza
10,563 geographiai mérföld vagyis 78,231
kilometer. Ebből e s i k :

3187 geogr. mérföld vagyis 23,611 kilometer. Ebből j u t :
Az orosz birodalomnak
.
Nagy-Brittaniának
Francziaországnak
Németalföldnek
Olaszországnak
Osztrák birodalomnak . .
Spanyolországnak
Svéd- és Norvégországnak
Belgiumnak
Poroszországnak
Kis-Németországnak . . .
Dániának
Svájczországnak

.

. 835 mföld
663
„
642
„
392
„
141
„
. .110
„
94
,,
. . 84
„
74
„
70
„
.
42
„
35
„
5
,,

Az orosz birodalomra
. . . 5925 mföld
Francziaországra
1196
„
Ausztriára
983
„
Poroszországra
735
„
E g y mfd hosszú hajózha'ó csatorna esik :
Nagy-Brittaniára . . . . .
603
Németalföldön
1 . 6 5 D mfldre
Kis-Németorszásfra
432
Belgiumban
7. 2 ,,
,,
Spanyolországra
151
,,
Nagy-Brittaniában
. . . 8. 8 ,,
„
Németalföldre
136
„
Francziaországban
. . . 10. 6 „
„
Olaszországra
133
„
Ausztriában
107 „
„
Belgiumra
116
„
Ezekből láthatjuk, hogy mely országok
Portugalliára
107
„
tűnnek ki leginkább a természetes és mesSvájczországra
23
„
terséges vizi utak dolgában. Most lássuk
Dániára
18
„
különösen hazánk vizi útjait. Ezeknek hoszGörögországra
5
„
sza a következő:
E g y mérföld hajózható folyó j u t :
Gózöí- és evezős Csak evezés és
Folyó és csatorna
hajóval járható kis hajóv. járh.
Belgiumban
4. 7 • mfldre
Németalföldön . .
1 2 6 % mfd mfd
4-b
Duna
. . . .
Poroszországban .
7.
Vág-Duna . .
3V lfli
>>
Francziaországban
Győri Duna . .
„
8.5
2 % »> 109
Nagy-Brittaniában
l /
9*B
—
Érsekújvári Duna
»»
Kis-Németországban
9. 8 »
4
Szentendrei Duna
>5
J>
Osztrákbirodalomban
Soroksári Duna
11*9 >> »>
>>
7 % >»
Oroszbirodalomban
Tisza
. . . .
15.7
119
41
„
Portugalliában
Száva
. . . .
17. „
„
78% » 18% »
Svájczországban
Dráva
. . . .
32.2 »
,,
3
33
„
»»
Olaszországban
Mura
. . . .
—
34. 4 „
„
40
„
»
Dániában
. .
Kulpa . . . .
59. „
,,
18
„
—
»»
Spanyolországban
Unna
. . . .
60.4 „
„
—
8
„
»
Görögországban
180. „
„ Szamos
—
J>
3 3 % ,,
15
>>
Hajózható
csato1 na egész Európában Maros . . . .
—
34
„
Hármas-Körös
.
664 van, ezekből esik Németalföldre 170,
1
)5
*»
Nagybritanniára
138,
Francziaországra Temes -. . .
2
.
10
„
99, az Oroszbirodalomra 79, Olaszországra V á g . . .
—
N
y
i
t
r
a
.
.
.
.
2
„
»
J
46, Belgiumra 37, Poroszországra 30, Svéd—
Ferencz-csatorna
15
„
J
J
országra 19, Osztrákbirodalomra 17, Dáni—
21
„
M
ára 8, Hannoverára 7, Spanyolországra 5, Béga-csatorna .
Sárviz-Sió-Kapos-csa
Svajczországra 4, Bajorországra 5, Norvé—
torna
. . . .
29
„
)>
giára 1, Oldenburgra 1, Meklenburgra 1.
9
362y
mf.327
/
mf.
összesen
i0
10
Ezen hajózható csatornák összes hossza

«

„

15 szerint a hazánk területén létező hajózható folyók és csatornák hossza összesen
700 mfdet tesz. A többi folyók közöl még a
Morva, Rába, Garan, Poprád s a három
Körös szolgálnak, v a g y legalább kellő szabályozás mellett szolgálhatnának némi hajózásra. Azonban most leginkább csak fát
úsztatnak le rajtuk, s legfeljebb a fatalnakon
szállitanak némi á r u k a t is. Ezeken 8 az elősorolt hajózható folyókon kivül az Aranyos,
Olt, N a g y á g , Ung, Turócz, Kisucza s még
egykét apróbb folyók is tutajozhatók. Azonban a Sárviz- Sió-Kapos-csatorna mostani
állapotában még alig mondható hajózhatónak.
A magyar birodalom kiterjedése 5853 •
mérföld, tehát egy mfld hosszú vizi ut 8.4 •
mfldre esik. Már ez magában véve sem igen
kedvező viszony, ha a feljebb közlött adatokkal egybehasonlitjuk Még kedvezőtlenebbé lesz az által, hogy a folyók mind egy
irányban futnak össze, keletnek tartva. Ha
hazánk földképén Zimony felül tekintünk
szét, l á t j u k , hogy a f'ő vizerek a D a n a azon
pontjától legyező alakjában ágaznak szét:
kettő, a Száva és D r á v a az ország déli szélén nyugatéjszaknyugatra, szintén kettő, a
Duna és Tisza, annak majdnem közepén éjszakra s azután az egyik nyugatéjszaknyugatra, a másik pedig éjszakkeletéjszakra ,
végre három, a Béga, Maros és Körös keletre meg éjszakkeletre vonulnak. Á m d e
Erdélyt a Magyarország éjszaki harmadát
egy rendesen hajózható folyó sem hasitja, s
igy a birodalom keleti és éjszaki részei a
rendes vizi közlekedésből ki vannak zárva.
Továbbá azon vizi utak is, melyek az ország
derekán és nyugati részén átvonulnak, mint
már megjegyeztük, mind keleti irányban
futnak össze. Mivel t e h á t a vízi utak mind
pgybeszögellenek s az országnak csak nyugati és délkeleti széleit kapcsolják össze,
éjszaknyugati, éjszaki és keleti szélei pedig,
valamint a tengerpart is a hajózható folyók
hálózatán kivül esnek : ezért hazánk folyamrtndszerének viszonyai közlekedésre nézve
korántsem kedvezők. Hasonlítsuk össze pl.
Francziaország folyam- és csatornarendszerét hazánkéval, s azonnal meg fogunk arról
g őződui, hogy hazánk ebbeli viszonyai nagyon is mostohák. I d e járul még, hogy az
egyetlen keleti uton is a hajózásnak sok akadálylyal kell még mindig k ü s z k ö d n i , a

Dunának mind Baziástól a Vaskapun túiig
terjedő szakaszában, mind legalsó részében
és torkolatában. S mind ezen hiányokkal
eddigelé nem sokat gondoltunk. Még legnagyobb s legjelesebb vízi utunkat, a Dunát
sem szabályoztuk ugy, mint kellene, hogy
minden akadály és nehézség el legyen hárítva. O t t van egyik rendetlen szakasza
Pozsony és Gönyő közt, melyet a hajózás
érdekében okvetlenül szabályozni kellene'
ott van a Bazíás és Vaskapu közötti szakasz,
melyben évről-évre bajosabbá válik a hajózás, s melyből, mint a gróf Széchenyi óta
tett ismételt fölmérések és számitások világosan mutatják, 4 millió frtnyi költséggel
minden akadályt tökéletesen lehetne elháritani. E költséget a magunk emberségéből
is képesek volnánk kiteremteni, pedig ezzel
kivitelünket jobban mozditanók elő, mint
sem egy javasolt költséges, s egyedül külföldi tőkével felépíthető vasút létesítésével.
Mert ha az Al-Duna az egész hajózási idény
alatt nagy gőzösökkel baj és akadály s átrakodás iiél ül hajózható volna, a pesti műiparosok az aldunai tartományokban könnyen
versenyezhetnének az angol vagy franczia
iparosokkal, s ha Budapest műipara kellőleg
kifejlődik, annak üdvös hatását az alföldi
gabnatermesztő is fogja tapasztalni.
Általában nem mondhatjuk, hogy a vasúti tervezések alkalmával létező vízi utaink
viszonyait is kellőleg tekintetbe vették volna.
Ha ez lett volna az eset, akkor bizonyára
senkinek agyában se fogamzott volna meg
azon gondolat, hogy a Maros völgyében
vitessék egy vasút Nagyszebenbe s onnan
a verestoronyi szoroson át Oláhországba.
Mert Oláhország felé a természet jelölte ki
az utat, s ez nem lehet más, mint a Duna,
melynél alkalmasabbat és olcsóbbat nem lehet
teremteni. De még a Marost is aránylag
kevés költséggel lehet rendesen hajózhatóvá
tenni, nemcsak Marosportóig, hanem MarosVásárhelyig is. A Marosvölgyi vasút tehát
mindenesetre nagyon is alárendelt jelentőségű. H a a bel- és külfölddel való Közlekedést igazán előmozdítani akarjuk, mindenekelőtt a folyamrendszer által adott vizi utakat
kell tökéletesíteni és mentül jobban kifejteni;
a vasutak által pedig főleg a vizi utak hiányait és hézagait kell kiigazítani és kipótolni.
H a mostani vasutainkat szemügyre vesz-

szűk, önkénytelenül a katonai mérnökök által
készített háromszögelések jutnak eszünkbe.
Csaknem valamennyi vonal kitűnik sok háromszög-alaku kanyarodásai és az által.
h°gy a népes helységektől mentül távolabb
esik. Ebben a tiszavölgyi vasút a képzelhető
netovábbot érte el! De hasonló kanyarodásokat más pályáknál is találunk, s találunk
párhuzamos vonalokat ott, hol még Angliában sem épitették volna. Ott van a Duna,
mégis mindkét partjára vasutat is raktak
Bécstől Szőnyig, s Bécstől Komáromig! —

Folyamrendazerünk legíslegnagyobb hiánya
az, hogy az Adriai tenger felé egyetlen hajózható folyónk se tart s létező vasúti triangulatióink által még ezen hiányon sincs segítve. Bizvást állithatjuk, hogy a F i ú m é b a
vivő egyenes vasút az országnak legsürgetőbb szüksége, hogy minden más vasutat
inkább nélkülözhetnénk, mint azt. H a g y j u n k
fel t e h á t minden további vasúti háromszögeléssel, 8 épitsük fel minélelŐbb az egyenest
Fiúméba vivő vasutat.

2. Zeitschrif? für die
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der staatswirthschaftlichen
Fakultat in Tübingen Schütz, Hoffman, Weber und Schaffle.
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mányokra szentelni idejét. Az egyetemi
polgárok szabad elhatározásuk ezerint vagy
a jogi, vagy az államtudományi kar előadásait hallgathatják. A számos jog- s á l i a m t u dományi hetilap, folyóirat, közlöny békeségben megosztozkodnak eme nagy tudománykörök egyikének mivelésében.
Irodalmi viszonyaink e munkafeloaztást
még nem engedik meg. a mig tehát a jobb
jövő be nem köszönt, lapunk egyiránt tért
fog nyitni az állam és jog mozzanatai feljegyzésének.
Mielőtt az egyes czikkek érdemleges
tárgyalásába bocsátkoznánk, a folyóirat ez
idei kötetének egy fogyatkozását megemlíteni nem mulaszthatjuk el. Hiányzik ugyanis
benne az összes európai államtudományi
irodalom kimutatása, mely az eddigi kötetekben az egyes szakok, u. rn. állaratan,
közjog, nemzetközi jog, államerkölcstan, a
politika, a történeti államszakok szerint rendezve hű és teljes rajzát adta az államtudományok állapotjának. Sajnálatunkat kell
kifejeznünk, hogy e becses toldalékát ez
ügyesen szerkesztett folyóiratnak ez évben
nélkülöznünk kell.

— A tübingai államtudományi folyóirat
egy ujabb kötete van ismét befejezve, ezúttal a 21-dik. 1844 óta e folyóirat a tudományosság kiváló tényezőjeként van elismerve mindenütt, a hol az életre és sokszerű
alakulására figyelmező elméletet mivelni és
állam- és társadalmi kérdéseket a tudomány szempontjából feszegetni államférfiuhoz méltó törekvésnek tartják. Midőn az
előttünk fekvő füzetekben foglalt számos és
igen jeles czikket ismertetni készülünk, szabadjon a korábbi huez kötet dús tartalmára
utalnunk.
Maga a folyóirat nevével azon megjegyzésre ad alkalmat, hogy mi irigylendő irodalmi állapotok eredménye azon körülmény,
mely a jog- és államtudományok szétválasztását vonta maga után. A tanszéken
épen ugy mint az irodalomban külön mivelői egyesültek, külön közlönyei alakultak. A
ki az államtudományok részletes tanulmányozásához és miveléséhez fog, annak nem
kell a jogi tanszakokkal foglalatoskodni; és a
ki a jogi tanszakokban kiván serénykedni,
annak nem kell kényszerűleg az államtudo-

A kötet első felét képező kettős füzet
Roscher Vilmos, a hírneves nemzetgazdász
czikkével indul meg. A „beváltandó gyökösitett iparjogok becslése t a n á t " jól irt adalékkal gyarapítja a jeles lipcsei tanár. Az
186l-ben október 15-dikén kiadott törvény,
mely Szászországban az iparszabadságot
alapította meg, 39 ezikkelyében, „valamennyi tilalmi jogok, azaz oly jogok meg-

szüntetését rendeli el, melyek másoknak
egy bizonyos i p a r á g mivelését vagy egy
bizonyos tárgy készitését s eladását egy
meghatározott helyen vagy kerületben vagy
az egész országban megtiltják." E g y másik
törvény az ily tilalmi jogok eddigi tulajdonosai kárpótlásáról rendelkezik, többi között
azon esetben, „ha a tilalmi jog érvényes privilégiumok által adatott ki." — Az ekként
megszüntetett, kármentesítésre jogot tartó
tilalmi jog között volt a szász tartományok
legrégibbjének és elsejének a drezdai papirosgyárnak kiváltsága, a mely 1578-ban Auguszt választó fejedelemtől Schaffhirt Jeromosnak adatott ki, rendelvén, hogy Schaffhirt gyárától négy mérföldnyi területen
ujabb gyár ne építtethessék. Kérdés, mily
érték tulajdonítandó ezen kiváltságnak fennállása végidejében ? Azon részvénytársulat,
mely a szóban levő papirosgyárt jelenleg
bírja, véleményadásra szólította fel a czikkirót az utóbb érintett kérdést illetőleg. —
Roscher azon nemzetgazdászati elvből indulván ki, hogy az ily tilalmi j o g tőkeértéke
fennállása utolsó idejében becslendő és ezen
eljárás két lehetséges módját érintvén, hoszasabb fejtegetésben számos adattal igyekszik
nézetét támogatni. A kérdéses kiváltság
becslése két módja pedig a következő. Vagy
összeadatnak mint értékbeli elemek azon
egyes előnyök, melyek a kiváltságból folynak; vagy átalagját veszik azon bérleti vagy
eladási összegnek, melyet a kiváltságért
egy bizonyos idő közben fizettek. Az ezen
vélemény alapján az államkormány s a rész-

vénytársulat között folytatott értekezés eredménye az volt, hogy a kormány 5000 tallérnyi öszszeget fizetett kárpótlás fejében.
(Folytatása következik.)

Jog- és államtudományi könyvészet *).
3. Bozóky Alajos, Praetori j o g , azaz: a
praetorok állása a törvénykezés terén a római államban, törekvéseik a polgári jog fejlesztésére s e részbeni működésöknek hatása
a régi jogrendszer megváltoztatására. A
pesti egyetem által koszorúzott pályamű.
P e s t , kiadja Lauffer Vilmos, 1 8 6 6 . X I . 1 9 5 1.
Á r a 1 ft. A mű nagyságos P a u l e r Tivadar
t a n á r urnák van ajánlva.
4. Dr. Pauler Tivadar, Büntetőjogtan.
I . köt. 300 1. bevezetés, anyagi büntetőjog
átalános része. 2. köt. 458 1. anyagi büntetőjog különös része, alaki jog. P e s t , kiadja
P f e i f e r Ferdinánd. 1865.
*) Hogy ez állandó rovatunk minél teljesebb legyen, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az újonnan megjelenő müvekből egy-egy példányt sziveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.

Szerkesztői üzenetek.
Dr. F. J. üayvéd urnák Sárosd. Egész pöröknek szószerinti közlése nem állna arányban e lap terjedelmével s egyéb rovataival. Tehát csak kivonatokat kérünk. A név-bejelentést tudomásul vettük.
H. M. ügyvéd urnák Szombathely. í g é r t dolgozatait köszönettel fogadjuk. Az érintett osztályos ügyről levél utján.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny"
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, C s a c s k ó Imre, Fogarassy J á n o s , Greguss
Á g o s t , Hegedűs C a n d i d , Horváth B o l d i z s á r , H o r v á t h M i h á l y , Hunfalvy János, Karvas*y
Á g o s t o n , Kantz G y u l a , Kőnek Sándor, IVagy Iván, P a u l e r Tivadar, Szentkirályi Mér, Szenic z e y Gusztáv, S z i l a g y i Sándor, S z i n o v á c z G y ö r g y , Tóth Lörincz, W e n z e l Gusztáv stb. urak
szives közreműködése mellett, ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék, — a következő napon megjelenni.
i B ^ Előfizetési dij helyben h á z h o z hordva, v a g y vidékre postadíj mentesen: e g é s z évre
8 ft., f é l évre 4 ft., n e g y e d é v r e Z ft. osztr. ért.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
ü ^ - M e l l é k l e t : Ujabb j e l e n t é s é s előfizetési felhívás a „Politikai Ú j d o n s á g o k " czimti
hetilapra s . . O r s z á g g y ű l é s i b e s z é d t á r " czhnű m e l l é k l e t é r e .
Kiadd-tulajdonos Hcckenast Gnsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, január 15.

3.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. —
a

délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
kiadó-hivatalhoz intézendök.

Tartalom: Adalék akivándorlási törvényhez. (Hivatalos rendelet.). - A személy- s vagyon-biztontalanság a mult évekből. (ZX). — A polgári törvénykezés statistikája, különös tekintettel hazánkra.
(Dr. Kőnek Sándortól,) — Tárgyalási terem. 2. Zálogjoggal biztosított köztörvényi iletöleg váltópereknek a csődperhez osztályozás végetti áttétele. (Sz.—y G.) — Jogirodalom. 2. Zeitschrief't für die gesammte Staatswissenschaft (Folytatás.) — Jog- és államtudományi könyvészet. — Különféle.

Adalék a kivándorlási törvényhez.
(Hivatalos rendelet.)

ő cs. kir. Apostoli Felsége következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott
az államminiszterhez legkegyelmesebben kibocsátni:
Kedves gróf Belcredi!
Lombardvelenczei királyságom érdeklett lakosságának megnyugtatására a következőket rendelem el:
1. Azon h a j d a n a lombard-velenczei
királysághoz tartozott egyéneknek, kik
mint jogosulatlan kivándorlók elitéltettek, a jogosulatlan kivándorlásnak az
1832. márcz. 24-ki nyiltparancsban foglalt törvényes következményei elengedtetnek *), s a zárlat alatt álló va-

gyon a tulajdonosok s illetőleg azok
törvényes képviselői, vagy kellőleg kimutatott meghatalmazottjai részére haladéktalanul kiszolgáltatandó.
Ezen személyek mindazáltal ezentúl
is elvesztik az ausztriai állam-polgárságot, s velük minden polgári s politikai
viszonyban ezentúl mint idegenekkel
kell bánni.
2. Minden oly perek megszüntetendők, melyek a lombard-velenozei királysághoz tartozó egyének jogosulatlan
kivándorlása miatt a törvényszékeknél
folyamatban vannak.
3. A lomb -velenczei királyságbani

*) Az idézett cs. nyiltparancs, 13-ik számú
függelékét képezi az osztrák polg. tkönyvnek, s mint ilyen, 1853. máj. l-jétől a magyar törvények visszaállításáig Magyarországon .is hatályban volt.
A kivándorlási törvény X I I fejezetből
és 42 § ból áll. Az I. fejezet fogalmát adja
a kivándorlásnak, s törvényesre és j o g t a lanra osztja azt. A I I . fejezet a törvényes
kivándorlás módját határozza meg, — mikép kell az elbocsátási engedelemért a helybeli felsőség utján az orsz. kormányszékhez
folyamodni, mikép kell a kérvénynek szerkesztve lennie (3. §.), s végre az országos kor-

mányszéknek eljárnia. A I I I . fejezet a j o g talan kivándorlás fogalmát s eseteit, — minők a külálladalmi polgárság vagy valamely
tisztség elfogadása; külföldi intézetbe lépés,
mely személyes jelenlétet kiván; öt évi szakadatlan tartózkodás, birtoklás vagy üzlet
nélkül külföldön, habár a család és a vagyon
egészben vagy részleg kivitetett is; tiz évi
távollét az előbbi pontban érintett feltétel
nélkül is, végre nem engedelmeskedés az
illető orsz. kormányszékek által közétett
beszólitásnak (7.§.); a I V . fejezet a kivándorláskövetkezményeit (lásd alább 10 — 15. §§.)
határozza meg. Az V. fejezet a jogtalanul

helytartóm ezen ország kivándorlóinak
az austriaiállam-kötelékbőli elbocsátást,
a fölebbi nyiltparancs 7. §-sa akadályainak fönnállása mellett is megadandja,
ha azok aziránt a mai naptól számitandó
egy évi határidő alatt folyamodnak, s
az idézett nyiltparancs 3. §-ban emiitett
többi kellékeket teljesitik.
4. A helytartó föl van hatalmazva
a lomb.-velenczei királyságból jogosulatlanul távollevő vagy kivándor^
lott egyéneknek, a katonai szökevények
kivételével, büntetlen visszatérés, s
illetőleg az ausztriai állampolgárság
ujramegadása iránti kérvényeit meg-

ajánlólag intézni el, ha ezen kérvények
a mai naptól számítandó egy év alatt
nyújtatnak be.
Azon esetben, ha a helytartó az
állambiztonság tekintetéből tétováznék
az ilynemű kérvények teljesítésébe beleegyezni, ezek a külügyi- s rendőri
minisztériumokkal egyetértőleg eldöntés végett az államiniszteriumhoz, eltérő
véleményeknél , véghatározás végett
Hozzám lesznek fölterjesztendők.
Ön ezen kézirat tartalmát haladéktalanul köztudomásra juttatandja.
Bécs, jan. 1-én 1866.
Ferencz József, s. k.

kivándorlottak gyermekeiről, a VI. fejezet
a valamely külföldivel összekelt alattvaló
nőkről, a V I I . fejezet a visszhonositásról, a
V I I I . fejezet a jogtalan távollétről, a I X .
fejezet a jogtalanul kivándorlottak, s a X .
fejezet a jogtalanul távollevők elleni eljárásról, a X I . fejezet a mindkét eljárásnál azonos rendelkezésekről ad szabályokat; végre
a X I I . fejezetben mulólagos intézkedések
foglaltatnak.

kik az ő hiányukban, azokhoz, vagy mint
az örökhagyó törvényes örökösei, vagy végrendeleti öröködésnél, vagy a rászállás jogánál fogva, igénynyel birnak.
11. §. A jogtalanul kivándorlottak vagyona (28. §.) éltök ideje alatt, az azon
fekvő jogok és terhek, valamint a kivándorlott által tartozott élelmezésekre vonatkozó
igények sérelme nélkül, mindenesetben zár
alá vétetik.
12. §. Ha az ily kivándorlottaknak az
álladalomban lakó gyermekei vagy maradékai léteznek: ugy azoknak a kivándorlott
szülők életideje alatt a zár alá vett vagyon
jövedelmeiből csak állásukhoz mért t a r t á s
szolgáltatik ki.
13. §. U g y az egyik mint a másik esetben, a fennmaradó tiszta jövedelmek egyelőre a vagyon növedékének tekintetnek,
kellő biztositás mellett a lehető legjobb módon kamatozóvá tétetnek, s szintúgy, mint
a tőke, zárlat alatt tartatnak.
14. §. Az ily kivándorlottak természetes
halála után, a zár alá vett vagyon, azok törvényes örököseinek kiadatik.
15. §. Különös tekintetre méltó esetekben, ha a birodalomban lakó gyermekek
vagy maradékok léteznek, a hatóságoknak
megengedtetik, hngy kegyelem utján Hozzánk, a zár alá vett vagyonnak azok részérei kiszolgáltatásaért, az okok elősorolása
mellett, folyamodhassanak.

A jogtalan kivándorlás következményei,
— melyekre a fentebbi lf. kézirat hivatkozik, következők:
10. §. Az engedelem nélkül kivándorlottak és e szerint a jogtalan kivándorlás
miatt elmarasztaltattak a) elvesztik az állampolgárság jogát, s alávettetnek minden
ebből folyó törvényes következményeknek ;
b) elvesztik azon rangot és előnyöket, melyeknek birtokában ők az illető ausztriai
álladalmakban vannak, és kitöröltetnek a
rendi vagy egyetemi avagy lyceumi anyakönyvekből; c) képteleneknek nyilváníttatnak arra, hogy azon országokban, melyekre
nézve ezen törvény kiadatott, bármi czim
alatt tulajdont szerezhessenek, vagy eladhassanak. Egyszersmind minden korábban
tett végrendeleti intézkedésök, az ezen tartományokban találtató vagyonukat illetőleg,
érvénytelenné válik. Azon örökségek, melyek őket végrendelet- vagy törvénynél
fogva illetnék, azon személyekre szállnak,

A személy- s vagyon-biztontalanság1*)
a múlt évekből.**)
Nem bírja senki, mit megvédni nem tud.
Vörösmarty „Vérnász".

A Ha igaz, hogy az emberek, rendeltetésük — u. m. a tökéletesedés
felé való örök közelítésnek, magányban
és elszigetelve meg nem felelhetvén, —
mert személy- s vagyoni biztonságukat
eléggé nem védheték, azért léptek köztársaságba ;s csakhogy ezen, már csupa
létezésükre is elkerülhetlen kelléket
utolérhessék, készek voltak ezért egyedi
szabadságuk nagy részét csere-áldozatul hozni s a valódi szabadságot
ezentúl az ökalkották törvénynek való
kész engedelmességben keresni: semmi kétséget nem szenvedhet, hogy e
hallgatag — de azért kétoldalú, és igy
megtörhetlen társulati szerződés alapján, a köztársadalmi tagok egyenkint és
és összesen is feljogositvák, a polgári
társaságtól személy- s vagyonbeli jogaik teljes és tökéletes megvédését hathatósan nemcsak elvárni, de követelni is.

A mely polgári társaság az emberiség ezen postulatumának megfelelni
nem tud, vagy nem akar: feladatának
eleget nem tesz.
És hogy álltunk e részben csak
nem r é g is, hazánkban ?
Fájdalom, erre a köztudomásban
élő események már több év óta bor-

mitően meg volt ingatva, el annyira, hogy
annak helyreállítására még katonai törvényszékek is sok helyett fel lőnek állitva.
Semmi kétséget nem szenved, hogy
itt a képletek a rögtöni elkeserítő hatás
rögtönzött élesb színeivel vannak ecsetelve.
Ezeken lágyitni s az erősb vonásokat gyengitni nagyon könnyű lett volna. É s mi azt
szándékosan még sem tettük; hanem közöljük ezen eszmetöredéket, mit szerzőjük sem
hajlandó, mikép meg vagyunk győződve,
másnak tekintetni, ugy, a mint a hatás első
hevében megszülemlett. Mert, ha már a festészetben is becsesebbnek tartatik sokak ált a l a Rahl- féle úgynevezett merész modor
(kühne Method), a Sciavoni- féle elmosódott
Biztos — securus, sicher; de egyszers- maniernál: miért kellene simítni, ezáltal el is
mind = Commissarius. Biztosság tehát = eimitni némieket ott, hol az orvoslás csak
Commissariatus; bizottság, bizottmány
— azon esetre várható, sőt csak ugy lehetsécommissio. Bizton = secure, biztonos — se- ges, ha a valódi baj a maga egész mivoltácurus. Biztonsági biztos — Securitatis Comm., ban, leplezetlen fölismertetik ?
Sicherheits-Commissair. Tehát habár „bizDe készséggel közöljük ezt azért is, mert
tosság" (securitas értelemben) jó is; de „biz- most már, a paroxismus elmultával higtonság", ugy tetszik mégis szabatosabb s gadt megfontolásra meg van az alkalmas
ennyiben jobb kifejezés. ,,Bátorság u pedig idő s megjelent az egyedüli orvos, a tör— audacia, Muth. De azért „közbátorság" is vényhozás, melyet ime együttülve tiszhasználható, s ezt Vörösmarty is használta. ! telhetünk. Azonban itt is ám a fő idő, hogy 6
Éljünk hát mi is bátran mindegyikkel, mint részben kellő intézkedés történjék, különben
egyformán jó kifejezéssel,használván minde- j csak egy Patkó és társai kellenek, kik pedig
niket a maga helyén, s ezáltal is gazda- ki t u d j a minő rövid idő alatt előállhatnak,
gítván szép nyelvünket.
A
hogy ismét oly lábon álljon a „közbiztonta**) Tudtunkra s a mint tartalmából is l a n s á g " mint ezen értekezés a közelmultat
kitetszik, jelen czikk ezelőtt pár évvel, vagyis ' eleven és visszariasztó színekkel ugyan,
azon időben készült, midőn hazánk nagy de a valóságon inkább innen maradva, hogy
Szerb.
részében a személy- s vagyonbiztonság ré- I sem túlozva rajzolja.

zasztó, leverő, elszégyenitö, utálatos fe- génél fogva is e hon egyik disze, s már
leletet adnak.
csak azért is tiszteletet érdemlő, mert
Constatirozzuk állásunkat nyiltan Pálnak apja — igen egy (akkor) 75
és őszintén, hogy azután — nem hogy éves aggastyán tisztelettel megőszült
magunkat le- és bepiszkoljuk, mire be- feje be- és keze eltöretik, vagyis hol
csületes ember, annál inkább hazáját egy Somsich Miklós is összekinoztatik;
igazán szerető igaz magyar, nem is ké- — de, hogy jeremiádom véget érjen^
pes; de hogy a bajt meg- és felismervén, és mindent mondjak, a mi csak mondannak gyógyításában apraja és nagyja ható : ha már egy Deák Ferencz nagy
kezet fogva, köz s egyesitett erővel fá- neve nem elég arra, hogy őt saját haradozzunk. Es segitsünk magunkon, s zájában rabló-kezektől biztositsa: akisten is ugy segitend meg.
kor a közbiztonság egész alapjában
„A baj létezik; eltagadása monomá- mevan ingatva*).
niás a győgyitásról való gondolkozás:
De nem is szükség, hogy ily kebelaz Önmentség ösztönszerű
sugallata.1' rázó s vérfagyasztó oldalát tekintEzt mondá Reviczky Sz. szintoly elmé- sük a helyzetnek. — A „pars honesen, mint találólag, egy más tárgyról stior" is eléggé szomoritó. Vessünk
(ugy tetszik elszegényedésünkről); de csak egy tekintetet — vagyonunk legnyomos szavai e tekintetben is tökéle- főbb része — a mezei és kerti gazdátesen alkalmazhatók.
szatra. Nem irtózatos-e, midőn a szorA midőn egy alig 40 krajczár- galmas gazdának legszebb s legdrágább
nyi értékkel birt család — férj, fe- vetéseit istentelen orzók egy éjjel —
leség és két gyermek — kiraboltatás de nem,fényes nappal is, lelegeltetik és
után legyilkoítatik, mint ez nem rég tönkre teszik? Van-e legkisebb ösztön
történt Pestvármegyében; — hol a zsi- a faültetés és mivelésre, holott a betyár,
ványok mezővárosban fényes nappal fejszéje élét a legszebb oltványon próbántatlan tivornyáznak a korcsmában, bálgatja, s ha a gazdának tulajdon fámint N. Bajomban, s máshol is volt járól éretlen kell a gyümölcsöt lelopszámtalan eset reá; — hol a rablók nia, ha azt nem akarja bevárni, hogy
városban lakó békés polgárokat órák azt mások, a legközelebbi éjen még tán
hosszat fosztogathatnak, mint Szegeden a csőszöket is leverve s halálosan megadta magát e botrány elő; —hol a vas- sebesitve, rabolják el? Es hogy ez
úti vonatot is már-már megtámadják, nem mondom mindenütt, de igen is
mint a temesváriról értesitteténk; — sok helyütt igy van, csak az tagadhol öt fegyveres gonosztevő, vasárnap hatja, ki a valóságotát nem látni eléggé
d. u. öt órakor, a faluban lakozó egyik vak, vagy átlátni nem akarni elég eluraságot bátran és bántatlan kirabol- fogult avagy megátalkodott. S hogy
hatja, és a latrok pajkosságból tett 11 mig a hibát valaki át nem látja, addig
lövésére, meg a harangok félreverésére
400—500 összesereglett nép ezt össze*) Nehogy ezen adatokat, melyek egyébiránt
tett kézzel nézi, és a harangfélreverést
annak idejében a nyilvánosság elé hozattak, s itt
falusi elöljáró gátolja, nehogy őket fel- csupán történelmi tanulságul említtetnek, — valagyújtsák, holott „őket a zsiványok hi- melyik magyarellenes lap, szokás szerint vádkép
ellenünk: előre is kijelentjük, „hogy mindszen nem bántják" — mint ez most fordítsa
ezek részint akkor t á j b a n , részint m é g korábban
egyik nyáron történt Szőke-Dentsen t ö r t é n t e k , a midőn a birodalmi főváros egyik legné(Somogyban); — hol a saját egyénisé- pesebb helyén, déli időben egy bolt kiraboltatott s
a tulajdonosnő majdnem halálra kínoztatott."
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rajta javitni sem iparkodik: az igen
természetes. Erroris agnitio, dimidia
emendatio.
Lapjaink legjobbjai is csak registrálják a borzasztó merényeket,mint az
Ínségre tett nemes keblű könyöradományokat. De nem közölnek jóakaratú
véleményeket, czélirányos javaslatokat
a métely kiirtására, még a marhavész
elleni óvszerek után sem. Ennek a
beküldések h i á n y a , s ennek ismét
szokásos apathiánk lehet az oka. Bizony
pedig, habár egyéb bennünket kevésbbé
— sajátkép nem is érdeklő — közleményektől az érdemlett becset megtagadni
szándékom nincs is: alig hiszem, hogy
bármi építőmester paloták terve rajzolgatásával foglalkozzék, midőn saját
háza ég; nem gondolnám, hogy a legerélyesebb angol minister is gondoljon
Holsteinra, midőn épen saját podagrája
égető fájdalmai kínozzák.
Legyen hát szabad más jobb hiányában szerény és jóakaratú nézeteit
közölni annak is, ki ezeknek tán helytelen voltát, sőt minden mást kész maga ellen is megengedni, csak azt nem,
hogy valaki jobban szeresse e hazát,tehát inkább utáljon mindent, mi ezt aljasitja s ennek boldogságát tisztább szivvel óhajtsa.
A személy- s vagyonbeli biztontalanságnak honunkban több — igen
sokféle — okai lehetnek, sőt vannak is.
Megengedem, hogy több tényezők közreműködnek e gonosz létezése, fennállhatása sőt tápláltatása körül.

hogy : ilyesmi ezután ne csak ne történjék, de ne is történhessék honunkban.
Vannak egész vidékek, hol latrok
nem existálhatnak. Ily községek találtatnak még a Bakonyban is. Ott ugyanis a község maga lázad fel az ilyesek
ellen, és agyonverik a gonosztevőt,
ha lábát beteszi határukba. Ide aztán
természetesen nem is mennek efféle jó
madarak. Hogy az ilyes „lynchjustice"nek barátja, annál inkább szószólója
lenni képes nem vagyok: elég legyen
csak egyszerűn mondani. De azt igenis
kimondom, mert meggyőződésem: hogy
a népnek magának solidariter kell gyűlölni a gonoszt, hogy az ne létezhessék.
A hol ez van, ott nem existálhat lator;
a hol ez nincs, ott természetesen tanyázik, mert rejtekhelyet, táplálékot, üldözői felöli értesítést, fegyvert és lőszereket — szóval mindent nyer, a mivel
a társadalom ellen briganti harczot viselhessen. Nézzetek Nápolyra, és kérdezzétek magatoktól, ha létezhetnének- e
ott a rablócsordák, ha azokat a nép —
a tömeg — nem segélyezné? A költészet a kegyes ég adománya. Olyan ez,
mint a czukor és fűszerek az ételben. De mint az édességgel túlterhelt gyomor megsavanyodik, elkeserül
s megromlik: az életben is poéta-nép
elpusztul. Az élet prózájában is valami megvesztegethetlen népközérzűlétről álmodozni: utópia. S ám álmadozzatok jámborok: de minket ne
veressetek agyon jólelkű, de inpracticus
túlzott philantropismussal. És most itt
vagyunk sajátképi themánknál.

Mindezeket én most nem fejtegetem.
Nemcsak, mert könnyen megfogható
okaim vannak reá; de azért is, mert
jelenleg e bő themáról egész könyvet
irni nem szándékom. És még főkép
azért, mert én gyökeresen szeretném e
szint oly szégyenletes mint veszélyteljes bajt orvosoltatni; s az ohajtásom,

Nincs orvos, ki valamely nyaval\ át
meggyógyíthasson, ha csak a betegséget föl nem ismeri, és annak okát el
nem távolítja. Tolle causam morbi, et
ipsum morbum sustulisti.
A mi bündiagnosisunk tehát abból
áll, hogy e részbeni nyavalyásvoltunk
oka,s századunk átalános elkorcsosodá-

sán kivül, különösen — s fájdalom, ma- tiszta vallásosság, czélszerü nevelés, és
thematicai progressioban mutatkozó jó példaadás. Mert:
demoralisatio, vagyis erkölcsi sülye- „Dudvává lesz dudvák közt az ananász;
dése a nép nagy részének. Az istenért
,,S kanász lesz, a kinek nevelője kanász."
félre ne értessem! Nem akarom én, mit
A mindinkább elharapódzó valláshonáruló gaz tehetne csak, orgazdául talanságnak gátot vetni, a buzgó valdenunciálni ország-világ előtt saját lásosságot pedig előmozditni: minden
kedves nemzetemet. Ily gonoszságtól vallásbeli lelkiatyák ! a ti szintoly neaz ég kegyelme megóv minden becsü- héz, mint dicső, szintoly mulaszthatletest. Sőt a gondviselés iránti hálával lan, mint üdvárasztó feladatotok. Erel kell ismernünk, hogy több okos, ről bővebben szólni e helyen fölösleges
becsületes, józan eszű embert, mint volna.
nálunk a nép a között van, aránylag
A czélszerü nevelés — igen, nevelés
nem találhatni sehol széles e világon. és nem iskolázásról szólok most, — az isDe azt igenis kimondom, hogy sokan, kolázott gonoszok, ha neveletlenek, még
kelleténél többen, a köznép közül, gonoszabbakievén — ha lehet — amanemcsak közönyösek a latrok bűntettei zoknál, a nevelés szent ügye, mondom,
iránt, kik őket, mint mondják, nem az egyházon kivül az államnak is egyik
bántják; de ha a rablók az imént kirab legnemesebb feladata. De erről sem
lott zsidó apró pénzét hányják el kö- szólhatván jelenleg bővebben, elég lezöttük, azok ezt egymást eltaszigálva, gyen csak annyit mondani, hogy én
s durva röhögés között szedik fel s vi- a kisdedovó intézeteket tartom e részszik el emlékül magukkal, sőt sokan — ben, honunk állapotához mindent minigen sokan — a latrokkal valósággal denben véve legczélirányosabbnak, s
czimborálnak.
Hinc illae lachrymae! azt hiszem: akkor lesz boldog kedNem akarom vitatni, mikép és mi- ves hazánk, ha nem lesz helység, melyáltal lazult meg annyi sok, azelőtt ben kisdedovoda ne létezzék. S ennek,
szentnek vélt kötelék. Csak azt ké- hogy czéijának megfeleljen, felekezeti
r e m : vessetek egy pillanatot a cseléd- iskolává korcsosulnia soha szabad ne
ségre, s kérdezzétek önmagatoktól: nem legyen.
jobbak-e most, mint valaha, a gazdák,
Arra, hogy az emberek roszak ne
és nem annál roszabbak-e a cselédek ? Es legyenek, vagyis a negativ szabályokat
erre kiki feleljen magának. Ugyan, kér- illetőleg, kétféle tekintetből kell közredem továbbá, valljon be mert volna-e munkálni, még pedig itt már kizárólag
menni azelőtt egy cselédséggel megra- az államnak, és ennek támogattatni
kott grófi kastélyba 4 — 5 lator, kivált szükséges a felvilágosult közvélemény
akkor, midőn a társaság a vadászatról által abban, hogy: czélirányos praevenmegjővén, a sok töltött fegyver épen ké- tiv (megelőző), és okszerű repressiv
szen állott, s csak mintegy elbillentö — (megtorló) szabályok alkottassanak, s
nem is vakmerő- de bátorra várakozott ? a mi legfőbb, pontosan és lelkiismeremint ez — nem rég történt Somogyban tesen végre is hajtassanak.
s tán még előbb Zalában is? De térjünk
Tehát jó Biintetőtörvényköiiyv, és
hát a dologra.
jó kezelése a bünügyeknek.
Rómába — mikép a közmonda
Az elsőbbet illetőleg legyen elég az
tartja—-minden ut elvezet. Oda, hogy 1843. országgyűlésen elfogadott coaz emberek jók legyenek, csak három: dexre némi nemzeti büszkeséggel és

azon óhajtással utalni: vajha az ige
minél előbb testté váljék!
A második — mely alatt nem csupa
doctrinair biinvádi eljárást, vagy épen
csak perrendtartást — hanem a gonosztevők létezhetésének — emberi
leg mondva — lehetetlenné tételét,
mert ha mégis volnának, azonnali
kézre kerittetését akarjuk értetni — né-

mi praticus észrevételeket elfogadván:
ezek elöadhatására veszünk magunknak ezennel szabadságot, hozzá tevén
mindegyik szives olvasónk számára
Horáczezal, hogy :
Jia ezeknél tudsz helyesebbet, azt 'őszinte közöld: ha nem:
ugy élj velem ezekkel.
(Vége következik.)

A polgári törvénykezés statistikája különös
tekintettel hazánkra.
(Dr. Kőnek Sándortól.)
I.

H a igaz, hogy a közigazgatás külön ágai
közt egy sincs, mely az állam gazdászatí állapotjának és a forgalmi életben mutatkozó
mozgalmaknak helyes megbirálására bővebb
adatokat szolgáltathatna, mint a polgári törvénykezés, de mely másrészt folytonos tökéletesbitése és üdvös reformja szempontjából
saját működése eredményeinek éber szemmeltartására annyira utalva lenne, mint épen
a polgári törvénykezés: akkor csakugyan
feltűnő, hogy mindamellett e fontos ág a
statistikának egyik mostoha szülöttje, egyik
legelhanyagoltabb része.
Mig ikertestvére, a bűnvádi
törvénykezés, legtöbb államban, ha nem is teljesen
kielégítő, legalább annyira-mennyire megnyugtató mérvben magára vonja a kormány
figyelmét, a polgári törvénykezés, Francziaés Belgaországon kivül, alig méltattatik
annyi figyelemre, a mennyi mulhatlanul
szükséges, hogy a törvények hiányai, a birói
eljárásnak helyes vagy visszás volta, és a
törvényszéki szervezet fogyatkozásai kellően
felismertessenek, holott ez egyedüli biztos
alap a jogtörvényhozás sikeres fejlesztésére.
P e d i g a tér, melyen a bűnvádi statistika
mozog, jóval szűkebb, mint a melyre a polgári törvénykezésnek statistikája terjedhet,
mert amaz csak az erkölcsi, emez meg az
összes népéletnek árnyoldalát tünteti fel,
amaz a társadalom csak kóros állapotjával
foglalkodik, az utóbbi még a nép jogéletében
mutatkozó ép egészséges viszonyokkal is; a

forrás, melyből a fenyitő biró adatait meríti, nem oly világos és határozott, a következtetések, melyeidet észleleteiből levon,nem
oly biztosak, mivel a belső rejtélyes lélektani okok, melyekből a bűnös cselekvények
fakadnak, a számos esetlegességek, melyek
az emberi ész tévedéseire gyakran oly döntő
befolyást vesznek, nem egy esetben zavarják
meg az okoskodás helyes folyamát, míg másrészt a polgári törvénykezés, jelesen a nem
peres eljárás terén felmerülő tüneményekből,
a jogélet rendes lefolyásából levont következtetéseknek logikai helyessége mi által
sem ingattatik meg; vizsgálódásainak tárgyát nem emberi tévedések, tehát kivételes
állapotok, hanem a jogélet szabályos ügyfolyama, tehát igen is normális viszonyok képezvén.
Elnézve attól, hogy tökéletes polgártörvénykezési statistikában az igazságügy szervezésének hű tükre és a szükséges reformoknak csalhatatlan jelzője nyeretik, maga
a birói hivatásnak magasztos feladata megkívánja, hogy bizonyos statistikai feljegyzések követeltessenek, és hogy a bírákban
ezen működés iránt némi érdekeltség ébresztessék.
A jogtudomány megkedveltetésén kivül
semmi sem képes a bíróban oly érdeket gerjeszteni saját hivatása iránt, mint a statist.
feljegyzések, mert ezek által a maga keze
alatt naponként megforduló ügyeknek, mint
egyik hatalmas társadalmi tényezőnek nagy
fontossága és horderejére figyelmessé lesz,

mi benne az öntudatot kelti és ébren tartja
birói tisztjének fontossága, hivatásának méltósága iránt; a folytonos feljegyzések a birót azon viszonyok feletti elmélkedésre vezetik, melyekbe ő birói kötelessége teljesítésénél kénytelen belenyúlni, és ez őt a
gyakorlati élettel közvetlen érintkezésbe
hozza, ez a különben szellemölő törvénykezési mechanismusba éltető erőt és szellemi
életet önt, ez a birói szerep nagy jelentőségéről való meggyőződést nemcsak maga a
biróban, hanem az összes népben is táplálja,
fentartja és folyvást éleszti*).
A jogtudomány i közlöny feladatai közé
számítván egyrészt a birói tiszt méltóságának emelésére és a birói nemes önérzet ne
velésére telhetőleg törekedni, másrészt minden eszközt ajánlani, mely az elméleti vitás
kérdéseknek gyakorlati megoldását lehetővé
teszi, kötelességének ismeri a törvénykezés
statistíkáját elmélkedése hálójába belevonni,
miután az nemcsak, mint fennebb láttuk,
képes ezen nemes Öntudatot hatályosan
ébreszteni, hanem számos az elméletben vitás kérdésnek kellő m é l t á n y l á s á r a gyakran
egyedüli módnak ajánlkozik; igy csak pél
daképen azon fontos törvényhozási kérdés,
vájjon a személyes fogság czélszerü végrehajtási eszköz-e vagy sem, továbbá azon
igen controvers kérdés, vájjon a moratoriumok megfelelnek-e a mai jog- és forgalomviszonyoknak, koránsem a priori, hanem a
szerzett tapasztalások fonalán, tehát csak a
*) Igen helyes a mit az Ausztria czimü folyóirat
1864-ki évfolyama 40. számában foglalt és e tárgyra
vonatkozó jeles czikkben erre nézve olvasunk:
durch die regelmássige, im ganzen Rechtsgebiete
stattfindende Sammlung von Daten erlangt man die
Gewáhr, über alle das Justizwe^en betreffenden Verháltniss'e, über alle Bewegungen des Yerkehres, so
weit sie f ü r das Justizwesen wichtig sind, sichere
Kundé zu erlangen.Un-chátzbar sind aber die Rückwirkungen f ü r die Ausübung des Richteramtes
selbst. Nichts erhiilt den Sinn so frisch, als das
stete Hinweisen auf die Bedeutung des eigenen Berufes, auf die Interessen, zu deren Beförderung
man verpflichtet ist, nichts vermag dem tödtenden
Einerlei einer gleichförmigen Bescháftigung so sicher entgegen zu wirken, als die Einsicht und das
Fühlen des Zusammenhanges mit dem immer wechselnden Leben. Nichts ist so sehr geeignet im Richter die Liebe zu seinem Berufe und das Gefühl der
Weihe wach zu erhalten, als das Studium von Land
und Leuten. Im modernen Staate bedarf aber vielleicht kein Mensch dieser A n r e g u n g so sehr, als
der Beamte stb.

statistika terén nyerhetnek teljesen megnyugtató megoldást.
Miért itt legelői arról fogunk értekezni,
hogy mely feljegyzések mutatkoznak egyáltalán kívánatosaknak, ugy tekintve a tudománynak, mint a gyakorlati életnek jogosult kívánalmait, és mely feljegyzések
hazánkban már jelenleg is az itteni törvényhatóságok ez időszerinti szervezése mellett
méltán várhatók és könnyű szerrel eszközölhetők ; majd azután a magyar polgári törvénykezésnek legújabb statistikáját fogjuk
megismertetni, mindenütt a szorosabban
vett Magyarországot, valamint a magyar
korona területét párhuzamba hozván a többi
örökös tartományokkal.
A mi a feljegyzéseknek tartalmát és terjedelmét illeti, kétséget nem szenved, hogy
mindenekelőtt a törvénykezés ügyfolyama,
a birói tevékenység rendes üzletmenetének
eredményei kimutatandók, mert ha mindjárt
ezek társadalmi tekintetben nem birnak is
oly kiváló gyakorlati jelentőséggel, mégis
a kormánynak tudnia kell, hogy milyen az
igazságügy rendes folyama, mennyi az egy
évben elintézendő, mennyi az elintézett
ügydarabok száma, mert ebből kiveheti,
hogy a törvényszékek jelen szervezete, a birósági személyzet létszáma megfelel-e a
szükségletnek vagy sem, ez ujjmutatásul
szolgáland a kivánt reformok létesítésére ;
t t
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igy például: ha valamely törvényhatoságnál
daczára a munkaerők lett kellő megszaporitásának a hátralékok évről évre állandóan
növekszenek, akkor a kormány, ugy, mint
például Francziaországban történt, magát
indítottnak fogja érzeni azon vidéken egy
külön törvényhatósági kerületet kihasítani,
és a megfelelő birósági közlegekről gondoskodni.
De e mellett kivált a peres eljárásnál
következő mozzanatok szemmel t a r t a n d ó k :
1. a pertárgyalások
évi száma,ha ez magában véve nem látszik is sokat nyomó adatnak, még is abból főleg több évi feljegyzések alapján a nép perlekedési hajlamára, a
forgalmi élet nagyobb kisebb fejlettségére,
az ügyvédi-karnak a perlekedés hullámaira
való befolyására stb. tanúságos következtetések folyományozhatnak; 2. a per alá vont
tárgynak értéke, ebből már biztosabb következtetések vonhatók nemcsak a perlekedő felek, hanem az összes lakosság vagyoni álla-

pótjára, ebből, kivált ha számos felette
csekély értékű követelés felett nagyban folynak a pörök, a nép czivakodó természete
kétségtelenebbül tűnik fel; 3. az elintézés
módja, névszerint mennyi intéztetett el barátságos egyezkedés folytán, ez maga a biróságnak a felek kibékitésére irányzott nagyobb
kisebb törekvése mellett is tanúskodik ; e körülménynél különösen érdekes feljegyezni,
hogy az engedett haladékok mennyiben tartattak meg az illető félek által, mert ez szolgáltathatja leginkább a kívánt anyagot a
respiriumok elméletének s egyáltalán ezen
egész pörrendtartási intézménynek tárgyilagos megítélésére. Továbbá az elintézés
történt-e sommás vagy rendes, szó- vagy írásbeli eljárás utján, végzés vagy ítélet alapján,
mindezen mozzanatokban egy kimerithetlen
kincs rejlik a processualis kértlések kellő
illustrálására. Névszerint a közbenszóló és
végső Ítéletek egymástól kellően elkiilönitendők, és az idö-tartam feljegyzendő, mely a
közbeszóló és végső itélet közt elterjedt, miután ez mutatja a pörös tárgyalásoknak átlagos
élettartamát, pedig ez fontos ugy törvényhozási mint közigazgatási szempontból, attól
f ü g g az igazságszolgáltatásnak gyors vagy
lassú folyama, az annak megvizsgálására
késztet, váljon a bírói eljárás hiányos szerkezetében , vagy pedig a bíró kötelességmulasztásaiban, a munkaerők elégtelenségében rejlik-e a bajnak oka.Ezzel karöltve jár
a perköltségek feljegyzése, mert ebből kive
hetŐ, hogy a jogérvényesítés nincsen-e károsan megnehezítve, nem túlságos költséges-e
a Themis szolgalatja, nem lopództak-e be
pénzbeli zsarolások és egyéb visszaélések. 4.
Főkivánalom, hogy a pertárgyalások a perek
tárgya szerint külön osztályokba soroztassanak. Ez azonban, a mi gyakorlatilag legnehezebben kivihető. Erezték ezt mind a
brüsseli, mind a párisi, bécsi és londoni
statist. nemzetközi congressusokon, melyeken
különösen e kérdés beható tanácskozás alá
vétetett, a nélkül hogy minden tekintetben
megnyugtató közmegállapodásra jutottak
volna. Nem is lehet egy könynyen a polgári
törvénykezésnél oly egyforma kathegoriák
felállitásához jutni, mint a bűnös cselekvényeknél, melyeknek osztályozására már maga
a büntetőkönyv szolgáltatja a kulcsot. A polgárjogi perek nem sarkalnak oly egyöntetű
codexen, mint a fenyítő perek, itt a törvény

mellett a jogszokás, a közönséges jogforrások
mellett a particuláris jog szab törvényt,
ugyanazon perben olykor számos, és pedig
mindannyi főkérdésnek vehető jogkérdés merül fel, ugy hogy felette nehéz a perczimet
szabatosan meghatározni; a jogviszonyok
gyakran ugy folynak egymásba, hogy a
pÖrnek még főtárgya szerinti megkeresztelése is gyakran nagy nehézséggel jár. Mindamellett vannak egyes pernemek, vannak
egyes birói cselekvények, melyek társadalmi
nagy jelentőségüknél fogva külön feljegyzést
valamint igényelnek, ugy azt természetüknél
fogva lehetségesitik is.
í g y már a pereknek csak a főkathegoriák szerinti osztályozása felette sok tanulságost tartalmaz, abból például, hogy hány
birtok- és tulajdonjogi, hány kártalanítási,
alimentationális és atyasági, hány világos
adósság és egyéb tartozási perek tárgyaltatnak egy éven át és annak egyes szakaiban
minden egyes törvényhatóságnál, sok érdekes következtetés levonható, jelesen többi
közt constatálható lenne,váljon azon másutt
tett észlelet, hogy szűk termés után rendesen az adóssági, — bő termés után ellenben
a becsületsértési perek előtérbe nyomulnak,
nyer-e másutt is helyet vagy sem.
Felette fontos a fizetési és végrehajtási
meghagyások statistikája, főkép ha nemcsak
számszerint ki van mutatva, hogy hány ily
meghagyó végzés kelt és hogyan lettek elintézve, váljon a fizetés teljesítése vagy elengedése vagy birói lefoglalás és végrehajtás által, hanem még a teljesítendő fizetések
nagysága, valamint az érdekelt feleknek
polgári és socialis állása kellő tekintetbe
vétetnek, mert abból megítélhető, váljon a
felsőbb vagy alsóbb néprétegek, a városi
vagy mezei lakók, a földmivelők, iparosok,
kereskedők vagy egyéb osztályok szoktak-e
inkább exequáltatni. H a az egyik vagy másik osztálynál ezen birói végrehajtások rendkivüli dimensiokat vesznek fel, az mélyebben
rejlő socialis bajokra mutat, melyeket fürkészni és telhetőleg elhárítani az államhatalomnak feladata 1 *). Különösen fontosak a
*) V. ö. „Die Organisation der Statistik der
Rechtspflege mit besonderer Rücksicht auf Thürinu
g e n czimü értekezést, mely a thüringi egyesitett
államok statist. hivatala által a J a h r b ü c h e r fiir Nationaloekonomie u. Statistik I I I . évf., I . köt., 1. és
2. füzetében közöltetik ( J e n a 1863).

személyre irányzott végrehajtási esetek, tehát
a személy letartóztatása, hol közönséges, hol
váltóadósság folytán. Itt a letartóztatott
adósnak neme, kora, állapota, polgári foglalkozása, a hitelező állása és polgári állapota, a tartozás mennyisége, a fogságnak
tartama és a kiszabadítás oka feljegyzésre
méltó körülmények, mert ezekből ezen perintézmény hatálya megitélhető, különösen
szemközt a közönséges- 03 váltó-, magán- és
államkövetelésekkel, valamint, a fizetendő
perköltségekkel vagy a különféle bírságokkal*). Hol a moratoriumok
engedélyezése
divatos, ott feljegyzendő, hogy hány esetben
a fizetési felfüggesztés folytán az elhalasztott határidőben a fizetés valóságosan teljesíttetett, hány esetben pedig nem, mert csak
így bírálhatni meg a moratoriumoknak czélszerü vagy visszás voltát.
A váltó- és kereskedelmi pereknél nagy
fontosságúak a csödesetek, ezeknek feljegyzése tehát különösen kivánatos. Hogy hány
csődper indittatott egy évben, hány fejeztetett be, mennyi a csődpereknek átlagos élethossza, mennyi a passivállapot, hogy fe-

jeztettek be a p e r e k , egyezkedés vagy
ítélet alapján, mindkét esetben hány százalékja a követeléseknek lőn feláldozva és
füstbe eresztve, mi volt oka a bukásnak stb.,
mindannyi kérdések, melyek nagy socialis
jelentőséggel birnak**).
D e elmellozve a többi polgárjogi perek
elemzését, még csak egy nemről kívánunk
említést tenni, t. i. a házassági és válóperekről. Alig van mozzanat, mely a közerkölcsi állapotok feltüntetésére alkalmasabb
támpontokat szolgáltatna, mint a válóperek
statistikája. Ép és erkölcsös családélet főalapja az államnak, főforrása a szabályos
politikai és gazdászati élettevékenységnek.
A válóperek ellenben feldúlt vagy csak
megzavart családi viszonyok közvetlen szüleménye. Nagyobb száma a házassági pereknek tehát feslett erkölcsi állapotoknak,
valamint szüleménye u g y okozója is. E tekintetben különösen feljegyzendő a perlekedő felek socialis r a n g j a és állapotja, hogy
kitessék, mely néposztálynál fordul elő legtöbb elválás; vallásuk,hogy ennek befolyása
is megitélhető legyen, valamint azon körül-

*) í g y például a f r a n c z i a igazságügyi m i n i s z t e r tudósitása szerint 1851 — 60-ig 18,050 adós ellen
i n t é z t e t e t t a személy-fogsági végrehajtás, és p e d i g 14,471 ellen kereskedelmi, 1754 ellen polgári és
1826 ellen a közhitel-papirok utáni követelések m i a t t ; nemre volt 17,051 l e t a r t ó z t a t o t t férfi és 1000 n ő ;
adósnál
végződött
a letartóztatás tartott
adósnál
%
%
egy hónapnál rövidebb ideig 5920
a fizetés teljesitésével
40.
4548
30.7
1 hónaptól 6 hónapig
7036
az élelmezés felhagyásával
47.a
3196
21.6
6
„
egy évig
a törv. h a t á r i d ő lejártával
1332
9.o
1030
7.6
egy é v t ő l k é t évig
392
magas kornál f o g v a
2.6
27
0.3
k é t évtől ötig
111
egyéb oknál fogva
5990
40.5
0-8
M o n i t e u r , 1862. 181. szám függeléke.
**) Mily érdekes például a francziaországi f e l j e g y z é s e k fonalán k i m u t a t h a t n i , h o g y az 1851 —60-ig
terjedő évtizedben előfordult csődesetek közt, a csőd 57.6% a m e g b u k o t t bejelentése folytán, 35.6%-el a
hitelezők és 6 . s % a k ö z h a t ó s á g k e r e s e t e folytán n y i t t a t o t t meg. A t ö n k r e j u t o t t adósok közöl 6 % megszökött, 14.i% bebörtönözve volt, 5.7, rendőri felügyelés alá helyeztetett 46.3, felmentve l e t t a letartóztatás alól, 27.9% védlevelet n y e r t . — T e k i n t v e a hitelezők meqkárosodásdt,
ezen évtizedben következő
eredmények m u t a t k o z n a k ; a szabadalmazott követeléseken kivül f e n f o r g o t t többi t a r t o z á s o k n a k :
semmi osztalék nem
jutott
2510 adósnál v a g y 9 3%
kevesebb mint 10 perczent
„
5508
20.5
11—25 p e r c z e n t
„
10,982
40.6
26-50
„
„
5986
22.j
51-75
„
„
911
3.4
75-100
„
„
1011
e g y ü t t ; 26,908
szerint igy oszlanak m e g a volt csődesetek :
kevesebb mint 2000 ft. passivákkal volt 4005 adós vagy 14.6%
2 0 0 0 - 4 0 0 0 ft.
• „
„
5538 „
„ 20.s „
4000-20000 „
„
„ 12,634 „
„ 46.o
20-40000 „
„
„
2810 „
„ lO.s „
t ö b b mint 40,000 f t .
„
„
2464 „
„
9.o „
a csőd alá k e r ü l t e k n e k összes a c t i v - v a g y o n a = 177.6 millió f t .
„ „
„
„
„ passiv á l l a p o t j a = 550.í
„
„
és ez utóbbi közül n e m kevesebb, m i n t 473 millió fr. a kötleveles adósságokra j ö t t .

a passivák

meny, vájjon a házasság meg van-e áldva
gyermekekkel vagy sem. Az elválás oka telhetőleg kipuhatolandó, és különbség teendő
az érvénytelen házasság semmisnek való
nyilatkoztatása és az érvényesen létre jött
házasságnak felbontása iránti keresetek közt.
Végre nem minden érdek nélkül megtudni,
hogy melyik fél, a nő vagy férj részéről indíttatott meg a házassági per, hány esetben
jelenik az egyik, hányban a másik házastárs, mint felperes stb.
Még bővebb statistikai anyag rejlik a
perenkivüli bírói eljárásban, mert a biró nemes hivatalába vágó nem peres működés
még mélyebb pillantást enged a nép jog- és
culturéletébe, és valamely jogintézménynek
önkénytes szabad használatából még alaposabb a következtetés amaz intézmény életrevaló- vagy hiábavalóságára. E tekintetben a
hagyaték-tárgyalások
alkalmával felmerülő
észleletek, jelesen az örökség nagyságára,
az örökösödés módjára, a passivák mennyiségére különösen azon számviszonyra nézve,
melyben a minden vagyonnélküli hagyatékok az összes hagyatékokhoz aránylanak,
nem csekély jelentőségűek; ez által igen
szép adatok nyerhetők annak megítélésére,
hogy mily mérvben szokott a törvényes öröködés a végrendeleti által módosíttatni, mily
arányban jutnak az egyenes vonalú, a mellékági rokonok és a házastársak az öröködéshez stb. A gyám és gondnoki ü g y külön
feljegyzéseket igényel, tekintve u g y az árvavagyon nagyságát, valamint a gyámkírendelés
és a gyámság befejezésének módját. A törvényesités, örökbefogadás, az atyai hatalom
alóli kibocsátás, korengedély esetei szintén
szolgáltathatnak igen haszonvehető socialis
adatokat. A hittbizományok, önkénytes birói becslések és árvereztetések, főleg pedig a
vagyon-átruházások
sokféle nemei, valamint
a fekvőségeknek megterheltetései, a birtokstatistika javára megbecsülhetetlen adatokat szolgáltathatnak. Okmányok, aláírások,
szerződések hitelesítése, még inkább kereskedelmi czégek és társulatok bejegyzése alkalmával sok tekintetben használható stat.
adatok gyűjthetők; igy, hogy csak egy példát említsünk, ezen feljegyzések fonalán
Francziaországban a kereskedelmi társulatok évi mozgalmai biztosan meghatározhatók, igy 1846—50-ig átlag évenkint 2252, a
következő 1851—55-ig terjedő időben éven-

kint 3138, végre 1856—60-ig átlag 3835 u j
társulat keletkezett minden egyes évben;
a 34,866 társulat közt pedig, mely ezen
egész évtizeden át létrejött, találtatott 26,809
átalános nevü, és 5384 commandit társulat,
továbbá 916 névre, és 1586 bemutatóra
szóló részvény-társulat, végre 171 névtelen
társaság stb.
Mindezek elősorolása után legyen szabad
csak rövideden érintenünk, mit lehetne a
magyarországi törvényhatóságok részéről
ez ügy érdekében már jelenleg méltán követelni :
Mindenekelőtt kívánatos lenne, hogy a
szent székek, melyek a katholikus és vegyes
házasságok, valamint az eljegyzések körüli
peres ügyekben j á r n a k el, ebbeli bíráskodásuk eredményeit évenkint, a fennebb körvonalzott tájékozási pontok szerint tennék
közre. Valamennyi magyar törvényszékek
közt épen az egyházbiróságoknál legnagyobb a hátramaradás a statistika terén.
Egyház-törvényhatóságaink illetékessége alá
különben még egyéb fontos tárgyak tartozván, jelesen: a törvényesités kérdései, a hamis eskü ténykérdése, a kegyuraság körüli
peres viszályok, a javadalmak iránti peres
igények u. n. beneficialis perek, a végredeletek külső alakszerűsége körüli peres kérdések
stb., mindezek feletti kimutatások is a közleményekbe fel lennének veendők.
A többi törvényhatóságok már jelen
szerkezetükben is, a perek tartamára,
költségére és substratumok értékére
kellőbb
figyelmet fordíthatnának. A perek egyes nemeinél pedig kivált az akatholikusok házassági pereiben, a csődperekben, valamint
a fizetést meghagyó végzéseikben a fennebb
kiemelt mozzanatokra nagyobb súlyt fektethetnének, és az évi kimutatásokban azoknak helyt engedhetnének.
A kereskedelmi és iparvállalati czégek,
a társulatok s társulati szerződések bejegyzései évenkint csak közzé lennének teendők,
hogy e tekintetben a fennebb formulázott
kívánalom teljesedésbe menjen. A törvényesitések, korengedélyek, névváltozások, ép
ugy, mint a meghonositások, rangemelések
esetei stb., a magyar kir. kanczellárai részéről időszakonkint közzétéve nem keveset
öregbítenék a hazai statistikának gyér kincseit. Egyáltalán addig, míg külön országos
statistikai hivatalunk régóhajtott birtokába

j u t h a t u n k , a magyar kir. udv. kanczelláriának, mint az igazságügyi minisztérium helyét pótló közlegnek nemes hivatásához
tartoznék, az ott elszórva felhalmozódott
igazságügyi statist. adatokat közkincsévé
tenni.
Nincs tagadás azonban, hogy hálásan el
kell ismernünk, miszerint a polgári törvénykezési statistika sem hanyagoltatott el törvényszékeink részéről, daczára annak, hogy
a hazai törvénykezés helyreállitása után
attól méltán tartani lehetett, sőt e tekintet-

ben a magyarországi bíróságok semmivel
sem állnak hátrább a többi örökös tartományok társai mögött, ugyanazon terjedelemben, ugyanazon modorban, ugyanazon iránynézetek szerint az ebbeli anyag itt is ugy,
mint a többi társországokban gyűjtetvén.
Miféle eredményekre vezetett e statiskai
művelet az 1864-ki évben mind nálunk,
mind az egész birodalomban, erről bővebben a legközelebbi czikkekben.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
2. Csőd megnyitása
előtt bármi módon
szerzett zálogjoggal biztositott
köztörvényi
követelések ; ugyszinte ingatlan birtokra vezetett végrehajtási zálogjoggal ellátott váltókövetelések iránt folyamatban
lévő perek, — ha
a végrehajtás árveréssel még be nemfejeztetett : — az adós ellen időközben
folyamatba
tett csödperhez osztályozás végett átteendök.

Tényállás.
B. M. részére M. L . ellen 23,680 ft. tőkekövetelés s. t. erejéig, — jogérvényes marasztaló birói határozat következtében Trencsénmegye polg. tvszéke által a kielégítési
végrehajtás elrendeltetett, és ez oly módon
foganatosíttatott, hogy M. L.-nek ingatlan
birtokai bíróilag összeirattak és megbecsültettek.
Időközben M. L. ellen csőd nyittatván,
az érintett és birói végrehajtás utján lefoglalt és zár alá vett javak a csődtömeghez
csatoltattak.
Minek folytán B. M. hivatkozott az
1840: X X I I . t. cz. 2. §-ra, — mely szerint
csak a végrehajtással még be nem fejezett
perek rendeltetnek a csődperhez áttétetni és
e szerint a csőd megnyitása előtt valamely
hitelező részére birói marasztaló ítélet következtében vgts utján lefoglalt és zár alá
vett javak a csődtömeghez többé nem csatoltathatnak, hanem a foglaltató hitelező
részére elárvereztethetnek, — Trencsénmegye tvszékhez mint illetékes csődbirósághoz
1864. 3905. sz. a. igénykeresetet adott be és
abban az é r i n t e t t javaknak csődtömegbeli

kihasitását és azoknak végrehajtás utjáni
elárvereztetését elrendelni kérte.

Határozatok.
Trencsénmegye törvényszéke 1865-ik évi
febr. 11. 638. sz. a. a perügyelőnek tárgyalás utjáni meghallgatása után az 1865. febr.
11. 638. sz. a. hozott Ítéletével az igényelt
javakat a birói zár alól felmentetni és azokat az Összeírásból kitöröltetni rendelte.
A kir. v ált ófeltör vény szék ellenben a
perügyelőnek felebbezése folytán Trencsénmegye törvényszékének fentebbi ítéletét az
1865-ik évi nov. 8-án 5166. sz. a. hozott
Ítélete által megváltoztatta és felperest
igénykeresetétol az alább elősorolt indokoknál
fogva elmozditotta.

Indokok:
A bukottnak vagyona ellen, a csőd kiütése előtt végkép lefolyt jelen per, a végrehajtásnak harmadik fokán még keresztülvive nem volt; s azért azok közé sorozandó,
melyek az 1840 évi 22. t. cz. 2. §. világos
rendelete szerint, a esődületi bírósághoz, a
megítélt követelések osztályozása tekintetéből, általteendők. Mert u g y a törvény, és az
ideig. törv. szab., valamint a dolog mivolta
ezen fokát a végrehajtásnak jeleli ki mint
határozó válvonalként arra nézve, váljon a
bukott vagyona ellen végkép befejezett per,
általteendő-e a csődbirósághoz, vagy nem ?
ugyanis: a csődtörvénynek 68. §-a, a perügyelőnek jogosultságát, itélt dologgá vált
makacssági elmarasztalás, vagy sommás utoni fizetési meghagyás eseteiben, a kereset

valóságára vonatkozó kifogásait és ellenpróbáit előadhatni, attól tételezvén fel, hogy
azok a csődület megnyitásakor birói foglalás
által még végrehajtva nem lettek légyen, —
nyilván kijelenti: miszerint azon perek is,
melyekben a birói foglalás lőn a csőd kiütése
előtt eszközölve, a csődbírósághoz minden
esetre átteendők, de kifogás alá nem vehetők többé.
Hasonlóra utal az ideigl törv. szabályoknak, a csődtörvényre vonatkozó 8-ik §-a, midőn a telekkönyvi bekebelezés és birói fog
lalás utján egyaránt megszerezhető zálogjogra nézve, minden különboztetés nélkül
azt állapitja meg, hogy az azzal biró hitelezők, azon meghatározott tömegjavakból,
melyekre szerzett zálogjoguk terjed, a töb^i
csődhitelezőkrei tekintet nélkül kielégíttessenek.
Ezzel azon vitás kérdésben, váljon oly
per, mely a bukott vagyona ellen csőd kiütése előtt végkép befejeztetett, és benne a
birói foglalás is megtörtént már, az ennek
alapján birói zálogjoggal ellátott egyik, és
a csödperben jelentkezett többi, ugyanazon
meghatározott csődtömegi vagyonra zálogjoggal biró csődhitelezők között fennforogható elsőbbségi kérdés czélszerü megoldása végett, a csődbirósághoz általtétessék;
avagy ellenkezőleg a csődben bejelentett, és
ugyanazon vagyonra zálogjoggal biró csődhitelezők idéztessenek-e e czélból ezen perbe? határozottan és világosan az első mellett döntvén.
Végre kétségtelenné teszi ezt a v. t. k.
I - ő R. 193, és az 1840. évi 22-ik t. cz. 4-ik
§-ainak a törvénykönyvben létezése. A birói

foglalás és zálogjogi lezárlás u g y a n i s , a
végrehajtást szenvedőnek a lezáróit vagyon
körüli szabad rendelkezését meg nem semmisiti, hanem csak felfüggeszti, minek végrehajtást szenvedő, mint ezen vagyonnak még
mindig a birtoklás alapján tulajdonosa, ugyanazon alapon, melyen a foglalás eszközöltetett,
mindaddig, miglen az el nem árvereztetik
és át nem vitetik más tulajdonába, akármikor, bárkinek beleavatkozhatása nélkül, a
zálogösszeg vagyis a tartozás lefizetésével
véget vethet; mert a végrehajtást szenvedőnek ezen tulajdoni joga a foglalás által lényegében nem érintetik, miután sem a vagyongondnok, ki csak őrzője e vagyonnak,
sem a végrehajtató, ki csak kielégittetését
várja annak árából, ily birlalókká nem válnak, és a vagyon maga senkié, vagy gazdátlanná nem lészen. Minélfogva a biróilag
lefoglalt vagyon, mint jogi értelemben még
mindig a foglalást szenvedőnek birtokában
lévő, a csődtörvény azon szabálya szerint,
hogy minden ily vagyona a bukottnak, a
csődtömegbe bevonasson, csődbirósághoz átteendő.
Es épen azért lőn meghozva a fenidézett törvény, nehogy ezen köz-szabály érvényét és hatályát, az abban kiváltságolt
ingó váltó-zálogokra is kiterjeszsze.
Es épen ezen kivételes rendelkezése a
törvénynek, mint minden kivétel, megerősíti
a most érintett köz-szabályt, mely szerint
minden más zálog, legyen az bekebelezés
vagy birói foglalás által eszközölve, a csődbe
bejelentendő, és illetőleg bevonandó.

Szeniczey G.

Jogirodalom.
2. Zeitschrift für die gesamvite
Staatswissen- jelentősége van, mint jeles kortársainak és
alattvalóinak Camerarius Joachimnak és
schaft. (Lásd a 2-dik számban.)
Agricola Györgynek az elméleti haladás me(Folytatás.)
zején. Államháztartása a X V I . század viszoRoscher egy rövid nemzetgazdászati el- nyai átellenében példásnak nevezhető, ugymélkedéssel zárja be közleményét, melyet jó- szinte az általa gyakorlott bányászati politika
nak tartunk ide igtatni. — A u g u s t szász vá- is. A földmivelést nemcsak az államjószágok
lasztófejedelem, az itt szóba hozott kiváltság kitűnő kezelése által emelte, hanem a paszerzője, kétségkívül egyike a legkitűnőbb raszti rend gyarapítása folytán is örökbér
nemzetgazdászoknak a X V I . században. A által; figyelemre méltó, hogy ő kezdette meg
gyakorlati nemzetgazdászatot illetőleg oly a napjainkban oly annyira ajánlott kísérlete-

ket a foldmivelés terén. A közlekedést nagyszerű mértékben gyakorlott törvényhozási
reformja, a kereskedelmet a lipcsei sokadalmak emelése által istápolta. Legkivált
azonban a szász iparszorgalom alapitójának
mondhatni. Teljességgel tévelyen alapszik,
ha a szász példára hivatkoznak annak bizonyítására, hogy az iparnak első kezdeménye
is sikeresen megindulhat az állam segélyezése nélkül. August fejedelem sok tekintetben épen a mesterséges iparvédelem rendszerét követte: nem ugyan mint korunkban
tesznek, védvámok segedelmével, hanem idegen — németalföldi — iparosok befogadása,
ujabb iparágak, mint a gyapotipar átültetése
és kiváltképen némely nyers termékek, mint
gyapjú, len, gabona kivitelének tilalma által.
Tehát csak más ufcon, ugyanazon czélra törekedett, melyet a beviteli vámok által iparkodnak elérni: az iparszorgalom kifejtésére
a nemzeti gazdászati elemeknek u j utat
nyitván. Különben épen a szász papirosgyártás történetéből kétségbevonhatlanul kitűnik, hogy valamennyi ilyszerű támogató s
fejlesztő intézménynek a czél sikeres elérése
tekintetéből, csak ideiglenesnek szabad lennie. Oly intézmény, mely kelletén t ú l s
szükség nélkül meghagyatik, szabályzó, fejlesztő hatása helyébe kártékony elemeket
tol. A mult század vége félé valamennyi
kiváltságos papirosgyár közül csak négyvolt tevékenységben; a legjobb gyárak nem
birtak kiváltsággal,
A második értekezés „ a nyugateurópai
vámreformról és a vámegyesülethez tartozó
osztrák iparról szól; folytatása a 20-dik
kötetben megjelent szemlének. Miután az
értekezés szerzője nevével Scháffle tanáréval alantabb még találkozunk, átmegyünk
a következő dolgozatra.
„ A földmivelési rendszerek történetéhez
Németországban" — ez czime Hanssen tanár
czikkének,mely az eddig érintett két nemzetgazdászati értekezéshez sorakozik. A régiebb
földmivelési rendszerek fejtegetése — az
ujabb eredetű mezőfüves rendszert egy közelebbi dolgozat fogja tárgyalni — történeti alapon mélyen átgondolt elveket ad elő, a történeti vizsgálat koránsem a nemzet gazdászati
nyomozások rövidségére eszközöltetvén. Ki
vonná péld. kétségbe értekező azon szavait,
melyekkel mintegy fejtegetése eredménye
gyanánt ez ú t t a l elvál az olvasótól: hogy

ugyanis a nem zetgazdászati állapotok különbségétől van mindenkor és mindenütt a szabatos folmivelési rendszer feltételezve, hogy tehát a legnagyobb tiszta jövedelem nyerése közös czéljára mind más utakon kell törekedni,
és hogy végre egy átalános és absolut legjobb
rendszer minden alap nélküli képzemény.
Ugyanily határozottan nyilatkozik e pontra
nézve a kitűnő tehetségű Kautz Gyula, kinek
egy ujabb nemzetgazdászati művét csak imént
koszorúzott meg az akadémia. Érdekesnek
tartjuk nemzetgazdászatából (320. 1.) az ide
vonatkozó szavakat átvenni: „egy általános,
minden helyre, országra vagy időre egyiránt
alkalmazható és előnyös, tehát javaiható
földmivelési rendszer nem létezik, épúgy
mint nem létezik államforma, melyet minden
országra és minden népre egyenlően alkalmazhatónak lehetne nevezni; hanem hogy a
hely s idő, miveltségi viszonyok és közgazdasági állapotok s fejlemfokok különfélesége
szerint és folytán különféle földmivelési
rendszerek is alkalmazandók s ajánlhatók".
A mezőgazdaság történetében az emberi
miveltség történetének egy része foglaltatik. Az e téren, tehát az ismertetendő értekezésben is eszközlendő vizsgálatok főleg a
különböző korokban és vidékeken divott földmivelési rendszerek kinyomozására irányulnak. Mert az utóbbiakban tükröződik a legtisztábban vissza az összes mezőgazdasági
üzlet, a mint a reá hatást gyakorló nemzetgazdászati tényezők és a talaj s éghajlat befolyása alatt fejlődött. E tényezők pedig a
következők: a tőke és a munkaerő, a közlekedési eszközök és a mezőgazdasági termesztmények ára, mely tényezőknek lényeges változtával az eddig gyakorlott mezőgazdasági
rendszervagy benső, változást szenved, vagy
egy más rendszernek kénytelen helyt engedni.
A nemzetgazdászat rendszeres fejlődésekor
e változás a külterjes rendszertől a belterjes
felé haladva történik. Különös események
és viszonyok azonban meg is akaszthatják
e fejleményt. Érdekes azon küzdelmeket
szemlélni, melyekben a különböző rendsz <f>
rek egymást kitolni igyekeznek. Az őskor
külterjes mezőfüves rendszere helyébe talán
már időszámításunk első századaiban Középés Északeurópában a hármasfóldű gazdaság
lépett. A hármasfóldű gazdaságot p e d i g ,
miután majdnem másfél ezredéven által az
emberi miveltségnek kitüno szolgálatokat

t e t t volt és túlélte magát, a mult századok
és a jelen század folytán vagy rendszeres és
emelkedett mezőfüves, vagy a belőle eredett
hatos s kilenezesföldű gazdaság váltotta fel,
sőt még a mesterségesebb váltógazdaság is.
Az előadott nézetek bővebben kifejtetnek
az egyes fejezetekben. Az elsőben H . azt
czáfolgatja, hogy a hármasföldű gazdaság
megelőzte volna a mezőfüvest. Azokról, kik
az utóbbi nézetet osztják, mint Hoffmann
(Die Lehre von den Steuern, Berlin 1840,)
Eichorn (Deutsch. Staats u. Rechtsgeschichte
Göttingen,) Landau (Die Territorien, Hamb u r g u. Gotha 1854), Zimmerle (Das deutsche
Stammgutssystem, Tübingen 1857). H. azt
tartja, hogy vagy épen nem ismerik a mezőfüves gazdaságot, vagy csak azon fejleményéről van tudomásuk, mely az utóbbi
századokban Angliában s Mecklenburgban
lépett életbe, ez utóbbit egymagában tekintve
azon téves hiedelemre adhat alkalmat, hogy
a hármasföldű gazdaság régiebb eredetű mint
a mezőfüves, mely nézetet különben már
Roscher is jó sikerrel megtámadta. (Ansichten der Volkswirthschaft aus dem geschichtlichen Standpunkte, Leipz. u. Heidlb. 1841.
47. 1. s a köv.).
Hegyi vidékeken a 2. fejezet szerint a mezőfüves és a jobbitott hármasföldű gazdaság
váltakozva fordulnak elő. A bemutatott, bárha koránsem teljes statistikai közlemények
érdekes világot vetnek a szóban forgó tárgyra.

A harmadik fejezet érdemlegesen szól a
hármasföldű gazdaságról, melynek meghonosulása H . szerint már haladottabb miveltségi állapotokra utal. Tévesnek mondatik
azon állítás, mely e meghonosítást Nagy K á rolynak tulajdonítja. A Codex Laureshamensis egy okmányt tartalmaz 771-ből, mely
legelőször emlékezik meg a hármasföldű
gazdaságról. Fennállott általán a mult század közepéig.
Az újkori mezőfüves gazdaságról később
ígérkezik Hanssen tanár értekezni; v á r j u k
az alapos dolgozat folytatását.
(Folytatása következik.)

Jog- és államtudományi könyvészet
5. A törvénykezés javításáról. I r t a Szilágyi Virgil. P e s t , 1865. Kugler Adolf sajátja. Ára 50 kr.
6. Szlemenics Pál, Magyar fenyítő t ö r vény. Negyedik javított s a legújabb t ö r vények- és rendeletekkel bővített kiadás
Ökröss Bálinttól. F ü g g e l é k : büntetőjogi
kalauz szótári alakban. — Pesten, kiadja
Heckenast Gusztáv, 1865. X V I . 272 1. f ü g gelék 196 1. Á r a 2 ft., a függelékkel 3 ft.
*) Hogy ez állandó rovatunk minél teljesebb legyen, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az újonnan megjelenő müvekből egy-egy példányt sziveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.

Különfélék.
= Az angol bírák. A commun law rendes törvényszékeihez tartozik a három legfelsőbb westminsteri birodalmi törvényszék
(superior courts of recort), melyeknek alapj á t a curia regis képezte. Körülbelül a X V I I .
század óta e törvényszékekben központosult
az összes törvénykezés. A normán bárók
sokszerüen igyekeztek a régi courts countyban az angolszászokat elnyomni, minélfogva
közvetlenül a király udvarához folyamodtak. 1166-ban a regis curiából az itinerantes justitiarii váltak ki. Ezekből alakultak
azután Londonban az állandó westminsteri
törvényszékek, melyek a következők:
1. A „Queens bench" a sajátságos régi
curia vagy aula regis, melyben a királynő

jelenlevőnek gondoltatik. Ezen törvényszék
egy elnökből (chief justice) és négy bíróból
(paisné justices) áll. A rangot illetőleg e
törvényszék valamennyi többit megelőzi;
illetősége köréhez tartoznak a placita coronae, valamennyi fontosabb jogügylet és azon
magánjogi perek, melyek a fenyítő jogszolgáltatással vannak kapcsolatban. Azonkívül
felügyel valamennyi alsóbb törvényszékre,
hivatalnokra és világi testületre, és azért
kétszeres viszonylatban hordja nevét: custos
morum regni.
2. A „court of common jpleasu (communia
placita) nem bir fenyítő illetőséggel, hanem
csakpolg.ügyekkel foglalkozik. Az elnök neve
chief justice, a 4 bir óé justices vagy judges.

3.,,A court of Exchequer" eredetileg arra
volt rendelve, hogy a korona hátrálékban
levő jövedelmét behajtsa. Azonban illetősége
mindinkább öregbedett azon fictio által,
hogy a felperes nem képes az alperes jogtalan
hibája folytán kötelességének a korona irányában megfelelni. Az elnök neve chief báron,
a négy biróé barons vagy puisné
barom.
Ezen 15 birodalmi biró fizetése fogalmaink szerint felette nagy. í g y a chief justice
elnöke 10,000 font sterlinget = 120,000 fo
rintot, az egyes birák legalább 5000 fontot
= 60,000 forintot húznak. A bírákat a korona nevezi ki, és miután Angliában nincs
külön igazságügyi minister, a lord kanczellár
és pedig élethossziglan (quamdiu se bene
gesserint.). A biró eltávolitása csak parlamenti végzés alapján történhetik. A kinevezésnél elv gyanánt szolgál: detur digniori.
A birák az alsóházba nem juthatnak, de nagyobbára tagjai a felsőháznak.
= (Magyar akadémiai pályázat
a történettudományi
osztályból.) Kívántatik oly
munka, mely a mult század végétől a jelen
ideig hazánkban uralkodott nemzetgazdasági nézeteket, ezek fejlődése történelmét
és közviszonyainkra gyakorlott befolyását
kimeritőleg adja elő. — Jutalma a pesti
hazai első takarékpénztár részéről a. ,,Fáy
András-alapítvány" alapító levele értelmében ezerötszáz forint. — Határnap decz. 31.
1866. — A jutalmazásra már kijelölt munka
a szerző által legalább 500 példányban kinyomatandó, a munka megvétele a közönség
részéről lehetővé teendő; ellenesetben a

jutalom ki nem adatik. A munka szerző
tulajdona marad, ki abból három nyomatott
példányt a takarékpénztárnak átadni köteles.
— A mult számunkban közlött akadémiai
jutalomtétel határideje 1867. végére van
szabva.
= A halálbüntetés kérdésében
véleményadásra kirendelt angol bizottmány a mult év
végével közzétette munkálatát. Lényeges
tartalma következő: A halálbüntetés eltörlendő a felségárulási büntettek mind azon
eseteiben, melyek tényleges gyilkolással
vagy felkeléssel vagy akármely más erőszakoskodással nem jártak. Ezen esetben az
enyhébb Treasan-Felony-Act kerüljön alkalmazásba, a mint jelenleg a Fenier-p ; >rben
történik. Nyílt lázadás és erőszakos felkelés
ellenében azonban maradjon a halálbüntetés
alkalmazásban. Halállal fenyíttessenek továbbá mindazon gyilkosok, kikről bizonyos,
hogy hosszabb ideig forralták a gyilkolási
tervet és a kik menekülésekről eleve srondoskodtak. Ezen osztályba sorolandók, hason
feltételek mellett, a rablók, kalózok, gyújtogatok és az erőszakos paráználkodók, ha
éretten meggondolt tettök folytán emberélet esett áldozatul. Az ember élete elleni
egyéb bűntettekre nézve egyébb büntetések
ajánltatnak.
— Első számunk „Tárgyalási terem"
czimü rovatában ,,azon felperesi
ellenvetés"
helyett „azon alperesi ellenvetés" olvasandó.
A sajtóhibát kérjük ekkép kiigazítani.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny"
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, C s a c s k ó Imre, F o g a r a s s y János, Greguss
Á g o s t , H e g e d ű s C a n d i d , Horváth B o l d i z s á r , Horváth M i h á l y , H u n f a l v y János, K a r v a s s y
Ágoston, Kaufz G y u l a , Kőnek Sándor, N a g y Iván, Pauler Tivadar, Szentkirályi Mér, Szenic z e y Gusztáv, S z i l á g y i Sándor, S z i n o v á c z G y ö r g y , Tóth Lörincz, W e n z c l Gusztáv stb. urak
szives közreműködése mellett, ezen alakban fog hetenkint. egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék, — a következő napon megjelenni.
IPF"* Előfizetési dij h e l y b e n házhoz hordva, v a g y vidékre postadijmentesen: egész évre
8 ft., fél é v r e 4 ft., n e g y e d é v r e 2 ft. osztr. ért.

A „Jogtudományi Közlöny" kiacló-liivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, január 22,

4.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Pénzügyi törvény s államköltségvetés az 1866. évre. (Hivatalos rendelet). — A védegyleti agitatio, annak jelentősége és közgazdasági tévedései. (Dr. Kautz Gyulától). — A svájczi büntető-törvényhozás. (Lw.) — A sanctio pragmatiea. (Jogtörténeti tanulmány Ökröss Bálinttól.) Folytatás. — Jogirodalom. Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaften 1865. évfolyam. (Folytatás.) —
J o g - és államtudományi könyvészet. — Különfélék.

Pénzügyi törvény az 1866, évre.
(Érvényes az egész birodalomra nézve.)

1865. szept. 20-ról kelt nyiltparancsom alapján, miniszteri tanácsom
meghallgatása után rendelem, a mint
következik:
I. cz. Az összes állami kiadások
az 1866. közigazgatási évre 531.273,881
f t r a austr. ért. állapíttattak meg.*)
II. cz. A külön hovaforditást, s a
közigazgatás egyes ágaira megajánlott
költségvetési összegeket a mellékletben
következő állam-költségvetés első része
foglalja magában. Az állam-költségve-

tés egyes fejezetei s czimei szerint
megajánlott kiadási hiteleket csak az
ezen fejezetek s czimekben kijelölt czélokra szabad fordítani. Továbbá a közigazgatás egyes ágaira megajánlott
kiadási hitelekre vonatkozólag, az egyes
czimeken belül, a szabad hovaforditás,
a rendes s rendkívüli szükségletre el
különzésrei tekintet nélkül, megengedtetik.
III. cz. Az I. czikkben megajánlott
állami kiadások födözésére, aá alábbi

*) A mult évi költségvetés szerint t e t t
a szükséglet: 522.888,222 ft., a f ö d ö z e t :
514.905,453 ftot.
Tárgyrokonságnál fogva érdekesnek látj u k az összes államok költségvetéseit, hozzáférhető legújabb adatok szerint a következőkben összeállitani:
Amerikai Egy.-Államok
(az 1865. évi jun.
30-kával befejezett pénzügyi évszakban.)
Bevétel: 363.354,948, kiadás: 1245.729,135
dollár.
Anglia (az 1865—1866. pénzügyi évszakra.) Bevétel: 70.170,000, kiadás: 66.139,000
font st.
Anhalt (1865. évre). Bevétel és kiadás:
3.815,247 tallér.
Argentint köztársaság (1865. évre). Bevétel : 8.293,300, kiadás: 8.595,037. pesos.

Baden (az 1864. jul. 14-én kelt pénzügyi törvény szerint 1865. évre). Bevétel
17.161,020 ft., bevételi kiadások: 5.226,656
ft., kiadás 1864. és 1865. évekre összesen:
22.044,363 ft.
Bajorország (az 1861-től 1867-ig terjedő
pénzügyi korszakban évenkint). Bevétel és
kiadás: 46.720,597 ft.
Belgium
(az 1865. évre). B e v é t e l :
159.012,790, kiadás: 154.345,271 franc.
Bolivia köztárs. Bevétel: 1.976,000, kiadás: 1.739,000 piaster.
Brasilia (az 1864. május 7-én kelt pénzügyi törvény alapján 1865 — 1866. évre).
Bevétel: 52.000,000, kiadás: 56.588,818
milréis.
Braunschweig (1864—1866., összesen 3
évre). Bevétel: 5.108,000 tallér.

állam-költségvetés második részében
491.134,735 ft a. ért. megállapított
közvetlen s közvetett adók bevételei s
az állam egyéb bevételágai rendeltetvék.
IV. cz. Az állami bevételeknek a
III. czikkben megállapított összege elérése végett különösen következő határozatok bírnak érvénynyel:
1. Az 1859. máj. 13-ki császári rendelet értelmében (bír. torv. 1. 88. sz.) fönálló rendkívüli pótlék az 1866. közigaz-

gatási évre, mint az előbbi évben: a) a
házbér-adónál az ordinarium %-ával,
b) a keresetadónál 2 / 5 -ével, c) a Contributo arti e comerciónál a lomb.-velenczei királyságban Vs-ével, s d) a jövedelmi adónál %-ével vettetik ki s
haj tátik be; ellenben ezen rendkívüli
pótlék e) a telek-adónál az ordinárium
3
/ 12 -ével s f ) a ház-osztály-adónál 3/4ével vettetik ki s hajtatik be. E szerint
az e) s f) alatt megjelölt adó-nemeknél
az eddigi rendkívüli összes pótlék egy

Brema szabad váyos (1865. évre). Bevétel: 1.547,418, kiadás: 1 . 8 0 0 , 7 5 9 L o u i s d ' o r tallér.
Chile köztársaság (1863. évre). Bevétel:
6.287,155, kiadás: 7.585,983 piaster.
China (egy 1844. évi hivatalos jelentés
szerint). Bevétel: 63.934,713 font sterling.
Costa-Rica köztárs. Bevétel és kiadás:
1.000,000 piaster.
Dánia (az 1865 —1866. évre). Bevétel:
9.819,682, kiadás: 13.979,348 tallér.
Ecuador köztárs. (az 1858. évre). Bevét e l : 991,750, kiadás: 1.000,000 piaster.
Frankfurt
szabad város (az 1865. évre).
Bevétel: 2.853,565, k i a d á s : 2.424,546 ft.
Francziaország
(az 1866. évre a tanács
és törvényhozó testület által megszavazva.) R e n d e s bevétel: 1932.987,155, rendkívüli bevétel: 151.805,011, összes bevétel: 2084.792,166 franc. Rendes k i a d á s :
1931.418,808, rendkív. k i a d á s : 149.718,800,
összes k i a d á s : 2081.137,608 franc.
Görögország (az 1864. novemberben t a r tott nemzetgyűlés által 1865. évre megállapítva). Bevétel: 28,500,000, kiadás:
27.000,000 drachma.
Guatemala
köztárs. (az 1863. évre).
B e v é t e l : 1.352,357, kiadás: 1.344,419 dollár.
HcíitiQiz 1863. évre). B e v é t e l : 41.032,302,
kiadás: 34.977,687 haiti dollár.
Hamburg
szabad város (az 1865. évre).
Bevétel és kiadás: 4.293,756 tallér.
Hannover (az 1865 —1866. évre). Bevétel: 20mill. 786,895,kiadás: 20.748,016 tall.
Haioai (1858. apr. 1-től, 1860. márcz.
31-ig, összesen). Bevétel: 656,216, k i a d á s :
643,088 dollár.
Hessen — K u r - H . — (az 1864—1866.

pénzügyi korszakban évenkint). Bevétel:
5.108,310, k i a d á s : 5.452,980 tallér.
Hessen nagyherczegs. (az 1863—1865.
pénzügyi korszakban, évenkint). Bevétel:
9,292,963, k i a d á s : 9,031,835 ft.
Hessen — H o m b u r g — (az 1865. évben).
Bevétel: 500,520, kiadás: 441,166 ft.
Honduras köztárs. Bevétel és k i a d á s :
250,000 dollár.
Liechtenstein. Bevétel és kiadás: 55,000
forint.
Lippe (az 1865. évre). Bevétel: 210,178,
k i a d á s : 213,432 tallér.
Lübeck
szabadváros (az 1865. évre).
Bevétel és kiadás: 1.411,223 mark.
Mecklenburg — Schwerin — (az 1863.
évben). B e v é t e l és k i a d á s : 309,740 tallér.
Mecklenburg — Strelitz — (az 1847. és
1848. évben). Bevétel: 964,525, k i a d á s :
1.019,649 tallér.
Mexikó (1824—1841. évekből átalában
egy évre). Bevétel: 18.315,821, kiadás:
17.732,292 p i a s t e r .
Nassau (az 1865. évre). Bevétel: 4 mill.
536,847, k i a d á s : 6.145,360 ft.
Németalföld
(az 1865. évre). B e v é t e l :
103.652,597, kiadás: 103.348,076 németalf. ft.
Nicaragua
köztárs. (az 1863 —1864.
évre). B e v é t e l : 1.118,241,kiadás: 1.109,087
dollár.
Olaszország
(az 1865. évre). B e v é t e l :
669.438,563, kiadás: 873.635,600 lira.
Oldenburg (az 1865. évre). B e v é t e l : a
n a g y h g g b e n : 540,000, a h g g b e n : 1.368,000,
Lübeck h g g b e n : 165,960, Birckenfeld h g g b e n : 180,100 tallér, kiadás összesen: 92,200
tallérral több.

negyedének elengedése fog beállani, g)
Az állami-, nyilvános pénzalapi s rendi
kötelezvények kamatjaitól fizetendő jövedelmi adó szintúgy mint az előbbi
évben, 7 percenttel vettetik ki s hajtatik
be. Az 1864. febr. 29-iki törvény IV. cz.
1. oszt. g) betűjének határozatai (bir.
törv. 1. 14. sz.) a g) alatt megjelölt fölemelt jövedelmi adó behajtásának módjára vonatkozólag az 1866. közigazgatási évre is érvényben maradnak.

2. Az 1862. decz. 13-ki törvény,
(bir. törv. 1. 89. sz.), s illetőleg az 1864.
febr. 29-ki törvény (bir. törv.l. 20, sz.)
által meghatározott változtatások az
1850. febr. 9- s aug. 2-ki törvényekhez
a bélyegek s közvetlen illetékek tekintében; valamint
3. a belföldi anyagokból készült
czukortóli fogyasztási adónak fölemelése, ugyanazon mérvben, a mint az az
1862. okt. 29-ki törvénynyel (bir. törv.

Oroszország (az 1865. pénzügyi évre).
Rendes bevétel: 349.945,044, rendkívüli bevétel: 22.398,106, összes bevétel: 380.093,514
s tisztán: 337.909,148 rubel, kiadás: ugyanannyi; s a beszedési költségekkel e g y ü t t :
380.093,514 rubel.
Panama köztárs. Bevétel: 11.000,000,
kiadás: 13.500,000 franc.
Pápai állam (az 1864—1865 évre). Bevétel: 5.319,908, kiadás: 10.728,039 scudi.
Paraguay
köztárs. (az 1859. évre).
Bevétel és kiadás: 12.441,323 franc.
Persia. B e v é t e l : 36.000,000 franc, s a
rendkívüli ajándékok az uralkodó részére.
Peru köztárs. (az 1861. évben). Bevétel: 21.245,832, kiadás: 21,446,466 dollár.
Poroszország
(az 1865. évre). Bevétel:
150.714,031, kiadás : 150.599,164 tallér.
Portugallia (az 1865 —1866. évre). Bevétel: 20.732,357, kiadás : 20.021,480 milre'is.
Reusz. Idősb ág bevétele: 200,000. Az
ifj. ág bevétele: 281,850 tallér.
San-Salvador
köztársas, (az 1865. évre).
Bevétel: 750,000, kiadás: 250,000 dollár.
Schaumburg-Lippe.
Bevétel és kiadás:
228,000 tallér.'
Schwarzburg-Rudolstadt
(az 1864 —1866.
pénzügyi korszakra). Bevétel: 2.582,322
r. ft., kiadás: ugyanennyi.
Schioarzburg-Sondershausen
(az 1864 —
1867. pénzügyi korszakra, évenkint). Bevétel 628,548, kiadás: 611,354 tallér.
Schioeiz
(az 1864. évben). Bevétel:
18.979,425, kiadás: 18.716,242 franc.
Spanyolhon
(1865. jul. l - j é t ő l 1866.
j u n . 30-ig). Bevétel: 274.936,029, kiadás:
274.733,237 tallér.
Svédország (az 1864. jan. l - j é t ő l 1866.

decz. 31-ig számított pénzügyi korszakban,
évenkint). Bevétel: 32.909,500, kiadás:
31.250,000 Rdr. tallér.
Szászország (az 1864—1866. pénzügyi
korszakban, évenkint). Bevétel: 13.658,984
tallér, kiadás ugyanennyi.
Szász-Altenburg
(az 1865 —1867. pénzügyi korszakra). Bevétel: 878,904, kiadás:
878,888 tallér.
Szász-Koburg-Gotlia
(az 1865. jul. 1-től
1869. jun. végéig számított pénzügyi korszakra, évenkint (Koburg). Bevétel: 679,408,
kiadás: 608,808 forint. (Goíha). Bevétel:
1.258,980, kiadás: 1.053,670 f t .
Szász- Weimár-Eisenach (az 1866—1868.
pénzügyi korszakra, évenkint). Bevétel:
1.730,131, k i a d á s : 1.700,088 tallér.
Törökország (az 1864—1865 évre). Bevétel: 3.242,190, kiadás: 3.205,672 erszény.
( E g y erszény = 500 piaster = 50 ft.)
Uj-Granada köztárs. (1861.szept. l-jétől
1862'. aug. 31-ig). Bevétel: 1.824,000, kiad á s : 2.136,517 piaster. (Egy u j gr. pias'er =
5 franc).
Uruguay köztárs. (1860. jul. l-jétől
1861. decz. 31-ig, 18 hónapra). Bevétel:
3.579,802, kiadás: ugyanennyi piaster. —
Körülbelől 15.662,000 franc.
Venezuela köztárs. (az 1852—1853. évben). Bevétel: 2.705,055, kiadás: 8.248,031
dollár.
Waldeck (1865.) Waldeck hgg. Bevételj
442,401, kiadás: 444,388 tallér. Pyrmont
Bevétel: 69,400, kiadás: 69,747 tallér.
Wiirtemberg (az 1866 — 1867. évre). Bevétel: 17.741,Í69, kiadás ( 1 8 6 4 - 1 8 6 7 . évi
átalány): 17.064,236 ft.
A pénzügyi statistika részleteinek kü'ön
czikket szentelendünk.

1. 65. sz.) behozatott, az 1866. közigazgatási év tartamára tovább is fönnmaradnak.
V. cz. A közelebbi határozatok az
államköltségvetés második része 39.
fejezetébe beigtatott, s elidegenítésre
szánt ingatlan államtulajdon értékesitése iránt, külön törvény által fognak
kiadatni.
VI. cz. Az . . . 531.273,881 ft
összes állami kiadásoknak
. . . .
492.134,735 ft

összes állami bevételekkeli összehasonlításából erede . .
40.139,146 ft
hiánylat a. é r t , hitel utján lesz födözendő.
VII. cz. A jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminiszter bizatik meg.
Bécs,decz. 30-án 1865.
Ferencz József, 8. k.
Belcredi s. k. Larisch s. k. Legfelsőbb
rendeletre Lovag Meyer Bernát s. k.

Államköltségvetés az 1866. igazgatási évre *).
Szükséglet:
1. fej. I. Legfelsőbb udvartartás
2. fej. II. Császár Ö Felsége cabineti irodája
3. fej. III. Birodalmi tanács .
4. fej. IV. Államtanács
. .
5. fej. V. Minisztertanács
. .
6. fej. VI. Külügyminisztérium
7—10. fej. VII. Allamminisztérium
A. Politikai kormányzat .
B. Cultus és oktatás .
C. Oktatási tanács . . .
D. Rendörminisztérium
11. fej. VIII. Magyar udvari cancellária
12. fej. IX. Erdélyi udv. cancellária
13. fej. X. Dalmát-horvát sziavon
udv. cancellária
14—39. fej. XI. Pénzügyminisztérium
40. fej. XII/Kereskedelmi és népgazdászati minisztérium . .
41. fej XIII. Igazságügyminisztér.
42. fej. XIV. Ellenőr-hatóságok . .
43. és 44. fej. XV. Hadügyminisztérium :
A. Szárazi hadsereg
B. Hadi-tengerészet

rendes
6.049,360

K i a d á s :
rendkivüli
1.370,640

összes
7.420,000

60,257

60,257

200,000

200,000

142,128

142,128

25,963

25,963

2.091,460

110,820

2.202,280

19.936,935

1.745,161

4.671,516

634,242

2.804,079

32,375

21.682,096
5.305,758
30,000
2.836,455

11.008,465

428,121

11.436,586

3.096,451

219,280

30,000

1 468,328

3 315,731

157,453

1.625,781

81.819,100

350.645,150

13.670,558
9.471 337
3.440,099

894,381

14.564,939

250,341

9.721,678

30,000

3.470,099

84.760,000
7.095,581

4.003,000
730,400
92.425,314

268.826,050

A szükséglet egész összege: 438.848,567

88.763,000
7.825,981
531.273,881

*) A terjedelmes kimutatásból elégnek tartottuk csupán a „szükséglet ' és „fódözet"
latióit közölni.

recapitu-

F ö d ö z e t:

rendes

1. fej. I. Legfelsőbb u d v a r t a r t á s
2. fej. II. Császár Ö Felsége kabi
neti irodája
3. fej. III. Birodalmi tanács .
4. fej. IV. Államtanács
5. fej. V. Minisztertanács .
6. fej. VI. Külügyminisztérium
130,592
7. fej. VII. Allamminisztérium:
A. Politikai igazgatás .
381,887
B. Cultus és oktatás
66,489
C. Oktatási tanács . .
513,077
D. Rendőrminisztérium
11. fej. VIII. Magyar udv. cancel
lária
266,037
12. fej. IX. Erdélyi udv. cancellária
79,375
13. fej. X. Dalmát-horvát-szlavon
udv. cancellária
45,100
14 — 40.fej.XI. Pénzügyminisztérium 402.466,522
41. fej. XII. Kereskedelmi és népgaz15.805,145
dászati minisztérium
.
63.155
42. fej. XIII. Igazságügyminisztérium
2,000
43. fej. XIV. Ellenőr-hatóságok . .
44—45. fej. XV. Hadügyminisztérium:
8.763,000
A. Szárazi hadsereg
. . .
200,800
B. Hadi-tengerészet
. . .
A fedezet egész összege: 428 783,179

B e v é t e l :
rendkivüli

130,592
381,887
66,489
2,050

515,127
266,037
79,375

62.349,506

45,100
464.816,028
15.805,145
63,155
2,000

8.763,000
200,800
62.351,556

481.134,735

A védegyleti agitatió, annak jelentősége és
közgazdasági tévedései. *)
(Dr. Kautz Gyulától.)

A védegyleti mozgalmat tüzetesen
véve figyelembe, el kell ismernünk, miszerint annak sociális és politikai jelentősége egészen nem vonható kétségbe.
A védegylet (eltekintve egyes, semmi*) Jelen értekezés ,,mutatványul" közöltetik ismeretes szaktudósunknak legújabban koszorúzott
pályamunkájából „Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika", — mely Heckenast kiadásában a legközelebbi hónapokban kerülend ki a sajtó alól.

kép sem helyeselhető mozzanatoktól s
kinövésektől) mindenekelőtt tényleges
kifejezése vala az ellenzékpárt azon álláspontjának, mely szerint az a nemzetnek az öt megillető alkotmányos jogot:
nemzeti ügyei felett saját érdekei s
akarata szerint intézkedni, biztositani
törekedett; s ez értelemben a mozgalom
csak egy phásisát képezé a nemzeti ál-

lamfejlődés azon processusának, mely a
Midőn azonban mindezeket készmagyar országos autonomia és kormány- ségesen elismerjük, távol vagyon tőlünk
zati függetlenség elvének, a kereskedel- a védegyleti eszmét és törekvést helyemi és ipari politika terén is érvényre- selni vagy igazolni akarni. — Lehetlejuttatására irányult. Ezen autonomia niti ugyanis ezt mind az alapeszmének,
és kormányzati függetlenségnek ugyan- melyre a rendszer fektetve volt, félszegis a fennálló vám- és politikai rend- sége; mind az időviszonyoknak, melyek
szer általi csorbításával, az ország anyagi közt annak gyakorlati foganatosítása
érdekei több irányban az ausztriai tar- megkisérteték, sajátszerű állása; valatományok érdekeinek utána helyeztet- mint azon módnak és formáknak, metek; s midőn a törvényhozás e visszás- lyei annak érvényre emelése czélba
ság orvoslását nem eszközölhette, a véteték, helytelensége, egyoldalúsága
nemzet egy tekintélyes része a társa- is. —- Lássuk ezt tüzetesen:
dalmi téren keresett s vélt találni elAz első fő és alaptévedés a védegylensúlyozó orvosszert.
leti (s vele rokon védvámi) agitátióban
A védegylet társadalmi és politikai az volt, hogy félreismerve a nemzetgazhatása felett, továbbá, kétkedni nem le- dasági élet természetét és törvényeit,
het, ha meggondoljuk, hogy egyfelől azon balhiedelemnek hódolt, hogy a
az absolut szabadkereskedés elméleté- népek ipari és forgalmi élete mesvel szemközt, mely egyik-másik tekin- terséges módon és mesterséges esztetben igen is kosmopolitikai irányú, a közökkel kényünk kedvünk szerint
nemzet közgazdasági önállósága el- igazgatható, s mintha elhatározások,
vét hozá kifejezésre ; másfelöl benn a egyezkedés* k, kényszer vagy erőszakohonban, lerontva számos avas előítéle- lás elégséges volna arra, hogy valahol
tet az anyagi munka, iparosság és üz- műipari virágzás előidéztessék. — A
leti osztályok állása és értéke tekinte- védegyleti párt azon hibás, de a 19-ik
tében, a közép és polgárirend országos század közepén m á r megbocsáthatlan
sulyjának méltányolását előmozditá; nézetben vala, hogy azt, a mi csak az
továbbá a nemzetgazdászati öntudal- idÖk lassú folyamának, a nemzeti ipar
mat s önérzületet fokozá; az ipari s for- s ökonomiai élet fokozatos fejlődésének,
galmi élet terén a tömegeket öszponto- s az összes társadalmi cultura termésitott nézetnyilvánitásra vezeté; s igy szetes mócloni terjedésének lehet gyümindenesetre mind szellemi mind anyagi mölcse: erőszakos utón, külközegek, s
tekintetben termékenyitő befolyást g y a untalan beavatkozás által a közgazdakorolt a nemzeti közélet fejlődésére.
sági dolgok organikai rendjébe, elérni
lehet;
hogy műipart csak amúgy, egy
Ide j á r u l még erkölcsi hatása is az
lábdobbantással
(mint Széchenyi monagitátiónak. Mely jelesül abban állott,
dá)s
mintegy
varázsütéssel
teremhetni;
hogy egyfelől országunk nagyjait a
s
hogy
csak
idegen
czikkekrőli
hazafias
„nemzeti" nagyobb mérvbeni pártolásálemondás
kell,
hogy
virágzó
nemzeti
ra, s a kiilföldiesked'ó negély levetésére
serkentette; másfelől, hogy a hazai ké- gyártás előidéztessék. — Fontolóra
szítményekre, melyek a divatos idegen nem vették a mozgalom vezetői azon
áruczikkek által némileg háttérbe szo- ezer meg ezer föltételeket, melyek varíttattak, a közfigyelmet határozottan lamely országban a műipar sükeres
oda irányzá; sőt mi több, az itt-ott mu- meghonosításához megkívántatok; nem
méltányolták közgazdaságunk sokkal
tatkozó fényűzést is korlátolta.

nagyobb feladásait, s égetőbb szükségeit;
nem azt, hogy rideg programmjoknak
az élet és gyakorlat követeléseivel úton
útfélen összeütközésbe jőnie kelle, hogy
az egész izgatás tartós és közhasznú
eredményekre nem vezethetett, s hogy
azon uton, a melyen ők haladtak, csak
oly mesterkélt és üvegházi ipar tenyésztethetik, a melynek valódi gyökere s
életrevalósága nincsen, s melyet ép
azért az első zivatar irgalmatlanul elsodor s megsemmisit.
Ép igy szem elöl tévesztette ez iskola azt, hogy hazai közgazdaságunk
alapágának, a mezei iparnak, az átalakulások, politikai s jogi reformok egész
során kellett előbb keresztülmeímie,
hogy a kitűzött czél csak némileg is
megközelittethessék, s hogy ingatlan
jellemű,nehézkes natural gazdaságunknak, birtokrendszerünknek, forgalmi s
közlekedési eszközeinknek előbb tökélyesen meg kellett volna változniok,
ha némi kilátással sükerre akartunk
volna a czélba vett rögös pályán haladni; hogy nemzeti vagyonosságunk
egyéb forrásai még koránsem voltak
oly karban, hogy onnan munkaerőket,
tökét stb. haszonnal el lehetett volna
vonni, s más az egészre nézve jövedelmezőbb vállalatokba fektetni.
A védegyleti és védvámi párt egy
szóval, telve vérmes reményekkel és
tervekkel, türelmetlenkedve a jelen lassú
haladása miatt: a históriát
anticipálni,
a jövőt siettetni akarta, s e buzgólkodásában oly tévutakra jutott, melyek
végeredményben épen annak ellenkezőjére vezettek volna, a mi (természetesen legjobb hiszemben s legtisztább
szándokkal) czélba vétetett, tudniillik
közgazdasági erőtlenség, talán végső kimerülésre.
Legyen szabad ez átalános megjegyzés után még a következőkre is utalni. A
védegyleti agitátió legelőször is téve-

lyes nézetből indult ki Magyarország
közgazdasági s műveltségi fejlőd és-polcza felett. Hazánk ugyanis azon időben,
mikor a mozgalom megindult, sok tekintetben kizárólag őstermelési irányú,
agricoljellemü ország volt. Jelesül nem
csak lakóinak nemzeti jelleme, erkölcsi és világnézlete, hanem egész állami szervezete, közgazdasági és pénzügyi háztartása, társadalmi és culturai
viszonyainál, sőt még geographiai világhelyzeténél fogva is. — Magyarország
még ma is, de annál inkább 20—25 évvel
ezelőtt oly állam volt, melynek b'ó kincsekkel megáldott roppant értékű földjének tekintélyes része műveletlenül, haszonvétlenül hevert; melyben az őstermelési szükségnek megfelelő munkáskéz
a népesség ritkaságánál fogva, majdnem
mindenütt hiányzott; hol az anyagi felvirágozhatás első kellékei és föltételei,
utak és közlekedési eszközök, rendezett
folyam- s csatornaháló, töke és szakértelmiség is nélkülöztettek. — Nem állott továbbá honunknak ez időszakban
még rendelkezésére azon intézetek, köz
és magán egyletek, törvénykezési és
igazságszolgáltatási módok és formák,
szóval azon modern műveltségű közegek •
köre, melyek nélkül korunkban az
anyagi élet terén sükeresen haladni és
eredményekre j u t n i lehetlen. — Eltekintve attól, hogy a közhitel fejletlen
volta, hübéries jellemű birtokrendszerünk, czélszerü ipari, forgalmi és hiteli
törvények hiánya, megkötött vagyoni
és jobbágyi viszonyaink, félszeg és ingadozó adószerkezetünk, stb. megannyi
akadályait képezék az átalános előmenetelnek, a vállalkozási szellem, az üzleti erély, és a technikai szakképzettség
kifejlésének.
Az ország fejlődési és culturai fokának ilyképeni félreismerése (a mennyiben tudniillik a védegyleti eszme hirdetői mindezt tekinteten kivül hagyva

Magyarországot az iparalapitásra meg- attól a tőkék és pénzerők, mezei gazdakívántató föltételek birtokában lévőnek ságunk) e fontos tényezők méginkább
tartották) volt e szerint oka annak, bogy megdrágulása és szétforgácsolása folyoly czél tüzetett a nemzet elé, melynek tán, fejletlen állapotából még nehezebelérésére ez az akkori időben képes ben vergődhetett volna ki, s okszerűbb
nem vala, s semmiféle erőltetés vagy müvelésmódra mégkevésbbébirt volna
mesterkedés által képessé nem tétethe- átmenni. Kétszeres, tízszeres veszteség
tett volna; s következetesen keresztül- egy oly országra nézve, mint hazánk,
vive sokkal nagyobb kárt mint előnyt melynek akkor még egész ereje, legfőbb
szülendett.
vagyonforrása, mondhatni, politikai létHogy a mondottak nyomán a véd- alapja, földjében és ösproductiójában
egylet iparalapitási és iparvédleti eljá- nyugodott, és az ezen ütött sebeket semrása nagyon is időelőtti, s igen is hely- miféle egyéb módon pótolni vagy orszerütlen volt, kitűnik még a követke- vosiam képes nem vala. Másfelől bizozőkből is:
nyos az, hogy más, sokkal sürgősb s
Hitelt érdemlő statistikai adatok mulaszthatlanabb feladások szoríttatból kimutatható, hogy Magyarország tak ez eljárás által háttérbe. í g y jele1844 körül müiparilag még oly csekély sül a Magyarországra nézve lényegefejlettségnek örvendett, hogy például sen fontosb közlekedési s hasoneszközök
saját szükségletének: finom gyolcsban s intézetek életbeléptetése, mely homeg jobbféle posztóban y 30 -át, pamut- nunkat bensöleg egy jobban összefüggő
é3 selyem kelmékben y i 0 0 -át, finomitott s gazdászilag erösebb, „egészszé" alaczukorban y i0 -ét, jobbféle papírban, kítani, kifelé pedig bennünket a világbőrben, üvegben i / 8 y, 2 -ét és vasban piaczokkal szorosb kapcsolatba hozni
%-át sem állította elő, tehát még (s ez által összes anyagi fejlődésünkre
igen igen hátramaradt, iparilag szegény a legjótékonyabb s legtermékenyitőbb
és gyönge állam vala. — A védegylet b e f o t y á s t gyakorolni) képes leendett.
tehát olyasmit akart megvédeni, a mi
Tekintve a kereskedést, kétségtelen,
még nem is létezett, oda akarta a nem- hogy a védegyleti eszme hosszabb időn
zeti tőke és munkaerőket vezetni, a hol általi következetes keresztülvitele mind
azoknak nyereséges tevékenységre még abel-minda külforgalomnak élénkségét,
a tér hiám^zott; oltalmat nyújtott oly fejlődését csökkentette volna. Egyrészt
foglalkozási ágaknak, melyek még ke- ugyanis annak folytán, hogy a külkeresletkezőben sem voltak, szóval: védett, kedésnek természeténél fogva áruk árukmikor még védni való nem volt!
kal, javak javakkal fizettetvén, s kiviHogy menyire félszeg eljárás vala tel bevitelt, és bevitel kivitelt szülvén:
ez, kitűnik azon következményekből, azon arányban, a melyben mi kevesebmelyekre a közgazdasági dolgok termé- bet vásároltunk volna a külföldtől, ez
szete s az akkori időviszonyok állásá- utóbbi is kevesebb áruinkat vette volna
nál fogva szükségkép kelle vezetnie.
meg; s igy hazánk épen azon termeiEgyfelől ugyanis kárára volt s idő- vényeinek maradt volna meg birtokában,
vel még inkább leendett kárára e ba". melyeket épen maga nem szükségei, és
iparpolitikai rendszer a földbirtokos azokat nem kapta volna meg, melyekre
osztály és az általa képviselt ősterme- szorul (1. alantabb); tehát kétszeresen
lési érdekeknek. Névszerint annyiban, károsodott volna. Másrészt annyiban,
hogy mesterséges módon vonatván e'. hogy minden ilyféle kereskedelem po-

litikai eljárás később korább visszatorlásokat idézvén elő, Magyarország ellenében a szomszédos országok hasonló
eljárást vettek volna alkalmazásba, és
igy utoljára is, saját kárunkra, mind
kereskedésileg mint müveltségileg elszigetelt helyzetbe jutottunk volna.
Hogy mindezek folytán & fogyasztók,
tehát összes hazai népességünk is szerfelett sújtatott volna, megérinteni fölösleges. Sújtatott volna pedig először
az által, hogy a méginkább megdrágult
tőkéveli productió kényszerűsége az
élet és fogyasztási szükségletek árát
aránytalanul felszöktette volna. Másodszor: annyiban, hogy az idegen, olcsóbb
és jobbminöségü ipari czikkek helyett
a belföldi drága és jobbára még selejtes készítményeket kellvén megvásárlani, évenkint milliókra menő értékek terméketlenül költettek volna el, a
nélkül hogy más tekintetben ez áldozatokért csak némileg is megfelelő kárpótlásban részesült volna a nemzet. Valóban eszély esnek nem nevezhető eljárás
egy oly nemzet részéről, mint mi vagyunk, melynek ily nagylelkűség gyakorlására, s elajándékozásra stb. rendelkezés alatti tökéi legkevésbbé vannak!
A mi a védegyleti és véd várni agitatio azon vezéreszméjét illeti, hogy
rendszerének elfogadása a nemes érezpénznek kimenetelét az országból megakadályozandja: ez egyike azon balgaságok és alaptévedéseknek, melyeket
honunk tekintetében 1844 körül csak
annyiban lehet megbocsáthatónak nevezni, mennyiben a modern nemzetgazdaságtan vívmányai s az európai forgalmi életgyakorlat eredményei akkor
még csak egyes kiválasztottak előtt
voltak hazánkban ismeretesek, a nagy
tömeg pedig még egészen régi eszmekörben mozgott. — Ide járul végre az,
hogy a mozgalommal összefüggőleg
uralomra jutott fogyasztási és termelési

kényszer, a kereskedésnek adott ferde
iránylat, a gazdasági fejlődés erőltetett,
természetellenes vezetésére czélzó törekvés: nemcsak hogy nem hozta és hozhatta elő a kivánt eredményt, hanem
állhatatosan folytatva, az egész közháztartás sulyegyenét megzavarta, a tőkék
és munkaerők szétforgácsolására s az
egész productio és iparélet ferde iránybani kifejlésére vezetett volna.
De mindezek mellett a tulajdonképi
és közvetlen ezé!, melyet magának a véd egyleti és védvámi agitatio kitűzött,
vagyis iparalapitás, müszorgalmi s gyárüzleti virágzás, sem éretett volna el.
Először ugyanis hiányában vala akkor még hazánk azon socialis, politikai
és anyagi föltételeknek (intézmények és
erőknek), melyek nélkül semmiféle
ipar-alapitási törekvés vagy védleti
rendszer gyümölcsöző s eredményes
nem lehet (1. fentebb). — Másodszor:
hiányában valánk a szükséggel csak
némileg is arányban álló számú iparosoknak, üzletembereknek s képzett munkásoknak, a mely hiány pedig olyan,
hogy nem egy-két év alatt, hanem csak
évtizedek folytában, és ekkor is csak
azon föltétel mellett pótolható, hogyha a nemzet fiai közöl sokan erélylyel,
kitartással és az ipari foglalkozás iránt
táplált előítéletek letevésével fordulnak
az u j pályához, s minden irányban törekszenek s találnak is módot képességeket szerezni, magukat szakmüveit
ség birtokába helyezni. Pedig valljuk
meg, mennyire vagyunk mi ettől még
ma is, husz év lefolyta után, a mely
alatt (szemben a 19-ik század közepe
óta mutatkozó óriási lendülettel valamennyi népeknél) exclusiv élet- és világnézletünk, socialis téví'ogalmainkból csak kivetkezhettünk volna! —
Harmadszor : föltéve azonban, hogy
már 1844-ben birtuk volna a megkivántató technikai munkaerőket és

elemeket, nem rejlett volna-e védrendszeriinkben a legnagyobb s legveszélyesb buzditás tespedő magatartása
az iparosok részéről?! — Az egyedárusi állás ugyanis, melyben ez utóbbiak részesültek volna, bizonyára inkább bármire, mint arra szolgáltatandott
okot, hogy termelésük tökélyesitése,
, készítményeik olcsó és jó minöségbeni
kiállitására törekedjenek; — a minek
természetes eredménye kontárkodás,
aluszékonyság, és a műipar örökös
megmaradása bizonyos fejletlenségi
alantfokon leendett. A jutalom és ellenszolgáltatás annyi fáradozás és áldozatért tehát egyeseknek és az egésznek positiv érdekcsorbitása, a közerők
meggyengítése, a haladás egyenes feltartóztatása lett volna!
Valóban, nagy horderejű igazságot
fejezett Széchenyi, midőn azt, mondá:
müipart egy lábtoppantással előidézni
nem lehet, valamint Báró Eötvös és
(előtte már 1846-ban) Korizmics, midőn
azt jegyzik meg: hogy ily félszeg rendszer által a már meglévőt a bizonytalannak, s csak ezután leendőnek utána
helyeznők, a gyáripar bizonytalan jövőjének jelen iparunk legfontosabb
ágát: a mezei gazdaságot feláldoznók.
A védegyleti agitatio, továbbá, a mellett, hogy, mint ép látók, egész közgazdaságunk súlypontját máshová helyezte s természetes helyzetéből kiemelte, még annyiban is helytelen és félszeg
irányú vala, hogy félreismeré: hogy
védlettel magával még sem hitelt, sem
tőkét, sem munkaerőket, sem közlekedési eszközöket, előhozni nem lehet;
másfelől azt, hogy következetes keresztülvitele a védrendszernek oly sok
érdek-összeütközésre adott volna a birodalom kormánya és nyugati tartományaival alkalmat, oly visszás helyzetbe hozandotta a magyar királyt,a ki

egyszersmind ausztriai császár is, oly
elláthatlan bonyodalmak és súrlódásoknak hintette volna el magvait, hogy
utóvégre is annyi áldozatok és károsodások után nem maradt volna egyéb
hátra, mint a viszonyok szükségszerűségével a század szabadforgalmi irányának
mindinkábbi érvényre jutásával, főleg
pedig a birodalmi vámpolitikának kényszerszülte szabadelvű átalakulásával
szemben az erőlködés hiu voltát és gyakorlatiatlauságát bevallani, s akarva
nem akarva, a hozzánk illőbb s természetesb iparpolitika elveih z visszatérni.
De mindezeken kivül: a védegyleti
rendszer ei^kolcsi és politikai szempontbóli hatásait sem lehet föltétlenül magasztalni s előnyösöknek nevezni. így
jelesül: erkölcsi tekintetben valódi megmérgezése rejlett az iparos és kereskedői köröknek abban, hogy a belhoni
készitmények elégtelenek lévén a fogyasztási szükséglet födözésére: a termelő és kalmár idegen áruczikkeknek
sokszor csak magyar s honi készitmények czége alatt tudott kelendőséget
szerezni. Politikai tekintetben pedig
azért nem, mivel a legfontosb közgazdasági érdekeket politikai párt.oskodás
alapjává és kiinduláspontjává változtatá,
a tüntetéseket és demonstrátiókat egy
természeténél fogva lényegileg neutrális térre átvivé, s mivel kétségtelen, miszerint (mint már Széchenyi és legújabban Roscher megjegyzék)a védrendszer
koránsem volt és lett volna a magyar
elemnek hasznára, hanem azon nemmagyar s iparüző lakóira honunknak,
kik a nekik kedvező alkalmat eszélyesen felhasználni, és a magyar föld és
telek birtokosa, s a ndgy fogyasztó magyar tömeg stb. által hozott áldozatokat
önnön (ránk nézve tán veszélyessé is
tálhatandó) erösbödésök és gyarapodásokra forditani tudták volna.

A svájczi büntetö-törvényhozás.
Alig. deutsche Strafrechts-Zeitung.
1865. fo- lyása alatt álló törvénykönyve 1843-ban
lyam, 112. 1. Osenbrüggen, Die schweizeri alkottatott; ez már elhagyja az elrettensche
Strcifgesetzgebung.
tési elméletet. Freiburg 1849-ben nyert

(Lw.) A törvényhozás Svájczban
az egyes kantonok illetősége számára
van fenntartva. A 19 kanton s 6 félkantori legtöbbje élt is ezen jogával, a
mennyiben uj büntető törvényeket alkotott, illetőleg fogadott el. Könnyűnek
gondolták e munkát s a szerint jártak
is el. Még sok helyt nem akarják elismerni, hogy a codificatio a népélet öszszes szellemi alakulásával szoros, elválaszthatlan viszonylatban áll. Meg
nem gondolta a szabadságszerető nép,
hogy a törvényhozás bölcseségébe vetett bizalomnak meg kell rendülnie, ha
kevés mérföldnyi területen különbözőleg fognak a büntettek megítéltetni s
megbüntettetni. Aargaunak már 1805ben volt büntető-törvénykönyve az osztrák minta szerint; helyébe 1857 ben
egy ujabb lépett. Tessin büntetőjoga
1816-ban lépett életbe, alapjául még a
régi törvényhozások főelve, az elrettentési elmélet szolgál; sok sajátos s
különös részleteket tartalmaz. St. Gálién büntető törvényhozását 1819-ben
oly törvénykönyvvel inditotta meg,
mely annyi erkölcsi elemet tartalmaz,
mintha theologus szerzette volna; 1857ben egy ujabb lépett helyébe. Baselstadt érvényben levő büntető törvénykönyve 1846-ből való, Ziiriché 1835-ből;
az utóbbi sürgetően igényel változást,
miután időközben (1852) esküdtszékek
léptek életbe.Luzern 1835-ben és 1860ban, Thurgau 1841-ben kaptak uj törvénykönyveket; az utóbbié a badeni
nagyhírű törvénykönyvön
alapszik,
csakhogy doktrinar részleteitől ment.
Waadtland franczia nyelven szerkesztett, de a német tudományosság befo-

törvénykönyvet franczia s német szöveggel ; a halálbüntetést nem ismeri,
Graubünden 1851-ben, jó s alapos dolgozat. Neuenburg 1857-ben — a halálbüntetés mellőzésével; Wallis 1858ban; Solothurn 1859-ben; SchafFhausen 1859-ben; Appcnzell-Ausserrboden
1859-ben; Obwalden 1864-ben. A nevezett kantonok közül a következők
birnak külön rendészeti büntetőtörvény-könyvekkel: Baselstadt, Luzern,
Aargau, Graubünden és AppenzellAusserrhoden. — A fenyitő-törvényhozást nem meriti ki az egyes kantonok
tevékenysége ; szövetségi törvények is
léteznek; ilyen az, m t l y a büntető jogszolgáltatást a szövetséges seregnél
szabályozza, 1851-böl ered s magába
foglalja mind az anyagi büntetőjogot,
mind a büntető-perrendtartást; ilyen a
svájczi szövetség büntető-jogát szabályozó 1853-diki törvény, mely részint
politikai büntettek felett tartalmaz
szabványokat, részint a szövetségi hivatalnokok által s ellen elkövetett bűntetteket tárgyalja. Külön állást csak
Genf és Bern foglalnak. Genf büntetőtörvénykönyve lényegileg az 1810-diki
Code pénal. A franczia törvénykönyv
törvényhozói értékét tekintve a legkevésbbé sem alkalmatos a törvényhozás követelményeinek megfelelni; az
elrettentési elméletből indul ki, a kísérletet egy sorba helyezi a végrehajtott bűntettel, az álladalmi bűntetteket
lázitó szigorral torolja meg, a halálbüntetést szertelen sok esetben alkalmazza. Hogy ezen törvénykönyvet a
Rajna balpartján levő német tartományok s maga Genf is szívesen tűri, ke-

vésbbé tartalmáért történik, mely ma- tonok ilyszerü szabad szövetkezése,
gán hordja a napoleoni korszak jellemét, melyeknek lakossága műveltségre és
mint inkább azon körülménynél fogva, egyéb életvi^zonylataira nézve közel
mert összefüggésben áll a szabadelvű- állanak egymáshoz, üdvös eredményt
nek tartott franczia fenyitö eljárással szülne. Hogy Oberwalden büntető-törBern törvénykönyve a franczia for- vénykönyve az újkori haladás szellemét
radalom idejében oktroyaltatott reá, magán hordja, a szomszédos s rokon
hiányosan szerkesztett utánzása azon műveltségű Unterwalden a középkor
törvénykönyvnek, mely a IV. év 3. primitív álláspontját foglalja el, ez
brumairején (1795.) lépett életbe. — mindenesetre gonosz és kártékony köAz utolsó csoportot azon kantonok ké lülmény. De oly törvénykönyv, mely
pezik, melyeknek még nincs külön bün- a Svájcz valamennyi kantonjait felkatető-törvénykönyvük, hanem a helve- rolná, távolról sem felelne meg valacziai köztársaság gyakorlatát követik. mennyi kanton kívánalmainak s életviEzen fenyitö tevékenység elemeit a szonyainak. A fenyitö törvényhozásnak,
Karolina, hazai jogkönyveik békebirói a nép művelődése és polgárosodása kifebatározmányai s a szokásjog alkotják. jezésének s eredményének kell lenni,
Ezen osztályhoz tartoznak a következő ha azon igazságos igényeknek akar
kantonok: Uri, Schwyz, Niederwalden, megfelelni, melyeket a jelenkor állama
Glarus, Zug és Appenzell lnnerrhoden. követelhet; támpontját és segélyző ereA schwizi kanton bárha el nem fogadta jét az egészséges közvéleményben s a
Luzern büntető-törvénykönyvét, évek nép erkölcsi érzetében s meggyőződéséóta alkalmazza gyakorlatilag.
ben kell lelnie. Elmultak örökre azon
idők,
midőn a törvényhozó puszta haA büntetőjog imént előadott soktalmi
parancsa hatást gyakorolhatott a
szerii alakulását tekintve, felmerül azon
polgárok
véleményére. És meg ezen
kérdés, váljon nem volna-e kívánatos
hatás
is
mi
kisszerű volt! a legdurvább
az u j szövetségi alkotmány által erőkorban
is
tudott
a néptudat magának
teljesebben s szorosabban egyesült
kifejezést
szerezni,
számtalan példa bizoSvájczban egy átalános közös szövetnyítja
ez
észleletet.
— A ki a svájczi
ségi büntetőtörvénykönyvet életbe lépkantonok
polgárosodási
és társadalmi
tetni, hogy ezen fontos oldalról is derék
viszonyaival
megismerkedett,
az kényistápot nyerjen a Svájcz politikai s áltelen
elismerni,
hogy
péld.
Appenzelllami egysége? Igy elméletileg formulázva a kérdést, s ha nem igen ismerjük lnnerrhoden és Zürich, Uri és Genf
a viszonyokat, talán hajlandók volnánk kantonok oly annyira különböznek egyigennel felelni. A ki azonban közelebb mástól, miszerint távolról sem elégítmegismerkedett a hegyi nép miveltségi heti ki a két primitív államot oly törhaladásával s hátramaradásával, más vényhozás, mely az európai műveltség
véleményt fog osztani. — Alakilag s színvonalán álló másik két kantonnak
közjogilag nem illeti sem a szövetségi teljesen és tökéletesen megfelelne.
kormányt sem a szövetségi gyűlést köA jogtörténet egy tanulságos pélzös büntető-törvénykönyvet dekretálni. dát mutat fel, mely kétségbevonhatCsak a kantonok szabad s önkéntes egye- lanná teszi, hogy a törvényhozás egysülése létesíthetne tehát a büntetőjog sége nem mindenkor terem jó gyükérdésére nézve egységesebb megálla- mölcsöket. Az egységes németországi
podást. Tagadhatatlan, hogy azon kan- büntetőjog (das gemeine deutsche Straf-

recht) mennyire szegényesebb s hiányosabb, mint a jelenkori particularis
alapokon fejlett egyes törvénykönyvek.
S bizton állifhatni, hogy a roppant haladás a büntetőjog terén épen a particularimus mozzanatának köszönhető.
Bern, a legnagyobb kanton épen
most készit elő egy uj törvényjavaslator, melyet a kritika jól fogadott. Egyes
hiányait a franczia törvénykönyvből
vette át, melyet átalán buzgóan használt. Egyik legkiválóbb uj intézménye,
mely utánzásraméltó, a következő: a
törvénykönyv különbséget tesz fenyitő
s javitóházi büntetés között; e kettőnek viszonyára nézve a 14. czikkely a
következőt rendeli: „Valamennyi büntető törvényszékek felhatalmazvák, ha
a körülményekből kitűnik, hogy a bűntettes a cselekményt nem alávaló indokokból hajtotta végbe, a törvényben
kifejezett fenyitő és javitóházi bünte-

tést, az utóbbit azonban csak ha hat
hónapot meghaladó időközre mondatott
ki, egyszerű letartóztásra (Enthaltung)
átváltoztatni." Ez egyszerű letartóztatást igy jellemzi a törvénykönyv : az
elitéltek elkülönitvék a többi raboktól, a mennyire lehetséges, oly munkákra utalvák, melyek eddigi foglalkozási módjuknak megfelelnek, az elitélt
végre becsületbeli jogainak teljes birtokában marad.
A büntető törvényhozás haladása
Svájczban, a mint láttuk, a franczia
és német törvényhozások haladásával
van kapcsolatban. Miglen azon kantonok, melyek nytdvökre nézve inkább
Francziaországgal rokonok, inkább a
franczia szellemben jártak el, sőt gyakran egyszerűen elfogadták a franczia
codeokat, a német kantonok inkább
Németországhoz és intézményeihez simultak.

A sanctio pragmatica.
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)

Már a következő évben, a mint a sanctio
pragmatica jegyzőkönyvbe vétetett: a trónöröklési alaptörvény a külföldön is kezdett
ismeretes lenni. Igy az 1714. márcz. 6-án
Ausztria ésFrancziaország közt Rastadtban
kötött békeszerződés X I X . czikke szerint a
franczia király is hozzájárult az örökösödés
rendjéhez, — „juxta successionis ordinem
in domo Austriaca receptura."*) Még világo-abb nyomai vannak a sanctio pragmaticának a „quadruple-allianz"nál. A Londonban 1718. évben kelt szövetségi okmány I V .
czikke ekkép hangzik:
„Rex Cath. renunciat tam suo, quam
suorum haeredum descendentium et succeasorum marium et foeminarum nomine suae
maj. Caes. ejusque successoribus,
haeredibus
et descendentibus masculis et foeminis, cuncta

jura ac rationes quascunque, nulla poenitus
excepta in omnia et quaelibet Regna, provincias et ditiones, quae vei quas S. Maj.
Caes. in Italia vei in Belgio possidet, aut ei
vigore praesentis Tractatus obvenient, abdicatque se universim omnibus juribus, regnis et provinciis in Italia, quaeolim ad monarchiám Hispanicam pertinuerunt etc. Sua
Majest. Cath. renunciat pariter juri reversionis ad coronam Hispániáé, sibi, super
regno Siciliae reservato, omnibusque aliis
actionibus et praetensionibus, quarum praetextu Suam Maj. Caes. ejus haeredes et successores, directe vei indirecte, tam in supradictis regnis et provinciis, quam in cunctis
aliis ditionibus, quas actu in Belgio vei ubicunque alibi possidet, turbare posset."*)
De a császárnak ily közvetett elisme-

*) S&hmaussii Corp. Iur. P u b l . Acad. p. 1264.

*) Schmaussii Corp. J u r . Gent. Acad. p. 1723.

rés helyett közvetlen s positiv biztosíték
kellett. A leányág Sröködési jogának elismerése és biztosítása saját tartományaiban
és külföldön.
E czéiból az ausztriai rendeket Bécsbe,
1720. apr. 22-kére összehiván, a sanctio
pragmaticát, mint legmagasbés yáltozhatlan
akaratát előttök felolvastatta. Es a rendek
apr. 30-án fényes küldöttség által jelentették ki a.császárnak az örökösödési rendszabályok elfogadását*).
Ugyanez történt Silésidban.
A z 1720.
okt. 21-én Boroszlóban tartott rendi gyűlés
alkalmával mind aherczegek, mind a rendek
megnyugodtak a trónöröklés ezen szabályzatában.
Horvátországról
már szólottunk.
Magyarországon
némi előkészületet tőn
szükségessé a sanctio pragmatica keresztülvitele. Már fentebb is megjegyeztük, hogy
az 1715. évi országgyűlés előtanácskozmányai közben eziránt tett indítvány korszerűtlennek mutatkozott. Nem tévedünk tehát,
s nem vonunk le semmit VI. Károly őszinte
jó akaratából, ba az ország részére az 1715.
évi országgyűlésen kiadott koronázási hitlevél szerkesztésében s az ország függetlenségének, jogainak és törvényeinek biztosításában nagy befolyást tulajdonítunk azon
nem titkolt szándéknak, mely a magyar
*) P r a g m . Archív 2. StUck p. 77.

rendeket a sanctio pragmaticának akará
megnyerni.
Ezen szándokkal V I . Károly az 1723.
évi országgyűlésen már nyíltan lépett fel. A
sanctio pragmatica másolatai, — mint az
alnádor, jul. l l - k é n tartott beszédében ernlité, — már az országgyűlés kezdetén közkézen forogtak. A fényes követség, melyet
az országgyűlés a királyhoz küldött, élén a
bibornok-primással, a főherczegnőknél is
tisztslgett, a sanctio pragmatica pedig átalánosan emlegettetett; annyira, hogy midőn
az alnádor s személynökhelyettes az 1722.
jun. 30-án tartott országos ülés alkalmával
a leányág örökösödését legelőször szóba
hozta; midőn utána Szluha Ferencz protonotaríus az uralkodó ház érdemeit felemlité,
s kiemelte, hogy a viszonyt fejdelem és
nemzet között szorosabbá és szívélyesebbé
a nőágnak uralkodói jogokban részesítése
teendi; midőn végre dagályos és áradozó
beszédét a hatás biztos érzetében, ,,éljen!"
kiáltással befejezte: a már előkészített rendek, minden ellenmondás vagy kifogás nélkül háromszoros „éljen"-nel hozzájárulásukat a trónöröklési szabályzathoz már
előre kijelentették
(Folytatása következik,)
*) . . . Absoluta oratione per conclusionem ejusdem altiorivoce protulit: ,,vivát!" Quali prolatione
facta, sic aeclamatio facta, et quidem ternis vicibus
,,vivát! vivát! vivát!" (Acta dielalia anni
Kézirat a magyar nemz. museum könyvtárában).

Jogirodalom.
2. Zeitschrift für die gesammte Staatswissen- esetben háttérbe szorítják. R. e két iratáról
— Der Strafvollzug ím Geiste des Rechts;
schaft. (Lásd a 2-dik számban.)
Besserungsstrafe und Besserungsstrafanstal(Folytatás.)
ten als Rechtsforderung — bővebben leg= A következő czikkben Sehliephake, közelebb kívánván referálni, ezúttal még
heidelbergi ta< ár ilyT czim alatt: ,,a büntető azon nemzetgazdászati czikkekett mutatjuk
végrehajtás és a fenyítő törvényhozás lénye- be, melyeket az előttünk fekvő kettős füzet
ges átalakításának szükségessége a legújabb értekezések czimű rovatában tesz közzé.
nyomozások a l a p j á n " kartásrának Rödernek
Korunkban a nemzetgazdászati téren oly
két iratát ismerteti. R. a magán rendszer mel- belterjű tényezőként munkálkodván a hitel,
lett emelvén szót, legridegebb alakulásában érdemes azon kérdésre alapos feleletet adni,
kívánja alkalmaztatni és kikel különösen hogy mily befolyása van a hitelnek a nemes
az angol rendszerek ellen — egyikét 2. szá- érezek csereértékére ? e felelet megoldására
munk 21. lapján ismertettük, — melyek a ma- Nasse bonni tanár vállalkozik, vizsgálódása
gánrendszert lélektani okoknál fogva némely eredményét a következőkben foglaljuk össze.

— Azon törvények, melyeket a nemes érezek csereértéke k ö v e t , ugyanazok, mint
melyek minden egyéb cserejószágra nézve
fönnállnak, azonban szükségképen lényeges
sajátosságoknak kell oly jószág kereslet- és
kinálatviszonyaiban jelenkezni, mely rendszerint nem használtatik fogyasztásra, hanem
értéktakaritásra és csereeszközképen. Ezen
sajátosságok okai a csereeszköz kétjellemzetes tulajdonságában rejlik; először abban,
hogy a pénz hivatásának mint csereeszköznek
megfelel s mégis a piaczon marad és folyton
folyva kináltatik, miglen minden egyéb
cserejószágnak apiaczról el kell tűnnie, hogy
birtokosa használatát élvezhesse; másodszor
abban, hogy az érczpénzt pótolni lehet a
hitel segedelmével, melyátalános vevésierőt
ruház átal és kölcsönöz, a nélkül hogy arany
8 ezüst alkalmaztatnék. Nem gyakorol-e
ezen hitel a nemes érczekre s a belőlük
készült pénzre oly befolyást, melynél fogva
értékök gyakori változásnak van alávetve?
A hitel a pénz csereértékének érzékeny változásait az által gátolja meg, hogy a forgalommal karöltve öregbedik és csökken és
bámulatos ruganyossággal a növekvő szükségletnek ajánlja fel szolgálatát, csekélyebb
szükséglet átellenében pedig visszahúzódik.
Ebben rejlik azon, először Helferich vizsgálatai folytán feltüntetett tény oka, hogy a
X V I I . század közepe óta a X Í X . - i g a nagy
világpiaczokon a nemes érezek termelésének
ingadozása és a forgalom szükségleteiben
alakult roppant kiilönféleség daczára, a
pénzérték jelentékenyebb, hosszabb ideig
tartó változáson nem esett át. Azért a jövendőre nézve is el lehet mondani, miszerint
ha valaha a nemes érezek termelése nagyobb
költségek folytán csökkennék vagy valamiképen háborittatnék, az érezpénzek használatában alkalmazott nagyobb takarékosság
és mindennemű póteszközei előszedésével
meggátolnák értékviszonyai háboritását. De
még azon esetben sem háborittatnék meg
az értékviszony, ha a nemes érezek termelésében könnyebbülés állna be, ekkor az élénkebb vállalkozási kedv működvén mérséklő
gyanánt.
Czörnig némely német államban, mint
Poroszországban, Szászországban, Bajorországban, Würtembergben s Badenben, azután pedig Francziaországban s Belgiumban
a budgetről, államszámadolásról és ellen-

őrzésről fennálló határozmányok összehasonlító átnézetét nyújtja. A csoportok nem
teljesek, de ugy választvák, hogy az alkotmányos államélet ezen legfontosabb műtéteire
érdekes világot deritenek Czörnig adatai.
Egyenként tárgyaltatnak a különböző országok nevezetes eltéréseire
való szorgalmas
^
o
utalással 1. a pénzügyi év; 2. a közigazgatási számadolási év; 3. a budget alakja; 4.
a budget tartalma; 5. az államszámadolás;
6. az ellenőrzés különböző nemei, jelesül 7.
az állam-ellenőrzés.
A franczia kormány 1863-ban az államjóváhagyást nem nyert rész vény társulatok
felől egy törvénye által gondoskodott; ennek
ismertetése zárja be a folyóirat kettős füzetét. Az ily társaságok n e v e : sociétés d responsabilité limitée, a résztvevők száma h é t nél kevesebb nem lehet, a társaság tőkéje
20 mill. frankot meg nem haladhat.
Mielőtt a következő füzetre térnénk Guerry ugyané füzetében ismertetett statistikai
művéről szabadjon néhány szót ejtenünk.
Statistique morale de l'Angleterre comparée
avec la statistique morale de la Francé, igy
hangzik azon mű czime, mely az erkölcsstatistika terén eddiggelé a legterjedelmesebb tanulmány alapján Í r a t o t t ; korunk
legkiválóbb s legbecsesebb statistikai művének mondhatjuk, melyet nemcsak a statistikával foglalkodó szaktudós, hanem a
tudomány egyéb képviselői, bölcsészek, psychologusok, criminalisták, nemzetgazdászok
egyaránt használhatnak. A bevezetésben a
számok alkalmazásának története adatik elő
az erkölcstudományban; Francziaország a
Anglia büntetőstatisztikai feljegyezései t ö r téneti alakulásukban rajzoltatnak; a bevezetés főczélja különben megezáfolni azokat,
kik az erkölcsstatistika lételét t a g a d j á k .
Guerry munkája csak Angliára s Francziaországra szorítkozik, az Összes müveit világot felkaroló ilyes munkát csak a jövendő
fogja meghozni.
(Vége következik.)

Jog- és .államtudományi könyvészet*).
7. Az ujabbkori rendőrség titkai. F r a n cziából fordította Jánosi Ferencz. 1—2. köt.
P e s t , 1866. K i a d j a Pfeifer F e r d . , 175.1., 152.1.
8. Magyar önkormányzat és birodalmi
egység. Pest, 1866. Kiadja Heckenast Gusztáv, YI. 116. 1. Ára 1 ft.

Különfélék.
— (Irodalmi és művészeti munkák eljuttatása a külföldi udvarokhoz.)
O cs. és ap.
kir. Felsége mult évi julius 20-án kelt 1. f.
határozványával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, miszerint az 1853-dik
márczius 17-én kelt 1. f. kézirat által megállapított azon szabály, melyhez képest a
valóságos szolgálatban vagy rendelkezési
állapotban levő, avagy nyugalmazott polgári vagy katonai hivatalnokoknak, vagy
katonatiszteknek, irodalmi vagy művészeti
munkákat küllfódi udvarokhoz s azok egyes
tagjaihoz, továbbá idegen kormányokhoz,
elöljáró hatóságuk (az illető minisztérium,
elnökség, igazgatóság v a g y udvari kormányszék) Írásbeli engedelmének előleges kikérése mellett, csak az illető külföldi udvarnál
létező cs. kir. követség utján volt szabad
eljuttatni, — megváltoztatván, jövőre minden ily folyamodóra m a g á r a hagyassák, az
elöljáró hatóság engedelmének megnyerése
után, a beküldhetési engedély kieszközlése
végett közvetlenül az illető idegen államnak Bécsben székelő követségéhez fordulni.
Erről az ország törvényhatóságai mult évi
deczember 20-kán 18,163. szám alatt kelt
kegyelmes királyi udvari rendelvény folytán
kellő tudomás és megfelelő közzététel végett értesittetnek. I t e l t Budán, január 3-án
1866. — A m. kir. helytartótanácstól.

a halálbüntetésről. Egyszerre jelenthetjük
angol és franczia kiadásait: amaz ily czim
alatt jelent m e g : ,,Capitapl unishment, based
on Professor Mittermaiers Todestrafe, edited
by John Macrae Moir, Member of the midle
Temple, b a r r i s t e r - o t - L a w . L o n d o n ; " a
franczia pedig a következő czimet viseli:
„De la peine de mort d'aprés les travaux de
la science, les progrés de la législation et
les résultats de l'experience; par Mittermaier
professeur a l'Université d'Heidelberg; traduit par N. Leven, avocata la Courimperial
de P a r i s . " Mittermaier könyvét a franczia s
angol közönség előtt dús adathalmaza teszi
ajánlatossá.

— (Kinevezések.) Ó cs. s apóst. kir. Felsége hg.
Pálffy Antalt, Pozsonymegye örökös főispánjának,
valamint az ezzel egybekötött Pozsonyvár grófja
és kapitánya rangjában legkegyelmesebben megerősiteni, továbbá gr. Pálffy Pált, Pozsonmegye főispáni helyettesévé kinevezni méltóztatott. Kineveztettek: Cseresnyés Sándor megyei esküdt, főispáni
titkárrá, Tokody Sándor tisztb. esküdt, rendszeres
esküdtté Biharmegyében; Madarassy László szatmári ügyvéd, a Günther J á n o s elhunytával üresedésbe j ö t t törvényszéki ülnöki állomásra Szatmármegyében; Buthy Lajos telekkönyvi tollnok, teleklc.
előadóvá, Olasz Gyula telekk. kiadó, Kerekes József
telekk. sortárnok és Ercsey Dezső telekk. írnok, telekkönyvi tollnokokká, Dienes Lajos irnok, telekk.
kiadóvá, Szovinecz József iktatói segéd, telekk. sortárnokká, Kömives István irnok, telekk. ikt. segéddé,
Borbély Lajos, Láng Imre, Balogh János napdijas
halálbüntetésről Írnokok, rendszeres Írnokokká Biharmegyében.

= (Mittermaier
müve a
angol és franczia fordításban.)
Anémet jogtudomány kevés terméke j u t o t t oly átalános
európai elismerésre, mint Mittermaier műve

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny44
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, C-sacskó Imre, Fogaraagy János, Greguss
Á g o s t , H e g e d ű s C a n d i d , Horváth B o l d i z s á r , Horváth M i h á l y , H u n f a l v y János, K a r v a s s y
Ágoston, Kautz G y u l a , K ő n e k Sándor, N a g y Iván, P a u l e r Tivadar, Szentkirályi Mór, Szenic z e y Gusztáv, S z i l á g y i S á n d o r , Szinovácz György, Tóth Lörincz, W e n z e l Gusztáv stb. urak
szives közreműködése mellett, ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék, — a következő napon megjelenni.
DBF"* Előfizetési dij h e l y b e n h á z h o z hordva, v a g y v i d é k r e postadijmentesen: e g é s z évre
8 ft., f é l é v r e 4 ft., n e g y e d é v r e % ft. osztr. ért.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, január 29.

5.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik lietenkint egyszer, minden lietfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reelamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

Tartalom: Kereskedelmi szerződés Ausztria és N.-Britannia közt (Bécs, 1865. deczember 16-ról).
— A személy- s vagyon-biztontalanság a mult évekből. (Yége.) — A polgári törvénykezés statistikája
különös tekintettel hazánkra. (Dr. Kőnek Sándortól.) Folytatás.

Kereskedelmi szerződés Ausztria és
N.-Britannia közt.*)
(Megköttetett Bécsben decz. 16-án 1865, s a mindkét részrőli megerősitvényekben ugyanott kicseréltetett jan. 4-én 1866. Ö cs. k. apostoli Felsége által megerősíttetett Bécsben decz. 29-én 1865.)

NOS FRANCISCUS JOSEPHUS
PRIMUS, divina favente clementia Austriae Imperátor; Hungáriáé, Bohemiae,
Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae,
Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae;
Magnus Dux Cracoviae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae,
Carnioliae,Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transylvaniae; Marehio Moraviae; Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc. Notum testatumq ue omnibus ac singulis, quorum interest,
tenore praesentium facimus: Posteaquam
a Plenipotentiariis Nostris et a Plenipotentiario Serenissimae ac Potentissimae

Reginae Magnae Britanniae, fine stabiliendarum ac ampliandarum inter Utriusque Nostrum ditiones commercii relationum, tractatus die 16. Decembris anni
currentis Yiennae initusetsignatusfuit
tenoris sequentis :

*) Az utolsó években több kereskedelmi
szerződés köttetett, mint ily rövid időközben korábban bármikor. H a nem is lehet
tagadni, miszerint az átalános törekvés oda
irányul, hogy a szabad kereskedés elvei szerint a beviteli vámok lehetőleg alábbszállittassanak és a vámok átalán csak aránylag
csekély számú, de annál Pontosabb külföldi
czikkelyekre nézve tartassanak f ö n n : ugy
alig lehetend némely átmeneti intézményeket nélkülözni, miután az imént erintett

rendszabások czélszerüségéről átalában nem
igen vannak meggyőződve. — A korábbi
kereskedelmi szerződések magukon hordták
koruk bélyegét, a mennyiben sajátlagos természetük a kiváltság rendszerén alapult.
Anglia péld. azért kötött valamely állammal
kereskedelmi szerződést, hogy a kereskedelmi
összeköttetésből eredő hasznokat egymaga
élvezhesse. A szabad versenyzés elve csak
századunkban j u t o t t győzelemre, az ez alapokon létrejött szerződések : a német államok

Kereskedelmi

szerződés.

Ausztria Császárja, Magyar- s Csehország Királya stb. Ö Felsége egyik
részről s az egyesült nagybritanniai és
irlandi királyság királynője Ö Felsége
másik részről, azon egyenlő óhajtás által lelkesitve, miszerint a mindkét részrőli államaik s birtokaik közti kereskedelmi viszonyok szabályoztassanak s

kiterjesztessenek, elhatározák e czélból
szerződést kötni s meghatalmazottjaikká kinevezték névszerint: Ausztria
Császárja, Magyar- és Csehország Királya Ö Felsége gróf MensdorfF-Pouilly
Sándor urat, a Lipót-rend nagykeresztesét, a középkereszthezi hadi diszitménynyel, Maria-Therezia-rend lovagját s a katonai érdem-kereszt birtokosát,
a nagyon tiszteletreméltó nagy-britaniai Bath-rend közép-keresztesét, saját
altábornagyát, titkos tanácsosát és kamarását, a császári ház és külügyek
miniszterét és báró Wüllerstorf-Urbain
Bernát urat, a II. osztályú vaskoronarend lovagját, saját ellen-admirálját,
titkost tanácsosát, kereskedelmi s népgazdászati miniszterét. Az egyesült
nagybritanniai és irlandi királyság királynője ő felsége a nagyon tiszteletreméltó Douglas János Arthurt, oakhamptoni és redwoodi b. Bloomfieldet,
Irland pairjét, ö britt felsége igen tiszteletreméltó titkos tanácsának tagját,
az igen tiszteletreméltó Bath-rend nagykeresztesét, saját rendkivüli s megha-

talmazott nagykövetét Ö cs. kir. Apóst.
Felségénél; kik jó s kellő alakjában talált teljhatalmaik kölcsönös közlése
után a következő czikkeket állapították
s kötötték meg:
I. czikk. A jelen szerződés tartama
alatt Ausztria alattvalói s kereskedése
ő britt felsége összes területein s birtokain belül, a gyarmatokat és külföldi birtokokat is beleértve, ugyanazon előnyöket élvezendik, melyek Francziaország
alattvalóinak s kereskedésének, a Párisban 1860. január 23-án ő britt felsége s a francziák császárja közt, s a
vámegyleti államok alattvalóinak és
kereskedésének, a Berlinben 1865. május 30-kán ö britt felsége s a porosz
király mint a porosz vám-s adó-rendszerhez csatlakozott souverain államok
és területek képviselője közt kötött
szerződés által megadattak, s továbbá
Ausztria alattvalói s kereskedése minden egyéb tekintetben a leginkább
kedvezményezett nemzetek allattvalóival s kereskedésével egyenlő lábra helyeztetnek.

vámegvesületének szerződései Angliával s
Francziaországgal, az 1861. angol-franczia
kereskedelmi szerződések, az 1862. belgafranczia s belga-angol szerződések, az Olaszországgal kötött franczia, angol s egyéb
szerző lések és legújabban az osztrák-angol
szerződés. — Semmi sem illustrálhatja jobban az utóbb emiitett szerződést, mint ha a
két érdeklett állam külföldi kereskedését
tekintjük, a mint a leghitelesebb statistikai
közlemények szerint jelenkezik. — Angliában a bevitel 1862 ben 185.301,000 font
sterl., 1863-ban 204.534,000 font sterling,
1864-ben 226.058,000 font sterl.; — a kivitel : 1862-ben 123.992,000 font sterling,
1863-ban, 146.002,000 font sterl., 1864-ben
160,436,000 font sterlinget tett. Ausztriában
a bevitel tett 1861-ben 243.847,000 ftot,
1862-ben 238.964,000 foritntot, 1863-ban
233.503,000 forintot; — a kivitel 1861-ben
276.734,000 forintot, 1862-ben 292.978,000
frtot, 1863-ban 281.319,000 frtot.

Az osztrák-angol keresked. szerződést
nemzetgazdászati álláspontból a napi sajtó
átalában megelégedéssel üdvözli. Érdekesnek látjuk a nyilatkozatot közölni, melylyel
a ,,Times" e szerződést kiséri. „Elméletileg,
kétségkívül van valami egészségtelen a nemzetközi szerződésekben. De a szárazföld politikai fejlődésének mostani pházisában főhasznuk az, hogy előrehaladott kereskedő
nemzetnek, minő az angol, alkalma nyilik
szomszédjaira befolyást gyakorolni, hogy a
reformokat elfogadják, melyek kölcsönös
jólétükre szolgálnak s félénkség és önzéstől
mindkét félt visszatartják. Ez különösen az
eset az Ausztriával kötött szerződéssel. Az
osztrák pénzügy magára hagyva, hihetőleg
még 20 évig várhatott volna, mig bátorságot kap, a szabadkereskedelmi — e legokosabb utat követni. A jobbat elismerték volna
ugyan, de mégis a roszabbat követték volna.
A kereskedelmi osztályok tömege ismételte
volna e tévedést, mely annyi nemzedéken át

II. czikk. 1867. január elsejétől
kezdve s azon tul a britt alattvalók s
kereskedés Ö cs. kir. Felsége államaiban minden tekintetben a leginkább
kedvezményezett nemzettel egyenlő lábra fognak helyeztetni, s mindazon előnyök s kedvezményekben fognak részesülni , melyek bármely harmadik
hatalmasság kereskedését s alattvalóit
illetik.
Ez alól kivétetvék: a) Az oly kedvezmények, melyek pusztán a határközlekedés könnyitése végett, a német
vám-egylet államainak, vagy más szomszéd-államoknak jelenleg meg vannak
adva, vagy jövőben megadathatnának ;
valamint azon vám-mérséklések, vagy
vám-mentességek, melyek csupán bizonyos határokra vagy egyes birtokrészek lakosaira nézve birnak érvénynyel.
b) Azon kedvezmények, melyek a német szövetségi államok allattvalóit a
szövetségi szerződéseknél s szövetségi
törvényeknél fogva illetik, vagy azoknak jövőben megadatnának, c) Azon

különös régi hagyományos kedvezmények, melyek a török alattvalókat, mint
olyanokat, a török kereskedésre nézve
Ausztriában illetik.
III. czikk. Az ausztriai vámszabályzat, — jelenlegi sulyvám-rendszerének
fönntartása mellett, — azon irányadással fog szabályoztatni, miszerint az ő
britt felsége államainak ős-termelési
vagy ipar-czikkeitől, azoknak az ausztriai államokba bevitelénél behajtandó
vám 1867. jan. 1-től kezdve az érték 25
pctjét ne haladja tul, azon szállítási-,
biztosítási-, s bizományi költségek hozzáadásával, miket az Ausztriába behozatal az ausztriai vám-határig kiván
meg, s eziránt a jövőbeli ausztriai árszabás mindegyik tételében egy s ugyanazon elnevezés alatt előforduló czikkek
középszámitási értékét kell alapul venni.
1870. jan. 1-től kezdve, s azontúl ezen
vámok maximuma nem haladhatja tul
az érték 20 prcjét, a pótlékkal együtt.
Ezen maximal-tételek alól kivétetvék:
az állami egyedárusságok tárgyai, (do-

a népeket elválasztva, szegényekül tartotta
volna. Hanem a Francziaországgal 1860 és
Németországgal a múlt évben kötött szerződések nemcsak fölbátoriták a szabad kereskedés hiveit, hanem lehetségessé tevék az
angol kormányra nézve a szerencsés alkudozásokat. Hosszak és nehezek voltak ezek,
mert ha van a világnak oly része, hol az óhitü kereskedelmi dogma a mult időkből
érintetlen f e n n m a r a d t : ilyen vala Ausztria.
A politikai bizalmatlanság elősegítette a kereskedelmi féltékenységet, mi ha egy hatalmas párt ügyekezetén meg nem hiusul, a
kereskedői előítélet sem tágított volna. Az
angol ügynökök fáradozását siker koronázta;
az osztrák ügynökök a szabadelviiséggel
mintegy eléjök mentek, tudván, hogy a minisztérium és maga a Császár azon meggyőződésre jutott, hogy a szabad kereskedelem
az országoknak szükséges. E n n e k következtében az ellenvetések kevesebbek lettek, mint
előre várható vala. A szabad kereskedelmi
politikának e sikere néhány év múlva hat-

hatós következményű lesz Ausztriára nézve.
A birodalom valószínűleg gyorsabb előhaladást teend, mint akármely ország, mely a
szabad kereskedést elfogadta, egyszerűen
azon oknál fogva, mert nincs annyi tér a
kifejlődésre sehol, a népességet és az ország
segélyforrásait tekintve, mint Ausztriában. A
világ semmi részén sincsenek gazdagabb és
szebb tájak, sem nagyobb termelési képesség mindarra nézve, mi egy nemzetet gazdaggá tehet. A lakosság legnagyobb része
jó érzelmű, könnyen kormányozható, iparkodó és minden bizonynyal képes oly virágzóvá tenni a nemzetet, mint csak Németország és Belgiumban találjuk, — mire eddig
kilátás nem volt. Az 1866. évvel remélni
lehet, hogy egy uj korszak fog kezdődni és
hogy azon országok és nemzetiségek, melyek eddig oly roszul voltak összetartva a
sereg és roppant számú tisztviselők által, a
megváltozott kereskedelmi viszonyok folytán, egymás közt és a külnépekkel jobban
fognak összeférni."

hány, konyhasó, lőpor), továbbá ajelen
ausztriai árszabás I—VII. osztályaiban
foglalt áruk.
IV. czikk. Az értékek s a pótlék kinyomozása- s megállapítása végett legkésőbb 1866. mártius hóban a mindkét
nészröli kormányok biztosai össze fognak ülni, s eziránt az egyesült királyság
fő-áru-rakhelyeinek 1865. évbeli középárai fognak alapul szolgálni. A szerződő
felek mindegyikének jogában álland,
három év múlva, miután a szerződésileg
megállapított vámok hatályba lépend e t t e k , az értékek átvizsgálását ki
vánni.
V. czikk. Az 1867. január. 1-én hat á l y b a lépendő jövőbeli austriai vámszabályzatnak azon vám-tételei, melyek
iránt Angolország különösen érdekelve
van, egy, a két szerződő fél közt kötendő
pót-egyezmény tárgyát képezendik. Az
állami egyedáruságok tárgyai, valamint
a jelen vám-szabályzat I. s VII. osztályainak pénzügyi vámokkal terhelt árui
itt is kivéve maradnak.
VI. czikk. Oly bel-adók, melyek a
szerződő felek egyikénél, már akár az
állam, akár községek s testületek rovására, valamely termény előállítását,
elkészítését, vagy fogyasztás terhelik,
a másik fél terményeit semmiféle ü r ü g y
alatt sem sújthatják magasabban vagy
terhelőbb módon, mint a saját ország
hasonnevű terményeit.
VII. czikk. A szerződő felek aziránt
egyeznek meg, hogy saját be- vagy
kiviteli vámszabályzatuknak bármely
mérséklése, valamint minden oly kiváltság, kedvezmény vagy fölszabadítás,
mit a szerződő felek egyike egy harmadik hatalmasság alattvalóinak s kereskedésének fogna megadni^ ugyanekkor
s föltétlenül a másik felet is illesse, a
II. czikkben a) s b) alatt kijelölt kivételek fönntartásával.
VIII. czikk. A szerződő felek egyi-

kének alattvalói a másik fél államai- s
birtokaiban a benszülött alattvalókkal
egyforma bánásmódot élvezendnek, a
be- s kirakodási illetékek, betározás,
átviteli kereskedés s szintúgy a kiviteli
jutalmak, könnyitések s vissz-vámok tekintetében.
IX. czikk. A két szerződő hatalmasság egyikének alattvalói a másik területein, az ipari jegyek s más megjelölések, valamint az ipartermények mustrái
s mintáihozi tulajdon-jog tekintetében
ugyanazon oltalmat élvezendik, mint a
saját alattvalók.
X. czikk. A szerződő hatalmasságok
fönntartják maguknak, utólagosan külön egyezmény által határozni meg az
eszközöket arra nézve, hogy az irodalmi
s szépművészeti művekhezi szerzői jogok, saját területeiken belül, kölcsönös
oltalomban részesittessenek.
XI. czikk. Jelen szerződés tizévi
időközre, 1867. jan. 1-től kezdve, fog
hatályban maradni; s azon esetre, ha a
magas szerződő feltk egyike sem fogta
az emiitett időköz lefolyta előtt tizenkét hónappal, a másik előtt azon szándékát nyilvánitni, miszerint a szerződés
hatálya megszüntessék, az még egy
további évre hatályban inaradand, és
igy tovább évről-évre, egy év lefolytáig,
ama naptól számítva, melyen a magas
szerződő felek egyike vagy másika
annak megszüntetése iránti szándékát
nyilvánitandotta. A magas szerződő felek fönntartják maguknak azon jogot,
miszerint közös egyezmény által ezen
szerződésben minden oly módosítást
eszközölhessenek, mely annak szellemes elveivel nem áll ellentétben, s melynek hasznosságát a tapasztalás befogta
bizonyitni.
XII. czikk. Jelen szerződés meg fog
erősíttetni, s a megerősítési okmányok
három hét alatt, vagy, ha lehet előbb
is, Bécsben ki fognak cseréltetni.

Minek hitelességeiil a mindkét részrőli meghatalmazottak azt aláírták, s
pecsétjeiket rányomták. Kelt Bécsben,
deczember tizenhatodikán, az Urnák
egyezernyolczszáz hatvanötödik évében. L. S. Gróf MensdoríF-Pouilly Sándor, altábornagy m p. Lu S. Báró Wüllerstorf Bernát, ellenadmiral in. p.
Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis, illos omnes et singulos
ratos hisce gratosque habere declaramus verboNostro Caesareo-Regio spondentes. Nos ea omnia, quae in illis
continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem, majusque r o b u r , praesentes ratihabitionis
Nostrae tabulas inanu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri
jussimus. Dabantur in Imperiali urbe
Nostra Vienna die vigesima nona mensis Decembrisanno Domini millesimooctingentesimo sexagesirao quinto,Regnorum Nostroruin decimo octavo. Franciscus Josephus m. p. L. S. Alexander
Come? a MensdoríF-Pouilly m.p.,M. L. T.
Ad mandatum Sacrae Caes. et Reg.
Apóst. Majestatis proprium: Maximilianus Liber Baro a Gagern, Consiliarius
aulicus et ministerialis.
Kiegészítő melléklet afülehhi államszerződéshez.
Zár jegyzőkönyv.
A mai napon Austria s Nagy-Britanni közt kötött kereskedelmi szerződés aláírásánál a mindkét részröli
meghatalmazottak következő nyilatkozatokat tettek:
I. Ausztria Császárja Ö Felségének
meghatalmazottjai kijelenték, hogy a
ma kötött kereskedelmi szerződés a
liechtensteini herczegségre nézve is érvénynyel bir; az 1863. decz. 23-án megujitott, Ausztria s Liechtenstein közti
vám- s adó-egyleti szerződés XIII. czik-

kével öszhangzólag, s a nagy-britanniai
meghatalmazott ezen nyilatkozatot elfogadta.
II. A III. czikk. szándéka iránti minden jövőbeli kétség megelőzése végett,
a mindkét részröli meghatalmazottak
az alábbi magyarázat fölött egyeztek
meg: Különleges sulyvámok szabályzatának, meghatározott érték-tételeken
belüli fölállításánál szükséges azon érték • egyeséget meghatározni, melyre
minden különleges vámot alkalmazni
kell. Aziránt történt egyezkedés, miszerint a III. czikkben megál'apitott értékalap elfogadásánál nincsen szándékban,
a czikk általános elvétől, t. i. attól eltérni, hogy a britt termelés vagy iparnak
minden czikke csak oly vámokkal terheltessék,melyek értéke bizonyos maxim altételeinekfelelnek meg,hanem azonszükség kikerülése czéloztatik, miszerint
minden czikknek minden klilönféleségei
iránt különösen kelljen előre intézkedni,
s ezáltal a vámszabályzatnak kisszerűs
helytelen al-osztályai idéztessenek elő.
Ezen tekintetből szükséges lesz, ugyanazon czikknek oly különböző minőségeit
s megjelöléseit összefoglalni, melyekre
nézve lehetőnek találtatik, azokat,megközelítőleg egyenlő értéküknél s általános egyneműségüknél fogva, egy s
ugyanazon elnevezés alatt, a vámszabályzatnak egy tételébe vonni be. Azonban aziránt létesült egyesség, miszerint
a jövőbeli ausztriai vámszabályzat elnevezéseinek megállapításánál ezek akkép legyenek rendezve, hogy a mindegyik tételben kiszabott vám ne haladja
tul a szerződés III. czikkében megállapított maximai-tételt, az oly áruknak,
melyek egy elnevezés alatt ezen tételbe
bevonattak, minden, a kereskedésre
nézve fontos fajának közép-értéke szerint, ha csak ez közös egyezmény által
czélszeriinek vagy hasznosnak nem ismertetett volna föl.

III. Épen igy a IV. czikkhez aziránt
történt egyesség, miszerint, ha az derülne ki, hogy bármily áru-faj árai
rendkivüli okok által, az 1865. év tizenkét hónapja alatt lényegesen megháborittattak, a két kormány biztosai ügyekezzenek, az ily áru-fajok számára
olynemü érték-alapot találni, minő a
következő évekre egy méltányos középértéknek megfelelő gyanánt tekintethetik. A takács- és szövet-áruk tekintetében (miknek árai az éjszak-amerikai
Egyes.-Államokbani legutóbbi háború
alatt lényegesen megváltoztak) abban
történt egyesség; hogy ha érték-alapul
az 1865. év közép-árai vétetnek föl, a
szerződő felek mindegyike 1868.január
1-je után azok értékelésének átvizsgálását kivánhatja.
I V . Ezenkívül a kir. nagy-britanniai
meghatalmazott kijelenté: Ö britt felsége kötelezi magát, a parlament előtt
az épület- s épitési fának az egyesült
királyságba beviteleért fizetendő vámok
eltörlését, valamint a palaczkokbani

bortól fizetendő vámoknak a hordóbani
bortól, az egyesült királyságbani bevitelnél fizetendő vámok öszletére mérséklését ajánlani.
V. A császári ausztriai meghatalmazottak részükről kijelenték, hogy az Ö
cs. kir. Felsége államai a birtokaibóli
rongy kivitelre vetett vám 1866. jul.
1-től kezdve, s azon tul mázsájától két
forintra fog leszállittatni. A besózott
heringeknek O cs. kir. Felsége államais birtokaiba bevitelére vetett vám 1866.
febr. 1-től kezdve sporco-mázsájától 50
krra fog leszállittatni.
Minek hitelességeül az alulirt meghatalmazottak a jelen jegyzőkönyvet
kettős kiadásban vették föl s azt a
megtörtént fölolvasás után végrehajták. Bécsben deczeinber tizenhatodikán,
egyezernyolczszáz hatvanötödik évben.
L. S. Gróf MensdorfF-Pouilly Sándor
m. p. altábornagy. L. S. Báró Wüllerstorf Bernát m. p. ellen-admirál. (Az
angol szöveg alatt.:) L. S. Bloomfield
m. p.

A személy- s vagyon-biztontalanság
a mult évekből.
(Vége.)
Nem b í r j a senki, mit megvédni nem tud.
Vörösmarty „Vérnász".

A vallásosság előmozditása s a nép-•
nevelés emelése az igaz legbiztosabb —
de időt kivánó sikerére, e nyomasz-•
tó állapotban, és e nemzedéknek vára-•
kozni nem lehet. Szükség van hát —ha-•
laszthatlan szükség rögtöni föllépésre;;
még pedig a körülmények rendkivüli-•
ségénél fogva rendkivüli szabályok si
eljárás szükségeltetnek.
Ezen eljárás alapját és kiindulási.
pontját, sőt velejét folytonos éberség ési

szakadatlan üldözése a gonosztevőknek
kell hogy képezzék. Ez a közbiztonság
helyreállításának és maradandó
fentartásának alphája és ómegája. A ki ezt
alapul elfogadja, azt hiszem, sokban —
ha mindenben nem is — (hisz ezt ki is
követelhetné?) — egyetért velem A
ki nem, az sokban hibáztathat.
Mind
f. m. m. udvari cancellaria, mind a n. m. m. királyi helytartótanács részéről, melyek különben is jó-

akaratú és az ország valódi javára
czélzó annyi sok jót és üdvöst hoztak
már létre, már eddigelé is tétettek
igen sok jó és czélirányos rendeletek,
és még a vármegyék is igen sok helyütt
hatályosan léptek fel a gonosztevők el
len; ugy hogy nem hízelkedem magamnak, mintha valami „eddig hallatlan
dolgokat énekelnék". Inkább csak öszszeállitása hát egy egész képletbe, s
egy keretbe összevonása az elszórt eszméknek, mit igénytelen véleménykép,
s csupán az illetők figyelmébe ajánlás
végett, mindenesetre minden „suffisance" nélkül s a legtisztább szándékkal,
következő pontozatokban előadni bátorkodom. Jelesen:
1. Rendkívüli esetekben rendkívüli
eljárás szükségeltetvén, hazánkban több
izben csak emlékezetünkre is jó sikerrel működtek a teljhatalommal felruházott királyi biztosok. Es itt elég legyen csak az 1831. évi felsővidéki choleralázongásokra visszaemlékezni De
már régi törvényeink közt is ott van az
1649: LII. t.cz. „Malefactores grassantes
in comitatu Jaurinensi et Coinaromiensi
Palatinus compescat/'Es ott van II. Lajos II. D. 35. t. cz. „Malefactores exstirpentur, etquidem comitibus negligen
tibus per assessorem dtegium." Hogy
ilyesek a vármegyék kormányzói is lehetnek, ha ugyan egyébként is arravalók — mert ez fődolog, s hogy a hatalommali visszaélés károsabb lehetvén
magánál a bajnál, a jól megválasztástól függ itt majdnem minden: oly önként értendő dolgok, miknél kár volna
több szót vesztegetni.
2. Mindaz, ki velem együtt hiszi és
elvitázhatlannak tartja, hogy a latrok
támasza és istápja a köznépben van:
kénytelen azt is megengedni, hogy itt
kell tehát a bajt megtámadni és gyökerében elfojtani. S hogy ez megtörténhessék, tudatni, sőt mondjuk ki egyene-

sen, éreztetni kell a néppel, hogy ő a
kárvallottak expromissora, kezese nemcsak, de adósa és készfizetője is. Azt hát
(a népet) nemcsak szellemi, de materiális ellenesévé is kell tenni a latroknak.
Es fizessen csak tiz garast egyik-másik
a szemeláttára elkövetett rablás és gyilkosság következtén: majd meglátni,
hogy nem fogja összetett karokkal,
vagy épen kárörvendve nézni, midőn az
urat, papot vagy zsidót fényes nappal
rabolják, kinozzák és gyilkolják a népes
helység közepette
Minden rablási kárvallás tehát (a
lopások általit, mivel itt az elővigyázat
hiányát juridice föl kell tenni, ide nem
értvén), a mely valamely község határában elkövettetett, mindazon kozségbeli adózókra, adóarány szerint felosztandó, és az adóval együtt elengedhetlenül'"*) behajtandó lenne.
Es ez nem valami uj találmány.
Ezt tette a nagy Napoléon az abruzzenekbeni banditák irányában. És sikeresen. IV Bélánk 1266-ban pedig már
azt rendelé: „si qui fures vei malefactores fuerint nominati in villisseu possessionibus quibus praesunt (domini
terrarum seu possessionum, officiales,
iudices seu villici) ipsi vei eos statuent
in judicío, vei pro eis respondere tenebuntur." (Codex diplom. Árpad.) —
Ugy emlékszem, hogy ezen elv nem rég
egy somogyvármegyei hirdetményben
is kimondatott. Alkalmaztatott-e, és
mennyiben? arról tudomásom nincs.
3. Az orgazdákat a lehető legnagyobb szigorral kell büntetni. Jól
mondja azt a magyar: a hol nincs orgazda, nincs gonosztevő. Ezek az okai*) Könnyen megtörténhetvén, h o g y a kárvallott
nem bátorkodnék elfogadni az ily kármentesitést,
e birságnak, mint hajdan a tanuzni nemakarásnak,
elengedhetlennek kellene lenni. S ha a káros el nem
fogadná: okvetetlen ama község népnevelésére kellene fordíttatnia.

mindennek,*). Hová is tennék a latrok a
sok zsákmányt, ha biztos men- és rejtekhelyeik nem volnának? Ezek ellen már
régibb törvényeink is kérlelhetlen szigorral rendelkeztek, melyek közül elég
legyen csak az 1655: XXXVIII. cz. 3.
§-ra utalni, mely a „Dimissores et Fautores malefactorum" okat, egész föl a
főispánok- és várkapitányokig fenyíttetni, még pedig — sine longiori iuris
processu — rendeli fenyíttetni.
De itt főkérdés: kit kelljen orgazdának tekinteni? Mert ha mindaz orgazda volna, ki a nála magát hívatlan
beszállásoló latornak élelmet ad, kinél
az ellenére, vagy épen tudta nélkül
meghál, kitől lőszereket maga vitt
el, vagy ki kénytelen kelletlen azt kocsiján tovább küldé: ugy csak be kell
fogatni azonnal egész megyék népségét,
mert enélkül — vadas vidéken, mint
mondani szokás — alig van ember, ki
ellehetett volna. Könnyű ilyesre biztos városi szobából büntetést dictálni;
de próbálni kell odakinn a pusztákon
s falukon az életet. Iliában, a ki tűzben
nem volt, ütközetről ne kérkedjék. A
ki maga is élt és él falun, az a „non
ignara mali, miseris succurrere discot"t
fogja ellenben elmondani Didóval. Csak
az hát az orgazda törvényes értelemben, a ki egyszersmind bűnrészes is. A
minthogy a már tisztelettel emiitett
magyar Büntetőtörvény XLII. fejezete
411. § szerint is az tekintendő orgazdának: „A ki valamely bűntett által
szerzett vagyont, tudva, hogy az b ű n t e t t
által szereztetett, mástól szándékosan
átvesz és elrejt, vagy elhasznál, vagy
elad, másnak elszerez, vagy abban részesül"; — a 412. §. szerint pedig ,,az
is, a ki valamely gonosztevőt, tudva,
hogy az büntettet követett el, a tör*) Somogyban a legközelebbi evekben 29 zsivány mellett 25 orgazda a k a s z t a t o t t fel. Hol kell
ennél hangosabban kiáltó szó! ? !

vény súlyának elkerülésében, akár az
által, hogy azt magához befogadta, vagy
elrejtette, akár az által, hogy annak a
rejtezésre, a távozásra, vagy szökésre
módokat vagy eszközöket nyújtott, akár
az által, hogy a bűntettnek nyomait,
vagy a bebizonyításnak eszközeit elrejtette, megrontotta, vagy megsemmisítette : szándékosan elősegíti. És a
följelentés elmulasztására nézve is a
417. §. igen szabatosan szól.
A mi már a gonosztevők kézrekeritésére, vagyis — a mi előttem sokkal
kivánatosb — existálhatásuk lehetetlenné tetelére — kívántató s erélyesen fordítandó közeröt illeti: ez négy
féle lehet. U. m.
a) A rendes katonaság, melynek
nemes rendeltetése a béke és rend
fenntartása, tehát nemcsak a kül-, de
az ennél sokkal veszélyesebb belellenség elnyomása is levén: valamint eddig
is használtatott a benső közbátorság
fenntartására, ugy reményleni lehet,
hogy ezután is — sőt még inkább fog
ezután erre is alkalmaztatni; még pedig combinált szintúgy, mint egészen
szabad, s csak a körülményekhez alkalmazkodó apróbb patrouille-szolgálatban. Hogy erre a vadászcsapatok legalkalmasabbak: szervezetük, fegyvereik, és a szolgálat minősége hozza magával.
b) A rendes katonaság és a tisztán
polgári közerő között kőzve,titökép állt
eddig a csendőrség.
c) A törvényhatóságok közerejét,
tehát azon közhatalomnak, melyről mi
rendelkezhetünk, magvát a pandúrok
képezik. Ezek legrégiebb ősi s tán már
Trenk hires pandúrjai előtt is hirben
állott intézményünk. ,,De már fogyatkozik hajdanihirébenu
—mondja akistükör egyik várunkról. Nem tudnak-e
velők bánni,s mint — mondani szokás —
„nyelvükön beszélni" azok, a kik kezé-

ben vannak, nincsenek-e elég jól megválasztva, nem szenvednek e lőszer-, vagy
épen fegyverhiányban; vannak-e elegendő számmal s eléggé fegyelmezve?
oly kérdések, melyekre részemről felelni nem tudok. De azt igenis tapasztalásból tudom, hogy náluk a vezénylet a fő, s h a jó, bátor, ügyes, bő táj- és
emberismeretü — sőt, mint Napoléon
azt is kivánta generálisainál, hogy szerencséjük legyen — ha mondom, szerencsés vezérük nincs: szerencsétlenek,
és meg vannak verve már önmagukban. És még hozzá teszem — ha különösnek tetszenék is, — hogy mint mindenhez, a mihez siker kell, ehhez is
valóságos passió, szenvedély kívántatik. — Ezekre nézve vannak néhány
gyakorlati észrevételeim.
Fegyverük kell hogy kétcsövű (de
nemcsak golyóra vont) csappantyús
(lőkupakos), nem igen hosszú puska,
hasonlóul dupla pisztoly legyen. A szurony sokszor jó, kivált a vágószurony
(Haubajonette), mint a vadászoké. De
használása ritka eset, s csak annak
való ez is, mint minden egyéb, a ki tud
vele bánni.
A czélba, még pedig f u t v a , és
mozgó vagyis húzott czélba-lövésbeni
gyakoroltatásuk, s a mi fődolog, az
okos töltésbeni íigyesitésük okvetetlen
szükséges. Hogy e végett s egyébként
is elegendő lőszerrel kell ellátva lenniök, önként értetik.
Fegyverük soha csupán golyóra ne
töltessék. Ahhoz nem értenek. Legjobb,
ha mindkét csőjük apró szatymára
(fitzkó, Rehpfosten), a miből hét szem
megy egy töltésre, vagy hát egyik cső
igy, a másik golyóra töltetik.
Soha nekik nyugtot engedni nem
kell, nehogy eltunyuljanak; hanem
örökös mozgásban, úgyszólván ,hetz'ben tartandók, s a meg nem hozott latorért ismét visszaküldendők. Elegendő

számmal kell lenniök, nehogy a közerő
compromittáltassék. A latrokat az bátorítja leginkább, ha valahol az üldözők
húztak rövidebbet.
Rendeltetésüktől — u. m. a latrok
üldözésétől őket elvonni, s például némi
félénk tisztviselő maga őriztetésére fordittatniok, szabad ne legyen.
Bennök a becsületérzést minden
helyes és illő módon ébreszteni okvetetlen szükséges. Magakitüntetés utáni
ünnepélyesebb megdicsérés, egy kis
csinosabb dicsérő-oklevél, dÍjazás, érdempénz s más efféle, sokszor legjobb
hatást teszi az embernek lenni soha
meg nem szűnt, dicsvágyó, vagy mondjuk hát, hiu emberekben. És végre
Semmi sem teszi a jobb érzésű embert bátrabb vállalkozóvá, mint ha
tudja, hogy maga és családja jövője
biztosítva van, ha megcsonkul, vagy
épen életével áldozik. E részben tehát
nyugdijazás, élelemdi j s tán életbiztositótársulatoknáli biztosítás nyújtása, egyik
fő és mulaszthatlan feladata az álladalornnak, ha ugyan a maga saját biztonsagát óhajtja. És minden államsegély
nélkül, minden törvényhatóság is sokat
tehet e részben saját körében is igy
vagy amúgy, csak akarni kell! S a jót
ki ne akarná?
d) Ha már a gonosztevők fölfegyverzik magukat ellenünkre is; és ha
ezt, mig latrok léteznek, akadályozni
nem is lehet, hisz épen abból áll existentiájuk, hogy a becsületeseknek s békés polgároknak kell hogy legyen mivel védelmezniük saját vagyonuk-, sőt
életüket, az természetes. De e mellett
kétséget nem szenved, hogy egyébre
teremtett és mással foglalkozó községlakosoktól elég, ha a gonosztevőket elriasztják, de azt, hogy a berontott rablócsapatot megtámadják és le is győzzék,
okszerűn és minden esetben következetesen várni önámitásnál egyéb nem

volna. — Szükség tehát, ha közbiztonsággal valósággal akarunk bírni, hogy
minden községben kizárólag a személys vagyoni biztonságra ügyelő, s ezért
személyesen is felelős, minden oldalról
megbízható, egyszóval arravaló községi biztosok állíttassanak fel. Ezek a
községbeliek által választatván, mert
hisz általok lesznek fizetendők is, törvényhatósági megvizsgálás után, megerősíttetvén s ugyanazon felügyelet
alatt leendvén, a közbiztonságnak hazánkban legbiztosabb oszlopaivá, válnának. Mert a község határában, künn és
benn, nappal és éjjel fegyveresen, vagyonunk- és személyeinket őrizvén, minden kártételt és a latroknak csak létezhetését is csupa létezésük által végkép
és maradandón akadályoznák. És én
megvallom, erre h"lyeznék legnagyobb
súlyt. Mert én nem a büntetést óhajtóm,
de a büntetendők nem existálhatását.
Nem öröm nekem tudni, hogy a mult
években csak egy városban, p. o. Veszprémben, többet akasztottak, mint egész
Francziaorszáuban összevéve sem többet*). A szigor hiánya ellen hát senki
nem panaszkodhatik ugy-e? és mégis
az emberek, mindenhez hozzá szokván,
és igy a tömeges halálbüntetés is elvesztvén rettentő példaerejét, prophylacticus, előre megóvó eszközökről kell
hogy gondoskodjunk. És ezen gondoskodás, elmerem mondani,hogy sok szerencsétlen, tévútra botlott, s onnan, ha
már r a j t a van, nem hátrálható embertársainknak, tehát még a gonosztevőknek is javára szolgálna. Mert ezek
csak azért léteznek, mivel
létezhetnek.

S ha látnák, hogy e gaz életmód lehetetlen: nem is adnák arra magukat,
vagy a kik megtévedtek is, kisebb és
kevesebb bűntettel már hurokra kerülvén, érdemlett büntetésük kiállása után
ez úgysem tulnépes hazának még becsületes polgáraivá válhatnának, s nem
kellene ugy is gyér saját vérünket a
bitófákon elvesztegetni.
Ne mondja ez ellen senki, hogy ez
terhes uj adónem lerme. Hányszorta
többet rabolnak- el most tőlünk? Nem
jobb volna-e azt vagyonunk s életünk
biztosítására nyugodtan fordítni, mit
most, örökös rettegés pokolkinjai között sem vagyunk képesek ugy is megtartani? Tehát csak jó akarat s igazán
akarat kell, és menni fog*). Es falusi
lakaink ismét a békesség templomai,
mezei gazdaságunk a mi sajátunk, életünk a mienk és a mieinkké fogván újra válni: Magyarország a boldog magvar boldogító hazája, ha nem volt is,
de lesz. Mit a jó isten adjon!
De ideje, hogy már-már czikkem
bezárjam! bocsánatot kérvén a hosszúságért, melyet csak jó szándék, s ha
egyébkép nem lehet, szavakba öntött
buzgóság nyújtott ennyire. Mielőtt azonban megválnék türelmes olvasómtól,
legyen szabad — mivel ugy is Vörösmarty aranymondatán kezdéin szavaim
— ugyanannak Czillei éböl irni ki,
minden hozzáadás és commentár nélkül
néhány sort, minél szebbet, s tán nemcsak a Giskra cseh rablóira illőt, nemcsak én, de tán más sem volna képes
irni. Azt mondatja ez ugyanis Hunyadi
Lászlójával:

*) Francziaországban 1862-ben egy sem; 1863ban 11, 1864-ben 5 kivégze's történt. Veszprémben
pedig e l ő t t e m fekvő hiteles kimutatás szerint 1863ban 25, 1864-ben 4 ember akasztatott fel. Zalában
1863-ban 27, 1864-ben 11 összesen 38. Somogyban
pedig a katonai rögtön-biróságok ideje alatt, rabló
29, orgazda 25,összesen 54 ember akasztatott fel! E
számok borzasztón kiáltják füleinkbe, hogy ilyesek
ismétlődhetését jó előre akadályozzuk.

*) Ha ehhez még a helységeknek utczánkint tizedesekre felosztása s ezek által éjenkint a helységben és körülte czirkáló strázsáknak, házsorjábani
kiállitása rendeztetik és őrszemmel gondosan kisértetik, ezek pedig kis sippal ellátva egymásnak azonnal jelt adandnak; igenis ha a jó rendeletek jól
végre is hajtatnak: isten segedelmével mi is megszabadulunk a gonosztól, miért naponta imádkozunk.

„Szenny és gyalázat országunkra s átok
A jámbor népre, mely hallatlanul
Szenved miattok!
—
— — és ha mit
K i n s félelem közt csűrbe t a k a r í t :
Zsivány hadak falják fel, és maga,
Családja éhen, s'rva néz utánok.
Megmondom nyíltan, hol van erejök:

Abban, hogy honfi ezimborál velők,
Es bűnös részt von rablott kincseikből."

Mire Gara a nádor válasza:
„ A mit Hunyadi
A rablók ellen szólt, mélyen hatott
Minden magyarra, s kétségen kivül van,
Hogy ezt tovább igy hagyni nem szabad."

A polgári törvénykezés statistikája különös
tekintettel hazánkra,
(Folytatás.)
(Dr. Kőnek Sándortól.)

II.
A polgári törvénykezés eredményei
mind az egész ausztriai birodalomra, mind
jelesen Magyarországra nézve az 1864-ik
évre vonatkozólag kimutatva találtatnak a
bécsi statistikai központi bizottmány részéről (tehát hivatalos uton), legközelebb megjelent másodévi folyamu statistikai
évkönyvben.
A mily örvendetes, hogy egész az
1864-ig terjedő, tehát lehető u j adatok állnak rendelkezésünkre, még a jóval kisebb
európai államok közül is, az igazságügyi
adatok oly gyors közlésével kevesen dicsekedhetvén: époly kevéssé megnyugtatók a
szóban levő közlemények akár tekintve terjedelmüket, akár béltartalmukat, jelesen nem
a magyarországi törvénykezés irányában.
Ugyanis nem keveset csökkenti a gyors
közlés feletti örömünket azon sajnos észlelet, hogy a kimutatás jóval soványabb, semhogy abból mindazon mozzanatokra meríthető lenne a kellő tájékozás, melyek a mult
czikkünk szerint annyira igénylik a törvényhozásnak, a közigazgatásnak, sőt maga a tudománynak figyelmét. Még inkább devalválja
a közlésnek becsét ama sokkal sajnosabb észlelet, hogy az abban foglalt adatok valósága
iránt, legalább a mennyiben hazánkra vonatkoznak, felette alapos kételyek merülnek fel,
melyeket nem lehet, melyeket nem szabad elhallgatnunk.
Értekező oly szerencsés volt a magyar
kir. kúriának ügyvezetését kimutató igen

becses statist. táblázatokat személynök Ő
exczellentiájától annak idejében eredetiben
megnyerhetni, és azok a magyar tud. akadémia oldalán levő statist. bizottmány közleményeiben, jelesen a nem rég megjelent
utolsó füzetben részletesen lettek megismertetve. Méltán várható volt, hogy ugy a kir.
táblának, mint a hétszemélyes táblának a
fennemlitett évkönyvben foglalt törvénykezési eredményei a kúriának saját eredeti kimutatásaival teljesen fognak összevágni,
nem lévén képzelhető, hogy a bécsi központi
bizottmánynak erre más összeállítások szolgálhatnának forrásul, mint a kúriának saját
maga ügyvezetési kimutatása, holott e tekintetben oly megfoghatatlan eltérések mutatkoznak, melyeknek megfejtésére teljességgel hiányzik minden kulcs, minden tájékozó
támpont. Igy a kir. táblánál 1864-ben
a felebbezett polgári perekben hozatott
volna:
az eredeti kimutatás
szerint

jóváhagyó ite'let
megmásító
„
megszüntető „

4341
1205
1032

66.o%
l8.s „
15.7 ,,

a bécsi forrás
szerint

2079
3228
1897

e g y ü t t : 6578
felülfolyamod, folytán 5566
tiszti panaszokra
3

7204
3199
94

összesen: 12,147

10,497

28.9%
44.7 „
26.* „

honnan tehát e feltűnő különbség, honnan
nevezetesen azon annyival mostohább arány
a kir. tábla által módosítva vagy megszüntetve lett első bírósági határozatokra nézve?

Szintoly eltérés mutatkozik tekintve a tek mind még a múltnak lévén hagyományos
hétszemélyes
tábla ügyködését, igy ezen egyik maradványa.
Ily tapasztalások mellett nem csuda, ha
táblánál 1864-ben a polgárügyi perekben
az első biróságok törvénykezésére vonatkelt v o l n a :
az eredeti kimutatás
a bécsi forrás kozó adatok iránt is, a mennyiben hazánkat
szerint
szerint
illetik, bizalmatlanság és kétely támad. De
jóváhagyó ítélet
1332 83.5%
477 58.e°/o ha azok teljesen megfelelnének is a valóságmegmásító
„
171 1 0 . - , ,
299 36.9,, nak, azon körülmény, hogy az összes első
megszüntető ,,
92
5.8 „
35
4.3 „
folyamodásu törvényhatóságok ügyködése
e g y ü t t : 1595
811
egyetemlegesen ki van mutatva, nem kis
felülfolyamod, folytán 982
1065
mérvben csökkenti a közlemény haszonveösszesen: 2577
1876
hetőségét; mert egyrészt nem tudatik, vájitt is hát ugyanazon megmagyarázhatlan kü- jon abban a váltótörvényszékeké is benfoglönbség, és pedig a fenforgó viszonyoknak a laltatik-e vagy sem, minthogy hazánkban a
valónál tetemesen mostohább arányban való váltóperek csak a külön váltótörvényszékek
feltüntetése; míg az eredeti kimutatás sze- illetékessége alá tartoznak, holott a többi
rint a táblai Ítéleteknek csak 16,-%-ja a örökös tartományokban, a bécsi, prágai,
felsőbb fórumnál szenvedett változást vagy trieszti és velenczei országos törvényszéketeljes megszüntetés, a bécsi forrás után nem ket kivéve, minden egyéb kerületi és orszákevesebb mint 41. 2 °/ 0 -ja a táblai ítéleteknek, gos törvényszék a váltó és kereskedelmi pehol megmásítva, hol megszüntetve lett volna, res ügyekben is illetékes és igy nagyon
mi főleg szemközt azon sajátszerűséggel, hogy valószínű, hogy ott a többi polgárjogi peramúgy is a kir. tábla ülnökei a hétszemélyes tárgyalások közt ezek is egyiránt szeretáblánál is, mint előadók szerepelnek, annál pelnek.
sajnosabb arány lenne, miután igy a magyar
De másrészt a pertárgyalásoknak és az
kir. tábla valamennyi többi ausztriai feltör- évi elintézéseknek létszáma csak ugy képes
vényszékek mögött állana, sehol a másod- a közigazgatásnak és a törvényhozásnak
birósági Ítéletek a harmadfolyamodásban irányadó ujmutatásul szolgálni, ha minden
nem szenvedvén oly aránybani változást, egyes törvényhatóság szerint külön kimint hazánkban, ha a bécsi forrásoknak ez mutattatik; mert csak igy ítélhetni meg,
arányt nem tudni mi alapon majd 25%-al vájjon az egyes törvényhatóságok nem vémagasabbra rúgtató számadatai valók len- tetnek-e túlságos nagy vagy kelleténél csenének.
kélyebb mértékben igénybe, csak így lenne
H o g y a bécsi forrás a felfolyamodás megbírálható, hogy péld. a kerületi táblákalapján kelt kir. táblai határozatokat 5566 nak munkaköre van-e arányban ezen törhelyett csak 3199-el m u t a t j a ki, ellenben a vényszékek bíró tiszti személyzetével, mit
tiszti panaszokra kelteket 3 helyett 94-re tudni szükséges, ha a reformkérdésre nézve
teszi, csaknem azon gyanút kelti, hogy a kellőleg tájékozva akarunk lenni; mely törszámadatok nem minden czélzás nélkül ak- vényszékeknél mutatkozik péld. legtöbb
kép csoportosíttattak össze, hogy a magyar hátralék, mely törvényhatóságnál fordul elő
kir. K ú r i á n a k törvénykezési ügyködése le- legtöbb barátságos egyezkedés stb.
hető kedvezőtlen színben tiinjék f e l ; mert
H a mindjárt a bécsi statist. hivatalnak
különben nem lenne képzelhető, miért ha- nagyobb kimutatásaiban, t. i. az u. n. ,,Taládják m e g a bécsi forrás szerinti adatok a feln zur Statistik" stb. feliratú közleményekvalóságos eredményeket épen azon viszo- ben a törvénykezés is ugy, mint a közigaznyoknál, melyek a törvénykezésnek árnyol- gatás többi ágai részletesebben szokott
dalát képzik, és miért maradnak a valóság előterjesztetni, de ezen tabellák igen lassan
mögött épen azon viszonyoknál, melyek a keletkeznek, az eddig szőnyegre jöttek még
törvénykezés fényoldalát tennék. Noha a az 1860-ki évet nem haladják meg, és igy
Syndicatsbeschwerden-féle eseteknek ezen mindig öt-hat évvel a jelen mögött maÖnkénytes felszaporitása csak az előbbi tör- radnak.
vényszéki szerkezetre vethet homályt, a még
E bajon addig, míg külön statistikai hijelenleg előforduló kevés tiszti panasz-ese- vatalunk leend, két uton lenne segíthető :

vagy a törvényszékeknek kellene a magyar
tud. akadémia iránt annyi érdekkel viseltetniük, hogy évi kimutatásuknak egyik
példányát a statistikai bizottmánynak megkiildenék; vagy a magyar kir. udvari kanczelláriának kellene minden egyes törvényszéki
kimutatásnak nem épen oly rendkivüli költséggel és fáradsággal járó lemásoltatását
eszközölnie, és azzal a mondott bizottmánynak kedveskednie, ily módon lehetne az eredeti kimutatások birtokába j u t n u n k , az
eredeti adatok hű feldolgozásából folyó nyeremény pedig dúsan kipótolná a csekély fáradalmat.
Lássuk már most ezen előzmények után,
minemű eredmények mutatkoznak az első
folyamodásu
bíróságok polgárügyi
törvénykezésében:
Az 1864-ik év folyamában tárgyalás alá
került polgárjogi peresügyek száma, oda
értve a hátralékban maradtakat is, az egész
birodalomban l.093,520-ra ment, mi a megelőzött évhez képest, hol azoknak száma
1.053,723 volt, 3. 8 %-nyi öregbiilésre mutat*), holott hazánkban épen az ellenkező
állott be, itt a peresügyek száma 1863-ban
572,138, ellenben 1864-ben 531,065, tehát
7 M °/ 0 -el kevesebb volt. Különben a birodalomban mutatkozó nagy száma a peres
ügyeknek, főleg azoknak 1860 óta észrevehető gyors növekvése leginkább csak
Magyarország rovására esik, melyben még
az osztrák törvény és eljárás uralma alatt
átlag csak 130,000, most pedig több, mint
négyszer annyi peresügy számittatik; miért
az egész birodalomban is azoknak száma
5 — 600,000-től egy milliónál többre emelk e d e t t , mi onnan leginkább magyarázható, hogy a sommás szóbeli eljárás, mely az
előbbi perrendtartás szerint csaknem végkép
kizárva volt, a magyar törvénykezés visszaállításával újra túlnyomóvá lőn.
H o g y hazánk a per tárgyalásoknak nemcsak általános, hanem viszonylagos számerejével is, a birodalom valamennyi tartományait messze túlhaladja, onnan tetszik ki
legvilágosabban, hogy nálunk már minden
19 lakóra egy pertárgyalás jő, holott még
*) A perügyek öregbülése onnan van, hogy az
1863-ki kimutatásból Erdélyhon egészen kimaradt,
mig az 1864-ki kimutatásban az erdélyországi törvényszékeknek legalább nagyobb része bele lett
vonva.

Alsó-Ausztriában,noha itt a birodalmi székvárosnak fokozottabb jog- és üzletélete nem
keveset növeszti az arányt, csak 22, Kraina
és Istriában 24, Karantánban 31,Dalmatiában 37, Stiriában41,Lombard-Yelenczében
42, Morvában 46, Csehországban 47, FelsőAusztriában és Sziléziában 56, sőt Galicziában 97 és Bukovinában épen csak 107 lakóra jő egy-egy pertárgyalás.
Ha már a per tárgyalások belterjes nagyszáma nálunk inkább népünk nagyobb perlekedési hajlamára, mint jelen közgazdaszati
viszonyaink közt legkevésbbé sem vélelmezhető pezsgőbb forgalmi és jogüzletre
mutat, ezen a tulszapora ügyvédi kar által
is folyton élesztetni szokott perlekedési hajlamot még kétségtelenebbé azon körülmény
teszi, hogy nálunk aránylag legkevesebb
peres ügy a felek barátságos egyezkedése folytán nyer véget; igy az 1864-ik évben elintézve lett peresügyeknek csak
17.,%-ja a felek kibékülése nyomán szűnt
meg, holott Galicziában 45. 7 %, Csehhonban
46. 2 , Dalmatiában és Stiriában 49. fi , AlsóFelső-Ausztriában, Morva és Sziléziában,
valamint Lomb.-Yelenczében 56—57, Karantán, Kraina és Istriában 61 — 67, sőt Tirolban több mint 74 százalékja a tárgyalás
alá került peresügyeknek barátságos uton lőn
elintézve. Ugyanaz tapasztalható volt nemcsak a megelőzött 1863-ik évben, hanem az
osztrák törvény és perrendtartás uralma
alatt is, midőn nálunk 28—30%, ellenben a
többi birodalomban 40 — 5 0 % esett a barátságos egyezkedésekre.
Ezzel karöltve j á r , és szintén nem minden vonatkozás nélkül a magyarországi
ügyvédek nagy számára látszik lenni ama
további észlelet, hogy a makacsságbóli
elmarasztalások nálunk jóval ritkábbak, mint
a birodalom többi részeiben, ugyanis hazánkban 1864-ben a makacsságból hozott
birói ítéletek az Összes elintézések közt
7. 8 °/ 0 - e l szerepelnek, midőn Galicziában,
Dalmát, Kraina és Tirolban 14—15, FelsőAusztriában, Istria és Lomb.-Yelenczében
18 —19, Szilézia, K a r a n t á n és Csehországban 20 — 21, Morva, Alsó-Ausztria és Salzburgban 24—25, sőt Steier hggben több
mint 26%-ja az egy évbeni elintézéseknek
makacsságból hozott Ítélet folytán végződött, nyilván minthogy a magyarországi
felek külbiztatások folytán még a kevésbbé

alapos perigényeikhez konokabban ragaszkodnak, semhogy meg nem jelenés által a
per gyorsabb elintézéséhez magok részéről
hozzájárulnának.
D e a barátságos egyezkedések és raakacsságbóli elmarasztalások aránylagos csekélyebb számát azon elintézési mód látszik
helyrepótolni, mely ,,birói végzés vagy
egyéb mód á l t a l a féle feliratú rovatban ki
van mutatva, 35. 3 % v a g y több mint harmadrésze a peresügyeknek ez uton nyervén
elintézést, mig a többi tartományokban 3—8,
és legfölebb 13 — 14 százalékja az elintézett
pereknek, ezen igen homályos fogalmazásu
rovatban foglal helyet. Mindenesetre a birói végzések és egyéb mód (talán a követeléstőli elállás?) által végződött magyarországi pereknek nagy száma is arról látszik
tanúskodni, hogy nálunk igen gyakran felette gyönge vagy épen koholt jogigények
szolgálnak alkalmul hosszas perlekedésre.
J og törvényhozásunk és törvénykezésünknek jövő reformjánál mindenesetre ezen
észleletek figyelembe lesznek veendők. Különösen az ügyvédnek ugy a felek, mint a
törvényszék irányábani viszonya, továbbá az
ügyvédeknek a pertárgyalásokra való befolyása szabatosabb meghatározást okvetlenül fog igényelni. Különben a kevésbbé
békülékeny hajlamra mutató csekély előszeretet a barátságos kiegyezkedés iránt, mely
eddigelé statistikai kimutatásainkból kiderül, a legtöbb polgárosult állam mintájára
kellőbben kifejtett békebirósági
intézmény,
jelesen a Francziaország után számos államban már létesitett u. n. „Conseil de prűd,
honim es" hazánkbani utánzása által nem
csekély mérvben lenne éleszthető és folyton növeszthető; miről még szó leend.
Az eljárás módját illetőleg, már hazánk
törvénykezési statistikájában is félreismerhetlenül ama ujjmutatás rejlik, hogy népünk
természetének és jellemének inkább felel meg
a szó- mint az Írásbeli eljárás, valamennyi
tartományok közt hazánkban aránylag legtöbb peresügy, hol sommás, hol rendes szóbeli eljárás utján intéztetvén el, igy 1864ben nálunk 37. 4 °/ 0 -ja a polgárügyi pereknek
ez uton lőn tárgyalva, mig a többi tartományokban csak 10—16, és egyedül Galicziában, Bukovinában és Dalmathonban
2 1 — 2 6 % - e l szerepelnek a szóbeli eljárás
mellett történt birói elintézések.

A mi a törvényszékek birói tevékenységét
illeti, az leginkább az elintézetlenül maradni szokott pertárgyalásoknak az elintézettekhezi szám arányától függ, és e tekintetben megint oly magas számra akadunk, mely
akaratlanul a szándékos sötét-szinezés gyanúját képes bennünk gerjeszteni, mert az
összes birodalomra kimutatott 34,487 hátralékból csak Magyarországra 25,300, a magyar korona területére pedig 30,748 van
kimutatva, u g y , hogy a birodalom, többi
részeire együttesen csak 3739 hátralék maradna, igy aztán nem csuda, hogy mig a
nem-magyar tartományok törvényszékei átlag csak 0,-%-el maradnak hátralékban, a
magyarországiaknál a hátralékok az összes
pertárgyalások4. 7 °/ 0 -ját,sőt az egész magyar
koronái területen 5. 2 °/ 0 -ját képeznék.
Miután az első biróságok részéről a törvénykezési adatokat eredetiben nem birjuk,
és igy nem is vagyunk képesek megitélni,
mennyiben e közlött hátraléki számviszony
való e vagy sem, de miután nem is akarunk
a kivánt támpontok hiányában csak ugy
vaktában hazai törvényszékeink szószólói
lenni, e helyett érdekesebbnek találjuk a
magyar kir. Kúriának legújabb t. i. 1865-ki
ügy folyamát bemutatni, mely oly kecsegtetőnek nem azért mutatkozik, mivel a számadatok mesterkélt gruppirozásának szüleménye, hanem épen azáltal kétszeresen kecsegtető, mivel teljes hitelességre, és a valónak
mindenben lelkiismeretesen megfelelő hűségre tarthat igényt.
A magyar kir. Kúriánál t. i., mint már a
magyar tudományos akadémia előtt mult évi
julius hóban t a r t o t t felolvasásomkor alkalmam vala ezt tüzetesen kimutatni, oly helyes statistikai műgépezet létezik, mely
az ügyvezetésnek koronkinti állását nemcsak
ritka hűséggel és pontossággal, de ép oly példás gyorsasággal
engedi feltüntetni.
Alig
j á r t le az 1865-ik év, és már képesek vagyunk a magyar királyi és a hétszemélyes
táblának ez évbeni birói sáfárkodását átalános számokban bemutathatni").
*) Nem lesz egy könnyen akár osztrák birodalmi, akár külföldi törvényhatóság, mely hason
munkakör mellett, milyen a magyar kir. Kúriáé, már
januárhó első heteiben a legközelebb lejárt évnek
biráskodási eredményeit képes volna számadatilag
oly hiven bemutatni, mint ezt a magyar kir. Kúria
teszi, mi leginkább az ügyvezetés gyors és pontos

Az 1865-ik év egyik dicső lap a magyar
kir. tábla törvényszéki munkálkodásának
történetében. A tevékenység, mely ez évben
kifejtve lőn, nemcsak szemközt az ez évben
mutatkozott jelentékeny munkaszaporodással, de még szemközt a legközelebb megelőzött években amúgy már magas fokra csigáztatott erőfeszítéssel is, további örvendetes
fejleményt tanusit, ugyanis a beadványok
száma oda értve az előbbi évből maradtakat
is, a három utolsó évben következő v o l t :
1863-ban
1864-ben
1865-ben

polgári

úrbéri

fenyitö

16,687
20,920
21,774

617
820
848

4303
4956
5387

ebből egyáltalán ugyanazon
közben :
elintézve lett
ügydarab
%

1863-ban 17,304
1864-ben 22,275
1865-ben 26,807

80.o
83.6
95.7

1863-hoz k é p e s t + 15.7%

növekvés

20.o
16.4
4.3

1863-hoz képest —15.?%

T e h á t daczára a munkakör folytonos
növekvésének, az utolsó évben közel 16 perczenttel több dolgoztatott fel, mint két évvel ezelőtt!
Legörvendetesebb pedig, hogy épen a
behatóbb tárgyalást és azért több időt
igénylő polgári periigyeknél a legmegfeszitettebb erőfejtési törekvés észlelhető, ugyanis
a polgári ügyekre vonatkozó beadványokból:
1863-ban 12,842
1864-ben 16,721
1865-ben 20,778

hátralékban maradt
ügydarab
%

77.0
80 o
95.4

tehát + 18.4%

3845
4199
996

és

23.o
20.o
4.o

— 18.4%

az úrbéri ügyekre vonatkozó beadványokból:
1863-ban
1864-ben
1865-ben

602
806
841

tehát +
a fenyitö
1863-ban
1864-ben
1865-ben

97. 5
98. 3
99.2

1.7%

15
14
7

és

2.5
1.7
0.8

— 1.7%

ügyekre vonatkozó beadványokból:
3860
4748
5188
tehát +

89.7
96.o
96.3
6.8%

az 1865-ik évi
polgári
január
hóból való
3

február
márczius
április
21,607
59%
május
26,696
23 „
juoius
28,009
5 „
július
háromévi idő- a u g u s z t u s
szeptember
október
hátralékban maradt n o v e m b e r
ügydarab
%
deczember
összesen

4303
4421
1202

elintézve lett
ügydarab
%

De mennyire kedvező ezen hátraléki viszony. kellően csak ugy Ítélhető meg, ha tekintetbe vétetik, hogy mily idősek azok,
vagyis, mely idő óta állanak ki; ez természetesen legritkábban kimutatható; de a kir.
Kúriának jeles statistikai műszerénél erre
nézve is pontos feljegyzések állnak rendelkezésre, és azok szerint volt restantia:

443
208
190

10. 3
4o
3.7
6.6%

folyamára irányzott elnöki buzgalomból létrejött
statistikai müszervezet jelességének, és Rósa Károly
kir. tanácsos és főigazgatónak azon aparatusnak
folytonos mozgásba tartására irányzott ernyedetlen,
lankadást nem ismerő szorgalmának köszönhető.

,,
,,
,,
„
„
„
,,
„
„
„
„

úrbéri
—

fenyitö
—

1
2
—
5
3
8
5
17
49
159
744

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7

—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
193

1
2
—
5
3
8
5
17
51
163
944

e g y ü t t : 996

7

199

1202

,,
,,
„
„
,,
„
„
„
.,
,,
„

összesen
3

Ennélfogva 78. 5 °/ 0 -ja a restantiáknak,
vagy jóval több, mint háromnegyed része
deczember hóról datal, és azért tulajdonkép
restantiának nem is mondható, mert ezen
utolsó hónapban, gyakran még a hó utolsó
napjaiban kiosztott ügydarabok csaknem
intézhetők el még ugyanazon hóban. Egyedül
ily részletes kimutatás azután képes a
hátraléki viszonyt a maga valódi mértéke- és
értékére visszavezetni, igy a szépszinezés
művészete nélkül is, maguk a száraz, de igazi
adatok elég szólók.
A királyi tábla birói tisztjében évről
évre mutatkozó munkássági fokozásnak mérvét még azon további körülmény fényesen
tanúsítja, hogy a munkaszaporodás koránsem
oly mértékben az érdemleges tárgyalás nélkül könnyebben elintézhető currens, hanem
leginkább az érdemleges tárgyalást igénylő
meritorius
ügyeknek öregbüléséből állott
be, igy a három éven át elintézett ügydarabok közt volt:
érdemleges

1863-ban
1864-ben
1865-ben

12,639
16,737
20,519

73 i %
75.2 „
76.« „

currens

4665 26. 9 %
5538 24.8 „
6288 23.*,,

mig tehát a meritorius volt elintézésekre eső
arányszázalék 1863—65-ig 3. 5 °/ 0 -al nagyobbodott, a currens ügyeknek aránya 3. 5 °/ 0 -al
lejebbszállt, és igy a munkahóditás annál
örvendetesebb színben tűnik fel.
A hétszemélyes táblánál is folyton emelkedő munkagyarapodás mellett hasonarány-

Tehát majdnem fele része az Összes r e ban növekvő gyors igazságszolgáltatási törekvéssel találkozni, igy a beadványok száma stantiáknak az év végső havából való,melynek teljes letudtával mennyivel zsugorodik
volt:
polgári úrbéri fenyitö összesen növekvés össze a hátralékok összes száma, és mennyiügyekben
vel inkább sulyosodik a munkafeszités a
1863-ban
2933
90
1287
4310
31%
táblai tevékenység serpenyőjében.
1864-ben
3822
135
2054
6011
40 „
P e d i g a hétszemélyes táblánál is a tör1865-ben
5172
54
2340
7566
26 „
vénykezési működésnek folytonos tömörüezekből ugyanazon három éven át
elintézve lett
hátralékban maradt lése koránsem annyira a currens, mint az
ügydarab
%
ügydarab
%
érdemleges tárgyak elintézésében nyilvánul,
1863-ban
3364
78.o
946
22.o
igy elintézve lett:
1864-ben
1865-ben

5125
6500

85.j
85.s

886
1066

14.8
14.i

T e h á t itt is, a három éven át, daczára
annak, hogy az ügydarabok átalános létszáma 66"/ 0 -al vagy épen két harmadrészszel emelkedett, az elintézések mégis 7. 9 °/ 0 -al
szaporodtak, és a hátralékok ugyanannyival,
vagy szintén 7 9 % - a l kevesbültek; számba
sem véve, hogy itt is a hátralékok legnagyobb részt csak az év legutolsó hónapjaiból
származnak, ugy hogy azoknak nagy része,
mint a végső havi elosztásoknak közvetlen
szüleményei, a restantiák fogalma alá tulajdonképen nem is vonhatók; igy volt restantia:
az 1865-ik évi

hóból való
január
február
márcziua
április
május
juniua
julius
augusztus
szeptember
október
november
deczember

polgári

úrbéri

fenyitö

összesen

1

—

—

1

1

-

—

1

—

—

—

—

3
11
22
32
79
127
234
346

együtt: 856

J

—

1
1

6
40
161

3
11
22
32
80
133
275
508

3

207

1066

—

—

—

érdemleges

1863-ban
1864-ben
1865-ben

2621
4285
5676

78. %
83.6 „
87.3 „

currens

743
840
824

22. %
16 4 „
12.7 „

ennélfogva a meritorius t á r g y a k , melyek
különben is még jóval nagyobb mértékben fordulnak elő, mint a kir. táblánál
(10—ll°/ 0 -al több) évről évre magasabb,
ellenben a currens tárgyak évről évre anynyival csekélyebb arányszázalékkal szerepelnek az összes elintézések közt, mihez mérve
a legújabb elintézési gyarapodás annál szebb
szinben tündöklik.
Végül mivel jelen czikkünkben leginkább a polgári törvénykezést tartjuk szem
előtt, legyen még emlitve, hogy a mult
1865 ik évben a hétszemélyes táblánál tárgyalás alá került 5172 polgárjogi peresügyből 4316 vagyis 83. 4 % elintézve lett, és
csak 856 ügy vagy lö. G °/ 0 maradt hátralékban, mi az előbbi két évhez képest szintén
igen örvendetes haladás, 1864-ben 81. 6 % és
1863-ban csak 73. 8 %-ja a polgári pereknek
l é v é n v é g l e g e s e n e l i n t é z v e . (Vége következik.)

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny44
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csacskó Imre, F o g a r a s s y János, Greguss
Á g o s t , H e g e d ű s C a n d i d , Horváth B o l d i z s á r , Horváth M i h á l y , I l u n f a l v y János, K a r v a s s y
Á g o s t o n , Kautz G y u l a , Kőnek Sándor, N a g y Iván, Pauler Tivadar, Szentkirályi Mér, Szenic z e y Gusztáv, S z i l á g y i Sándor, S z i n o v á c z G y ö r g y , Tóth Lörincz, W e n z e l Gusztáv stb. urak
szives közreműködése mellett, ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék, — a következő napon megjelenni.
I P f ^ Előfizetési dij helyben h á z h o z hordva, v a g y vidékre postadijincutesen: egész évre
8 ft., f é l évre 4 ft., n e g y e d é v r e 2 ft. osztr. ért.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, február 5.

6.

1800. óvi folyam.

Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfön délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendőli.

T a r t a l o m : CodifiLcatio. A jog. (Ökröss Bálinttól.) Folytatás. — A szerzői jog törvényhozásának
jelenlegi állapota. Folytatás. — A sanctio pragmatica. (Jogtudományi tanulmány Ökröss Bálinttól). Folytatás. — Jogirodalom: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft stb. Vége.

Codificatio.*)
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus G-raecos, latinis
regeret moribus?"
' S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der "VVissensehaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grund,satze zu gebén, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer versehiedenen Gestaltung und Auspragung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohltliiitiKer oder nachtlieiliger Erscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Sclilüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittarmaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.**)

A jog.

II.
Az ember e jognak teljes birtokával
megy hivatása szerint az életczél felé.
Es az első lépés azonnal meggyőzi,
hogy magának a ezélra nem elégséges.
A jog csak alanyi képességet ad
a jóléthez. A tárgylagos képességet eszközök nyújtják.
Az embert dolgok és személyek
környezik: dolgokban és személyekben
kell tehát az eszközöket föllelnie,
A dolgok természeti alkotásuk szerint válnak a ezél eszközévé. A személyek anyagi és szellemi munkásság
által járulnak a jólét czéljához.
*) Lásd e lap első számát.
**) E jeligék, hely szűke miatt, az első közlésnél
kimaradtak.

Az ember tehát dolgokkal és személyekkel érintkezik, s ez érintkezés
bizonyos viszonyba állítja öt a dolgokkal és személyekkel. '
Minden dolog, mely természeti alkotásánál fogva használatul szolgál:
eszköze a jólétnek. Az öntudat és ellentállás hiánya lehetővé teszi, hogy eszköz legyen.
És a mennyiben az ember eszközök nélkül életczélját sem nem munkálhatná, sem be nem végezhetné; munkálni pedig személyiségénél fogva meg
nem szünhetik: természetes, hogy a
joghasználatnak az eszközökre folytonosnak kell lennie.
Folytonos joghasználat állandóvá
teszi a viszonyt az ember és dolgok között. E viszonyállandóságban az ember
mint a jog alanya, s a dolgok, mint a

j o g tárgya, — vagyis amaz mint tulajdonos, utóbbiak pedig mint tulajdon
jelenkeznek.
A személy, mely az akarat öntudatával s a cselekvények képességével bir,
öntudatos munkássága által jö viszonyba az emberrel.
E szerint a cselekvények is eszközök; — és a viszonyállandóság, melyben a jog alanyának a cselekvények, mint
a jog tárgya, — felelnek m e g : az ember és egyéb személyek közt is előáll és
megszilárdul.
De, ha a viszonyállandóságot a személy és dolgok között ez utóbbiaknak
természeti s öntudatlan alkatából helyesen származtathattuk: azon viszonyállandósághoz, mely személyeket tart
folytonos érintkezésben, az alkotásnak
egészen más nemében kell keresnünk
alapot és föltételeket. Mert itt a cselekvő j o g a czélnak eszközeit személyek
által hozza létre, kik hasonló végczél
felé, mint mi, nem gyöngébb joggal
küzdenek.
Ily alapnak és föltételeknek nem
vagyunk hiányában. Viszonyállandóságot a személyek közt maga a személyiség és ennek tulajdonai biztositnak.
Mihelyt az embert önfelei közé beillesztjük, lehetetlen azonnal fel nem ismernünk nemét a benső vonzalomnak,
melylyel más személyekhez ragaszkodik. Legyen az állati ösztön, vagy isteni
ihlet, avagy mindkettő egyszersmind:
de van benne valami, mely tárt karokkal vonza azok felé, kik hasonlóan
emberek, — hogy a jólét érzetét testvérileg megoszsza velők, és a kellemetlen érzetben, melyet másoknál a jónak
hiánya szül,— résztvevőleg osztozzék...
Ez a szeretet.
E benső vonzalom nem a szükség
alkalmából s nem időszerint merül föl,
hogy elveszitse erejét, s meghidegüljön, mint kialudt tűzhely, a mint az idő

szükséget nem jelez,s az érdek munkát
és a czél eszközt nem kiván. Sőt folyvást növekszik hévben és erőben, folyvást terjed térben és időben, hogy felölelje és egyesitse mindazokat, kiket
a személyiség egyenlőkké tett, és ez egység soha végét ne é r j e . . . Ez a társadalmi hajlam.
Fensőbb isteni képesség van az emberben, mit a személyiségből a viszonyállandóság hoz létre, hogy általa magát fentartsa és megszilárdítsa. Képesség, mely kizárólag embernek sajátja
s a társadalomnak feltétele. Képesség,
mely, mint prometheoszi láng, égből
szállt alá, hogy a szellemi és érzéki világot áthidalja, azt hozzáférhetővé,
ezt megérthetővé tegye, s folytonos
közlekedést tartson nyitva azok között,
kik hitben, szeretetben és értelemben
isten képét hordják e földön... Ez a
szólam.
Im megannyi föltételei a viszonyállandóságnak a személyek között. A
szólam nevet ad a képzeteknek, kifejezést a vágynak és akara'nak. A szeretet megérti azt, s készséggel n y ú j t
eszközt a czélhoz, mely a képzetek délibábján a messzetávolban leng, s mely
felé vágy és akarat vezet; és a társadalom ösztöne állandóvá teszi a viszonyt, melyben az ember megértetik
és — meghallgattatik.
Vegyétek el tőle a szólamot: állatokkal tevétek egyenlővé. Oltsátok ki
szivéből meleg fényét a szeretetnek:
mélyebben sülyesztettétek alá az állatoknál. Tagadjátok, hogy van benne
társadalmi hajlam: mi lesz a magárahagyott emberből, ott, hol csekély dolog millió főt izzaszt és egy munkában,
ezred éven át, az emberiség egyeteme
fárad?!
Nem akarunk azonban eszményíteni.
Nem akarjuk az embert jobbnak, a szeretetet titsztábbnak rajzolni a valónál.

Sőt megengedjük, hogy a túlnyomó
részt e szeretetből az ember magának
t a r t j a fenn, s több, kevesebb önzést
hoz magával és táplál a társas életben.
De épen itt rejlik további erős alapja
s lényeges föltétele annak, hogy társadalmi egybeköttetése más személyekkel állandó legyen, és az életczél eszköze a cselekvényekben elöállittassék.
A társadalmi élet több gondolkozó
fő, több munkás kéz egyesületéből alakul, a végett, hogy a mi egy személynek nem volna elérhető, — a czélhoz
összesített erők segítsék. Mindenki érzi
a hiányt magában, a segélyt másoknál.
Sorakozik tehát, hogy a hiányt idegen
segélylyel födözze. . Ez a szükségesség.
Ámde a társadalom megannyi személyekből áll, kik egymás közt és egymás mellett egyenlő jogokkal birnak.
Az egyenjogúság azt jelenti, hogy
képesség, szabadság és lehetőség a
czélra és eszközökre minden tagot egyiránt illet, s jólétét minden személy,
dolgok és cselekvények — mint a czélnak eszközei által, szabadon munkálhatja.
Az egyenjogúság azt kívánja,, hogy
a képesség, szabadság és lehetőség
czélra és eszközökre a társas életben
minden tagnak biztosítva legyen, s hogy
annak, mit czélul tűzött, — kivitelében,
azok által, kikkel az eszközök megszerzésére szövetkezett, — elősegittessék.
E segélynek két módja van: cselekvő és szenvedő mód. Amaz a tevésben, ez a nemtevésben áll. Amaz teljesít, ez mulaszt. Amaz eszközöket
nyújt a czélhoz, ez nem akadályozza az
eszközök használatát.
Innen a személynek kétféle joga
t á m a d : a jog, mely követel, s a jog,
mely gátol. Amaz a kényszer, ez a tilalom.
A jognak ily korlátozása más személyekre nézve képezi a kötelmeket.

Tehát a kötelmek is részint cselekvők, részint szenvedők, — a szerint, a
mint vagy a kényszernek, vagy a tilalomnak felelnek meg, azaz: valaminek
teljesítésére vagy mulasztására vonatkoznak.
J o g és kötelezettség kölcsönösen
kiegészítik egymást, akképen, hogy a
mi egy személyt mint jog illet, ugyanaz
más személyt mint kötelezettség terhel.
Innen a jognak azon hatálya, hogy
valamit tartozáskép követeljünk, s
hogy valamit tartozáskép teljesítsünk....
Ez a viszonosság.
S váljon nem áldoztuk-e föl ezáltal
a társas életben azt, minek czéljából
társas életbe léptünk? Az arany szabadság nem veszti-e el hímporát, ha a
kötelmek merev ujjai érintik?
Nem!
A kötelmek ép ugy, mint a jog, a
személyiségből származnak le. Kötelmek nélkül nem volna jog, s jog nélkül nem volna személyiség. Jog és kötelezettség nélkül nem lehetne egyenlőség s e nélkül viszonyállandóság a
személyek közt, Shogy oda térjünk ismét, honnan kiindultunk: viszonyállandóság nélkül nem volnának a czélhoz
eszközeink, s eszközök nélkül nem lenne
elérhető a czél, nem bírható és élvezhető a jólét.
A jog tehát, a mint alanyiságából
a küléletbe lép: további módozatot vesz
föl a rokon fogalmakból. Nem szentelhet osztatlan figyelmet a végczélnak, a
nélkül, hogy tekintetbe ne venné e czél
eszközeit, Es ha, bár mindig lankadatlanul, a jólét felé törekszik: nem lehet
elkíilönitnie magát azoktól, kiket vele
a szeretet és szükségesség állandó viszonyba hozott. Segítve és segittetve, a
viszonosság lép mindenütt nyomába.
A jog, ily módozatában, magunk és
mások iránti tevékenységünk szabályzata.

Minden személy saját kört foglal el
és tölt be a társadalomban.
H a szabad hasonlítással élnünk:
hasonlítsuk őt a vándorhoz.
Ez ú t r a indul, — az ősi lak meszsze mögötte marad; útjában más-más
pontra ér, s a látkör mindig változik.
Az ember is megy, hosszú, nehéz
uton, bölcsőjétől a koporsóig. Az ember
is vándorol a messze czélfelé, melynek
az élet minden munkáit szenteli. Es a
látpont mindig változik, s változnak
vele a helyzet és viszonyok.
Kezdetben gyermek még, —- az
anyai kebel képezi egész világát. Serdülni kezd, s vágyait ismeretszomj és
remények töltik be. Majd ifjú erővel
az élet útára kilép, s a czél felé munkálva halad. A közben az élet napja
délpontra hág, s a férfiú, anyagi és
szellemi erőinek legmagasb fokára emelkedik. Végre mint hanyatló nap az
aggkor alkonyához ér, hogy lelépve a
munka teréről, a tökélyt, — mely után
lelke vágyik, — tul a földi léten érje
és végezze be.
Minden életkor más-más képcsoportozatnak szolgál hátterül. Itt az ember egyedíil ; mint a jognak alanya;
amott az egyén, szemben a személyekkel, szemben a társadalommal. Itt a
gyermek, a mint vegyületében a tiszteletnek és szeretetnek, simul a szülőkhöz; ott ez utóbbiak, a mint a kicsinyeknek anyagi és szellemi növelését
gondos kezekkel intézik. Itt a házasság,
melynek oltára előtt férj és nő ölelkezik, ott az egyletek, melyeket számítás vagy magasabb czél hozott létre
és tart mozgásban. I t t annyiféle tárgyai a jognak, melyek fölött tulajdonosok osztoznak vagy váltakoznak; ott
annyiféle jogalanyok, kik önként vagy
szükségből, észszel vagy erővel, szeretetből vagy szükségből nyújtják vagy cse-

rélik az eszközöket, — munkálván folyvást az életczél — a jólét érdekében.
Mennyi kép! mily változatosság! A
helyzet, mit családi vagy tágabb körben él; a helyzet, mit életpályája készit;
a helyzet, mit munkásságával elfoglal ;
a helyzet végre, mely követel vagy
kötelez.
Ily változatai a helyzetnek képezik
az életviszonyokat. Az élet e viszonyoknak szakadatlan lánczolata.
Minden életviszony saját czéllal és
eszközökkel bir. S valamint a viszonyok az életnek, mint szerves egésznek
vannak alárendelve: ugy az egyes czélok is ugyanazon egy végczélban, mely
a személy jóléte, öszpontosulnak.
A jog tehát, mel}' egész létünket
áthatja, az egyes mozzanatokban, t. i. az
életviszonyokban is nyilatkozik. S valamint az élet egyes viszonyokból, ugy a
jog, e viszonyoknak megfelelő nyilatkozataiban egyes szabályokból áll.
A jogszabályok azon feltételeket
határozzák meg, melyek alatt a czél a
különféle viszonyokban elérhető.
Az életviszonyoknak tehát a jogszabályok felelnek meg, s igy mindenkor
bizonyos, határozott tárgyra vonatkoznak; — s bár az akaratszabadság, mely
ben a jog küléletre jő, hogy érvényesíttessék, — tisztán alanyi tulajdon: de
szükségkép ezen viszonyokban kell érvényre emelkednie.
E viszonyokban a jog ismét további
módozatot nyer. Ily módozata a jognak
a tárgylagosság.
A tárgylagos jog tehát azon szabályok összege, melyek az alanyi jog
érvényesítésének módjait az életviszonyokban meghatározzák.
IV.
Láttuk, hogy az embernek vannak
czélja és eszközei, s hogy van joga a
czélhoz és eszközökhöz.

Hiányzik-e még valami, jólétéhez? melyre munkásságát irányozza. De az
Rendelkezése alatt áll minden e erők hatásához képest a czél is különföldön. Asztalához aranykalászokat ér- böző. Az, ki állatiságának vak ösztölel a n y á r , kelyhét istenitallal tölti nét követi: oly eredményben keresi azt,
meg az ösz. Övé a föld, termékeivel és mely a szellem és erkölcs kívánalmaikincseivel, övé a tenger, hullámaival és val s a jónak képzetével homlokegyegyöngyeivel. A meddig kezei érnek s nest ellenkezik.
az ész világa elhat: akarata nralg minMi következik ebből?
denütt a dolgok felett.
Egyik személy a másik ellen, az
Majd ^ a társak segélyére van szük- eszköz a czél ellen fordul-, a czélokegy
sége
Es im! ezer kéz munkál, ezer más közt folytonos harczban állnak;
fő izzad, hogy hiányt ne szenvedjen. egyiknek jóléte semmivé teszi a máAz élénk kereskedelem gőz- és vitor- sikét, — és a megzilált viszonyból egész
laszárnyakon az egész földet beszá- serege támad a társadalmi roszaknak,
guldja; a szorgalmas ipar gyárai éjjel melyeket a jog egy közös néven bűnnappal füstölögnek, a munka és találé- nek nevez.
kony ész ujabb és ujabb vivmányokat
Megdöbbenve látja az ember, hogy
hoz elő; a hitnek minden egyházban, a a jog csak eszme, mit isten a bensőkbe
tudománynak és művészetnek minden irott, s önfele életre jőni, munkálni
tanintézetben megannyi oltárai égnek; nem enged; hogy a czél csak káprázat,
az anyagi és szellemi jólét megszerzésé- mely a kéklő távolban csillog, s melyet
ben, kinek mint engedi képessége, az épen az eszköz hozzáférhetlenné tesz;
egész társulat fáradozik.
hogy a jólét csak agyrém, mit emberE g y van még csak hátra, miben a társa kigúnyol és megfojt.
jólét teljessé, az emberi életczél bevégVédelemről kell tehát gondoskodzetté lesz, s mely után az isteni eredetű nia, hogy megmentse jogát s biztositsa
lélek vágyni, küzdeni soha meg nem jólétét.
szűnik: — a legfőbb jó, a tökély. És
A mentő eszközt egy erős hatalom
ime, hosszú munka után, — midőn már nyújtja.
idegei lankadnak s érzéke zsibbad, szeAzokhoz, kiket vele a viszonyállanlid álom jő szemére. A jótevő halál dóság kapcsolatba hozott, — szorosabvisszaadja az égnek.
ban simul és egyesiti erejét.
Es ez mind nem elég.
A rosznak ily képei szörnyük. ForHiányzik a hatalom, mely a jog él- duljunk szelídebbekhez. A rosz itt is
vezetét biztositsa.
harczban áll a jólét ellen.
Tekintsük az embert ugy, a mint
A jog minden embernek tulajdona.
van, s nem a mint lenni kellene.
De nem egy a fogalom, mit annak az
A személyiség minden embernek ember, saját ezélja szerint tulajdonit.
sajátja. Az érzékiség és értelmiség te- Az, ki az isteni szabadság álczája alatt
h á t minden emberben működik, — de aljas önzést rejt, s jólétét anyagilag és
fölötte eltérő arányban. Az, kinél az ér- szellemileg rosz czélokban keresi: öszzékiség túlsúlyra emelkedett: vágyait, szeütközésbe jő azok érdekeivel, kik
akaratát és tetteit állati vak ösztöntől vele a teljes jólét czéljából, állandó vihagyja vezettetni.
szonyba léptek.
Személyiségénél fogva minden emA viszonosságnál fogvajog és köbernek ezélja van, mit elérni vágyik, telezettség mindenkit egyiránt illet

de a követelés és teljesítés aránya felette különböző. Az, ki önfelét csupán eszköznek tekinti, a nélkül, hogy
annak hasonló czélját elismerné; ki
csak jogot követel, a nélkül, hogy saját
cselekvényeiben mások czéljához eszközt nyújtana, s a megfelelő kötelmeket mások iránt elfogadná: a viszonosságot sérti s mások jogait fosztja meg
annak lehetőségétől, hogy a czél eszközeiben érvényre emelkedjék.
Mi következik ebből?
Az ember segély nélkül marad;
czélját a teljesítés s mulasztás egyiránt
veszélyezteti; ez jogtalan követelésekkel támad ellene, az jogos követelményeit tagadja meg; a viszonosság összhangzatos húrjai megbomlanak s a
társadalom szervein egész serege dul a
kóros viszonyoknak, melyeket a gyakorlati élet egy közös néven jogsérelemnek nevez.
Az embernek védszerekről kell gondoskodnia, hogy a jogok és kötelmek
aa élet minden viszonyaiban szorosan
meghatároztassanak s a jogszabályok
tiszteletben tartassanak.
A védeszközt egy szerves hatalom
nyújtja.
Azokhoz, kik vele állandó viszonyban élnek: a jónak biztosítása czéljából
sorakozik, és egyesíti akaratát.
Az egyesitett akarat átalánosan
kötelező jogszabályokat hoz létre, s az
egyesitett erő engedelmességet biztosit
az egyesült akaratnak.
Igy fejlődik a társadalomból a szerves államintézmény.
Az állam e szerint a személyek
egyeteme. Az államhatalom a társadalom tagjainak egyesitett akarata és
egyesitett ereje. Az állam hatalma az
egyesek erejében, czélja és joga az
egyesek czéljában és jogában nyugszik.
Az állam végczélja tehát nem egyéb,
mint az egyesek czéljáriak biztosítása,

s maga az államhatalom nem más, mint
egyesek jólétének eszköze.
Az állam e feladatát a szervező és
védő hatalom által oldj a meg és végzi be.
Több joggal, minő az egyeseké, rendezi
az életviszonyokat, akképen, hogy öszszeütközésbe ne jőjenek, és a társulat
tagjai, czélok és eszközök egyiránt,
minden cselekvényeikben egymásért,
kölcsönösen és egybevágólag működjenek. Nagyobb erővel, minő az egyeseké, az akadályokat hárítja el, melyek
az ember és életczélja közt, mások jogellenes cselekvényeiben vagy mulasztásaiban felmerülnek.
A jogot tehát, mely a társadalomban mások iránti tevékenységünket
szabályozza; és a szabályzatot, mely
az alanyi jog érvényesítésének módjait
az életviszonyokban meghatározza: az
állam szervezetében és hatalmában
látjuk képviselve.
S vájjon nem semmisül meg az ember, szemben a milliók tömbével; s az
alanyi jog, mely egyesekben él, nem
halványul el a minden egyesnél erösb
hatalom előtt, mit a társadalom valamennyi tagjai az állam kezében öszpontositának?
Nem!
Az állam egyeseknek közös alkotása.
Személyek nélkül állam, jog nélkül
személy nem létezhetik.
Az egyesek midőn államhatalmat
szerveztek: egyéni akaratukat és erőiket egyesiték. Úgyde, valamint egyesíteni csak létezőt lehet: ugy az alkatrészeknek az egyesülésben is kell
létezniök, —- máskép az egyesítésnek
értelme s az egyesületnek léte nem
volna. Vagy ki látott valaha szerves
életet ott. hol minden tag elhalt?!
Az egyesek, midőn az államot létrehozták : bizonyos czélból tevék azt.
Ki hinné, hogy e czél saját személyiségük megsemmitésevolna?! Ki követett

el valaha öngyilkosságot, oly czélból,
hogy fentartsa életét?!
Ha pedig, — a mi kételyen felül
áll, —• az állam egyedül a jog biztosítása czéljáfcól szerveztetett: ebben az
alanyi jog, mint létező s az állam,
mint a jognak eszköze tűnik fel. Mert
biztosítani azt, melyről lemondottunk, s
eszközt nyújtani a ezélnak, mely épen
az eszközben s az eszköz által szűnt
meg létezni: nem volna összeférhető az
értelmiséggel.
Igy jövünk a tiszta, az egyedül helyes fogalomhoz, mit Mohi az államnak ad, — azon intézmények maradandó, egységes létszerességének
nevezvén azt, melyeknek, egy összakarattól vezetve, valamint fentartva és
végrehajtva egy összerőtől, azon feladásuk van, hogy egy bizonyos térileg elzárt nép valamennyi megengedett életczéljait, az egyéntől a társadalomig,
előmozdítsák." (Államtudományok Encyelopaediája. 11. §.)
Igy jövünk az államhatalom helyes ismeretéhez, mit Ahrens az állam
fogalmában fejez ki, — oly egy, átalános
hatalomnak nevezvén azt, mely alatt a
szerves intézmények által megvalóditandó jog czéljából, bizonyos és állandó
helyen, személyek közössége alakul.
(Juristische Encyklop. Kap. 5. 98 ik 1.)
A tárgylagos jog fogalmához pedig
a következő leszármaztatás segit:
Az ember életczélját eszközök által
munkálja. Joga lévén a czélhoz, joga
van szükségkép az eszközökhöz is.
A czél eszközei: a dolgok és cselekvények. A jognak folytonos használata:
a viszonyállandóság az alany és jogtárgyak között.
A viszonyállandóság a dolgokra
nézve a tulajdoniságban, a személyekre
nézve pedig a társadalmi együttlétben áll.
A viszonyállandóság a dolgokra

nézve az öntudat- és ellentállás hiányából válik lehetővé. A társadalmat a
személyek közt maga a személyiség és
annak tulajdonai hozzák létre. A személyek s a személyiség tulajdonai a
viszonosságban találkoznak.
A viszonosságnak egy részről az
elegendő tehetség hiánya s a másoknál
remélt segedelem ösztöne, más részről
a jog léte, s a megfelelő kötelezettség
elfogadása szolgál kiindulási pontul.
A kettős irány ugyanazon egy közös
eredményhez vezet: hogy t. i. a társadalom tagjai, ezélra és eszközökre nézve
egymást kölcsönösen elősegítsék.
Ezt követelni minden személy jogosítva, — teljesitni minden személy kötelezve van. Ebben áll a személyek
egyenjogúsága.
A jogegyenlőség kölcsönös követeléseket és tartozásokat alapit a személyek között.
A helyzetnek, mit az ember a társadalomban elfoglal, különböző alakulásai, különböző életviszonyokat képeznek.
A jog tehát, mint rendeltetésünk
feltétele, mindazon viszonyokra kihat,
melyek szakadatlan lánczolatban a létet betöltik, s melyekbe czél és eszközök az embert más személyekkel hozzák.
A hatás részint az életviszonyok
szabályozásában, részint a kölcsönös jogok és kötelmek meghatározásában áll.
Ily szabályzat nem lehet csupán
egyesek akarata. Máskép a jogfogalmak s a jog érvényesítésének módjai
annyifélék lennének, a hány a személy, a mennyi az akarat.
De nem is áll egyeseknek hatalmában, hogy határzataiknak tiszteletet, s
jogaiknak érvényt szerezzenek.
Erre a társadalom tagjainak szorosb egyesülése kívántatik.
Hogytehát a szabályzat átalánosan
kötelező erőt nyerjen : a személyek

egyesitik akaratukat. Hogy e kötelező
erő ellenállhatlau hatalommal birjon:
egyesitik erejöket.
Az egyesitett akarat és egyesitett
erő képezi az államot.
Az állam akarata tehát minden
egyeseknek akarata, s ereje minden
egyeseknek ereje.
És ez egyesült akaratnak s egyesült

erőnek áll egyedül hatalmában magunk
és mások iránti tevékenységünket szabályozni, és azon szabályokat, melyek
szerint az alanyi jog az életviszonyokban érvényesítendő, megállapítani.
Ez átalánosan kötelező szabályzat
képezi a tárgylagos jogot, s a jog, ily
értelemben, egy jelentőségű a törvénynyel.
( F o l y t , köv.)

A szerzői jog törvényhozásának jelenlegi
állapota.
(Folytatás.)
»Az ész szüleményei is oly tulajdont képeznek, mely a
törvény ótalma alatt áll.«
(Orszb. szab. I . 23. §.)

A németszövetségi bizottmány
törvény nemhivatalos hirdetmények, törvények
ja vaslata a szerzői jogok ótalmáról, iro- és világi vagy egyházi hatóságok hivadalmi és művészeti művekben. *)
talos rendeletei, nyilvános ügyiratok
birói tárgyalásoknál, országos vagy
Első szakasz.
községi képviseletnél vagy politikai
Az utánnyomat
tilalmáról.
gyűléseken tartott beszédek, úgyszintén
más nem irodalmi termékek többszöröElső f e j e z e t .
zése
utánnyomatnak nem tekintendő.
Irodalmi müvek
utánnyomása.
Ugyanazon szerző beszédeinek, mint
1. §. Az irodalmi termékek eröinü- gyűjteménynek szerzői engedély nélves többszörözése szerzőjöknek illető- küli kiadása, úgyszintén a fentebbi
leg jogutódának beleegyezése nélkül minőségű iratok vagy munkálatok
(utánnyomás) ezen törvény határoza- gyűjteményének lenyomása utánnyotainak értelmében tilalmaztatik. E ti- matnak tekintetik. Ezen §. első pontjálalomra nézve nem tesz különbséget, nak határozata nem gátolja az egyes
akár közzététetett a mü vagy n e m ; államokat abban, hogy törvények vagy
akár irásba foglaltatott, vagy csak élő- egyéb hivatalos iratok lenyomását a
szóval adatott elő; akár egy vagy több szerzői jog ótalmától különböző tekinszerzőtől származik, s akár egészen tetekből megtiltsa vagy korlátozza.
vagy csak részben nyomatott le.
4. §. Egyes vezérczikkek vagy leve2. §. Az 1. §. tilalma oly müvek lezések lenyomása egyik hírlapból a
utánnyomására is kiterjed, melyeket a másikba akkor sem tekintetik utánnyoszerző az általa már másnak engedett, másnak, ha azok irodalmi termékek
— vagy a kiadó a ráruházott jog sérel- volnának. Azonban ilyetén hírlapi czikmével, erőmüves többszörözés utján seknek, valamint eredeti távsürgöeszközöl.
nyöknek lenyomása egyik lapból a má?
3. §. Puszta jegyzetek, hivatalos és sikba a forrás megnevezése nélkül, a
aptulajdonos kívánatára 20 egyl. tal*) L. e lap első számát.

lérig terjedhető pénzbirsággal fenyít- tilalomból eredő jog érvényesítése a
tetik.
fordítót illeti, és ha maga a fordítás
5.
Ha más szerző korábban meg- jogszerűtlen vala (2-ik pont), az eredejelent müvének változatlan czime hasz- tinek szerzőjét. Az eredeti iránt kötött
náltatik: ez utánnyomatot nem képez. kiadói szerződés által a kizárólagos forDe ha a czim a tartalom tárgyának dítási jog (2-ik pont), átruházottnak
megjelölésére nem mulhatlanul szük- nem tekintetik, — a külön egyezkedés
séges; ezenfelül a közönségnek a mü e részben föntartatván.
azonnossága iránti megtévesztésére szol9. §. Oly műre nézve, mely több
gál és valóban arra is használtatott: az munkatárs dolgozatai által képeztetik,
előbbi munka kiadására jogositottak a — ha a mü magában véve is egészet
használt ezim eltiltását s az okozott képez, mint péld. ismeretek tára (Conkár megtérítését követelhetik.
versations-Lexicon) stb., a szerzői jog
6. §. Irodalmi termékek leírása, ha- azt illeti, ki az egyes dolgozatokból az
bár jutalomért és többek számára tör- egészet összeállította. Egyes dolgozat é n t : utánnyomatnak nem tekintendő. tokat illetőleg, legyenek azok mint egy
7. §. Ép ugy nem tartozik utánnyo- egész összeállítva, vagy csak külsőleg
mási elbánás alá egyes irodalmi ter- egymáshoz illesztve: a szerzői jog az
méknek oly czélból használása, hogy egyes szerzőké marad. Ha egyes dolezáltal más mü létesíttessék, hacsak gozatok, költemények stb. folyóiratokebben lényegileg az 1. § ban kifejezett ban, almanachokban, szótárakban vagy
tilalom kijátszása nem czéloztatik; igy egyéb gyüjteményekbeni lenyomatás
nevezetesen megengedtetik valamely végett átengedtetnek: szerzőjük a gyűjmü egyes helyeinek szószerinti idézése temény kiadójának javára különleges
vagy egyes kisebb czikkek s költemé- egyezkedések fönntartása mellett csak
nyek vagy egyes szakaszok felvétele azon jogosultságról mond le, hogy mümás müvekből oly munkába, mely fő- vét két évi időköz tartama alatt hason
tartalmára nézve önálló, vagy oly gyűj- munkában le nem nyomathatja.
teménybe, melyet több iró müveiből
10. §. Az utánnyomat elleni ótalom
gyűjtött kivonatok képeznek, és a mely tekintetéből a szerzővel egyenlőnek tesajátságos irodalmi czélokból, vagy kintetik oly, eddigien meg nem jelent
pedig egyházi, iskolai vagy oktatási iratok kiadója is, melyeknek szerzője
használatul szerkesztetett. Ily gyűjte- már meghalt, és a melyek, magukban
ményekre az 1. §. alkalmazandó.
véve, az utánnyomás ellen védve nin8. §. Valamely idegen munka fordí- csenek, — akár irodalmi termékek,
tásának kiadása nem képez utánnyo- akár nem. Az ilynemű iratokra nézmatot. Ha azonban a szerző müvét, j ve azonban harmadik személyeknek
egy idejüleg több m elven adta ki; vagy szabadabb használat engedtetik egyéb
ha egy nyelven történt kiadása alkal- ! ezen törvény által ótalinazott munkákmával bizonyos idegen nyelvekre for- nál, a mennyiben ezt a szükséglet vagy
dítás jogát az eredeti mü első szállít- az irodalmi közlekedés szokása indo
mányán magának nyilván fenntartotta: kolja; — i g y péld. szószerinti lenyougy a fordításnak az illető nyelvek va- mat magyarázattal együtt, vagy saját
lamelyikén harmadik személy általi ki- nézetek előadásához, bizonyítékul.
11. §. Az utánnyomat a következő
adása mint után nyomat tilalmaztatik.
Fordítások utánnyomása tilos. Az ezen különleges határozatok fenntartása mel-

lett, a szerzőnek egész életén át, s halála
után az első 30 év alatt tilalmaztatik.
12. § Oly műre nézve, mely több személyek, mint társszerzők által készíttetett: az ótalmi időköz a legtovább élő
társszerző halálától számítva 30 évre
terjed.
13. §. Névtelenül vagy álnév alatt
megjelenő müvekre nézve, melyeken a
szerző vagy épen nincs, vagy nem a valódi néven van megnevezve, azutánnyomat tilalma az első kiadástól számitva 20
évig van érvényben. Ha azonban a
szerző neve ezen időköz lefolyta előtt
a bejegyzési könyvbe való beiktatás
által (51. §.) közzététetik: ugy a közönséges ótalmi időköz (11. §.) áll be.
14. §. Oly irodalmi termékeket illetőleg, melyek csak a szerző halála után,
de a 11. § ban megállapitott ótalmi
időköz lejárta előtt tétetnek közzé, az
ótalmi időköz a közzététel idejétől
számitva 30 évig tart.
15. §. A közzétételtől számítandó 30
éves ótalmi időköz oly iratokra nézve is
áll, melyek akadémiáktól, egyetemektől,
nyilvános oktatási intézetektől, tudományos s egyéb megengedett társulatoktól
s egyletektől, valamint átalában jogi személyektől adatnak ki. Magát a szerzőt, a
mennyiben külön kiadásokat rendezhet,
a közönséges ótalmi időköz (11. §.)illeti.
16. §. A fordítások kiadásának tilalma (8. §„) három évig tart azon időtől számitva, melyben az eredeti inü
egyidejűleg több nyelven közzététetett,
illetőleg a fenntartott fordítás világot

látott. Ha azonban a szerző a fenntartott fordítást az eredeti szöveg megjelenésétől számítandó első év lefolyta
alatt közzé nem tette: ugy a nevezett
tilalom már ezen év lefolytával elenyészik. Terjedelmes müveknél elegendő,
ha évenkint legalább 30 ivnyi forditás
tétetik közzé.
17. §. Valamely eddigien meg nem
jelent műnek, minő a 10. §-ban említtetik, — kiadója utánnyomás ellen a
megjelenéstől számitva 15 évig részesül
ótalomban.
18. §. A munka megjelenésétől számítandó időköz oly müveknél, melyek
szakaszonkint jelennek meg, egyébiránt
pedig egy egészet képeznek, különösen
szótári müvek: csak az utolsó szakasz
megjelenése után veszi kezdetét. Ha
azonban az egyes szakaszok megjelenése között több mint három év folyt
volna le, ugy az ótalmi időköz minden
egyes szakaszt illetőleg, annak megjelenési idejétől számíttatik. Az utóbbi
számítási módozatnak a 16. s 17. §§.
eseteiben mindenkor helye van, habár
az egyes szakaszok rövidebb időközökben jelentek is meg.
19. §. Az ótalmi időközbe, nem különben a 9., 16. s 18. §§-ban emiitett
időközökbe azon naptári év, melyben a
szerző meghalt, illetőleg a munka megjelent, — be nem számíttatik.
20. §. Az ezen törvényben meghatározott ótalmi időközöknek kiváltságok általi meghosszabbítása helyt nem
nyerhet,
( v é g e köv.)

A sanctio pragmatica.
(Jogtörténeti tanulmány Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)

M a g a az elfogadás csak a formulázás tik, s viszont a király az ország jogait
kezdése volt. A jul. 8 - á n kelt királyi leirat, szabadságát, függetlenségét, törvényeit és
melyben a leányág trónöröklési joga a j á n l t a - szokásait fentartani igéri: még ugyanazon

napon felolvastatott. Három nappal később
az alnádor javaslatba hozá, h o g y a többi
tartományok példájáraismertessék el a nŐág
öröklési joga, s egyszersmind határoztassék
meg az örökösödés módja és alakja, ,,a mint
efféle okiratmásolatok már léteznek is" —
(„Veluti etiam ejus modi instrumenta eatenus emanata ac sub ordinatis copiis ad maArticulus

I.

Status et Ordines Regni, P a r t i u m q u e
eidem annexarum,* Sacrae Caesareae et
Regiae Majestati p r o L i b e r t a t u m e t P r a e rogativarum Eorundem paterna et Clementissima Confirmatione; Suae in médium Statuum Saeratissimae Personae
adventu, gratias quam rnaximas referunt.
Paternam sane et Clementissimam
Saeratissimae Caesareae et Regiae Majestatis, erga Status et Ordines Regni
in praesenti Diaeta, felieissima et in frequentis8Ímo, vix aliquando viso numero
congregatos propensionem; et ad permansionem eorundem , ac incrementum publici Status Regni Hungáriáé
Partiumque eidem annexarum, proque
stabilienda in omnem casum, etiam
contra Vim externam, cum vicinis regnis,
et provinciis hereditariis unione, et conservanda domestica tranquillitate directam curam et sollicitudinem; ex benignis
Ejusdem Saeratissimae Caesareae et Regiae Majestatis ad status et ordines Regni
partiumque eidem annexarum clementissime emanatis literis Regalibus; ac novissime factis Propositionibus, devoto sane
homagialis Fidelitatis Eorundem zelo, et
constanti fervore humillime intelligentes;
pro hoc erga Eosdem clementissime exhibito Paterni affectus Gratiarum singulari voto, quodve non obstantibus in adversum quibusvis gravissimis, Sacrum
Romanum Impérium, et Europaeam quietem tangentibus curis, et laboribus, in
médium fidelium Statuum suorum semet
conferre; et Eosdem in altissima iisdem
summe Yeneranda Persona sua, paterne
consolari; et primum ac ante omnia, nullaque praevia fidelium Statuum et Ordinum eatenus praemissa humillima supplicatione, ex puro erga Eosdem paterno
aífectu, universos S t a t u s é t Ordines Regni
sui Hereditarii Hungáriáé, Partiumque,

nus habita perleeta sunt." Acta dietalia
1722—1723, 78. lap.) A jul. 16-ki országos
ülésen már formulázott törvény, t. i. az
1723: I. és I I . tezikk olvastatott, a mint az
országgyűlés a sanctio pragmaticát elfogadta
és szabályozta.
Az emiitett törvényezikkek szövege a
következő:
I.

Törvényczikk.

O Császári királyi szent Felségének
az ország karai s rendei iránt, kik a jelen
országgyűlésen nagy szerencsésen és azelőtt alig látott igen népes számmal gyűltek össze, valóban atyai és nagykegyelmü
hajlamát, és az ő fenmaradásokra és a magyarországi királyság közállományának
előmenetére s minden esetre, még a külerő
ellen is, a szomszéd örökös országok és
tartományokkal egyesülés megalapítására
és a belcsendesség fentartására i r á n y z o t t
gondját s aggodalmát, O császári király
szent Felségének az ország és hozzá kapcsolt részekhez legkegyelmesebben bocsátott királyi meghivó leveleiből és legújabban tett előterjesztéseiből igazán hódoló
hüségök ajtatos buzgalmával és állandó
hevével legalázatosabban megértvén; a kegyelmek atyai indulatjának irántok legkegyelmesebben kimutatott ezen különös
óhajtásaért, és hogy bármely nagyon fontos
gondjai és munkálkodásai, melyek a római
szent birodalmat és az európai békét érdeklik, ellent nem állván, hűkarai közé jönni s
őket legmagasabb, előttökmentül tisztelendőbb személyében atyailag vigasztalni s
legelőször s mindenek előtt, és a h ű Karok
és Rendeknek minden abbeli alázatos esedezésök előbocsátása nélkül, irántok tiszta
atyai indulatból, hogy magyarországi
örökös királyságának s a hozzá kapcsolt
részek, országok és tartományoknak öszszes karait és rendeit, valamenyi mind
hitleveli, mind bármely más jogaiban,
szabadságaiban, kiváltságaiban, mentességeiben, szokásaiban, előjogaiban s törvényeiben, melyek eddig engedélyeztettek s alkottattak és a jelen országgyűlésen és jövőre is országgyülésileg alkottatni
fognak, megtartandja, ajánlani és azokat
s azok mindegyikét legkegyelmesebbon
megerősíteni méltóztatott, legalázatosabb
s a mennyire tőlük telik, O császári ki-

Regnorum et Provinciarum eidem annexarum in omnibus t a m Diplomatieis,
quam aliis quibusvis juribus, Libertatibus, Privilegiis, Immunitatibus, Consuetudinibus, Praerogativis et Legibus hactenus concessis et conditis, ac in praesenti
Diaeta, et in futurum etiam Dietaliter
condentis conservaturam oíFerre: et easdem ac earundeui singulas clementissime
confirmare dignata fuisset; humillimas,
Sacratissimae Caesareae ac Regiae Ma •
jestati ideo etiam gratias referunt;
§. 1. Quod Foemineum quoque Sexum
Augustissimae Domus Suae Austriacae,
usque ad Ejusdem, et ab Eodem Descendentlum defectum, ad Regiam Hungáriám
Coronam, Partesque, Regna et Provincias, ad eandem Sacram Coronam pertinentes, unanimi Universorum Statuum
et Ordinum Regni Partiumque eidem
annexarum liberó voto proclamatum et
per solennem Eorundem Statuum et O r dinum ad Sacratissimam Caesaream et
Regiam Majestatem, Viennam expeditam
Deputationem vocatum;
§. 2. E t ejusmodi oblationem, tani
pie, et clementer gratoque animo acceptare; et fidelium Statuum et Ordinum
Suorum piis ac salutaribus votis non t a n tum annuere dignata esset;
§. 3. Sed ejusmodi in Sacra
Regni
Hungáriáé Corona et Partihus, Regnis et
Provinciis eidem annexis Successionem,
eodem, quo Masculorum Primogeniturae
ordine, secundum normám in reliquis
Suae Majestatis Sacratissimae Regnis et
Provinciis Hereditariis in et extra Germaniam sitis, jam per Eandem ordinatam,
stabilitam publicatam et acceptatam,
inseparabiliter, habitaque in graduum
aequalitate, ejusdem Lineae Praerogativae
Masculorum ratione, dirigi, servari, et
custodiri vellet;
§. 4. I t a , ut illa, vei Masculus Ejusdem Haeres, qui vei quae praemissorum
Augustae Domus Austriacae Regnorum
et Provinciarum Haeres, juxta memoratam normám Primogeniturae, in A u g u s t a
Domo Austriaca receptam existet; eodem
Successionis pro his et futuris quibuscunque casibus, Haereditario J u r e , etiam
pro infallibili Rege Hungáriáé P a r t i u m que, R e g n o r u m et provinciarum eidem

rályi szent Felségének legnagyobb köszönetet mondanak, azért i s ;

1. §. Hogy midőn legfenségesb ausztriai háza nőága is, ennek s ettől leszármazéknak kihaltáig Magyarország királyi koronájára s azon szent koronához
tartozó részek, országok és tartományokra
az ország és hozzá kapcsolt részek összes
karainak és rendeinek egyhangú szabad
szavazatával kikiáltott, s azon karok és
rendeknek Ö császári királyi szent Felségéhez Bécsbe rendelt ünnepélyes küldöttsége által meghivatott;
"i .

2. §. Ezen ajánlatot is oly kegyeletesen és kegyelmesen s hálás indulattal elfogadni s hű karai és rendei kegyeletes s
üdvös kivánatainak nemcsak helyt adni
méltóztatott;
3. §. Hanem a magyarországi királyság koronájában és a hozzákapcsolt részek, országok és tartományokban olyan
utódkövetkezést, azon elsőszülöttségi sorban mint a fiágbeliekét, ő császári királyi szent Felségének Németországon belül
és kivül fekvő többi örökös országaiban
és tartományaiban már általa rendelt,
megállapított, közzétett, és elfogadott
rendszabály szerint, elválaszthatatlanul s
a vérségi izek egyenlő voltában a fiág,
előjogának tekintetbe vételével, irányoztatni fentartatni és megőriztetni kiván;
4. §. U g y hogy az O nő- vagy fiörököse, a ki a fenséges ausztriai ház előbocsátott országainak és tartományainak
az emiitett, a fenséges ausztriai házban
elfogadott elsőszülöttségi rendszabály szerént örököse; az utódkövetkezésnek ezen
és minden jövendő esetekben épen azon
örökösi jogával Magyarország és a hozzá
kapcsolt, szinte feloszthatatlanul értendő
részek, országok és tartományok csalha-

annexarum aeque indivisibiliter intelligendarum, habeatur et coronetur.
Articulus

2.

De Regia Haer editari a Sacratissimae
Caesareae et Regiae Majestatis Sexus
Foeminei Augustae Domus Austriacae in
Sacra Regni Hungáriáé Corona et P a r tibus eidem ab antiquo annexis, continua Succefesione.
TametsiSuae Sacratissimae Caesareae
et Regiae Majestatis, Fideles Status et
Ordines Regni Hungáriáé Partiumque
eidem annexarum, vividam et ílorentem,
optimeque constitutam Aetatem, Yires
et Yaletudinem conspicientes; Divinaeque Benedictioni quam optime coníisi;
Eandem Magnis et Gloriosis Sexus Masculini Successoribus, ad preces quoque
fidelium suorum Statuum eo fine ad Deum
Ter Optimum fusos, et incessanter fundendas, largissime benedicendam; et indesinenti Masculorum Haeredutn suorum
ordine fideles Status Regni consolandos
fore, vei maximé confiderent;
§. 1. Quia vero apprime etiam perspectum haberent, Reges pariter, et P r i n cipes aequali aliorum hominum mortalitatis sorti subjectos esse ; mature proinde
et consulto perpendentes, tot et tanta,
cum Praedecessorum Suae Sacratissimae
Caesareae et Regiae Majestatis, Divorum
olim Leopoldi Genitoris et Josephi fratris,
Gloriosissimorum Hungáriáé Regum, tum
vei maximé propriae clementissime Regnantis Suae Sacratissimae Caesareae et
Regiae Majestatis; pro incremento boni
patrii publici, prove fidelium civium suorum perenni salute, Bello aeque ac Pace,
exantlata Gloriosissima Acta et Facta;
dum non modo Haereditarium Regnum
hoc suum Hungáriáé, Partesque, Regna
et Provincias eidem annexas, in statu per
praeattactos Gloriosos Praedecessores
suos positum, conservavit; sed occassione
etiam novissimi Ottomanici belli, contra
ferventissimos ejusdem impetus, idem
animose t u t a t a ; victricibus, felicibusque
Armis in annexa eidem Regna et Provin cias cum immortali sui Nominis Glória,
Statuumque et Ordinum, ac privatorum
Regni civium perreni Securitate protenderit: ut successivis quibusvis temporibus

tatlanul leendő királyának is tartassak és
koronáztassék.
II. Törvény

czikk.

Ő császári királyi szent Felsége magas ausztriai Háza nőágának a magyarországi királyság szent koronájában s az
ahoz r é g idő óta kapcsolt részekben folytonos örökösi utódkövetkezéséről.
Jóllehet a magyarországi királyság és
hozzá kapcsolt részek hű karai s rendei
O császári királyi szent Felségének élénk
és virágzó s legjobb alkotása korát, erejét
és egészségét szemlélvén s az isteni áldáshoz legnagyobb bizalommal levén,
igen nagyon biznak, hogy őt fiágbeli
nagy és dicső utódokkal, hű karainak könyörgésére is melyeket a legeslegjobb
Istenhez e végett bocsátanak és bocsátani
fognak, nagy bőséggel megajándékozandja
e fiörököseinek szakadatlan sorával az ország hű karait megvigasztalandja;

1. §. Minthogy azonban azt is jól általlátják, hogy szinte a királyok és fejedelmek is más emberek halandósága
egyenlő sorsának vetvék alája; ennélfogva
éretten és tanácstartvá megfontolván
mind Ő császári királyi szent Felsége elődeinek, dicsőült hajdani atyja Leopold, és
fivére József, Magyarország dicsőséges
királyainak, mind pedig és főképen legkegyelmesebben uralkodó O császári királyi szent Felségének saját a hazai közjó
öregbedésére s hű polgárai örök üdvére
hadban u g y mint békében véghezvitt legdicsőbb cselekvényeit és tetteit; midőn
nemcsak e magyarországi örökös királyságát, a hozzá kapcsolt országokkal részekkel és tartományokkal, azon állapotban, melyben érintett dicső elődei által
helyeztetett volt, m e g t a r t o t t a ; hanem a
a legutolsó ozmán háború alkalmával is
ennek nagy dühös megtámadásai ellen
ezt lelkesen megőrizvén; győztes és szerencsés fegyvereivel, a hozzá kapcsolt országok és tartományokba is, saját nevének halhatatlan dicsőségével és a karok
és rendeknek, az ország magánpolgárainak örök biztonságával kiterjesztette:
hogy bármely következő időkben minden

ab omnibus externis et etiam domesticis
confusionibus, et periculis praeservari;
imo in alma et continua tranquillitate,
ac sincera animnrum unione, adversus
oranem vim etiam felicissime perennare
possit;
§. 2. Quosvis praeterea etiam internos
Motus, et facile oriri solita, ipsis statibus
et Ordinibus Regni ab antiquo optime
cognita Interregni mala, sollicite praecavere cupientes;
§. 3. Majorum suorum laudabilibus
Exemplis incitati;
§. 4. Volentesque erga Sacratissimam
Caesaream et Regiam Majestatem, Dominum, Dominum eorum Clementissimum,
gratos et fideles semet humillime exhibere;
§. 5. In defectu Sexus Masculini Sacratissimae Caesareae et Reglae Majestatis (quem defectum Deus clementissime
avertere dignetur) J u s hereditarium succedendi in Hungáriáé Regnum, et Coronam, ad eandemque P a r t e s pertinentes,
Provincias et Regna, j a m divino auxilio
recuperataet recuperanda; etiam in Sexum
Augustae Domus Suae Austriacae F o e mineum; primo loco quidem ab altefata
modo Regnante Sacratissima Caesarea
et Regia Majestate;
§. 6. Dein in hujus defectu, a Divo
olim Josepho;
§. 7. His quoque deficientibus,exLumbis Divi olim Leopoldi, Imperatorum et
Regum Hungáriáé Descendentes, E o r u n demque legitimos Romano Catholicos
Successores utriusque Sexus Austriae
Archiduces, iuxta stabilitum per Sacratissimam Caseaream ac Regiam Regnantem Majestatem in aliis quoque suis R e gnxs et Provinciis Haereditariis, in et extra
Germaniam sitis, Primogeniturae Ordinem, J u r e et Ordine praemisso, indivisibiliter ac inseparabiliter, invicem, et insimul ac una cum R e g n o Hungáriáé, et
Provinciis eidem annexis, haereditarie
possidendis, regendam et gubernandam
transferunt;
§. 8. E t memoratam Successionem
acceptant;
§. 9. Taliterque eandem Successionem
Foemineam in Augusta Domo Austriaea

külső, valamint belső zavarok és veszélyektől megóvathatik, sőt jóságos s folyvásti csendességben s az elmék őszinte
egységében, minden külső erő ellen is
nagyboldogul örökké fennállhat;
2. §. Ezenkivül minden belső mozgalmakat és a királyságszünetnek könnyen
támadni szokott, magok az ország karai
és rendei előtt régtől fogva igen ismeretes bajait gondosan elháritani kivánván;
3. §. Őseik dicséretes példája által
ösztönöztetve;
4. §. S U r O császári királyi szent F e l sége, legkegyelmesebb U r o k iránt magokat
legalázatosabban hálások és hűségeseknek
vallani akarván;
5. §. O császári királyi szentFelségefiágának magvaszakadtával, (melyetisten n a g y
kegyelmesen eltávoztatni méltóztassék),
azörökösutódkövetkezésijogot a magyarországi királyságra nézve, és a koronát, saz
ehez tartozó részeket, tartományokat, és
országokat melyek már isteni segedelemmel visszaszereztettek vagy vissza fognak
szereztetni igazgatás és kormányzás v é g e t t
általruházzák fenséges
ausztriai háza léci
ányágára is; még pedig első helyen, f e n nevezett most uralkodó császári királyi
szent Felségétől;
6. §. Az után ennek kihaltával, dicsőült
hajdani Józseftől;
7. §. Ezeknek is kihaltával dicsőült
hajdani Leopold császárok, királyok á g y é kaiból leszármazókra, s azoknak mindkét
ágon levő törvényes, római katholikus,
ausztriai főherczegi utódaira, azon elsőszülöttségi sor szerént, melyet uralkodó
császári királyi szent Felsége Németországon belül s kivül fekvő, emiitett j o g o n
és rendben feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul, egymással és együtt és a magyarországi királysággal s hozzá kapcsolt
részekkel, országokkal és tartományokkal
egyetemben örökösképen birandó más
örökös országaiban és tartományaiban is
megállapított;
8. §. Es a nevezett utódkövetkezést
elfogadják;
9. §. E s ilyeténképen a fenséges Ausztriai H á z b a n behozott és elismert nőági

introductam, et agnitam(extensis ad e im
nunc pro tune Articulis 2. et 3. Anni
1687. et pariter 2. et 3. Anni 1715). juxta
ordinem supradictum stabiliunt;
§. 10. P e r praeattactum Foemineum
sexum Augustae domus ejusdem, praevio
modo declaratos Haeredes, et Successores utriusque Sexus Archiduces Austriae;
acceptandam, ratihabendam, et una cum
praemissis, aeque modo praevio per Sacratissimam Caesaream et Regiam Majestatem clementissime confirmatis Dipiomaticis, aliisque praedeclaratis Statuum et
Ordinum Regni, Partiumque, Regnorum,
et Provinciarum eidem annexarum, L i bertatibus ac Praerogativis ad tenorem
praecitatorum Articulorum, futuris semper temporibus, occasione Coronationis
observandam determinant;
§. 11. E t nonnisi post omnimodum
praedicti Sexus defectum, avitam et veterem, approbatamque et receptam Consuetudinem, Praerogativamque Statuum
et Ordinem in Electione et Coronatione
Regum, locum habituram ; reservant intelligendam.
Ez volt a trónöröklési második szerződés.
A leányág örökösödési jogát ugyanezen
évben még (1723.), Erdélyország,
— s mielőtt a császár cseh királylyá koronáztatott
volna, — Csehország is elismerte.
Hasonlóul 1723-ban, a Brabanti
rendeknek Brüsselben jul. 6-án, — s a
Flandriai

utódkövetkezést (kiterjesztvén erre mos
tan akkorra az 1687-dik évi 2. és 3-dik
és hasonlóképen az 1715. évi 2. és 3-dik
czikkelyeket) a fent előadott rend szerént
megállapítják;
10. §. Annak, az említett, fenséges
Háza nőága, az előadott módon nyilvánított örökösök és mindkét águ ausztriai
főherczegi utódok általi elfogadását, helybenhagyását, és az előbocsátottakkal,
szinte az előadott módon Ö császári királyi szent Felsége által legkegyelmesebben megerősített hitleveli, és egyéb, az
ország és hozzá kapcsolt részek, országok
és tartományok karainak és rendeinek
fentnyilvánitott szabadságaival előjogaival együtt, az előbb idézett czikkelyek
tartalma szerint minden jövő időkben
megtartásának koronázás alkalmával fogadását elhatározzák.
11. §. Es a mondott ágnak csak mindenképeni kihalása utánra tartják fenn
azt ugy értetni, hogy a királyok választása
és koronázásában a karok és rendek ősi
és régi és jóváhagyott és bevett szokásának és előjogának fog helye lenni.
rendeknek Gentben aug. 22-én tartott gyűlésén a sanctio pragmatica eléjök terjesztet e t t ; és az elfogadás,,érett megfontolás után,
s annak tekintetbevételével, hogy az, az
alattvalóknak javukra s előnyökre válik" —
e g y h a n g ú l a g , önként s visszavonhatlanul
teljesedésbe ment (Folytatjuk.)

Jogirodalom.
2. Zeitschrift für die gesammte
Staatswissen- vámi rendszer azt állitotta, hogy a vám
nem egyéb mint egy adózási nem, hogy teschaft. (Lásd a 2-dik számban.)
hát az adózás a legfőbb s egyedüli czél, me(Vége.)
lyet a számok által elérni akarnak; hogy a
= Tiltó rendszer, védvám s szabad ke- vámok egyéb okoknál fogva is kivántosak,
reskedés — e három kifejezés hosszú évek azt tagadták. Ujabban három franczia röpsorán jelszó gyanánt használtatott a nem- irat*) azt igyekszik bizonyítgatni, hogy az
zetgazdaság egyik legfontosabb kérdésének
felderítésében. És ámbátor jelenleg elméletileg a legalaposabban kimutathatjuk ezen
különböző rendszerek hatását, alkalmazásuk
eredményét — a gyakorlati élet mezején
nem szűnt meg a versenyzés. A tiltó s a véd-

*) Suppression dcs Douanes. Discussion de la
proposition de M. Joffroy. Chambre de commerce d'
Anvers. Anvers, de Decken. 1861. 8. X V I . és 119. 1.
— 2. L e t t r e a Mr. Coomans. La suppression des douanes et des accises au point de vue de la charité.
Discours destiné au congrés de Malines par Alexis

oly kimerítőn s oly alaposan értekezik, hogy
nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, miszerint ujat e tárgyra nézve alig lehet mondani.
Hogy félre ne értessünk sietünk hozzá tenni,
miszerint politikai kérdésről levén ezó, az
egyes államok miveltségi s egyéb viszonyai
szerint a kérdésben levő ügyre nézve különbözőleg lehet és kell is intézkedni, — elméletileg Sch oly világosságot derített t á r g y á r a
hogy minden olvasó köszönettel fog tőle
megválni. Helyesen figyelmeztet Sch. arra,
hogy mily különböző nézetet vallanak a t u domány képviselői: Mohl,Welckei,Bentham,
Macaulay, O'Connor és Sharman, Cracoford a
titkos, W a i t z , Dahlmann, Pőzl és J . St. Mill
a nyilvános szavazat mellett nyilatkozván. —
Róma s Anglia aristokratiája a nyilvános
szavazásban látja hatalma biztositékát, a jakobinusok a nyilvános szavazás segedelmével terrorisálták a párisi lakosságot, 1852 ben
a titkos szavazás utján létesítette Napoleon
diktatorságát s a császárságot. A különböző
törvényhozások szinte eltérőleg intézkednek.
Sch. súlyt fektetvén arra, hogy a titkos szavazás a választás szabadságát előmozdítja, a
titkos szavazás befogadását javasolja.
Megválunk e füzetektől, melyek mellett
oly élvezetes órákat töltöttünk. H a valahol,
ugy a tudományban kell a legszorosabb solidaritásnak uralkodni s az egyes irodalom
vívmányát, közös vívmánynak tekinteni. De
e solidaritas csak ugy állhat fönn, ha ismerjük az európai tudományosság problémáit s
a magunkéivá igyekezünk tenni. E szempontból indultunk ki, midőn a fönnirt államtudományi folyóiratot bővebben ismertettük, csak
az inkább helyi érdeküeket mellőzvén. S ez
fog bennünket továbbra is arra birni, hogy
Schajfle egy szorgalmasan dolgozott mo- a külföld tudományos mozzanatait lelkiismenográfiája zárja be e füzetet. A derék tanár retesen registráljuk.
a würtembergi követ a követválasztásoknál
alkalmazandó titkos szavazás kérdéséről törlíW Melléklet: Elöüzetési felhívás
téneti, elméleti és törvényhozói szempontból

adózás, melyet a vámok u t j á n behajtanak,
igazságtalan és czélszerütlen; a szabad kereskedés minden következményével megvalósítandó, tehát arra kell törekedni, hogy
minden vámkorlát eltöröltessék. Hock e három röpiratot érintvén, az „adózás szempontjából" értekezik „a vámok eltörléséről" és
eredményképen arra utal, hogy a tudomány
a sajátlagos szabad kereskedési rendszerrel
ellentétben kárhoztatja a védvám rendszert,
de a vám fenntartása mellett nyilatkozik, az
utóbbinak a fogyasztási s kiegyenlítő adó
szerepét tulajdonítván. Feltéve, mondja Hock,
hogy a közvetlen adók fennállása kívánatos,
a vám egyik legczélszerübb s legnélkülozbetlenebb neme; a vámok ellenzői azért jól
teszik, ha támadásaikat átalán a közvetlen
adóztatás czélszerüsége ellen irányozzák.
Több éve már, hogy a mezei gazdák panaszai mind gyakoriabbakká válnak,mi kétségliivül arra mutat, hogy ü d ü l t s makacs kórság
képezi az alkalmatlan jelenség sajátlagos
alapját. Nyomos hangok értekeznek a földmivelés jelenlegi Ínséges állapotáról s komor jövendőt hirdetnek. Francziaországban jelesül
egy nagyszerű enquéte-t rendeztek, a melynek segedelmével huszonnégy előadott kérdés
nyomán a baj okára remélnek bukkanni. A
24 kérdés felvilágosítást nyújtson 1. a helyzetről átalán; 2. okairól; 3. az orvoslat módjáról. F r a a s tanár czikkében —- a nyugoteurópai földmivelés állapota és a franczia
„enquéte agrieole" eszközei — e téren is az
egyesületi törekvésektől vár jobbulást, csak
is az utóbbiak nyújthatván a kisbirtoku parasztnak segédkezet gépeketszerezhetni, áruit
nemesíteni, földjei termelési erejét fokozni
és hitelét öregbíteni.

Joffroy. Anvers. Legros et Decken. 1864. — 3. Debats du congrés d'Amsterdam. Association internationale pour la suppression des douanes. Bruxelles.
Lelony 1865. 8. 62. 1.

„Nemzetgazdaságunk s a vámpo itika",
koszorúzott pályamunkára.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

H^gT Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk. 1
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyet«m-utcza4-ik szám alatt.)
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Pest, február 12.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik lietenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a
Kiadó-liivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatallioz intézendök.

T a r t a l o m : A táviratokról a kereskedelmi j o g b a n (dr. Hegedűs Candidtól). — A jászkunság szervezete, (Gyárfás Istvántól). — A polgári törvénykezés statistikája különös tekintettel hazánkra, (dr.
Kőnek Sándortól). Vége. — Tárgyalási terem (Egy esküdtszéki ülés Zürichben). — Különfélék.

A táviratokról a kereskedelmi jogban.
(Dr. Hegedűs Candidtól.)
„Time is monney."

Az idő s tér fölötti győzelem, a
mennyiben t. i. az ember korlátozott
természeténél fogva eszközölhető, századunk egyik jellemvonását képezi.
Valamint a franczia seregek, a napoleoni hadjáratokban mozdulataik bámulatos gyorsasága által arattak diadalt
náluknál nem kevesbbé vitéz elleneiken, ugy alig szenved kétséget, hogy
az angolok leginkább közlekedési eszközeik folytonos szaporítása s gyorsasága által emelkedtek azon polezra a
világkereskedésben, melyet abban jelenleg elfoglalnak. Mig az <5 és középkorban a különböző országok kereskedői nagyszerű kereskedelmi gyüleke
zetekben, sokadalmakon keresték fel
egymást, a kereskedés közvetlen adásvevés utján történt, ma már hála a fejlett
közlekedési viszonyoknak, ily sokadalmak szüksége mindinkább sziinik s a
legtöbb kereskedelmi ügylet távollevő
felek között postai uton,vagy napjainkban nem ritkán táviratok által eszközöltetik. — Alig néhány éve, hogy
Petersburg Irkuczkkal távirati kapcsolatba hozatott; nem rég olvastuk,
hogy néhány óra alatt érkezett az első

távirati sürgöny Bombayből Londonba,
s habár az atlanti huzal lebocsátása két
izben meghiusult,alig szenved kétséget,
hogy előbb-utóbb Amerikának Europávali távirdai összeköttetése is létesülni
fog; ha John Bull felhagyna is ez eszme valósításával, Jonathan testvérje
bizonyára addig nem fog nyugodni
migezen világnevezetességii vonalt nem
létesiti.
A nemzetközi távirdai hálózat mindnagyobb inérvbeni terjedése lehetlen
hogy visszahatást ne gyakoroljon a kereskedésre s különösen a világkereskedelemre, melyből ma már, mint azt a
mennyei birodalom s Nipon legújabb
története bizonyítja, egyik művelt ország sem fogja magát tartósan kivonhatni. Ha majd a suezi csatorna elkészültével a keleti kereskedés régi, az
ozmanlik előnyomulása óta megszakadt
utait ismét felkeresendí, kell, hogy ennek jelentékeny osztályrésze kedves
hazánknak jusson, s igy itt az idő hazai kereskedelmi jogunk reformjáról s a meny
nyiben annak ujabbi codificatorius átöntésétöl netán tartózkodunk, legalább
azon hézagok s hiányok törvényhozás
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a törvényhozás figyelmét is méltán
igénylik.
Ezen az újkori kereskedési forgalomban nagy szerepet játszó távirati
szerződtetések közül két nevezetes s eddigi törvényeink által nem szabályzott
kérdés merül fel. u. m.
a) távirati uton távollevő felek között kötött szerződések, mely időpontban
tekintendők megkötőiteknek, vagyis
mennyi ideig marad a megrendelő, illetőleg a megrendelést elfogadó ajánlatához kötve ?
b) minő oklevelek természetével s
minő bizonyerővel birnak ily táviratok
a kereskedelmi törvénykezés terén?
Kisértsük meg e két kérdésre hazai
törvényeink s a német s franczia kereskedelmi törvénykönyvekrei tekintettel
felelni. —
Az át. osztrák polgári törvénykönyv 862.§-a éneimében, havaiamely
igéret elfogadására idő ki nem köttetett,
Lássuk a dolgot példában.
szóbeli igéret haladéktalanul elfogaH a X. londoni gabnakereskedő Y. dandó. írásban tett igéret elfogadásának,
pesti kereskedelmi czéget levélben föl- ha mindkét fél helyben lakik, 24 óra
szólítja, hajlandó-e meghatározottmeny- alatt, azon esetben pedig, ha a két szernyiségü s minőségű búzát meghatáro- ződő fél más-más helyen tartózkodik,
zott áron, bizonyos napra s fizetés mel- annyi idő alatt, a mennyi kétszeri válett loco London szállítani, s Y. ezt laszadásra szükséges, meg kell történválaszlevelében elfogadja: az átalános nie s az igérő félnek tudtul adatnia,
jogfogalmak szerint kétségtelenül adás- különben az igéret elenyészett. A kivevési szerződés jő létre, — habár for- szabott idő lefolyta előtt az igéret
maszerii áruszerzési kötésnek, hiányoz- vissza nem vonattathatik.
ván a szerződésnek „áruszerzési kötésEzen intézkedés még oly időből
nek megnevezése" a feriidézett t. cz. (1811) származván, midőn a közlekedési
értelmében nem is tekintetnék, daczára eszközök koránsem voltak annyira
annak, hogy az áruszerzési szerződés kifejlődve, mint napjainkban, ma mar a
minden anyagi kellékeivel bir.
kereskedelmi forgalomra nézve kényelÁmde a legtöbb áruszerzési szerző- metlennek mutatkozott, miért is az
dések ma már különböző helyeken egy- átalános német kereskedelmi törvény
mástól távol lakó kereskedők között 3-ik §-a által oda módosíttatott, hogy
többnyire posta utján váltott levelek, „ha távollévők között tétetett az ajánlat,
sőt legújabb időben távirati sürgönyök az ajánló azon időpontig marad lekötve,
által köttetvén, az igy távirati utón kö- melyben a válasz beérkezését, ha az antött szerződések ma m á r a törvénykezés s nak rendje szerint s idejében küldetett

utján való pótlásáról gondoskodni, melyek az 1840. év óta történt roppant átalakulások folytán mindinkább érezhetőkké válnak. — Ily hiánynak tekintem,
miszerint honi kereskedelmi törvényeink, tulnyomólag belkereskedésre számitva, a távol levő felek között kötendő
szerződések szabályozásáról elégtelenül, a távirati utoni szerződésekről
pedig épen mitsem tartalmaznak. Hogy
mily hiányosak s fejlettebb kereskedelmi viszonyoknak mily kevéssé megfelelők egy negyedszázad előtt hozott
kereskedelmi törvényeink, szabadjon
p. o. az áruszerzési kötéseket szabályzó
1844: VI. t. cz.-re utalni, mely maga is
oly rendelkezéseket tartalmaz, mint p.
o. hogy „nyilván áruszerzési kötésnek
megneveztessék", melyek a kereskedelmi usance-al homlokegyenest ellenkezvén, a forgalmat nehezitik s a jogbiztonságot megingatják.

volna el,— várhatta. Ez időpont kiszámításánál az ajánló felteheti, hogy ajánlata annak idején érkezett légyen meg.
A mennyiben a kellő időben elküldött
válasz még csak a fentkijelölt időpont
után érkezik meg, szerződés nem létezik, ha az ajánló visszalépéséről az
elfogadót időközben vagy az elfogadás
beérkezte után azonnal értesiti."
Ezen intézkedések kiválón a levelezés utján kötött kereskedelmi szerződések megkötésének módját szabályozzák.
Minthogy azonban a távirda által közvetitett levelezés a posta utjáni levelezéssel igen sokban rokontermészetű,
világos, hogy ezen szabályok a táviratilag kötött szerződésekre szintén alkalmazhatók, tekintettel mindazáltal azon
különbségre, mely mégis a postai és
távirati levelezés között fennforog.
Már azon vitatkozások alkalmával,
melyek az á t . német kereskedelmi
törvénykönyv kidolgozására kiküldött
szövetségi bizottmánynál e részben
keletkeztek, felvettetett a kérdés: nem
volna-e kivánatos az emiitett törvénykönyvbe ezen szakaszhoz a távirati
levelezés tekintetében némi módositó szabályokat felvenni; azonban ez, a
távirati levelezés az időben még rendes
közlekedési eszköznek nem tekintetvén,
mellőzendőnek találtatott, miért is e
tekintetben csak a fentebbi átalános
intézkedések szolgálhatnak tájékozásul.
Lássuk tehát e tárgyat közelebb.
Ha valaki vásárlási ajánlatot távirati
uton tesz, minő idő alatt kell a válaszra
várnia s mely idö multával tekintendő
vásárlási ajánlatának kötelező ereje
elenyészettnek?
Ezen kérdés eldöntésénél igénytelen
véleményem szerint meg kell különböztetni, váljon az ajánlkozó a válaszadásra határidőt tüzött-e ki vagy sem?
továbbá váljon kikötötte-e, hogy vele a
válasz szintén táviratilag közöltessék

vagy sem. Első esetben, ha t. i. a válaszadásra határidő p. o. 3 nap tüzetett
ki, kétséget nem szenved, hogy azon
elv szerint „contractus contrahentibus
legem ponit" ezen határidő fog a kérdés eldöntésénél zsinórmértékül szolgálni.
Másként áll a dolog, midőn a válaszra határid'ö nem tűzetett ki. Ez esetben, ha távirati válasz nem kéretett, a
megkeresettnek szabadságában áll elfogadási nyilatkozatát az ajánlóval a
német ker. törv. 319-ik §-a, értelmében
szabott határidő alatt rendes levél által
posta utján tudatni, s az ajánlkozó magát ajánlata alól az okon, mert távirati
uton rögtön választ nem kapott, föloldottnak nem tekintheti. Például X bécsi kereskedő Y pesti kereskedőnél
távirati uton 10000 p. mérő búzát rendel meg bizonyos áron, s sem a válaszra
határidőt nem tűz ki, sem távirati választ nem köt ki: ugy a megkeresett,
elfogadását posta fordultával teheti
levélben, s habár a levél azon okon,
mert a postai közlekedés elemi csapások
folytán megszakadt, csak két nap múlva
jut az ajánlkozó kezeihez, ha az ajánlkozó, levelének elküldése illetőleg távirati közleményének elbocsátása után
ez eseményről értesülve volt, azért, mert
még a rendes postamenet ideje alatt
választ nem kapott, magát az ajánlat
alól fololdottnak nem tekintheti. *)
Ha ellenben távirati válasz kéretett,
de a válaszra mi határidő sem tüzetett
ki, ugy a távirati rendes közlekedési
időt véve fel alapul, az ajánló azon
időpontig marad lekötve, mely alatt a
válasznak távirati uton való megérkezését,— ha az annak rendje szerintés
idejében küldetett el, várhatta.Ha p. o,
valamely bécsi kereskedő X pesti keres*) L. Stubenrauch: Handbueh des öat. Handelsrechtes 429. lap.

kedőnél 10000 m^rő buza megvételére
távirati válasz kikötése mellett ajánlatot tesz, ugy azon időponttól számitva,
melyen a távirat a megkeresett kezeihez jutott, mindaddig lekötve marad,
mig rendes körülmények között, azaz,
ha haladéktalanul válasz adatott volna,
a válasz kezeihez megérkezhetek. E
határidőbe beszámítandó természetesen
azon idő is, melyet a távirdai sürgönynek a távírda helyiségeiből a megkeresett lakához s a válasznak a távirdai
helyiségbei szállítása mulhatlanul igényel.
Azon időpontnak meghatározásán
fölül, melyben valamely távirati utón
kötött szerződés megkötöttnek tekintendő, nem kevesbbé érdekes azon kérdés
eldöntése, minő bizonyerővel bírjanak
távirati irományok, — ezek bizonyerejétől függvén magának a szerződésnek
bebizonyítása s az abból vont jogkövetkezmények igazolása.
Mielőtt ezen kérdés eldöntésébe
bocsátkozhatnánk, mindenek előtt szükséges azt megállapítani, váljon táviratok köz- vagy magánokiratokul, s
ez utóbbi esetben egyszerű vagy hiteles
másolatokul tekintendők-e?
Köztudomás szerint a távirati közlekedésnél két okmány j ő tekintetbe:
azon okmány (távirat), melynek tartalma a villanydelejes távírda által
közlendő (távirandó), s azon okmány
(sürgöny), mely a kiadmányozás helyén a távirati hivatal által kiadatik, s melynek a feladási hely távirati állomásán megőrzött eredetije
a távirattal szorul szóra megegyezik
vagy legalább megegyeznie kellene. Már
ezen eljárás figyelembe vételéből kiderül, hogy a feladási helyen megőrzött
távirat, melynek tartalma táviratott,
— chiffre-es táviratok magánfelektől el
nem fogadtatván, közönséges Írásjegyekkel irt okmány s a szerint, a mint ma-

gán féltől vagy valamely közhatóságtói
vagy közhatósággal felruházott egyéntől, p. o. köz- vagy váltójegyzőtől származik, magán- vagy közokmány természetével bir. Ezen iratok mint közönséges oklevelek a közönséges törvényes
szabályzatok alá esnek, bizonyerejük a
közönséges törvénykezési szabályok szerint bírálandó meg. Ezen okmányoktól lényegesen különböznek azon iratok (sürgöny) , melyek az érkezési állomás
távirdai hivatala által kiadmányoztatnak.
Ezen iratokban a kiadmányozó távirati állomás kiadójának láttamozása
alatt csak az tanusittatik, hogy bizonyos
távirati állomástól, bizonyos megnevezett egyéniség részéről, ilyen és ilyen
üzenet küldetett el. A kiadványozó
távirati tiszt eljárása csak is bizonyos,
a feladási állomásnál letett iromány
iratjegyeinek másolásából állván s ő
csak is annak másolatát adván ki, de
(a feladási helyen letett) eredeti iromány szerkesztésébe be sem folyhatván, sőt hivatása jogokiratok (okmányok) szerkesztésére ki nem terjedvén:
a kiadott sürgönynek csak azon része tekintethetik közokiratnak, melyben az,
hogy távirat érkezett és mely időben
érkezett légyen, tanusittatik; a kiszolgáltatott sürgöny többi része, annak
szövege, kelte és aláírása, az f-redeti
táviratozott okmány szószerinti tartalmát adván vissza, csak is másolatnak s
a szerint, a mint az eredeti távirat, közvagy magánoklevél másolatának tekintendő.
A zérkezési állomáson kiadmányozott s kézbesített sürgönyök, — a menynyiben az eddig divatozott rendszer szerint közvetített távirati sürgönyökről
van szó, külalakjukra nézve, tekintve a
kiad mányozótiszt aláírását, láttamozott
másolatoknak látszanak s közönséges,
nem jogászi szempontból ilyeneknek is

tekinthetők; de jogászi szempontból tekintve, egyszerű másolatokat képeznek.
Bár paradoxnak látszassék is ez állítás,
mégis ugy van, mert arra, hogy valamely másolat jogilag láttamozott
másolatnak tekintessék, megkívántatik
a) hogy az, ki a láttamozási a másolatra
rávezeti, az eredetit látta s a másolatot
az eredetivel egybehasonlitotta légyen ;
b) hogy a törvények szerint hatáskörében
s igy jogában is álljon (p o. mint közjeayzőnek, városi, megyei jegyzö, szolgabíró eskiidttársával stb.) másolatoknak
a felmutatott eredetivel való összehasonlítását s szórul szóra való; megegyezését hitelesen tanúsítani. Ámde a kiadmányozási (érkezési) állomáson a
kiadmányozó távirati tiszt nem látja a
feladási állomáson lévő eredetit, hanem
csak azon pontok s vonalokból alakuló
távirati jegyeket, melyek a sodrony által közvetített villanydelejes folyam
segélyével az érkezési állomás távirati
gépezetén előtűnnek, s melyeknek közönséges írásjegyek- sbetükbeni leírását
képezi a kiadmányozott sürgöny. —
Ezek után alig lehet kétség az iránt,
hogy a kiadmányozott sürgöny, a feladott távirati sürgöny egyszerű másolatánál egyéb nem lehet, nem pedig
azért is, mert a kiadványozó távirdai
tiszt nem oly közhitelű egyén, ki törvényeink értelmében hiteles láttainozások eszközlésére hivatva volna.
Ily körülmények között természetes,
hogy a kiadott sürgöny csak azt bizonyítja, hogy távirati értesítés érkezett s
hogy mely időben érkezett légyen meg;
tartalma csak annyiban szolgálhat bizonyerövel, a mennyiben a feladás helyén, a távirdai hivatalnál letett eredetiével megegyezik*"*). Ha tehát a vett
*) A Code Civil 1334. §-ban világosan rendelkezik: „Lescopies, lorsque le t i t r e originál subsiste, ne
font foi que de ce, qui est contenu au titre dont la
représentation peut toujours é t r e éxigée." lásd tovább a 1335. §. 3. és 4. pontját.

sürgöny tartalma a feladott eredeti
tartalmával megegyezik, természeteseu
mindazt bizonyítja, a mit az eredeti,
kibocsátója ellen bizonyítana ; de ha a
vett sürgöny s a feladott eredeti között
eltérés van, kétségtelen, hogy a feladott eredeti irat tartalma birand döntő
erővel; fennmaradván a hibás táviratozás- vagy leírásból a vétkes tiszt elleni
visszkereset. — Hogy a távirati uton
kötött szerződéseknél csak is az eredeti
táviratok s nem a sürgönyök határozók, magától értetik, ha tekintetbe veszszük, hogy a magánokirat (levél távirat)
csak kibocsátója ellen bizonyít*); ámde
a ki valamely közleményt távirati uton
küld el, csak azon okmányt bocsátja ki
aláirásával, mely a feladás helyén lévő
távirati állomásnál letétetett, de nem azt
a sürgönyt, mely az érkezési állomáson kiadatik s a czimzettnek kézbesíthetik. Ha például X. bécsi kereskedő Y.
pesti kereskedőnél Z. számára 100 ftot
utalványoz, az Y.-nek Kézbesített sürgönyben azonban az utalvány hibából
100 forint helyett 1000 forintra szól:
X. bécsi kereskedő Y. pesti kereskedőnek csak 100 forintot tartozik megteríteni, ha és a mennyiben a bécsi távirati hivatalnál megőrzött eredeti utalványnyal be birja bizonyítani, hogy az
eredeti utalvány csak 100 ftról szól;
még pedig azért, mert a szerződés a
szerződő felek akarategységén alapulván , jelen esetben az akarategység
csak 100 ft. erejéig jött létre, a többi
900 ftnyi összeg iránt mi szerződési
viszony sem keletkezett. De kártérítés
cziinén sem követelheti Y. a fölösleg
kiűzetett 900 ft megtérítését X-töl, mert
az át. ptk. 1295.§-a értelmében mindenki
jogosítva van ugyan a kártevőtől azon
kár megtérítését követelni, melyet az
neki vétke (Verschulden) által okozott;
ámde a távirdai közlekedés használata
*) L. Sukajda A magyar polg. törv. 71. §.

vétkül csak nem tudható be a bécsi keEzen bajok orvoslása csak is a legreskedőnek, miután annak használása újabb távirati rendszer életbeléptése
egyátalában nem képez tiltott cselek- által várható, mely szerint a fémlapra
vényt; hogy pedig hibásan adatott ki a irt eredeti távirat a villanydelejes fosürgöny Pesten, annak a bécsi kereskedő lyam segélyével vonalról vonalra, pontcsak nem oka. Y. kártalanítási követe- ról pontra azonosan tűnik fel az érkelésével Z. ellen, mint kinek tartozatlan zési állomás távirdai gépezetén, s az
fizette ki a 900 ftot, s a mennyiben érkezési helyen alakult sürgöny az
ennél fedezetet nem talál, azon távirati elküldöttnek teljes hasonmását (facsitisztviselő ellen fordulhat, ki a hibás miléjét) képezi, mely s az eredeti kötáviratozási, vagy ha a hiba a kiadmá- zött eltérés nem is képzelhető s csak
nyozásnál történt, a hibás kiadványo- oly hiba fordulhat elő a másolatban,
zást s ez által a tartozatlan fizetést mely az eredetiben is találtatik.
okozta. — A mennyiben ennél sem
Ily sürgönyök, ha az elküldő alátalálna fedezetet, viszkeresetet indítirása hitelesitve van, s a hitelesítés ellen
hatna az illető távirati intézet vagy
kétséget támasztani nem lehet, az eltársaság ellen,amennyiben, ez statútuküldő ellen igénytelen véleményem
mai által ily kártalanítás kötelezettsége
szerint csak oly bizonyt nyújtanak,
alól föl nem mentetett.
mint maga az eredeti okirat, melynek
Már ezen egy példából látható, mi- mintegy másodlatát (duplicatumát) készerint jogügyleteknek távirati uton pezik.
való kötésénél nagy óvatossággal kell
Ily okmányok ellenében az elküldő
eljárni; s ha valahol, itt van tere az
táviratoló
csak azon kifogást tehetné,
úgynevezett óvadéki jogtudománynak
(Cautelar. jurisprudenznek). Hogy szá- hogy az eredeti, a feladás helyén levő
mokban tévedés ne történjék, kívánatos irat nem tőle származik, tudta s meghogy az összegek számjegyeken kivül bízása nélkül keletkezett s hogyha
iratjegyekben is fejeztessenek ki; hami- hitelesítés is vezettetett reá, a hitelesítés
sításokból eredő károk elhárítására, a is hamis volt. — Ezen s a jelenleg még
feladott távirat aláírásának hitelesí- divatozott rendszer szerint közlött sürtése szolgálhat; végre, hogy a táv- gönyök bizonyereje között azon neveirat kellő időben érkezzék meg, annak zetes különbség, hogy mig most a sürkét különböző vonalon át való távira- gönytvevő tartozik bebizonyítani, hogy
tába, s annak biztosságára, hogy jól ez az eredeti távirattal megegyezik:
érkezett meg, annak nyombani vissza- az uj rendszer szerinti sürgönynél
fennállván az aláírás valódisága, az eltáviratozásának kikötése szolgálhat.
küldő 'csakis a feladott sürgöny valódiMindezen s hasonló egyéb óvadékok
sága ellen tehet kifogást.
alkalmazása ajánlható, de mégis csak
Váljon ily távirati sürgönyök alappalliativek s nem képesek egészen megelőzni azon bajt, mely az eredeti távirat ján lehetend-e telekkönyvi előjegyzéses a kiadmányozott sürgöny tartalma ket s bekeblezéseket eszközölni: arról,
közötti különbség s az eredeti távirat ha időnk engedi, más alkalommal.
valódisága iránti kételyből származik.

A jászkunság1 szervezete.
(Gyárfás Istvántól.)

Mind a régi, mind az ujabb korban
megjelent hazai köz- és magánjogot
tárgyazó munkákban a jászkunság közigazgatási és törvénykezési szervezetéről legtöbbnyire téves eszmékkel találkozván, ezek helyreigazítását fogom e
néhány sorban megkísérteni.
A jászkunoknak az ország többi
lakosaiétól eltérő, s nagy részben most
is fenálló külön kiváltságos helyzete,
mellőzve a nagy számú régibb kir. kiváltságleveleket — főleg az 1745. rnaj.
6-án kiadott k. kir. kiváltságos levél
10 pontjaiban, az 1751. okt. 5-én kelt
s országgyülésileg is jóváhagyott kir.
regulatio XXIV. czikkein, s az 1799.
jan. 8-án kibocsátott nádori XIII. statútumon alapszik. (Lásd ezeket egész
terjedelműkben kiadva Palugyai jászkun kertiletekleirása Pest 1854. 20—38
la
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Ezek és hazai törvényeink szerint a
jászkunok grófja és birája (Comes et
Judex) vagy főispánja IV. Béla király
óta az ország nádora volt, s e viszony
az 1848: XXVIII. tcz. által ujabban
megerősítve szabályoztatott.
A közigazgatást és igazságszolgáltatást a jászkunságban következő tisztviselők és testületek eszközlik:
1. (Nádori) Főkapitány, ezt 1849.
előtt anádornevezte ki más megye fiaiból, a pestmegyei administratoréhoz
hasonló hatáskörrel. Az 1848:XXVIII.
tcz. által a nádori főkapitányság főispáni rangra s hatóságra emeltetett. A
főkapitány elnököl a jászkun hármas
kerület közgyűlésén(1848: XXV. 10.§.),
s elnökölt a régebben tartatni szokott
különös vagyis egyes kerület gyűlésén
is (1751. reg. X. art.); ő vezeti a
kerületek kormányát, elnökölhet polgári

és fenyitö törvényszékeken; kinek hatásköre tehát mind a három : jász, nagyés kiskun kerületre kiterjed.
2. (Nádori) Alkapitány, ki a főkapitánynak helyettese. Régebben egy volt
s a nádor által neveztetett ki (1751. reg.
XXII. art.), jelenleg kettő van: első és
másod alkapitány, kik a megyei első és
másod alispánokkal hasonlithatók össze;
a főkapitány akadályozása esetében a
közgyűlés elnöke az alkapitány, s viszi
az összes kerületek kormányzását; polgári és fenyitö törvényszékeken pedig
régi szokás folytán rendesen egy alkapitány elnököl; a czélszerü munkafelosztás azonban ugy kívánván, egyik
alkapitány rendesen a közigazgatást,
másik a törvénykezést vezeti.
3. Kerületi kapitány, ez az egyes
kerület közvetlen kormányzója, ilyen
van három: egy a jász, egy a nagy, egy
a kiskun kerületben; hatásköre némileg
a megyei kerületi főszolgabíróéval hozható párhuzamba (1751. reg. VI. art.).
4. (Nádori) kerületi táblabírák, kik
1848 előtt az ország nádora által neveztettek ki (1751. reg. X. art.), e X.
art. szerint hatáskörük volt „a nagyobb
és nehezebb dolgok elvégezésére a kerületbeli kapitányokon és azok esküttjein
kivül a vármegyék módja szerint a főkapitánynyal együtt tanácskozni." Hajdan 4 volt, jelenleg mindegyik kerürületből 2—2, összesen 6 van, s a
törvényszéki előadó-ülnöki teendőket
teljesitik.
5. Kerületi esküttek, megyei eskütti
hatáskörrel, mindegyik kerületben van
külön 2—3. (1751. reg. VI. art.).
A jegyzői, ügyészi, pénztárnoki,
számvevői, levéltárnoki stb. hivatalok
a megyei ily tisztségekkel egyenlőek.

A mi a törvényszékeket illeti: a mezei rendőri és községi főbírói csekély
iigyekbeni legrövidebb utii intézkedéseken kivül:
I. Községi tanács, melylyel mindegyik jászkun község bir, elnöke a főbíró, tagjai a tanácsnokok és jegyzők;
minden közigazgatási teendőkön kivül
mindegyik község tanácsa első folyamodá'su bíróság minden az illető község lakosai közt és ellen s határabeli
vagyonra nézve indított polgári peres,
telekkönyvi ügyekben végtelen összegig,
a váltó, házassági váló- és szentszéki
ügyek kivételével; továbbá a kihágási
esetekben; (1751. reg. I,; XIII. art. VI.
stat.); a községi tanács az első fölebbviteli bíróság a mindegyik községben
levő mezei rendőrbiró elöl felebbezett
ügyekben; ezenkívül vizsgáló bíróság
mindenféle biinügyekben s tőle a vizsgálati iratok a kerületi kapitányhoz
beküldetvén, ez rendeli el a t. ügyész
általi fenyitő perbefogatást.
II. Kerületi polgári törvényszék, ez
csak egy van mind 3 kerületre nézve,
székhelye Jászberény; — elnöke egyik
alkapitány, tagjai a 6 kerületi (nádori)
táblabírák, és jegyző; az 1751. reg. VII.
art. szerint tagjai volnának az egyes
kerületek kapitányai is, de a kik közigazgatási ügyekkel jelenlegi elhalmozottságuk miatt e törvényszékeken meg
nem jelenhetnek.
Első bíróság: a házassági válóperekben, továbbá ha az alperesek vagy a
peres vagyon nem egy, hanem 2 — 3
kerületben feküdnék (III. art.), külön
keriiletbeli helységek közti határvillongás eseteiben (V. art.) s hajdan jobbágyokat visszakövetelő perekben (IV.
art).
Másod fulyamodásu bíróság a jászkun községi tanácsok által elitélt s felebbezett perekben.
III. Kerületi fenyitő
törvényszék;

mivel mind a jász, mind a nagy- mind
a kiskun kerület külön-külön pallosjoggal bir (IX. XXII. art.),e jogot mindegyik kerület külön székhelyen, külön
fenyitő törvényszékeken gyakorolja, a
jász kerület Jászberényben, a nagykun
kerület Karczagon, a kiskun kerület
Félegyházán, — e városokban lévén az
illető kerület törvényszéki épülete, s
fogháza. Mindegyik helyen külön tiszti
ligyész van; e kerületi törvényszék
polgári perekben soha nem itél. — Elnöke egyik alkapitány,tagjai a kerületi
kapitány mint a kerületi törvényhatóság képviselője, az illető külön kerület
táblabirái, esküttjei, t. ügyész és jegyző;
részt vesznek benne informatív szavazattal az illető kerületi egyes községek
küldöttei is (1745. kiv. IX. 1751. IX).
IV. Kerületi kapitányi szék; fentebb
említve volt, hogy mindegyik kerület
egy külön kapitánynak áll közvetlen
kormánya alatt; e kapitány elnöke a
kapitányi széknek, tagjai azon kerület
táblabirái és esküttjei, székhelye az illető kapitány lakhelye. (Stat. IX. 1. §.
1751. reg. VI. art.)
A kapitányi szék első illetőségű
biróságkép itél oly perekben, hol az
örökösödést, osztályt, vagy adósság
megvételét tárgyazó javak egy azon
kerületnek több községeiben feküszuek;
ha kisebb hatalmaskodásban részesek
egy azon kerület több helységeiben
laknak, és ha valamely község ellen
indíttatik per (stat. II. 2. §. XII. 2. §.
1751. reg. II. art.); e kapitányi széktől
a fölebbezés a kerületi polgári törvényszékre történik.
Hajdan a községi tanácsoktól (1751.
reg. VII. VIII. ÍX. art.) a fölebbezés
nem egyenesen a kerületi polgári törvényszékre, hanem az illető ker. kapitányi székre, s innen a ker. polg. törvényszékre t ö r t é n t ; valamint a ker.
polgári és fenyitötörvényszékektölhaj-

dan a fölebbezés a nádori itélőszékre, lyes, mind a birtokbiróság első folyavagy nádor nemlétében — mint jelenleg inodásilag azon hatóságokra ruháztatis — a kir. curiára történt.
ván, melyek azt 1848-ig gyakorolták:
Nem mellőzhetem, hogy a jászkun visszaállítva lettek a községi tanácsok,
kerületeknek századok óta a jogegyen- kapitányi szék, kerületi polgári és egyes
lőségre alapított szabad intézményéből kerületi fenyitőtörvényszék, még pedig
az I. stat. végpontját ide ne igtassam, a 41.§. szerint a ker. polg. törvényszék
mely igy szól: „Midőn pedig szegény ugy is, mint fölebbviteli bíróság, melyemberek a tanács előtt szóval perelnek től a fölebbezés a királyi curiára töregymással, tartoznak a helység nótá- ténik.
riusai azoknak panaszaikat és egymásE kifejezés azonban „királyi curia"
nak teendő feleietjeiket kihallgatni, rö- némileg határozatlan lévén, nálunk
videden és hűségesen papirosra tenni, 1862-ben több ideig azon nézet volt
melyekre a birák Ítéletet hozván, a nó- túlnyomó, hogy mivel az orszb. ért. IV.
tárius a sententiát irja be a feleknek s a csődtörvény 1. §. a jászkun kerületekfeleietjeik után." - - í m e 1799-ben már ben a csődület feletti bíráskodásra nézve
életbelépett az 1836 : XX. törvény- ugy intézkedik, hogy az első bíróságot
czikk szerinti sommás szóbeli per, tekintve az eddigi szokás tartassék meg,
melynél ügyvédek kizárásával a felek tehát első bíróság a községi tanács,
személyes jelenlététében rövid uton ho- melytől a fölebbvitel a kerületi polg.
zatott határozat.
törvényszékre, és innen (nem a királyi,
Atalában a jászkunság szervezete hanem egyenesen) a hétszemélyes tábősi intézményei alapján democratiai lához történik: tehát a fentebbi „kir.
volt. az 1745-i kiv. lev. 4-ik pontja a curia" kifejezés csak a hétszemélyes tábszabad tiszválasztást mondja ki; a 7-ik lát jelenti, annyival inkább, mert ha 4
pont a közteherviselést s jogegyenlősé- bíróságnak o t t , hol közüle legalább
get tárgyazza; s minden községben egy, mint a szolgabiráknál, egyes bíró, —
helyben lévén az első folyamodásu bí- van is okozatos helye, de a jászkunságróság, az igazságszolgáltatás lehetőleg ban mindenütt, tanácsok—ugy, mint ker.
gyors és olcsó volt, s igy nem csuda, törvényszékeknél társas bíróságok Ítélha a jászkun nép ez ősi intézményhez vén, itt 3 fölebbviteli bíróság szükségeleitől fogva kiváló előszeretettel ra- telennek látszik, — azonban mindezek
gaszkodott ; — és bár a fentebbiek sze • daczára a kir. tábla a kir. curia kiferint mindegyik kerület külön pallos- jezést mind a királyi, mind hétszejoggal birt is, de azért a hármas kerü- mélyes táblára értelmezte, ugy hogy a
leti egyetemes hatósággali öszefüggése törvény szigorú értelmében jelenleg
megvolt, miután e pallosjogot, a fe- nálunk ugyanazon bíróságok előtt fonyítő törvényszék tartását az egyetemes lyó csődperekben k é t , más polgári
kerületi főtiszt az alkapitány elnöklete- perekben pedig 3 fölebbviteli bíróság
s befolyásával gyakorolta.
van. — Azonban reméljük, hogy ezen
Az orszb. ért. 1.26. és 37. §§.szerint a az uj magyar codificatio fog majdan
jászkunkerületekre nézve mind a szemé- segíteni.

A polgári törvénykezés statistikája különös
tekintettel hazánkra.
(Vége.)
(Dr. Kőnek Sándortól.)

III.
A csödperek, mint már első csikkünkben*) megemlítve volt, kiváló érdekkel bírnak, de az előttünk fekvő kimutatásból csak
az vehető ki, hogy hány csődper volt 1864ben tárgyalás alatt, hány intéztetett el és
hány maradt f ü g g ő b e n ; de nincs kimutatva,
hogy hány uj csődper indíttatott meg ezen
évben, pedig épen az évenkint megindított
csődperek hullámzásaiból a legtanulságosabb következések vonhatók le. Különben a
tárgyalás alá kerülő csődesetek folytonos
növekvése is eléggé jellemző ismérve a birodalmi kereskedés pangásának, a forgalmi
valamint az összes közgazdászat! üzlet hanyatlásának, igy az egy évben előfordult,
részint befejezett, részint elintézetlenül maradt ceődtárgyalások száma volt:
1856-ban 4629, 1863-ban 5962,
1858-ban 5620, 1864-ben 7293,
ha mindjárt az utolsó évi adatok közt az
erdélyhoni csődesetek is szerepelnek, melyek
a megelőzött 1863-ki évbeliekből elmaradtak, mégis felette nagy az utolsó évi növekvés, mert elnézve is az Erdélyhonra kimutatott 220 csődesettől, a csődtárgyalások
1864-ben 1111 esettel, vagyis több mint
18%-al öregbültek, mi tekintve az üzleti
pangásról különösen bélyegezett 1864-ik
évnek válságait, különben is előrelátható
volt.
Szorosan vett Magyarországra ezen csődtárgyalásokból 1863-ban 2372, a reákövetkezett 1864-ki évben pedig 2802 jött, tehát
itt is eajnos növekvés. A pertárgyalás a
csődeseteknél Ausztriában egyátaíán igen
lassú, mert az egész birodalomban tárgyalás
alatt volt 7293 eset közül csak 2239 vagy
3 0 . 7 % lőn befejezve, ellenben 5054 vagyis
6 9 . , % több mint két harmadrész függőben
maradt, és e tekintetben még a reánk nézve
különben nem kecsegtető színben festő bécsi
forrás szerint is a többi örökös tartományi
*) L. a „ J o g t . Közi." 3-ik számát.

törvényszékek nemcsak nincsenek előnyben,
hanem positiv hátrányban szemközt a magyar törvényszékekkel, mely utóbbiak a tárgyalás alá került 2802 csődesetből 1036-ot
vagy 37° ,,-ot véglegesen befejeztek és 1766-ot
vagy 6 3 % - o t hagytak elintézetlenül; mi
nyilván legnagyobbrészt a Magyarországi
váltótörvényszékek javára esik; és már ezen
körülmény maga elegendő érv lehetne a
causalis instantiák külön szervezése mellett.
Ha a hivatalos kimutatásból nem vagyunk
képesek kibetűzni, hogy Ausztria egyes t a r tományaiban egy-egy évben hány csőd szokott nyittatni, van más magánforrás, miből
azt némileg pótolhatni; t. i. a „ W e r t h e i m
Gescháftb."féle közleményekben nem r é g ki
lett mutatva, hogy az 1865-ik év folyamában hány kiegyezkedési és csődeset lőn bejelentve, e szerint volt kíegyezkedés és csőd
együttesen bejelentve:
Bécs városában
420
Bécsen kivüli Alsó- és Felső-Ausztriában
221
Csehországban
209
Morva-Szileziában
141
Stájer-Karantán , Kraina , Istria és
Dalmatiában
151
Tirol és Velenczében
55
Galiczia és Bukovinában
91
Magyar-, Horvát- és Erdélyországban
416
összesen 1704
tehát 1704 fizetési tehetetlenség, minek irányában ugyanazon év folytán csak 139 csőd- és
kiegyezkedési eljárás lett megszüntetve. Nem
tudjuk, hogy mennyire alaposak ez adatok,
de hogy előbb a való mögött, mint fölött
állanak, onnan sejthető, mert számbavéve,
hogy 1863-tól a reákövetkező évre 4164
csődtárgyalás, mint elintézetlen átháramlott,
ez évben pedig Erdélyen kívül egyáltalán
7073 csődtárgyalás fordult elő: természetes,
hogy az 1864-ben hozzájárult uj csődjutaléknak 2909-nek kellett lennie, jóval több
tehát, mint a fennebbi tudósitásban az

1865-ik évre fel lett véve, mely utóbbi év
hihetőleg valamivel kedvezőbb is lehetett,
mint az átalános üzlet pangásáról emlékezetes volt 1864-ik év.
A hagyatéktárgyalások
hazánkban jelenleg koránsem birnak oly fontossággal,
mint a birodalom többi részeiben, miután az
országbírói értekezlet intézkedései folytán
ily birói hivatalból való tárgyalásnak csak
akkor van helye, ha vagy az örökösök közt
kiskorúak, elmebetegek, gondnokság alá eső
vagy távollevő személyek fordulnak elő,
vagy az örökösök azt maguk kérnék; innen
van, hogy nálunk most fele annyi hagyaték tárgyalás sem fordul elő, mint az ausztriai
törvények uralma alatt, miért a vagyon teljes hiánya miatt elintézett tárgyalások
arányviszonya sem képes nálunk hű fokmérőül szolgálni a depauperatio nagyobb kisebb terjedésére, igy volt szoros értelembeni
Magyarországban:
hagyaték tárgyalás
azok közt
általán
vagyonnélküli

az utóbbiakrajö:

1858-ban
183,014
34,704
18. 9 %
1859-ben
146,842
27,352
18.4 ,,
1863-ban
82,601
10,806
13.0 „
1864-ben
79,567
8344
10.5 „
holott a többi örökös tartományokban, hol
minden hagyaték hivatalból tárgyalandó, a
vagyonfogyatkozás miatt elintézve lett esetek csakugyan hű tükrét képzik az elszegényedés folytonos növekvésének, a nemmagyar tartományokban v o l t :
hagyatéktárgyalás
azok közt
általán
vagyonnélküli

az utóbbiakrajö:

1861-ben
421,689
158,242
37. 5 %
1862-ben
411,598
156,432
37. 9 „
1863-ban
379,095
151,449
40. 0 „
1864-ben
383,393
159,557
41. 6 „
tehát folytonos növekvése a százalékos aránynak, vagyis már jóval több, mint két ötöde
a tárgyalásoknak azért gyorsabban végződött, mert nem volt mit tárgyalni, több mint
két ötödrésze az ottani örökhagyóknak nem
hagyott mást maga után, mint örökség nélküli örököst!
Hogy nem alaptalan volta sűrű panasz,
mely ezelőtt nálunk is a hagyatéktárgyalások lassú menete ellen intéztetett, azon körülmény mutatja, hogy az egész birodalomban jelenleg is csak 40 százalékja az összes
tárgyalásoknak az örökség átszolgáltatása
folytán fejeztetik be, mert 1864-bena 498,044

hagyatéktárgyalásból csak 198,535 vagy
40°/ o az örökség átszolgáltatása által, 174,118
vagy 3 5 % vagyon nemléte miatt lőn befejezve és 125,391 vagy 2 5 % függőben maradt.
Mily jótékonynak mutatkozik az országbirói értekezlet által a hazánkban előfordulóhagyatéktárgyalásokra nézve előszabott
sommásabb és simább eljárás, legjobban tűnik
ki, ha Magyarországnak az 1864-ik évből
való ebbeli eredményeit a többi örökös tartományokéival párvonalozzuk,mig t. i. a birodalom többi részeiben, oda értve H o r v á t Tót- és Erdélyországot is, hol az ausztriai
törvénykezés és perrendtartással a hagyatékoknak hivatalbóli tárgyalása és pedig az
ausztriai hosszadalmasabb eljárás fenmaradt, az összes tárgyalásoknak csak 34.-%-ja
a hagyaték kiszolgáltatása által nyert véget,
addig Magyarországban ugyanaz évben a
tárgyalásoknak 66. 7 %-ja vagyis aránylag
csaknem kétszer annyi ezúton lőn befejezve,
mi az előszabott rövidebb eljárás helyes
volta mellett elég világosan tanúskodik.
A gyám éa gondnoki ügyeket illetőleg
a függőben való maradás távol sem mutat
az eljárás nagyobb kisebb gyorsaságára,
miután ezen ügyek inkább más körülményektől, t. i. a nagykorúságtól, a gondnokság alóli kiszabadulástól, mint a bíróság
gyors vagy lomhább eljárásától függvén,
addig folynak, mig egyik vagy másik módon
maguktól be nem fejeződnek ; miért a függőben levő gyám-és gondnoki ügyek rendesen
tetemesen nagyobb számmal vannak, mint
az egy évben elintéztetni szokottaké; igy
1864-ben
az egész birodalomban

Magyarországban

elintéztetett
158,669
függőben maradt 971,755

53,591 \ árva és
59,485 \ gyám

e g y ü t t : 1.130,424

113,079)

ügy

miből tehát semmi jelentősb következtetés
nem vonható le.
É p oly csekély közérdekkel birnak az
egy évben befejezett és befejezetlenül maradt számadási ügyek, miért elég csak általán említeni, hogy 1864-ben
az egész birodalomban

Magyarországban

elintéztetett
36,734
elintézetlen maradt 15,665

12,938)
.
7,913 £
dási ügy
20,851

együtt: 52,399

Annál nagyobb érdekkel bírnának a telekkönyvi ügyek, ha azok mind azon momentumok szerint volnának felvéve, melyek tekintve a vagyonátruházás, jelesen a fekvő
birtok mozgalmait, az első czikkünkben felhozottak szerint főirányadók; de az előttünk
levő kimutatásban erre csak két sovány
rovat van, mennyi t. i. a telekkönyvi ügyekből az évben befejezve lőn és mennyi nem.
E tekintetben a közlött adatok fonalán azt
tapasztaljuk, hogy a birodalom többi részeiben a telekkönyvi ügyek jóval gyorsabb
elintézést nyernek, mint hazánkban; mert
mig az egész birodalomban 1864-ben átlag
csak 2. 5 °/ 0 -ja a tárgyalás alá került telekkönyvi ügyeknek maradt elintézetlenül, sőt
a Magyarországon kívüli többi birodalmi
részekben épen csak 0 M %-li restantia mutatkozik, addig nálunk az ebbeli számarány
majd 7°/0, mert erre következő számadatok
közölvék:
Magyarorszagban

összes telekk. ügy 260,574
elintézetl. maradt 18,004
százalékban
6.9

a többi tartóaz egész
mányokban birodalomban

546,829
2,236
0.4

807,403
20,234
2.s

de elnézve attól, hogy nem állithatni, menynyiben ezen adatok, tekintve hazánkat, teljes hitelt érdemlők, ugy is némi haladás mutatkozik, mintán például a legközelebb
megelőzött 1863-ik évben tárgyalt 243,984
telekkönyvi ügy közöl még 18,816 vagyis
9°/0 maradt hátralékban, és igy mindenesetre
tavaly már több, mint 2°/ 0 -nyi javulás állott volna be, mely viszony bizonyosan azon
mértékben fog még kedvezőbbre változni,
a mely mértékben a telekkönyvi ügy nálunk
is mind mélyebb gyökereket fogni verni.
A z eddig tárgyaltak szerint már többféle momentumra akadtunk, melyeknek a
perfolyamra tagadhatlan befolyásuk van, és
azok közt kétségkívül az ügyvédi kar is
mint oly tényező jelenkezik, mely erre, és
pedig érezhetőleg kihat. A tömeges productio felé irányulás és pedig rendesen a
minőség rovására, mely hazánkat az itt megkedvelt népfoglalkozások minden egyéb terén sajátlag jellemzi, a barr-felé tömeges
tolulásban is sajnosan felismerhető. Nem a
belső hivatás, nem a szakképzettség öntudatából folyó komoly elhatározás, sőt gyakran
még e szép állomás iránti különös előszeretet sem, hanem legtöbbnyire a divat és szokás uralma, az egészen más körülmények

közt létrejött viszonyoknak őshagyománya
iránti vak hódolat, sőt olykor a merő vak
eset az, mely e fontos tisztségnek j u t t a t j a a
rendesen egészen tájékozatlan jelölteknek
legtekintélyesebb contingensét.
Az 1861-ki május hótól, midőn a magyar
kir. kúria újra kezdte meg 12 éven át megszakasztva volt működését, egész 1865-ki
április hóig, tehát négy éven át nem kevesebb mint 1746 vagy átlag évenkint 435
tette le az ügyvédségre minősitő censurát.
H a mindjárt tahin sokan közűlök nem kívánják is az ügyvédi pályán értékesiteni
szerzett jogképzettségüket, és ha mindjárt
ezen a censurához való tömeges tolulás az
évek során át megakasztva volt magyar jogélet újbóli megindulásának egyik természetes szüleménye, mégis ily tetemes évi jutalék csakugyan képes a közel jövő iránt némi
aggodalmakat támaszthatni.
Poroszbirodalomban, mely a legutolsó
népszámlálás szerint 19.252,000 lélekkel bir,
összesen csak 1733 ügyvéd és közjegyző
számíttatik, és Magyarországban nem egészen 11 millió főnyi népesség mellett legalább 4000 ügyvéd van, ott 6 egyetemen
együttesen csak mintegy 830 jogtanuló van,
nálunk csak a pesti egyetemen 1044, és a
jogakadémiákon (Pozsony, Kassa, N. Várad,
Eger, Eperjes, Kecskemét és Sárospatakon,
oda sem értve még az ujabban visszaállított
pápait és pécsit) több mint 600, együtt tehát közel 1700 ifjú tanulja a jogot.
Koránsem akarunk azon eljárásnak szóvivői lenni, melyen Poroszországban a canditatust az ügyvédi padba j u t t a t j á k , hol t. i.
a befejezett egyetemi triennium után a végzett jogász (kivéve ha jogtudor) legelőször
valamelyik feltörvényszéknél szó- és Írásbeli
vizsgálatot tartozik kiállani, melynek sikeres letevésével valamely városi vagy k e r ü leti törvényszékhez mint auscultator neveztetik ki és legalább másfél éven át sikeres
volt alkalmaztatása után a második szintén
a feltörvényszék egyik bizottsága előtt leteendő szó- és Írásbeli vizsgára bocsáttatik,
melynek sikeres kiálltával mint referendarius, hol a feltörvényszéknél, hol az államügyészségnél , hol valamelyik ügyvédnél
legalább hármadféléven át j ő alkalmazásba,
és csak ezen szolgálati idő sikeres lefolytával az igazságügyi minisztérium alá közvetlenül rendelt bizottmány előtt szó- és

irásbelileg az összes jogtudomány vidékéből
leteendő és különösen az illető itélő képességének megbirálására irányzott vizsgálatra
eresztetik, és csak ha a jelölt a purgatórium
mind ezen fokain szerencsésen áthaladott, az
igazságügyi minisztériumtól ügyvédnek neveztetik ki*).
Nem lehet különösen mai nap, midőn
még az anyagi ipar terén is a hatósági concessiók felett pálczát törnek, épen azon foglalkodásnál az engedélyezésnek szűkkeblű
rendszere mellett felszólalnunk, melynél legkárosabb volna a szellemi erők és a nemes
versenygésnek annyira szükséges szabad
fejlését a hatóságok önkényétől függővé
tenni, mindazonáltal magának az ügyvédségnek érdekében kívánnunk kell, vajha a
törvényhozásnak sikerülne hazai törvénykezésünk korszerű átalakításánál az ügyvédségnek is olyforma szervezetet kölcsönözni, mely megegyeztetvén a szellemi verseny lehetőségét a köz- és magánérdekek
igényelte garantiákkal, az ügyvédi padot
ugy bástyázná körül, hogy az emelt gátokon
csak a tudatlanság, a szakképzettségnek és
a valódi hivatásnak teljes hiányai ne törhessenek át.
Ezen jótékony torlaszok pedig
minden
posítiv intézkedés nélkül is, maguktól emelkednek, a mint a szóbeli nyilvános
eljárás,
az esküdtszéki intézmény, a bíráknak ép ugy,
mint az ügyvédeknek
teljes
függetlensége,
végre a jogtörvényhozásnak
a birói ítéletek
és törvények általi önálló
továbbképzödése,
mint fövezérelvek
és irányadó
kiindulási
pontok jelöltetnek ki a törvénykezési
szervezet újjáalakításánál;
a mint továbbá maga
az ügyvédi kar arról kellőleg gondoskodik,
liogy Poroszország pékiájára egy saját kebléből szabad választás utján kiindítandó
becsületbiróság ( E h r e n r a t h ) kérlelhetlen
jury-képen őrködjék tekintélyük és szeplőtlen hírnevük épenmaradása felett.
Hogy végül a törvénykezési folyam a békebirósági intézmény helyes szervezése által mennyire gyorsítható, főleg ha ugy, mint
Francziaországban, nemcsak a felek szabad
tetszésére hagyatik peres viszályuknak békés kiegyenlítését megkísérteni, hanem a

perlekedő felek még biróságok által is arra
szoritatnak, hogy a pernek a törvény rendes
utján leendő meginditása előtt a barátságos
kiegyezkedést okvetlenül megkísérteni tartozzanak: ezt legjobban Francziaország statistikája tanúsítja, igy az ott létező 2863
békebiró elé 1851—60-ig átlag évenkint
1.928,040 peres ügy kiegyengetés végett
maguk a felek által önkényt vitetett, és
azok közöl átmérőleg évenkint 1.483,810
ügy vagy épen 7 7 % barátságosan lőn kiegyenlítve, és csak 444,230 esetben vagy
23%-nél nem sikerült a kibékülés.
Qly peres ügy pedig, mely a rendes törvényhatóságok elé tartozott volna ugyan, de
melyeta felek a törvény értelmében kötelesek
előbb a békebirák elé hozni, minthogy különben 10 franknyi bírságban marasztaltatnak, ugyanazon 10 évi időközben átlag
évenkint 54,706 fordult elő; az idézett felek
közöl csak 9449 vagy 17. 3 % n eni jelent meg
és megbirságoltatott, ellenben 40,024 vagy
73.,% személyesen és 5233 vagy9. G % meghatalmazott által jelent meg; a megjelent
45,257 fél közöl 19,433 vagy 4 2 . 9 % ki lőn
békitve, 25,822-nél pedig (57.,%) a kibékülés nem sikerült. T e h á t még a magasabb
értékű, és a rendes törvény útjára utalt peres ügyeknek is több, mint két ötödrésze
évenkint a békebirák közbejárása folytán
barátságos uton szokott elintéztetni.
M é g jótékonyabban folynak be a perek
gyorsítására a francziaországi békebiróságok azáltal, hogy 40 ft. értékéig terjedő
csekélyebb ügyekben első és utolsó folyamodásban, egész 200 f t i g terjedő értékű perekben pedig első bíróságilag járnak el. Az
efféle formális biróskodás mellett elintézendő pereset az 18 51 — 60-ki átlag szerint
évenkint 478,677 fordul elő, miből csak 2 %
marad hátralékban, a többi mind ugyanazon
évben még elintéztetik, ugy hogy a franczia
békebirák évről évre 470,000 ily csekélyebb
tárgyú pert szerencsésen befejeznek, és pedig
149,419 pereset vagy 31.a°/o végleges ítélet alapján
93,984
,,
„
20.o „ makacsságbóli elmarasztalással
160,011
„
„
34.o „ barátságos kiegyezkedés által
66,657
„
„
14.a „ elállás vagy felhagyás
folytán

*) V. ö. Rönne Das Staatsrecht der preussischen tehát ezen csekélyebb pereknek is
Monarchie, Lipcse, 1859. I I . köt. 293. §-át; Kamptz
mint egyharmada barátságos uton
J a h r b . stb. X I . , X X V I I . , X X X . , X L I I . és X L I V .
véget.
kötetét.

több,
nyer

E b b ő l világosan kitűnik a francziaországi békebiráknak jótékony befolyása a peres viszályok sikeres elhárítására; mihez
járul még, hogy a kereskedelmi peres ügyekre
nézve, mint békebiróságok működő mintegy
82 Conseils de prud' hoinmes részből is nem
csekély része az évenkint eléjükbe kerülő
peres ügyeknek barátságos kiegyeztetés által szokott elintéztetni, igy az 1851—60-ki
évtized átlaga szerint az évekint eléjükbe
került 45,363 pereset közöl 27,577 ez uton
lőn elintézve.

Mily roppant nemzetgazdasági nyereség
ez, mily sok család szabadul meg ez uton a
perviszályoknak pénzbeli és egyéb terheitől,
mily számos csekély tárgyú, de sok időt, fáradságot és költséget igénybe vevő perlekedésektől szabadulnak meg a fontosabb jogigények javára kirendelt collegial törvényszékek, mennyire megkönnyebbittetik végre
ezáltal a birói eljárás és a szabadabban folytató permenet! Nem lenne tehát nálunk is
hason intézmény ajánlható?

si terem.
Egy esküdtszéki ülés Zürichben.
Az esküdtszék húsvét után tartandó ülésére 36 esküdt soroltatott ki, kik közül 11-en
mint községi elöljárók elnöki czimet viseltek,
községi tanácsosok, kapitányok számosan
akadtak, átalán pedig sok volt a hivatalos
egyén. Előrelátható volt, hogy a jury, melynek számos igen nehéz s fontos ügy j u t o t t
tárgyalásul, majdnem egészen honoratiorokból álland, tehát ez esetben el kell némulnia azon vádnak, melv et ittott az esküdtszéki
szolgálat messzeterjedő átalánossága ellen
emelni szoktak. Méltán elvárhatták tehát,
hogy a tizenhét férfiú, kiknek nevei a hamvvederből ki fognak húzatni, kitűnő elnökük
vezetése alatt megoldandják nehéz feladatukat.
A tárgyalás némely könnyebb eset elintézésével indult meg, melyek közül egyik is
másik is nem csekély lélektani érdekeltséget
tud költeni.
A . J a k a b , született 1842-ben, a gyújtogatás v á d j a alatt áll. Gyermekkorában neveltetésben nem részesült, később sok ideig
távol volt szülőföldjéről, korábbi életéről
azért kevés tudatik. Bűnösnek vallja magát
8 azt beszélijhogy 1865. januárig Milanóban
egy öntődében munkája után élt, onnan elbocsátva hasztalan keresett Zürichben s
egyebütt foglalatosságot. ,,Márczius 10-kén
dél felé R. faluhoz közeledtem, a falu túlsó
felén az országút mellett egy pajta állott, a
nap oly melegen sütötte oldalát, oda mentem tehát, hogy felmelegedjem. Szomorúan
töprenkedtem, sem pénzem sem foglalatossá-

gom nem volt, az a gondolat villant meg
agyamban, hogy elállván régi mesterségemtől, egy ujat tanulok, az asztalosságot; erre
pedig ugy okoskodtam, sehol jobb alkalmam
nemakad,mint afenyitő intézetben. Gondolatom ténynyé vált, meggyújtottam egy rakás
szalmát, mely a pajta előtt állott s eltávoztam. A pajta azután teljesen elhamvadt."
Miután a zürichi büntető perrendtartás értelmében a j u r y működése megszűnik, ha a
vádlott vallomást tesz: a törvényszék szabta
ki a büntetést. A . J a k a b háromévi fenyitö
fogságra Ítéltetett. Néhány év előtt Zürichben egy hasonló eset fordult elő. E g y Amerikába áhitozó parasztlegény felgyújtott egy
pajtát, a fogházban, valamely mesterséget
remélvén t a n u l n i , melynek segedelmével
szerencséjét akarta az uj világban fellelni.
Hogy minden esküdtszéki ülés alkalmával több csaló áll a jury előtt, azon nem lehet csodálkozni, ha tekintetbe veszszük a
kereskedelmi élet tarka sietősségét. Leányokat házassági Ígéretekkel megcsalni — régi
fogás, de belőle kereseti forrást csinálni, ha
nem is egészen uj, legalább nem mindennapi
eset. B. Henrik, született 1819-ben, jól ismeri a fenyitőház minden zugát; ott tanulta
ki a csizmadiamestersége*', melyet azonban,
ha szabad lábra jut, prózai mesterségnek
tart. Inkább Don J ü a n szerepében kisérti
meg erejét s ügyesen tud ifjú szolgáló-leányokat megejteni, hogy a szerelmeskedés
örve alatt ezen könnyühivő nép összetakargatott filléreit zsebre rakja. D e miután sem
ifjú, sem szép legénynek nem mondhatni,
„solid parthie"-nek a d j a ki magát, a ki csak

|

futólag van pénzzavarban, egy váltó lejártát
várja stb. Ezen keresetforrás már több izben
a fenyitő házba kényszeritette az iparlovagot.
A jelen esetben egyszerre három leányt
keritett hálójába. Az Ítélet háromévi fenyitőházi börtönre szól.
A kempteni születésű, bajor, 28 éves
Keller György, mint tolvaj a haladás legmagasabb fokát érte el. Majd szegény,
majd dúsgazdag körülmények között élő,
országot világot látott tapasztalt egyéniség. A zürichi esküdtszék elé egy lopás
miatt került, melyet a Rheinau-i zárdában követett el, a hol hamisított utazó-levél segedelmével kieszközölte, hogy mint kertész
alkalmaztassák. Ezen bűnténye után megszökött s bejártaAngliát s Francziaországot.
Korábbi élete nem igen világos, egyetmást
mégis tudnak felőle. Berlinben 1863. január
havában megszokottá fogházból, Augsburgban 1864-ben in contumaciam 2 évi fenyitőfogházra Ítélték, Francziaországban 20 évi
gályarabságra 40,000 frank értékéig terjedő

lopás miatt, Majnai Frankfurtban ugyanaz
év április havában elfogatván 23,000 frank
találtatott nála. Frankfurtból Bajorországba
szállíttatván, útközben megszökött s Róma
felé tartott, a hol a pápai katonaságba vétette fel magát. D e csakhamar innen is megszökött s Graubündenben termett, a hol Zizezben a korcsmában egy órát lánczostul
csent el. Onnan Zürichbe sietett, a hol tevékenysége számára dus mezőt remélt nyerni,
de az előre figyelmeztetett rendőrség kézre
kerítette és elfogta. A vádlott nem vonakodik vallani, három évre szabatik büntetése
hossza, azután Bajorországnak fog kiszolgáltatni. Megjegyzendő, hogy a vádlott, a
ki nem választott magának védőt, hivatalos
védelmező rendelését is kikérte magának a
azon kérdésre, hogy hozhat-e fel valamit
védelmezésére, rövid nemmel felelt. Mindenesetre a zürichi büntető perrendtartás hiánya, hogy a vádló rendszer mellett előfordulhat oly eset, melyben védő nem működik.
(Vége következik.)

Lfélék.
— (A pénzügy-minisztérium
rendelete
1866.jan. 16-ról,) az 1865. jul. 10-ik törvény
végrehajtása iránt (bir. tör. 1. 55. sz.), a
hitelintézetekkeli illeték-bánásmódra vonatkozólag, valamint annak minden részvénytársulatra s részvényekre! commandit-társulatokra való részleges kiterjesztése i r á n t ;
érvényes az egész birodalomra. Az Ö cs. kir.
Apostoli Felségétől f. évi jan. 9-ről kelt
legfelsőbb határozatával nyert fölhatalmazás
alapján s az 1865. szept. 20-ki legfelsőbb
nyiltparancs 2-ik czikke mérvadása szerint,
az 1865. juh 10-ikén kelt törvény végrehajtása s részleges kiterjesztése végett rendeltetik:
I. cz. A fönnálló törvények értelmében
fölállított s a birodalmi vagy országos-hatóság fölügyelete alatt álló mindazon intézetek
számára, melyek hitelüzleteket folytatnak,
az 1865. jul. 10-ki törvény I I . czikkében s
a mennyiben azok részvény-társulatok, vagy
részvényekrei commandit-társulatok, annak
I V . czikkében kijelölt kedvezmények is ezennel megadatnak, a nélkül, hogy e végre, a
kezelési okiratoknak az említett törvény I I .

czikkében elrendelt előterjesztésén kivül, az
egyes intézetek további beavatkozására szükség lenne.
I I . cz. A fölebb említett törvény II.
s IV-dik czikkeiben kijelölt kedvezmények
egyszersmind ugyanazon módon minden részvény-társulatra 8 részvényekrei commandittársulatra, czéljuk különbsége nélkül, kiterjesztetnek.
I I I . cz. Az 1865. jul. 10-ki törvény I V .
czikke b. betűjének rendeletei ama fönnálló
társulatokra, melyek a részvényektől, az
eddigi határozatok szerint fizetendő illetéket,
— a részvényeknek még meg nem történt
kibocsátása miatt — eddig nem fizették be,
azon megszorítással alkalmazandók, miszerint az ezen társulatoktól fizetendő illetékek
egész összegét nem szabad azon öszleten
alól mérni ki, mfcly a jelen rendelet szerint az
illető társulatoktól behajtott összes részvényrészfizetésekre esett volna. Larisch s. k.
— (Uj korszerű munka, sajtó alatt.) E
lap mult számával vették olvasóink az előfizetési felhívást K a u t z Gyula: „Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika" czimü a a magyar

ikademia által dijkoszoruzott pályaművére.
A tudós szerző ismert szakképessége s az
akadémia magasztaló bírálata elegendő kezességet n y ú j t az iránt, hogy e mű átalános
és maradandó becsesei bir, s hogy nemcsak
a practicus üzletemberekre, hanem az államférfiakra és törvényhozókra nézve is érdekes
leend. Mi csak arra akarjuk még a t. közönség figyelmét fölhivni, hogy jelenleg Bécsben
a vámügyet szakértők testülete tárgyalja, a
magyar országgyűlés pedig nemzetgazdászati törvényjavaslathoz készül; s igy a
munka egyszersmind korszerű is. A mű első
féle már a jövő hóban, másik fele pedig
május elején fog megjelenni Heckenast Gusztávnál. Előfizetési ár 4 ft. 50 kr. o. é.
= (A porosz egyetemek). A hat porosz
egyetemen s a inünsteri akadémián az idei
félévben 6023 tanuló van bejegyezve, azonkívül 991 rendkivüli hallgató látogatja a
főiskolák i t . A protestáns theologiára adták
magukat 1043-an, közülök 119 külföldi, a
katholika theologiára 657-en, 34 külföldi;
a jogtudományokra 1018, 162 külföldi; az
orvostanra 1159-en, 102 külföldi; a bölcseleti tanszakokra 2146-an, 384 külföldi.
= (Gyermekgyilkolás.)
Az ,,Economist"
és a ,. Journal of the Statistical Society Dr.
Lankester következő adatait teszik közzé,
melyeket Hildebrand évkönyve „csak a nevezett két tekintélyes lapra támaszkodva
merészel átvenni." Londonban a törvénytelen születések száma viszonylag az ország
egyéb vidékeihez kivételesen felette csekély.
Azonban ez nem bizonyít a város magasabb
erkölcsisége mellett, mert biztonsággal fel
lehet tenni, hogy Londonban akad 12000
asszony, kik magzataikat meggyilkolják. A
törvény a gyerrnekölés ellen enyhén j á r el,
ú g y h o g y átalán kétséges, váljon angol törvény szerint bűntettnek tekinthető-e a még
teljesen világot nem látott gyermek megöletése. A z 1844-diki törvény óta, mely a
gyámtól megvonta azon jogot, hogy a törvénytelen gyermek a t y j á t perbe fogja és a
a nevelés s fenntartás összes súlyát az anyára
rója, a törvénytelen születések,száma felette
csekély mértékben csökkent — miglen t u d -

valevő, hogy egész Európában gyarapodott
— de a gyerrnekölés azóta folyvást nagyobb
terjedelmet nyert. Lancashire-ban, Straffortshireben a házasságok igen korán köttetnek, ennek megfelelőleg a törvénytelen
születések száma az illető kerületekben csekélyebb. — Az Ecomist szerint Anglia a
törvénytelen születéseket illetőleg Európában az ötödik helyet foglalja el, a protestáns
államok közül csak Hollandia és Svájcz
örvend kedvezőbb viszonyoknak.
= (Bagno) 1863. deczember 31-dikén a
touloni bagnoban 3088 gályarab tartatott
fogva, 1864-ben eltávoztak 1741-en, szaporodott ama szám 871-el. A távozók közül
125-en meghaltak, 61-en szabadon bocsáttattak, 34-en megkegyelmeztettek, 24-en enyhébb büntetésre Ítéltettek el, 37-en kortekinteteknél fogva fegyenczházakba, 250-en
Kaledoniába, 1202-en Cayennebe vitettek,
3-an megszöktek, 5-en törvényszék elé idéztettek. A 2218 gályarab közül, kik 1865.
január elsején Toulonban voltak, 1029-en
5 — 10, 300-an 11 — 15, 449-en 16—20, 9-en
21—40 évre és 431-en élethossziglan Ítéltettek el. Közülök 1003 házas, 94 özvegy és
1121 nőtelen; 1330 nem tud sem irni sem
olvasni, 31-en jobb nevelésben részesültek.
Legszámosabbak a földmivesek, czipészek,
kővágók, kovácsok, lakatosok, inasok , kereskedők, háztulajdonosok, szabók s szövők.
A viszaesők száma 1860-ban 77-re, 1861-ben
5l-re, 1862-ben 44-re, 1864-ben 32-re rúgott.
— (Helyreigazítás) Mult számunk „Sanctio pragmatica" czikkébenaz első sort ekkép
kérjük kiigazítani: „ M a g a az elfogadás csak
a formulázás kérdése volt." Ugyanezen
czikkhez, a 95. lapon, Erdélyre vonatkozólag
megjegyezzük még, hogy 1723. évben (decz.
30.) a sanctio pragmaticának fejedelmi megerősítése történt. Maga az elfogadás országgyülésileg 1722. mart. 30-án, a felterjesztés
apr. 5-kén s a kihirdetés 1724. febr. 24-kén
ment végbe.
Eelelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .
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Tanulmányok a polgári magánjogi eodificatio terén.
(Suhayda Jánostól.)

Amamérhetlen horderejű feladatok munkálkodást mikép kezdjük, és folyközött, melyeknek megoldása jelen át- tassuk, bogy a siiker kilátásba helyezalakulási korszakunkra nehezedik, ösz- tethessék, ezek azon fő nézpontok,
szes anyagi és alaki jogunk eodificatioja melyeket eleve megállapítani és következetesen szem előtt tartani mulhatlaaz első sorba tartozik.
Eltérve egyelőre az indokoknak, nul szükséges
Egy perczig sem szabad kétkednünk,
melyekezen nálunk már rég óta táplált
hogy
azok, kik e feladat megoldására
óhajtást a jelen idő szerint követelménynyé emelték, — részletes fejtegetésétől, egyelőre hivatva lesznek, önzéstelen
már maga azon átalános hangulat, kebellel, bő ismeretek és tapasztalatok
melyben e követelés nyilvánul, annak birtokával és feláldozó munkakészségalaposságát de egyszersmind visszauta- gel fognak nyúlni azon összekuszált
csomóhoz, mely jogi multunkat és jelesithatlan voltát tanúsítja.
A polgári magánjogi codificatio — nünket képezi, hogy megtalálhassák
mint a jelen tanulmányok tüzetes tár- azon fonalak végét, melyek a jövőhez
gya — a nagy feladatnak, mely összes köthetők; de a czélt csak akkor lehet
jogi életünkre kiterjed, csak egy részét biztos kilátásba helyezni, ha minden
képezi, de lényegileg főrészét, mert a illetékes oldalról a lehetőségig buzgó
magánjogi törvények tiizik ki azon tért, támogatásban részesülendnek, melyet
melyben a tulajdon eszméje valósul, nyújtani mindazokra nézve, kik arra
melyben él, és jogosan tnozog, ennek magukban bármily csekély erőt éreznek,
tehát mint a polgári magánjogi élet polgári kötelesség lévén, jelen igénytesarkeszméjének a hozzá kisebb nagyobb len tanulmányok megjelenése is csupán
rokonságban álló jogintézményekkel és egyedül az imént mondott szempontkapcsolatos és öszhangzó szabályozása ból várja a méltánylatot.
s meghatározása minden törvényhozás
És miután már őseink is Salustiusfőféladatát képezi.
ként: „Majores nostri neque consilii,
Hogy az ezen iránybani alapvető neque audacia eguere, neque superbia

obstabat, quominus aliera instituta, sí
modopróba erant, i m i t a r e n t u r . . . quod
ubique apud socios aut hostes idoneum
videbatur, cum summo studio domi
exequebantur, imitari, quam invidere
bonis malebant*' — mi bár idegen eredetű, de alkalmasnak találtatott, gondosan követték, s nemzeti intézményeinkhez idomitva átültették, és ezen
eljárást korunk a nemzetek közti szorosabb összeköttetésnél, a sürün jelenkező
közlekedési viszonyoknál fogva még
inkább szükségessé teszi, annál kevésbbé
mellőzhetjük a codificatio terén más
rnivelt államok s nemzetek által ugy
az alak mint a rendszer és a jogélet
jelenségei készletének felhasználása körül kifejtett tevékenységnek tanulmányozását, minél bizonyosabb, hogy a
codificatio feladatának megfejtése csak
az ujabb kori jogtudományi és törvényhozási vívmányoknak gondos szem előtt
tartásától s azok gondos összehasonlítása és mérlegezése folytán nyert eredményektől feltételeztetik.
Szólunk tehát legelőbb is azon körülmények- és indokokról, melyek a codificatiót átalában kívánatossá, sőt
szükségessé teszik.
Ezután áttérünk a franczia, porosz
és osztrák polgári törvénykönyvek keletkezési történetére, szerkesztésmódjára, főelveire és rendszerére; továbbá
a némethoni ujabb codificatioi munkálatokra, és ezek után végre hazai törvényeink egybegyűjtése, javítása és rendszeresítése körüli eddigi kisérletekre,
törvényeink és jogi készletünk összeállítására, és ezek folytán szándékunk polgári magánjogunk codificatiojának fő
elveit, rendszerét és tárgyait fő vonásokban fejtegetni.

viszonyok a mivelődés előrehaladtával
mindinkább kifejlődtek, szaporodtak
és szövevényesebbekké váltak, és szültek bizonyos jogszabályokat, melyek
elején csak egyeseknél jelenkezve, később közösekké, végre egyetemesekké
váltak, elannyira, hogy, sem egyénekhez, sem térhez vagy bizonyos osztályokhoz kötve, hanem az emberiség
természetéből következtetve,hasordó körülmények és viszonyok közt mindenütt
érvényt szereztek maguknak. Innét származtak a polgári magánjogi viszonyokat
szabályozó ama sarkelvekés szabályok,
melyekre nézve a mívelődésben előrehaladt népek és nemzetek lényegileg
megegyeznek.
Ezen elvek és szabályok azonban
eredeti egyszeriiségökből és föltétlen
természetükből gyakran kivetközte'tve,
egészen más alakot és szétágazó irányokat vettek a fejledező különféle
körülmények és viszonyok nyomása
alatt; mert majd maguk azon népek,
nemzetek, melyek azokat eredetileg
hosszú szokás utján megállapították,
utóbb szintén ez uton módosították,
változtatták, eltörölték, majd ezen
hatáskört akarva, nem akarva más tekintélyek kezeibe tetfék le; miből az
következett, hogy sok, mi előbb bizonyos jogviszonyokban jogos vala,
ilyen lenni megszűnt, habár a természetes igazság mellette szól vala, mégis kényszerült engedni az erőnek, a
hatalomnak, mely azt feltétlen jogosságától megfosztva, a viszonyok változó
alakjaihoz idomította, és mint ilyent
kötelező erőre emelte.
Minél távolabb esett az emberiség
és társadalmi együttlét eredeti egyszerűségétől, annál különfélébb tényezők
merültek fel, melyek azt, mi régebben
I.
jogos és czélszerü vala, megváltoztatták,
A társadalmi együttlétből kelet- ujabb jogviszonyok keletkeztével ujabb
kezett eleve igen egyszerű magánjogi jogszabályok váltak szükségesekké, vagy

a kornak nyilvánuló szelleme szerint ténete tanúsítja, de alább is tapasztalni
kívánatossá. Innét származtak a tör- fogjuk. De ezek csak arra czéloztak:
vényeknek oly sokféle nemei és fajai, hogy a szokásos törvények is Írásba
melyeket majd minden nemzetnek fej- foglaltassanak, hogy a szétszórt különlődési, illetőleg mivelődési történetében féle törvények, statutumok alkalmazás
tapasztalnunk jutott.
könnyítése tekintetéből egybegyűjtesMinden nemzetnél a szokáson mint senek, hogy igyT aztán ugyanazon állam
legrégibbés eredeti törvénytáron kívül polgárai annak egyes részeiben vagy
még számos irott törvények is voltak, helyein érvényben álló törvényeket és
melyeket a nemzetek, illetőleg államok jogszabályokat könnyebben megismerkülönféle szervezeténél fogva azon egye- hessék, megkülönböztethessék és emlések, testületek hoztak, kik és melyek kezetben megtarthassák.
a törvényhozó hatalmat gyakorolták.
Arra azonban, hogy a törvények
Ily írott törvények néha már egy bizonyos tárgy- és sorrend szerint, és
egészbe foglalva adattak ki, majd az csak az élők gyűjtessenek egybe, az egyelőbbieket is, a mennyiben cz<;lszerü- idejű jogélet kívánalmaihoz idomíttasnek látszott,megváltoztatva, módosítva, sanak, a hiányok, miket a fejlödöttebb
majd ujakkal felváltva Ily gyűjtemé- jogviszonyok határozatlan jogi termények jobbára Corpus juris, Codex, Lex, szete okozott, pótoltassanak, szóval:
vagy Breviárium elnevezés alatt a régi hogy a polgári magánjogi életet szaidőkből ismeretesek. Sőt maguk a szo- bályozó törvények egy a tudomány kökás által behozott jogszabályok is idő- vetelményeinek is megfelelő rendszeres
vel írásba foglaltattak, és külön gyűj- gyűjteménybe ,,törvénykön) v-" vagyis
teményekben különféle elnevezés alatt Codexbe foglaltassanak, és abban egytartattak fenn a hatóságoknál és némely szersmind azon viszony is határozottan
magánosoknál főleg a könyvnyomtatás kifejeztessék, melyben az eddigi jogi kútfeltalálása előtt. E gyűjtemények azon- fők az uj törvénykönyv irányában állni
ban ugy az irott, mint a szokásos tör- fognak, vagyis azoknak a jövőbeni tevényeket illetőleg majd köztekintély, kintélye iránt is intézkedve legyen :
majd csupán magánszorgalom utján csak a XVIII-dik században látjuk a
keletkeztek, és a jogviszonyok elhatá- határozott és már századunk elején
rozásánál néhol ez utóbiak az előbbiek- siikerre is vezetett lépéseket.
hez hasonló érvénynyel használtattak.
A codifieatiónak valódi iránya tehát
A két anyajognak, t. i. a canon- és kezdő pontját a XVIII. század utolsó
római jognak később még azon szeren- negyedében találjuk; ekkor keletkezett
cse is jutott, hogy majd mint elfoga- a porosz Landrecht, ez időben vettetdott bevett, majd mint segédjogi kútfő tek meg alapjai az ausztriai közönséges
szolgált több államokban, — mint alább polgári törvénykönyvnek, és a franczia
látni fogjuk — különben saját honi codexeknek.
E három codex megjelenésének letörvényeik és törvényszokásaik mellett.
Hogy az ekként egy és ugyanazon het tulajdonítani- azon munkásságot,
államban érvényben álló különféle tör melyet a többi nem csak európai, havények és jogszabályok egybegyűjtésére nem más világrészbeni államok a comár régibb időkben is különféle kísér- dificatio terén azóta kifejtettek, mely
letek és sükeres lépések is történtek, munkásság szülte azon számos javasazt az egyes államok törvényeinek tör- latokat és terveket, melyek nagyobb

részben már létesíttettek is, és a jogéletnek átadattak.
Jelesen már életbe léptetett polgári
magánjogi törvénykönyvet illetőleg codexet kaptak
1811-ben Vaadt canton.
1824-ben Luisiana.
1826-ban és ismét 1852-ben Argau.
1832-ben Tessin és Luczern.
1834-ben Freiburg.
1834-ben Massachuset.
1838-bau Németalföld.
1839-ben Sardinia.
1847-ben Solothurn.
1851-ben Vallis.
1855-ben Zürich.
1863-ban Szászország.

Munkában v a n n a k : a hesseni uhségi, a bajor, a belga Codex. Legújabban
pedig Spanyolhonbari is uj polgári törvénykönyv tervezete felett készülnek
tanácskozni.
Az imént felsorolt kész codexeknek
azonban, kivéve a legujabbakat, mint
alább látni fogjuk,a franczia és az ausztriai codex majd alapul, majd mintául
szolgált.
Lássuk tehát a három első és fő
Codexeket egyenkint: miként keletkeztek, mily rendszerre mutatnak, mily
elveken és irányokon alapulnak, és az
illetékes körök felőlük mily véleményben vannak.
(Folytatása következik.)

A szerzői jog törvényhozásának jelenlegi
állapota.
(Vége.)
»Az ész szüleményei is oly tulajdont képeznek, mely a
törvény ótalma alatt áll.«
(Orszb. szab. I. 23. §.)

A németszövetségi bizottmány
törvény- zenedarabokra használása utánnyomatjavaslata a szerzői jogok ótalmáról, iro- nak nem tekintetik, - feltéve, hogy
dalmi és művészeti
művekben.
lényegileg nem a 21. s 22. §§-ban kifejezett tilalmak kijátszása czéloztatik.
Második fejezet.
24. §. Egyes themák átvétele, és
Zenemüvek
utánnyomása.
zenemüvekből vett kivonatok avagy
21. §. Zeneműveknek a szerző ille- csekélyebb terjedelmű egész zenétőleg jogutódjának jóváhagyása nélküli szeti darabok felhasználása minden
erőmüves többszörözése mint utánnyo- feldolgozás nélkül valamely irodalmi
mat az előbbi fejezetben foglalt, s az munkába vagy zeneoktatásra szánt
itt következő különös határozatok ér- gyűjteménybe: nem esik utánnyomati
elbánás alá.
telmében tilalmaztatik.
25 §. A már közzétett szövegnek a
22. §. Idegen zenemüvek kiadása,
egy vagy több, más hangszerekre vagy zenész által költött hangszerzeményhangrai áttétellel, mint a melyre eredeti- nyel leendő lenyomása nem képez utánleg téve volt (Arrangement) : utánnyo- nyomatot. Ellenben csak a költő jóváhagyása mellett engedtetik meg a
matnak tekintetik.
23. §. Ellenben valamely themá- lenyomat: a) ha a szöveg még épen
nak vagy szerzeménynek változatokra, nem, b) vagy csak előadásoknál törtéábrándokra, tanulmányokra és eíféle nendő használat végett (48. §.), c) vagy

végre, ha csak valamely zenemüvei
egyetemben nyomatott le, s az utóbbi
esetben a kö tő a ezimlapon kikötötte,
hogy az más szerzemény kapcsolatában
sem nyomathatik le.
Harmadik
A képzőművészeti

fejezet.

munkák

utánnyomása.

26. §. Az első fejezetben foglalt s az
itt következő különös határozatok értelmében mint utánnyomat tilalmazt-atik a művészeti (rajz- vagy plastikai)
munkáknak a szerző, illetőleg jogutódja
jóváhagyása nélkül történendő többszörözése, — akár erőműves legyen e többszörözés, mint péld. az eredeti lapok
vagy minták használatával, fényképezés, leöntés által, akár utánképzés
segedelmével eszközöltessék, — feltéve,
hogy az utóbbi esetben oly eljárás követtetik, mely által utánképzett több
példányok ugyanazon előkészület segélyével állíttatnak ki, péld. rézmetszet, valamely festmény vagy egy más
rézmetszet után. Egyes másolatok ké
szitése az eredeti mű szerzőjének jóváhagyása nélkül , mint utánnyomat,
mindaddig tilalmaztatik, valameddig
az eredeti mű a szerző tulajdona, s megengedett uton még nem többszöröztetett.
27.§. Az utánnyomat tilalma (26.§.)
alá valamely művészeti munka utánképzésének többszörözése is tartozik,
a mennyiben az utóbbi macában véve
is művészeti munkának tekintendő, s
egyéb uton készül mint az eredeti mű
péld. valamely kép után készült rézmetszet. Az ezen tilalomból eredő jogok érvényesitése az utánképzőt, vagy
ha az utánképzés jogszerűtlen vala,
(26. §.) az eredeti mű szerzőjét illeti.
28. §. A 26 s 27. §§. tilalmai akkor
is alkalmazandók, ha az ótalmazandó
mű fényképezés vagy hasonló eszköz

segedelmével létesíttetett,feltéve, hogy
művészeti munkának tekintetik.
29. §. Az itt előadott tilalmaknak
van a művészeti munkák többszörözése
még akkor is alávetve, ha az utánzott
műtől eltérő nagyságban, vagy ha jelentéktelen eltérésekkel vagy más müeljárás utján eszközöltetett, vagy ha az
eredeti műnek csak egy része forog
kérdésben.
30. §. Valamely művészeti munka
felhasználása egy másik mű létesítésére
nem utánnyomat, a mennyiben lényegileg a jelen tilalom kijátszása nem
czéloztatik. Nevezetesen a plasztikai
müvek Írásbeli rajzolatja vagy a megfordított eljárás — utánnyomatnak nem
tekintendő.
31. §. Az ipartermékekben jelenkező
művészeti munkák utánzása, úgyszintén az ipartermékek utánképzése s
többszörözése, habár az utóbbiak kiállítására művészi képesség volna is
szükséges, nem esnek ezen törvény határozatai alá,
32. §. Nem tekintetik továbbá utánnyomatnak a művészi munkák utánképzésének felvétele irodalmi munkákba,
a mennyiben a sajátlagos müvet ez
utóbbiak képezik, s az utánképzések
csak a szöveg felvilágosítására szolgálnak.
33. §. Nyilvános emlékeknek, melyek utczákon s közhelyeken inaradandólag fölállitvák, — utánképzése nem
tartozik utánnyomati elbánás alá.
34. § A művészeti munkáknak másolatait, utánképzéseit, rajzolatait s utánzásait, akár utánnyomatnak legyenek
tekintendők, akár nem, nem szabad
akképen többszörözni, hogy ez által a
26 - 29 §§. tilalma az eredeti mű alkotójának, illetőleg a 27. §. esetében az
utánképzőnek kárára kijátszassék.
35. §. Valamely művészeti mű tulajdonának megszerzése által a több-

szőrözés joga nem szereztetik meg; arczképeknél azonban e jog a rendelőre
száll. A művészi termék tulajdonosa
nem köteles azt a szerzőnek többszörözés czéljából átengedni.' Mindezen esetekben különös egyezkedésnek van
helye.
36. §. A 2 6 - 3 0 . s 34. §§. szabályai
földrajzi, helyirati, épitészi s hasonló
rajzokat s utánképzéseket illetőleg is
érvényesek, habár nem is volnának
művészeti munkáknak tekintendők.
N e g y e d i k fejezet.
Az utáiinyomatnak
s az utánnyomott
példányok terjesztésének
következményei.

37. §. A ki utánnyomatot készít:
az, ha szándékosan cselekszik, vagy ha
mulasztás terheli, minden egyes károsultnak elégtétellel tartozik. Ha az
utánnyomó ellen semmi vétség nem bizonyul: ugy csak azon arányban köteles az okozott k á r t megtéríteni, a mily
arányban ez által gazdagodott. A ki
utánnyomatot szándékosan eszközöl:
ezenfölül még 600 vámegyleti tallérig
terjedhető pénzbirsággal s e helyett
üzetési képtelenség esetében megfelelő
fogságbüntetéssel és a birtokában levő
utánnyomat elkobzásával fenyíttetik.
Ha az utánnyomat csupán mulasztásból
eredt; valamint akkor is, ha az utánnyomó vétlenül cselekedett: az utánnyo
mó birtokában levő utánnyomatok lefoglaltatnak, s választása szerint vagy
az ótalrni időköz lefolytáig félretétetnek, vagy veszélyeztető alakjuktól
megfosztatván, nekie visszaadatnak. —
Ezenkívül minden ily esetben az után
nyomáshoz megkívántató segédeszközök, mint formák, lemezek, stereotyplenyomatok s több effélék az ótalmi
időköz lefolytáig vagy a veszélyeztető
külalak eltávolitásáig elkoboztatnak.
Az utánnyomat befejezettnek tekinte-

tik, mihelyt egyes lenyomatok egészben vagy részben elkészültek.
38. §. Az ezen törvény értelmében
utánnyomatnak tekintendő müveket
sehol sem szabad terjeszteni. A terjesztő, ha szándékosan vagy mulasztásból cselekedett: a saját cselekménye
általi károkért feltétlen felelősséggel
tartozik, — egyetemleges kötelezettsége
az utánnyomásban résztvevő más személyek által okozott kárra nézve, ha ez
az átalános jogelvek szerint bizonyítható , — fenntartatván. Ha vétlenül cselekedett : akkor a kárért csak
gazdagulásának arányához képest felel.
A ki az utánnyomattal tudva kereskedést üz : ezenfelül ugy, mint az utánnyomó, a 37. §. második pontja értelmében fenyíttetik. A terjesztőknél
talált utánnyomatok, a mennyiben elkobzás alá nem esnek, lefoglalandók, s
a 37. §. 3. pontjában előadott módon
kezelendők.
39. §. Ha a kárpótlásban marasztalt
nem képes a fizetést teljesíteni: ugy a
tőle elkobzott utánnyomatok birói becsű mellett a károsult fél kielégítésére
forditandók. Az e czélból fel nem használt példányok megsemmisítendők vagy
aíiskus általelárusitandók; de valameddig veszélyeztető alakjuktól meg nem
fosztattak vagy az ótalmi időköz le nem
folyt, azokat csupán a kiadásra jogosított, — és ha e jog több személyeket
illet, egyik közülök csak a többiek jogainak tekintetbevételével szerezheti
meg.
40. §. A 37. §. 3. és 4. p. s a
38. §. 4. pontja szerint lefoglalt után
nyomatok és eszközök tulajdonosainak
szabadságában áll ezeket a kiadótulajdonosnak, vagy ha a kiadói jog egyidejűleg több személyeket illet, valamelyiknek ezek közül, — azonban csak
a többiek jogainak tekintetbevételével
eladni.

41. §. A kárvallottat illető kárpót- Ellenkező fenntartásoknak nincs iogos
lásra nézve az illetékes törvényszék az I érvényük.
45. §. Több szerző müvének előadáegyes országokban fennálló törvények
sára mindnyájok engedél) e szükséges.
értelmében hoz ítéletet.
De szöveges zenemüveknél, valamint
Második szakasz.
drámai zenemüveknél a zeneszerző
Drámai zenemüvek és zenemüvek előadá- engedélye elegendő. Elenben, ha vasának tilalma.
lamely drámai műhöz csak egyes
42. § Drámai, drámai zene- vagy zenedarab adatott, akkor ez utóbbi
átalában zenemüveket szerzőjök, illető- előadásához a költő engedélye kívánleg jogutódai engedélye nélkül egészben tatik, s a zene előadását illetőleg,
vagy részben nyilvánosan előadni, vagy akár magánosan, akár a drámával
előadatni mindaddig tilos, inig azok együttesen a 42. §. 1. pontja alkalmakönyv- vagy zenemű-kereskedésben zandó.
46 §. Az, kinek a szerző, müve előmeg nem jelentek. Még ily megjelenéadását
engedélyezte, különös egyezsük után is a drámai vagy drámai-zenekedés
fönntartása
mellett a müvet tetműveket egészben, habár kihagyábokvagy változásokkal is, csupán szerzőjök, szése szerint ismételtetheti. A neki
illetőleg jogutódai engedélyével szabad engedett jogot azonban másra nem
nyilvános szinpadra hozni, a mennyiben ruházhatja.
47. §. Valamely drámai,drámai zenea szerző, müve czimlapján az elöadatás
kizárólagos jogát önmagának nyilván vagy bármely zenemű jogosulatlan előadásaért kárpótlás fejében az egyes előföntartotta.
43. §. A 42. §. tilalma a szerző egész adások kitudandójövedelme, — éspedig,
életén, s halála után az első tiz éven át ha az előadásra vállalkozó vétkes szánterjed. Névtelen, álnevű és hátrahagyott dokkal cselekedett, a napi költség levomüveknél az ótalmi időköz tiz évre ha- nása nélkül, ellenkező es tben a napi költtároztatik, az első előadástól illetőleg, ség levonásával ítélendő oda a jogosultha a 42. §. 2 pontja esetében a mü vala- nak . Ha a mü más müvekkel együtt került
mely könyv- vagy zenemükereskedésben színre, akkor a körülmények tekinmár előbb megjelent, a megjelenéstől tetbe vételével a jövedelemnek megszámitva. Névtelen és álnevű müveknél felelő része állapítandó meg kárpótláazonban, ha ez időköz lefolyta előtt a sul. H a a bevétel ki nem puhatolható,
szerző neve az igtatókönyvbe (51. §.) vagy épen nem létezik, a kárpótlási
való beigtatás által közhirré tétetik, a összeg meghatározása birói mérséklésközönséges ótalmi időköz ( l . p o n t ) jut től függ.
48. §. A kinek valamely szöveges
érvényre. Ez időközök számításánál a
zenedarab előadatására joga van, a
19. §. alkalmazandó.
44. § Drámai mü fordításának elő- szöveget csupán maga számára az
adásához sem az eredeti szerzőjének előadásnáli használat végett kinyosem a fordítónak engedélye nem szük- mathatja.
séges, ha a fordítás könyvkereskedésben
Harmadik szakasz.
már megjelent. Ha pedig még meg
At
alános
határozatok.
nem jelent volna, akkor előadatásához
49.
A szerzőnek, müve többszöa fordító engedélye, ha. ennek a fordítás kiadása jogában áll, megkívántatik. rözése — illetőleg előadatásáhozi kizáró-

lagos joga elidegeníthető és elörökölhető. A háramlási jognak a fiscus vagy
más uratlan dolgok beszedésére jogosultak javára nincs helye.
50. §. Oly müveknél, melyek nyomtatás stb. által többszörösittettek, valameddig az ellenkező bizonyítva nincsen,
az vétetik szerzőnek, ki az első kiadásban, mint ilyen van nevezve. Ha a
munka név nélkül vagy álnév alatt jelent meg, az tekintetik, az ellenbizonyítás fenntartása mellett, jogosult kiadónak, a kinek kiadásában a munka
legelőbb megjelent.
51. §. Az 50. §-ban jelzett müvek
szerzője vagy kiadója a mü megjelenését egy nyilvános, a végre rendelt igtatókönyvbe beigtathatja. A beigtatás
csak a beigtatandó mü egy példányának
előmutatása mellett történhetik, és annak bizonyságául szolgál, hogy a mü a
beigtatás idejében megjelent. A 13. §.
2. és 43. §. 2. pontjában érintett esetekben a beigtatás a szerző vagy más
erre felhatalmazott jogutódának kérelmére történik. A beigtatási könyvbe
történt bejegyzések és az illető hivatal-

nok által abból készített kivonatok
köz okiratoknak tekintendők.
52. §. A jelen törvény határozatai
ellen történt cselekvések miatt csupán
valamely károsult fél kívánatára van
helye birói eljárásnak. Az Ítélethozatal
minden esetben a törvényszékek illetőségéhez tartozik.
53. §. A kártérítési kereset és fenyítő vizsgálat elévülését illetőleg az
országos törvények alkalmaztatnak. Az
elévülés időtartamai azonban öt éven
tul nem terjedhetnek, — azon időponttól számitva, melyben a panaszlott fél
legutóbbi jogellenes tettét elkövette.
54. §. Jelen törvény ótalma a német szövetség egész területére, valamint a német szövetséges államoknak a
szövetséghez nem tartozó tartományaira, melyek számára elfogadtatott,
kiterjed. Különösen külföldi szerzőknek
az ezen területeken megtelepedett kiadóknál megjelent müvei e törvény
ótalmában részesülnek. Mennyiben veendők más egyéb müvek ezen törvény
ótalma alá: különös határozatoknak
tartatik fenn.

A sanctio pragmatica.
, (Jogtörténeti tanulmány Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)

Németalföld maga kérte a sanctio pragmatica közzétételét, „hogy ekkép a z , valamennyi tartományokban változhatlan és
visszavonhatlan törvényt képezzen." A közzététel az 1724. évi decz. 6-kán kiállított
ünnepélyes okirat alakjában meg is történt.
Ez volt első alakzat, melyben a sanctio
Sanction P r a g m a t i q u é et Loy perpetuelle á l'egard de la régle et ordre de
succession et unión indivisible de tous les
RoyaumeSjProvinces et États hereditaires
d e s a M a j e s t é Imp. etCatholique. AYienne
le 6. de Dec. 1724.

pragmatica sajtó utján köztudomásra hozat o t t ; ez volt egyszersmind a formaszerü s
ünnepélyes kiadás, melyben a sanctio pragmatica az európai nemzetközi jogban ismeretessé vált, — s melynek eredeti franczia
szövege és fordítása ekkép hangzik :
Sanctio pragmatica, vagyis örökké
való törvény az 0 császári és cath. fölsége minden királyságai, tartományai, és
örökös tartományaiban való trónkövetkezés szabályzata- és rendjét illetőleg. Bécs,
1724. Dec. 6-án.

Charles par la grace de Dieu Erapereur des Romains toujours Auguste,
Roi d'Allemagne, de Castille, de Leon,
d'Arragon, des deux Siciles, de J é r u salem, d'Hongrie, de Bohémé, de Dalm a t i e , de C r o a t i e , d'Esclavonie, de
Navarre, de Granade, de Tolede, de
Valence, de Galice, de Maiorque, de
Seville, de Sardaigne, de Cordone, de
Corsique, de Murice, de J a e n , des Algarbes, d'Algecire, de Gibraltár, des Isles
de Canarie, et des In des Orientales et
Occidentales, des Isles de terre ferme de
la mer Oceane; Archi-Duc d'Autriche,
D u c de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxenbourg, de
Guddres, deMilan,deStirie, de Carinthie,
de Carniole, de Wirtenberg, de la haute
et basse Silesie, d'Athenes et de Neopatrie; Prince de Svabe; Marquis du St.
Empire de Bourgau, de Moravie, de la
haute et basse L u s a c e ; Comte de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de Tyrol,
de Barcelone, de Fernete, de Kybourg,
de Gorice,de Roussillon et de Cerdagne;
Landgrave d'Alsace; Marquis d'Oristan
et Comte de Geccano; Seigneur de la
Marche d'Esclavonie, du P o r t Naon, de
Biscaye, de Moline, de Salins, de Tripoli
et des Malines etc.

Károly Isten kegyelméből a rómaiak
mindenkoron felséges császára, Németország, Castilia, Leona, Arragonia, mindkét
Siczilia , Jeruzsálem , Magyar-, Cseh-,
Dalmát-, Horvát-, Tótország, Navarra,
G r a n a d a , Toledo, Valenczia, Galiczia,
Majorca, Sevilla, Szárdinia,Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarbia, Algezira,
Gibraltár, a Kanári szigetek, keleti és
nyugati Indiák, az Ocean szigetei és száraz földjének királya, Ausztriai fŐherczeg, Burgund, Lotring, Brabant, L i m b u r g , L u x e m b u r g , Geldern, Mayland,
Stiria, Korontán, Kraina, Würtemberg,
Felső- és Alsó-Szilézia, Athén és Neopatria herczege, Svábhon fejedelme, a
római birodalomnak, Burgauban, Morvahonban, Felső- és Alsó-Lausitzban határgrófja, Habsburg, Flandria, Artoi, T y rol, Barcellona, Fernet, Kyburg, Görtz,
Rousillon és Cerdagne g r ó f j a , Elsasz
l a n d g r ó f j a , Oristan határgófja, Geccano
grófja, a vend őrgrófság, Tótország,
Portenau, Biscaya, Molins, Salin, Tripolis és Mecheln ura stb.

Savoir faisons á t o u s e t á chacuiijqu'il
apartiendra, que les Empereurs des Romains, Rois et Archi-Ducs d'Autriche,
Nos Ancétres se sont donnés par un effet
de tendresse paternelle et par une prevoyance de Sagesse, beaucoup de soins,
pour établic dans notre Auguste Maison
une regle et fbrme de succession pour y
étre á perpetuité immuablement suivie et
observée par toute leur posterité de l'un
et de l'autre sexe, dans tous les événements, que la providence divine pourrait
fairé naitre dans la Suite des temps. Que
l'ordre pour cette succession dans toute
l'etendue de nos vastes Etats, Royaumes,
Seigneuries et Provinces, tant en generál
qu'en particulier et en toutes inseparablement a été introduit et fixé, pour en empecher les demembremens et la division
entre les Heritiers de notre Auguste Maison. Qu'entre autres l'Empreur Ferdinánd
I I . notre trés honoré Bisayeul de glorieuse memoire par son Testament de 10.

Tudtára adjuk mindeneknek összesen
és egyenként, a kiket illet, hogy a római
császárok, királyok, és osztrák főherczegek a mi őseink atyai gyöngédség érzetéből s bölcs előrelátásból sokat tanakodtak a trónkövetkezésnek a mi fölséges
házunkban olyatén rendje és alakja behozatala végett, mely abban örök időkön át
változatlanul mindkét nemen levő utódaik
által követtessék, s megtartassék mind
azon eshetőségekben, melyeket az isteni
gondviselés idők folytán támasztani fog.
— Az örökösödés ime rendje a mi rengeteg államaink, királyságaink, uradalmaink
és tartományaink egész terjedelme szerte
ugv átalában, mint különvéve s mindenütt
szétválhatatlanul immár be is hozattatott
s megállapittatott azoknak a mi felséges
házunk örökösei között lehető szétdaraboltatásának s felosztatásának megátlása
végett. Többek közt a mi dicső emlékezetű
és igen tisztelt dédősünk I I . Ferdinánd császár az ő 1621-iki Május 10-én kelt vég-

de May 1621. confirmé par ses Codiciles
de 8. Aout 1635. a regié l'ordre de suceession entre les Archiducs ses fils et leur
descendents Máles par forrne de fideicommiss perpetuel, appellée communement Majorat, — en ordonant, que les fiiles
renon^assent á l'heredité et se contentassent de leur dot, sauf toutes fois leur
droit de retour, que le meme ordre a été
suivi par feu l'Empereur Leopold, notre
tres honoré Seigneur et pere, de glorieuse
memoire, lequel comme chef de notre
Auguste Maison et seul en droit de (lisposer de ses Royaumes et Provinces héréditaires a établi le mérne Majorat par
ce partage, qu'il fait le 12. de novembre
1703. entre nötre trés cher et trés aimé
frére l'Empereur Joseph d'heureuse memoire, alors Roi des Romains, etNous de
tous ses Royaumes et Etats situé tant
en ses Pays, que dans les Monarchie
d'Espagne, et dans les dependances d'icelle,
et convertit le dit Ordre de Succession
en un vrai droit de primogeniture perpetuel en faveur des Máles et pour plus de
sureté il ajouta a ce traité de trés solennels pactes de succession, ou de famille,
qui furent acceptés et confirmés par serment des parties contractantes de part et
d'autre et dans lesquels, aprés que l'on
eut regié et clairement expliqué l'ordre, qui se dévait observer entre le dit
Empereur Joseph notrc Frére et Nous,
et nos descendans, ou celui des deux,
qui survivrait á l'autre et á sa posterité, dans la maniére de succeder les
uns aux autres, tant en nos dits Royaumes et provinces de par decá, que dans la
Monarchie d'Espagne, et les pais, qui la
composent, a été aussi prineipalement
convenu et disposé, que les Hoirs máles,
tant qu'il y en aura, excluront les femelles á perpetuité, et qu'entre les Máles,
l'ainé exclura aussi tous ses autres fréres
puinés de toute l'heredité de sorté que la
succession á tous ces Royaumes et Etats,
en quelque part qu'ils soyent, demeurera
toüte entiere, et en indivise attachée inseparablement á l'ainé des Máles, selon
l'ordre de la primogeniture; dans lesquels
susdits pactes et conventions de Succession a été aussi disposé et regié la maniére, dont les Archiduchesses se doi-

rendeletével, melyet 1635-iki August 8-án
kelt fiók-végrendeletében is megerősített,
a trónkövetkezés rendjét az ő íőherczegi
fiai és ezek férfi-nemen lévő utódai közt
( közönségesen majoratusnak nevezett
örök hitbizomány alakjára szabályozta,
akként rendelkezvén, hogy a lányok az
örökösödésről lemondának, s megelégednének a kiházasitási kelengyével, érintetlen hagyatván egyébiránt az ő visszaháramlási joguk. — Ugyanezen rend követtetett a mi igen tisztelt és dicső emlékezetű
urunk és atyánk boldogult Leopold császár által, a ki is úgymint a mi fölséges
házunk feje s az ő örökös királyságai és
tartományai felett való rendelkezésre
egyedül jogosittatott, az ő 1703-diki nov.
20-án létesitett osztálya által ugyanezen
majoratust léptette életbe a mi igen szeretett és kedves fitestvérünk boldog emlékezetű József császár akkoron római
császár és mi közöttünk minden ő ugy az
e vidékeken levő mint a spanyol egyeduralom és hozzá tartozó államokban, és a
mondott trónkövetkezési rendet a férfinemen lévők javára valóságos elsőszülöttségi joggá alakította át, s nagyobb biztosság okáért ezen egyezséghez igen is
ünnepélyes örökösödési és családi szerződéseket csatolt, melyek a szerződő felek
által mindkét részről elfogadtattak s esküvel is megerősittettek, és a melyekben
a mondott József császár fitestvérünk és
mi, és a mi utódaink között avagy az által a ki a másikat és annak utódait túlélné
— az egymás után következés módjára
nézve megtartatni kellető sornak mind
a mi mondott innen felőli királyságaink
— és tartományainkban, mind a spanyol
egyeduralomban és az azt alkotó tartományokban szabályozása és világos kijelentése után, — főképen abban is megállapodás történt, s elrendeltetett, hogy
a férfinemen lévő örökösök — a mig csak
bennök tartani fog — a nőket örökre kizárják, és hogy a fiak közt is az öregebb
minden ő ifjabb fitestvéreit minden örökösödhetésből kizárja, akképen, hogy
az örökösödés mindezen királyságokban
és tartományokban, akármelyik oldalon
feküdjenek is azok, egészen és osztatlanul
a fiak legöregebbjét fogja illetni az elsőszülöttség rendje szerint, szétválasztha-

vent succeder au defaut des Máles, si le
Cas y echoit jamais, ce qu'a Dieu ne plaise.
Aprés la mortde FEmpereur Joseph notre
trés eher et trés airaé Frére, étant aussi
devenu l'unique saccesseur et Heritier,
tant de nőtre propre Chef, que par le
droit du sang, et en vertu des dispositions faites par Nos Aügu^tes Ancetres
de tous les Royaumes et E t a t s Héréditaires de par decá; et Nous nous en trovant aujourd'hui le seul Maitre absolu,
avons, par notre declaration et disposition
publiée le 19 A v r i l l 7 1 3 , e n presence d'un
grand nombre de nos Conseillers d'Etat
intimes, Gouverneurs, ou Presidens de
nos Provinces et de nos autres Ministres
renouvellé non seulement le droit de primogeniture, déja si fortement etabli et
enraciné dans notre Auguste Maison; mais
nous l'avons de plusen vertu de notre pleine
puissance et selon l'exigence de l'Etat
et de nos affaires erigé en form de pragma •
tique sanction et d'Edit perpetuel et irrevocable,expliquant nommementcedroit de
primo génit ure et de Succession plus clairement établi par feu 1'EmpereurLeopold
entre les Princes Máles de notre Auguste
Maison et au defaut d'iceux etendu en sa
inaniére aux Arehiduchesses: Nous avons
declaré en des termes intelligihles et expr és, qu'au defaut des Máles la succession
echoira: en premier lieu aux Arehiduchesses nosFilles; en seeond lieu aux Ar
chiduches nos Niéces, Fiiles de Notre
Frére, et cn troisiéme lieu aux Archidu-.
chesses nos Soeurs et enfin a tous les
Heritiers descendans de l'un et de l'autre
Sexe, voulant qu'en tous ses cas, Elles
gardent entre Elles l'Ordre de succession
lineale tel, qu'il est marqué dans notre
susdit réglement, lequel se trouve entierement conform á celui, qui a établi pour
les Máles selon le rang de la primogeniture et succession lin.eal.

tatlanul. — Ugyanezen mondott kötésekben és örökösödési egyezségekben azon
mód is megállapittatott és szabályoztat o k , melylyel kellessék a főherczegasszonyoknak egymás után örökösödni fiak
nem létében, a mit Isten kegyelmesen
eltávolítani méltóztassék! — A mi szeretett kedves testvérünk József császár halála után ugy önfejűnk, — mint vérségi
jognál is és a mi felséges elődeink által
tett rendelkezések erejénél fogva minden
innenfelől való királyságok és örökös tartományok e'gyedüli örökösévé és utódává
lévén, s ugyanazoknak mamár egyedüli
korlátlan urának találván magunkat, a
mi 1713. April 19 én nagyszámú belső államtanácsosaink, kormányzóink, avagy
tartományi főnökeink s más ügyéreink
jelenlétében kihirdetett nyilatkozatunkrendelkezésünkkel nem csak a mi fölséges
házunkban már oly szilárdul fennálló, s
meggyökerezett első szülöttségi jogot
ujitottuk m e g ; de sőt a mi liatalomteljességünknél f o g v a , és a mi ügyeink állapotának kivántatóságához képest ugyan
azt pragmatica
sanctio s örök és visszavonhatatlan végzemény alakjára emeltük,
névszerint az elsőszülöttség és örökösödési következés íme j o g á t , melyet néhai
Leopold császár a mi fölséges házunk
fiherczegüi között létesitett, s azok hiányában a maga módja szerint a főherczegasszonyokra is kiterjesztett vala, világosabban kifejtvén, tiszta és érthető
szavakban kijelentettük: hogy fiak neiri
létében az örökösödési következés első
sorban a mi főherczegasszony-leányainkra;
másod sorban a mi főherczegasszony
unokahúgainkra, fitestvérünk leányaira;
s harmad sorban a mi főherczegasszony
nőtestvéreinkre,s végre u g y az egyik mint
másik nemen lévők valamennyi örököseikre szálljon, — akarván, hogy mind ezen
esetekben megtartassék egymás között az
ágbeli örökösödés, a szerint, a mint a fentnevezett szabályzatban ki van jelölve, s a
mely egészen egyező azzal, mely a fiakra
nézve az elsőszülöttségi és ágbeli örökösödés fokozata szerint meg van állapitva.

En consequence et en execution de
cette sanction la Sorenissime Archiduchesse Marié Josephe, née Princesse Royale d'Hongrie, de Bohémé et des deux

E rendelkezés következésében és annak végrehajtásául a fenséges főherczegasszony Mária Jozéfa született magyar
és csehországi és két-sicziliai herczegasz-

Siciles, a present Epouse du Serenissime
Prince Royal de Pologne et Electoral de
Saxe, a non seulement, avant ses nőces
declaré d'adherer et d'accepter les pactes
de famille, le droit de primogeniture déja
établi dans notre A u g u s t e Maison, et le
susdit Ordre prescrit pour la succession
lineale coníirmant son acceptation par son
acte de renonciation formelle et par son
serment, mais Elle l'a aussi ratifié par
semblable serment, qu'elle a reiteré aprés
son mariage et avec Elle le Serenissime
Roi de Pologne, G r a n d Duc de L i t h u a nie, Electeur de Saxe son Beau-Pére,
comme aussi le Serenissime Prince Royal
et Electoral son Mari ont reconnu, et
se sont obligés, par serment solennel
en termes formelles, d'observer le dit
droit de Primogeniture et le susdit
Ordre de succession; l'est aussi en conformité des dites dispositions que dans
le méme par une declaration et stipulation également solennelle, il a été
reservé á c e t t e ' Serenissimfí Archi-Duchesse et h ses Descendans de l'un et de
l'autre sexe leur droit de succeder aux
Royaumes de ses A y e u x , et aux P r o vinces Autrichiennes selon l'ordre de la
naissance et la régle établie, arrivant le
defaut des Archiducs, ce qu'a Dieu ne
plaise jamais. La méme chose a été observée ensuite avec la Serenissime ArchiDuchesse, Marié Amelie, née Princesse
Royale d'Hongrie, de Bohémé et de deux
Siciles, Epouse de Serenissime Prince
Electoral de Bavarie, laquelle a pareillement avant ses nöces declaré d'adherer et
d'accepter les pactes de famille, le droit
de primogeniture déja etabli dans notre
Auguste Maison et le susdit ordre prescrit pour la succession lineale confirmant
son acceptation par son acte de renonciation formelle et par son serment, l'ayant
de méme ratifié par semblable serment,
qu'Elle a reiteré aprés son mariage et
avec Elle le Serenissime Electeur de Bavier son Beau-Pére, comme aussi le Serenissime Prince Electoral son Mari ont
reconnu et se sont obligés, par serment
solennel en termes formels d'observer le
dit droit de Primogeniture et le susdit
Ordre de succession, en consequence des
predits dispositions par une declaration

szony, jelenleg fenséges lengyel király és
szász választófejedelemi herczeg hitestársa
nemcsak hogy férjhezmente előtt megfog a d t a a családi szerződéseket, és a mi felséges házunkban már életbe léptetett elsőszülöttségi jogot és a fennemlitett előirt
örökösödési rendet elismerni s elfogadni
nyilatkozott, hanem beleegyezését ünnepélyes lemondássals hittelerősitvén, utólagosan menyegzője után ismételt esküvel
jóváhagyott, ugyancsak vele e g y ü t t elismerték apósa a fenséges lengyel király, a
litváni főherczegs szász választófejedelem
és hitvese a fenséges királyi s választófejedelmi herczeg és ünnepélyes esküvel
kötelezték magukat, miszerint az elsőszülöttség eme jogát s az előbb emiitett örökösödési rendet megfigyelni fogják. E g y szersmind és ugyan ezen rendelkezés értelmében fenntartatott eme fenséges főherczegaszszonynak, 8 mindkét nembeli gyermekei számára hasonszerű ünnepélyes
nyilatkozats igéret alapján örökjoguk elődeik királyságaiban és az ausztriai tartományokban a születés és a fenálló szabványok
szerint, ha beállna azon eset, hogy főherczegek többé nem találkoznának, a mit Isten mindenkoron eltávoztatni méltóztassék. Ugyanekképenrendezteték a fenséges
főherczegasszony Mária Amália, született
magyar- s csehországi és két sicziliai herczegno, a fenséges bajor választófejedelmi
herczeg hitvestársának viszonya, a ki
szintúgy nyilatkozatot adott férjhezmenete előtt, miszerint a családi szerződéseket, a fenséges házunkban életbeléptetett
elsőszülöttségi jogot s örökösödési rendet
elfogadjas magátazokhoz fogjatartani,ilyszerű beleegyezését ünnepélyes lemondással s hittel erősitvén, s menyegzője után ismételt esküvel jóváhagyván; hasonlóképen
elfogadták ezt apósa, a fenséges bajor választófejedelem, valamint hitvese is a fenséges választófejedelmi herczeg, ünnepélyes
esküvel kötelezvén magukat, miszerint az
elsőszülöttség emiitett j o g á t s az érintett
örökösödési rendet, t e h á t az imént megnevezett rendelkezést meg fogják tartani,
a mit haszonszerüleg ünnepélyes nyilatkozás s Ígérettel fogadtak. Egyszersmind
fenntartatott eme fenséges főherczegaszszony s mindkét nembeli gyermekei számára örökjoguk elődei királyságaiban s

et stipulation pareillement solennelles; il
a été dans le mérne temps re sérvé á cette
Serenissime Archi-Duchesse et k ses descendans de l'un et de l'autre sexe leur
droit de succeder aux Royaumes de ses
Ayeux et aux Provinces Autrichiennes,
selon l'ordre de la naissanee et la régle
eiablie, arrivant le defaut d'Archiducs, ce
qu'a Dieu ne plaise. E t considerant qu'il
est trés important pour la sureté, repos
et tranquillité de nos Provinces Hereditaires, que Nous possedons dans les Paisbas, que le ditOrdre et régle de succession
indivisible de tous nos Royaumes et P r o vinces Hereditaires situées tant au dedans
qu'au dehors de PAllemagne et le dit droit
de Primogeniture etablie dans notre Auguste Maison soient reQus introduits,
etablis et promulgués dans nos dites P r o vinces de Pais-bas, pour sanction pragmatique et loi perpetuelle et irrevocable
et que pour Pintroduction de cette nouvelle Loi sóit derogé k celle touchant la
succession du Prince des dites Provinces
etablie dans nos Pais-bas par l'Empereur
Charles Quint,d'eternelle memoire, Notre
Predecesseur, par la pragmatique sanction du 4 Novernbre 1549. reQue, par
chacun de leurs E t a t s dans leurs assemblées et jusque á present y restée en
vigueur, et & toutes coutumes de nos dites
provinces pour autant seulement, que les
dites sanction et coutumes ne seraient
pas conformes aux susdit Ordre et régle
de succession, les quelles eu tous autres
cas seront entretenues et observées comme du passé. Nous avons fait communiquer et proposer ce que dessus aux
E t a t s respectifs de nos Provinces des
dits Pais-bas, afin qu'il voulussent se
conformer á cette Pragmatique Sanction, Edit perpetuel et Reglement de
succession indivisible et tous les Etats,
ayant sur ce meurement deliberé dans
leurs respectives Assernblées et specialement reflechi au bien et á l'avantage,
qui en reviendront á nos bons et fidelee
Sujets, ils e'y sont unanimement et volontairement conformés, et ont, en tout
respect et soumission et avec une extréme
reconnaissance, accepté la susdit Pragmatique Sanction, Loi perpetuelle, Reglement de succession et unión indivisible

az ausztriai tartományokban a születés s
a fennálló szabványok értelmeben azon
esetre, ha főherczegek többé nem találkoznának, a mitől Isten mindenkorra megóvjon ! Fontolóra vévén, mennyire követelik
a Német-alföldön birt örökös tartományaink biztonsága, békéje 8 nyugalma,
miszerint az emiitett oszthatlan örökösödési rend s szabvány, valamint az emiitett
fenséges házunkban életbe léptetett első
szülöttségi jog valamennyi Németországon
belül s kivül fekvő királyságainkat s
örökös tartományainkat illetőleg elfogadtassanak, életbe léptessenek s megerősittessenek, és miszerint Németalföldi tartományainkban sanctio pragmatica és
maradandó visszavonhatlan törvény gyanánt kihirdettessenek és miszerint ezenuj
törvény életbe léptével, elődünk boldog
emlékezetű V. Károly császár által alkotott 1549. november 4-dikéről kelt sanctio
pragmatica, mely emiitett Németalföldünkön a fejedelmi örökösödési rendet
szabályozza s mely minden államtól gyűléseikben elfogadtatott s mind ez ideig
törvény erejével birt, eltöröltekneknyilváníttassanak, megszüntetvén egyúttal emiitett tartományaink szokásai is, menynyiben az érintett sanctio s örökösödési
rend szabványaival ellenkeznének, minden
egyéb esetben mint korábban épségben
tartatván: — a fenntebbieket emiitett
németalföldi tartományaink rendeivel közöltettük a végből hogy eme sanctio pragmatikához, örökös edictumhoz s elválaszthatatlan örökösödési rendhez csatlakozanak. Es miután valamennyi rendek érett
meghányás után és kedvelt s hű alattvalóinkra háramló haszon s előny tekintetéből egyhangúlag s szabad akaratból
megnyugodtak volna, az emiitett sanctio
pragmaticát s örökös rendelményt és valamennyi Németországon belül vagy kivül
fekvő tartományaink örökösödési rendjét a
elválaszthatlan egyesülését, maradandó
visszavonhatlan törvény gyanánt, a meny
nyiben az emiitett tartományok uralkodásában az örökösödés rendjét s valamennyi
államaink s örökös tartományaink elválaszthatlanságát illetik, tisztelettel s alázattal és különös hálaköszönettel elfogadták és azonfölül megengedték, hogy azon
sanctio pragmatica, melyet 1549. novem-

de tous nos États, tant au dehors qu'au
dedans de l'Allemagne, enLoi perpetuelle
et irrevocable pour autant qu'elle regarde
de réglement a la Seigneurie et Souveraineté de chacune des dites Provinces,
et l'union indivisible de tous nos P a i s et
E t a t s Hereditaires, consentant de plus á
la derogation de la sanction pragmatique,
établie au mois de Novembre 1549 par
feu de l'Empereur Charles Cinquiéme, de
glorieuse memoire en tant qu'elle n'est
pas conforme á notre susdite sanction
pragmatique, concernant la succession &
la souveraineté des dits Pais-bas et nous
ont supplié trés instamment, de fairé
publier notre dite pragmatique sanction
et E d i t perpetuel, afin qu'il sóit par tous
Nos Royaumes, Provinces et États Hereditaires á toujours observé en Loi irrevocable et inalterable, ainsi qu'il en comte
par les actes de chaque des dites P r o v i n ces, qu'ils Nous ont produits et delivrés.
Nous a grandé et meure deliberation, á
l'avis de notre Plenipotentiaire au G011vernement d'iceux de notre Lieutenant,
Gouverneur et Capitaine General de nos
dits Pais et ont sur le t o u t notre Conseil
supréme etabli cliez notre personne r o yale pour les affaires des mémes P a i s
avons, conformement á l'acceptation en
fait par les dits Etats des Provinces de
nos Pais-bas et á leur requisition, de
notre certaine science, autorité et puissance absolue, quiNous compete ou competer p e u t comme souverain Prince et
Öeigneur de dits Pais ordonné, statué et
decreté, ordonnons, statuons ét decretons
par ces presentes la susdite pragmatique
sanction, Reglement de succession et
unión indivisible, de tous nos Etats, tant
au debors qu'au dedans de l'Allemagne,
en Loi pcrpetuelle et irrevocable dans
nos dits P a i s -baa et qu'en consequence
d'icelles la succession de toutes nos Provinces hereditaires de nos dits Pais, en
une masse et indivisiblement, échoira dorenavant, selon le dit droit de primogeniture et ordre de succession lineale, et
restera a, nos descendansMáles tant qu'il
y en aura aucun, et au defaut de ceux ci,
que Dieu ne veuille, aux Archiduchesses
nos Fiiles, toujours suivant l'Ordre et
droit de primogeniture, sans le pouvoir

ber havában dicsőült és boldog emlékezetű
V. Károly császár léptetett életbe, a
mennyiben emiitett sanctio pragmatikánkkal s az örökösödés rendjével többször
érintett Németalföldünkön ellenkezik ,
megszüntettessék. Kértek továbbá alázatossággal Minket, miszerint eme sanctio
pragmatica és örökös rend élmény kihirdettessék, a végből, hogy valamennyi
királyságaink, országaink s örökös tartományaink által visszavonhatlan törvény
gyanánt megfigyeltessék és hogy nyoma
legyen minden egyes tartomány okleveleiben s irataiban, melyeket elénk terjesztettek. Mi tehát hosszas és érett meghányás után, a Németföldön magunk mellé
rendelt államtanács, kormányzó meghatalmazottunk, helytartónk, kormányzónk
s főkapitányunk és azonfölül ezen tartományok ügyei ellátása végeit általunk
kinevezett tanács meghallgatása után em
litett németalföldi tartományaink beleegyezése s kérelmezése értelmében legjobb
akaratunkkal, tekintélyünkkelés korlátlan
hatalmunkkal, mely a nevezett Németalföldek teljhatalmú fejedelmét és urát illet
vagy illethetne, elrendeltük, határoztuk
s végeztük, elrendeljük, határozzuk s végezzük jelen iratunkkal is, miszerint csak
a többször nevezett sanctio pragmatica,
örökösödési rend és Németországon belül
vagy kivül fekvő tartományaink elválaszthatatlan egyesülése legyen maradandó,
visszavonhatlan törvény gyanánt nevezett
Németalföldünkön érvényben; és miszerint
ennélfogva valamennyi örökös tartományaink örökösödése egy tömegben s oszthatatlanul az emiitett elsőszülöttségi jog
és örökösödési rend szerint történjék
megmaradván fiágbeli utódainknál, a mig
ilyek találkoznak. A fiág magvaszakadtával pedig,a mit Isten eltávoztatni méltóztassék, leányainkra a főherczegasszonyokra szálljon, mindenkor az elsőszülöttség
rendje szerint s a tartományok elválaszthatlansága feltétele alatt. A tőlünk
származó mindkét nembeli törvényes örököseink kihaltávalpedig valamennyi nevezett tartományaink örökösödési joga testvérbátyánk boldog emlékezetű József
császár mindkét nembeli leányaira s utódaira szálljon az elsőszülöttség joga szerint. Es ha megtörténnék, hogy mindkét ág

jaraais partager; et qu'au defaut de tout
Heretier legitime de l'un ou l'autre Sexe,
descendans de Nous le droit d'heritier de
toutes nos dites Provinces échoira aux
Princesses Filles de notre frére l'Empereur Joseph de gloiieuse mémoire, et a
leurs descendans, de l'un et de l'autre
Sexe, selon le dit droit de Primogeniture;
et qu'arrivant l'extinction de ces deux
lignes, ce Droit hereditaire sera entierement reservé aux Princesses nos Soeurs
et leurs descendans legitimes de l'un et
de l'autre sexe.et successivement á toutes
les autres lignes de l'Auguste Maison, á
chacune selon le Droit de Primogeniture
et suivant le rang qui en resultera, et ce
non obstant le reglement et enc enne Loi
touchant la succession de Prince des dits
Pais-bas, etaMie dans les dits Pais par la
pragmatique Sanctionde 1'EmpereurCharles Cinquiéme du quatriéme Novembre
quinze cens quarante neuf', et toutes coutumes d'aucunes de nos dites Provinces
auxquelles, pour les causes et considerations susdites avons de notre dite autorité et pleine puissance derogé et derogeons, en ce que la susdite Sanction et
Coutumes ne seraient conformes á notre
present disposition, voulant qu'en tous
autres cas elles demeurent en leur force
et vigueur et soient entretenues et observées.

megszakadna, ezen örökösödési jog nővéreinkre s mindkét nembeli utódainkra
szálljon, s lassan-lassan fenséges házunk
minden á g á r a az elsőszülöttség joga s
az abból következő rend szerint, — ezt
nem gátolván az emiitett Németalföldek
fejedelmi örökösödési r e n d j é t illető szabványok s korábbi törvények, melyeket V.
Károly császár 1549. november negyedikén egy sanctio pragmatica által léptetett
életbe, nem gátolván továbbá ezt emiitett
tartományaink szokásai, melyeket az előadott okoknál fogva teljhatalmunknál
fogva megszüntetteknek nyilvánítottunk
és ezennel megszüntettünk, a mennyiben
kihirdetett sanctio pragmaticánkkal s
szokásaival ellenkeznének; egyébiránt
akarván, hogy minden egyéb esetben épségben maradjanak és figyelemben tartassanak.

Si donnons en mendement á notre dit
Conseil d'Etat etablie dans notre Paisbas, President et gens de notre grand
Conseil, Chancelier et gens de notre Conseil de Brabant, Gouverneur, President
et Gens de notre Conseil á Luxembourg,
Chancelier et Gens de notre Conseil en
Gueldres, Gouverneur á Limbourg, Foulguemont et Daelhem et d'autres nos Pais
d'outre-Mense, President et Gens de notre
Conseil en Flandres, Grand-Bailly, P r e sident et Gens de notre Conseil en I l a y naut, Gouverneur, President et Gens de
notre Conseil de Namur, Bailly de Tournay et du Tournesis, President et Gens
de nos Chambres des comptes ecoutettes
de Malines et á tous autres nos Justiciers,
Serviteurs, Vassaux et Sujets, presens e t a
venir et chacun d'eux en son retard, que
cette notre presente ordonnance Statut,
Decret et Sanction pragmatique il? retien-

Imigyen parancsoljuk emiitett Nérnetalföldün ön rendelt államtanácsunknak;
nagytanácsunk elnökének s tanácsnokainak; brabanti tanácsunk korlátnokának s
tanácsnokainak, Luxembourgi tanácsunk
kormányzójának, elnökének s tanácsnokainak; gelderni tanácsunk korlátnokjának 8
tanácsnokainak, Limburg, Falckenberg 8
s Dalhein kormányzójának; flandriai t a nácsunknak, elnökének s tanácsnokainak;
hennegaui tanácsunk elnökének s tanácsnokainak; namuri tanácsunk kormányzójának, elnökének s tanácsnokainak; T o u r nay s Tournens vogtjának; mechelni
tanácsunk elnökének s tanácsnokainak s
minden szolgáinknak, hűbéreseinknek 8
alattvalóinknak, jelenleg s jövendőben s
mindazoknak, kiket illet, hogy jelenlegi
rendelményünket, törvényünket s szabványunkat és sanctio pragmatikánkat
megtartsák s megfigyeljék, és örökös, visz-

szavonhatlan törvény gyanánt megtartasnent et observent et fassent retenir et obsák, törvényszékeinknél s pénzügyi kamaserver inviolablement et á toujours pour
ráinknál szerinte j á r j a n a k el és jövendő
Loiperpetuelle et irrevocable enprocedant
miheztartás tekintetéből beczikkelyezzék.
par ce de nos Cours souveraines et des
Ezenfölül akarjuk s rendeljük, hogy a jedits de nos comptes á l'enterinement de
len okirat államtitkárunk által láttomozott
ces dites presentes, et les faisant enregipéldányainak teljes hitele legyen, bárhol
strer pour l'entier accomplissement d'icellegyen is szükséges. Mert ez akaratunk s
les au temps a venir: Voulant et ordontetszésünk. És hogy ez mindenkor állannant en outre, qu'au Vidimus des dites
dóan és változhatlanul érvényben legyen:
presentes v depeché par un de nos Secresajátkezűleg aláirtuk jelen okiratunkat s
taires d'État, pleine et entiere foi sóit
reányomtuk nagy pecsétünket.
a j o u t é e p a r tout, ou il en aura besoin. Car
ainsi nous piait il. E t enfin que ce sóit
chose fenne et stable á toujours, Nos avons
signé ces dites presentes de notre main
et á icelles fait mettre notre grand Siel.
K e l t Bécs császári városunkban s
D o n n é en notre ville et Residence
székhelyünkön Ausztriában deczember
Imperiale de Vienne en Autriche, le
sixiéme j o u r du mois de Decembre, Fan
havának 6-dik napján 1724-ben, uralkode grace mii sept cent vingt quatre, et de
dásunknak a római birodalomban tizennos R e g n e s de l'Empire Romáin le treiharmadik , Spanyolországban huszonziéme, d'Espagne le vingt-deuxiéme, et
kettedik és M a g y a r - s Csehországban
d'Hongrie et de Bohemie aussi le t r e i szintén tizenharmadik évében, — K á r o l y .
ziéme. Charles. Prince de Cordonna P s .
Cordonuai herczeg. P . H 0 Felsége paYt. L . S. P a r ordonnance de Sa Majesté
rancsára A. F. de K u r z .
A. F . de Kurz.
(Vége következik.)

Különfélék,
= (Magánfogházak)
Napról napra g y a rapodik azon tapasztalatok száma, melyek a
magánfogházi rendszert ajánlják. Az utolsó
évi jelentés szerint, mely a badeni központi
fogházról, Bruchsaltól közzététetett, két
év óta nem fordult ott lélekháborodás elő és
öt év óta nem öngyilkosság. A betegek száma az utolsó években ugyanott nem érte el a
közös börtönökét. A fegyenczek legnagyobb
része, kik szabadon választhatnak, inkább a
magánrendszernek vetik magukat alá, semmint a közös fogságnak; sokan a fegyenczek
közül hatévi magánfogság után — hosszabb
időre a törvény nem marasztal el — a czellában óhajt maradni; ez különben még élethossziglan elitélteknél is fordul elő.
= (Postautalványok.)
A porosz posta-

egyesület területén a pénzküldeményekre
nézve a következő intézmény hozatott: nyomatott postautalványokat az egész postaegyesületi területen ingyenesen szolgáltatnak
a postahivatalok s a levélhordók. Ezen utalványok segedelmével a postán eszkozlött
befizetés után 50 tallérig terjedő összegek
bárhova küldethetnek; postadij fejében a t á volság különbsége nélkül j á r 25 tallér u t á n
1 garas, 50 tallér után 2 garas. A kifizetés
minden levonás nélkül eszközöltetik, a küldő
lsvél vagy számla vagy egyéb irat előmutatása után rendelheti el a kiszolgáltatást. A
távsürgönyi forgalomra nézve is ilyféle intézkedés hozatott.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes szánni példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egvetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, február 26.
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1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ít. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Az úrbéri kárpótlási ügy kezelése Kraszna-, Középszolnok-, Zarándmegyékben és
Kővárvidéken és az erd. fóldtehermentesitő kir. alapigazgatóság hirdetménye. (Hivatalos rendelet) —
Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. Suhayda Jánostól. (Folytatás.) — A sanetio pragmatiea. Jogtörténeti tanulmány Ökröss Bálinttól. (Vége.) — Tárgyalási terem. Egy esküdtszéki ülés Zürichben. (Vége.) — Jogirodalom. (3. Személy- és vagyon-biztontalanság.) — Jog- és államtudományi
könyvészet. — Különfélék.

Az úrbéri kárpótlási ügy kezelése
Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zaránd megyékben és Kovnrvidéken.
(Hivatalos rendelet.)

Tekintve, hogy az Erdélytől Magyarországhoz visszacsatolt részekben,
úgymint Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zaránd megyékben és Kő vár vidéken a föld
tehermentesítés más alapokra van fektetve, mint a többi Magyarországon, s
hogy ezen ügylet már legnagyobbrészt
befejeztetett; tekintve továbbá, hogy a
visszakapcsolt részekben az úrbéri kártalanítási tárgyalások az Erdélyre nézve
kibocsátott s az ottani jogi és helyi
viszonyoknak megfelelő legfelsőbb nyiltparancsok és kor mányi rendeletek alapján már megindittatván, azokra további
folyamatukban a törvény alkalmazásában zavar, s az állam, valamint egyesek
jogai és érdekeinek sérelme nélkül más
szabályok alkalmazásba nem vétethetnének, másfelől pedig ezen ügy elintézése a rendes törvényhozás határozatáig függőben nem hagyathatik: Ö cs. k.
Apostoli Felsége mult decz. 15-ről kelt
legfelsőbb elhatározása alapján, mult
évi decz. 28-ról 19256. sz. a. kelt kegyelmes udvari rendelet szerint a magyarországi és erdélyi királyi udvari

cancellariák, valamint a csász királyi
u m által egyetértőleg
pénzügy mi r i a.
elrendeltetett, ho < arbéri és dézsmakárpótlásfc illetőleg üniélyben törvényerővel biró nyiltparanesok és kormány
rendeletek a fennevezett visszakapcsolt
részekre nézve ezentúl is érvényben
m a r a d j a l a k ; hogy továbbá a részek
földtehermentesitési ügycinek a magyar
királyi udvari cancellária felügyelete és
a magyarországi kormányt képviselő
külön előadó odarendelése mellett kezelése külön megbízatás utján ü erdélyi
királyi földtehermentesités
-pigazgatóságra ruháztassék, végre, hogy a
visszakapcsolt részekben két igazoló
bizottmány (Verificiriings-Commission)
székhelylyel Zilahen és Körösbányán
fölállittassék. Ezen intézkedések folyó
évi márt, l-jén lépvén életbe, az illető
földbirtokosok s átalában minden érdeklettek felszólittatnak'. hogy a részek
földtehermentesitési ügyeit tárgyazó
beadván) aikat ezentúl a Szebenben székelő erdélyi fóldtehermentesitő királyi
alapigazgatósághoz intézzék, melynek
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a még hátralevő úrbéri kárpótlási igények bejelentéséről szóló hirdetménye
miheztartás végett oly megjegyzéssel
tétetik itt következőleg közhirré, hogy
az abban kitűzött négy havi határidő a
visszakapcsolt részeket illetőleg jövő
mart. 1-töl leszen számitandó.
Kelt Budán, febr. 1-én 1866. A magy.
kir. helytartótanácstól.
Az erd. földtehermcntesitő kir. alapigazgatóság hirdetménye.
•Tekintve, hogy az egyéni felszólamlások
annyira előhaladtak, hogy az együttes községenkénti felmérés eredménye szerint felmerült területi különbségnek
megfelelő
úrbéri
o
o
kárpótlási tőke egyátalában s azon községeket illetőleg, melyekre nézve az egyéni
felszólamlások véglegesen bevégeztettek,
egyszersmind a kárpótlási tőke után járó
tőkésitett kamathátralék is biztos alapon
megállittathatik ; tekintve továbbá, hogy ezáltal a volt földesuraknak alkalom nyittatik
arra, miszerint a volt alattvalók birtokaiban
időközben történt birtokváltozások a volt
földesurak s a földtehermentesitési alap
érdekében kellően kitisztáztathassanak, valamint, hogy a volt földesurak ezáltal a földtehermentesitési alap megrövidítése nélkül
az előleges úrbéri kárpótlás alkalmával
bárminő okból nem tárgyalt úrbéri természetű földrészletek után is kárpótlást nyerhessenek, s végre, hogy az eddigelé viszont
bárminő okból kárpótlás alá még be nem
jelentett úrbéri állományok is a földmérleti
ügy előrehaladásához képest kárpótlás végett czélszerüen bejelentethessenek: a magas
kir. udvari korlátnokságnak 1865. augusztus
O
O
22-ikén, 3366. sz. a. kelt rendelete nyomán,
melylyel az utólagos s illetőleg végleges
úrbéri s tizedkárpótlási ügy körüli eljárás
utasitásilag s véglegesen szabályoztatott, —
hivatkozva a volt es. kir. országos földtehermentesitési alapigazgatóság részéről 1855.
évi april hó 10-ről s 1859-ik évi junius hó
30-ról 237. és 204. számok alatt, úgyszintén
a kir. főkormányszék mint országos alapigazgatóság által 1863. évi januárius hó
17-én t 3 8 % 8 szám alatt, részint az úrbéri,
részint pedig a tizedkárpótlási ügyet illető-

leg kibocsátott hirdetményekre, az összes
kárpótlási ügy czélszerü s végleges keresztülvitelére nézve a következő, a volt földesurak által követendő szabályok állittattak
meg:
1. Felszólittatnak mindazon volt földesurak, morális testületek, gyámok és gondnokok stb. stb. kik részéről az idézett 1855.
és 1859. évi hirdetmények nyomán egy v.
több urb. állományok, a melyek úrbéri perek
tárgyává nem váltak, vagy ha azzá is váltak,
de folöttök jogérvényes határozat még nem
hozatott s eddigelő még be nem jelentettek,
vagy ha be is jelentettek, de még nem láttattak el, — miszerint ebbeli igényeiket
mától számitandó négy hónap alatt ezen országos kir. földtehermentesitési alapigazgatóságnál közvetlenül, vagy a pósta utján
annyival bizonyosabban, még pedig községenkint bejelenteni, s illetőleg megujitani
igyekezzenek, mivel az ellenkező esetben az
ezen határidő után beadott jelentések csak
az összes kárpótlási ügy bevégzése után, sekkor is csak az illető igénykeresők költségén
fognak tárgyalás alá vétetni, — megjegyeztetvén, miszerint a perbe fogott s jogérvényesen még eddigelő el nem látott úrbéri
állományok bejelentésére nézve a négyhavi bejelentési határidő azon naptól lészen számitandó, melyen a jogérvényes
úrbéri törvényszéki határozat az ígénykeresőnek kézbesittetni fog; önként értetődvén,
miszerint ezen körülményt az igénykeresők
bejelentésük alkalmával, még pedig okmányilag, kötelesek bebizonyítani, minthogy
az ellenkező esetben bejelentéseik elkésetteknek fognak tekintetni, s a valósítási költségeket nem a földtehermentesitési alap,
hanem ők maguk lesznek kénytelenek hordozni.
Ugyanezen, mától számitandó négyhavi
határidő tűzetik ki azon tizedkárpótlási
igényekre nézve is, melyek eddigelé még
nem jelentettek be. A fentebbi szabály, mely
szerint t. i. az esetben, ha a bejelentések a
négyhavi határidő eltelte után adattak be,
azoknak valósitása és további tárgyalása
csak is a bejelentők költségein történend
meg, ezen bejelentésekre nézve is irányadó.
A földtehermentesitési alap érdeke, mint
szintén az összes kárpótlási ügynek mielőbbi
s czélszerü keresztülvitele egyformán meg! kívánják, hogy minden igények a maga
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idejében bejelentetvén, a
földtehermentesitési
országos alapigazgatóság képes lehessen egy
bizonyos terv szerint eljárhatni, annyival
inkább, mivel a számtalan változások, melyek a volt alattvalók birtokaiban, mint
szintén a vételjogosult személyekben is időközben történtek, az igények községenkénti
valósítását egyformán szükségessé teszik; ez
pedig ugy létesittethetik, ha minden egy és
ugyanazon községre vonatkozó igények a
maga idejében be fognak jelentetni.
2. Felszólittatnak mindazon volt földesurak, morális testülek stb. stb. kik az utólagos, s illetőleg végleges úrbéri kárpótlást
s annak tőkésített kamathátralékát igénybe
venni szándékozzák, miszerint ebbeli f'olyamodásukat viszont mától számítandó négy
hónap alatt közvetlen, vagy a posta utján,
tekintet nélkül arra, hogy igényeiket már
bejelentették s talán utólagos úrbéri tőkekárpótlásukat is márkikapták, ezen országos
földtehermentesitési alapigazgatósághoz anynyival bizonyosabban, még pedig községenkint bejelentsék, mivel az ellenkező esetben
az elkésett folyamodványok, mint az előbbeni pont alatt felhozott elkésett bejelentések, csak az összes úrbéri kárpótlási ügy
bevégzése után, s viszont csak az igénykeresők saját költségén fognak tárgyalás alá
vétetni. — Minden jószág-összletre, vagy
jószág-részre (parcellára) nézve, melyre
nézve egy külön határozvány lőn kiadva, az
utólagos kárpótlás iránti beadványok is külön benyújtandók.
3. Figyelmeztetnek azon volt földesurak
stb. stb. kiknek a bejelentett s már kárpótolt úrbéri állományaikból egyes úrbéri
természetű földrészletek bárminő okból kimaradván, valósítás s kárpótlás alá nem
vétettek, s azokat utólagosan kárpótoltatni
kívánják, miszerint ezen egyes földrészleteket állományonként kimutatván, ezen kimut a t á s t a 2-ik pont szerint szerkesztendő folyamodvány mellé csatolni igyekezzenek,
annyival inkább, mivel az ellenkező esetben
az együttes községenkénti felmérés eredményei szerint felmerült területi különbség,
illetőleg területi többlet csak azon földrészletekre fog kiterjesztetni s illetőleg kárpótlás alá számittatni, melyek a már kiadott,
bármikép nevezett kárpótlás megállítása
alkalmával, mint úrbéri természetű s kárpótlás alá tartozó földrészletek valósittattak.

4. Figyelmeztetnek avolt földesurak saját
érdekükben, hogy miután volt alattvalóik
birtokában idő közben számtalan változások
történtek, melyek az együttes községkénti
felmérés eredményei szerint felmerült területi többletre lényegesen befolyhatnak, viszont állományonkint kimutatván, ezen kimutatást is a 2-ik pont alatti folyamodványok
mellé csatolni, vagy legalább a valósitási
tárgyalás alkalmával az illető bizottmánynak
bemutatni igyekezzenek, annyival inkább,
mivel az ellenkező esetben, ha a valósitási
bizottmányok a földmérleti munkálatok alapján a birtokváltozási kimutatások hiánya
miatt a történt birtokváltozásokat tökéletesen ki nem tisztázhatnák, s az eredeti valódi
birtokosokra vissza nem vihetnék, az ez
ötletből felmerülhető sérelmekre többé semmi
tekintet sem fog vétetni.
Az 1. és 2. pontok alatt emiitett bejelentéseknek s illetőleg folyamodványoknak,
ugyszinte azokhoz csatolandó 3. és 4. pontok
alatti kimutatásoknak mikép leendő szerkesztését illetőleg gondoskodni fog a földtehermentesitési orsz. alapigazgatóság, hogy
az érdeklett földesurak az e tárgyban kiadott oktatást az illető hatóságok utján mielőbb megkaphassák; végre
5. Figyelmeztetnek a volt földesurak,
hogy miután az idézett utasítás szabályainál
fogva a valósitási bizottmányok arra vannak
utasítva, miszerint azon állományokat, vagy
földrészleteket, melyek az első valósítás
alkalmával mint tiszta majorsági természetű
birtokok, vagy legalább kétséges természetüknél fogva, fenntartva az úrbéri törvényszékek elhatározását, a kárpótolt úrbéri területből kiszakittattak, az utólagos, illetőleg
végleges úrbéri kárpótlási terület kítisztázása
alkalmával is merőben elmellőzzék s a kárpótlandó területből kiszakaszszák,a mennyiben be nem bizonyittatnék, hogy a kérdésben
forgó birtokok valóban úrbéri természetűek;
minden az ily állományokra, vagy földrészletekre vonatkozó irományaikat előszedjék,
hogy azokat a kitűzendő tárgyalásra magukkal vivén , képesek lehessenek jogos igényeiket a valósitási bizottmányok előtt bemutatni.
Ezen okmányokon kivül szükségeltetvén
mind a még be nem jelentett urbériségek
biztos valósítására, mind pedig különösen
az utólagos, illetőleg végleges kárpótlások

területi kitisztázására a volt földesurak kezein levő, volt alattvalóik úrbéri viszonyaira
vonatkozó magániratok is, milyenek az úrbéri szerződések, osztály- és határ-eljárta
tási levelek, conscriptiok stb. kötelességükké
tétetik a földesuraknak, a kitűzendő tárgyalási napra azokat magukhoz venni, s a valósítási bizottmányoknak, felkérésökre, annyi-

val inkább bemutatni, mivel különösen azon
esetekben, melyekben az előbbeni valósítási
munkálatoknak újbóli megvizsgálása szükségessé vált, azok hiánya miatt az újbóli
megvizsgálás a volt földesurak részére káros
és kijavithatatlan eredményeket vonhat maga
után.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

A franczia

II.
polgári magánjogi

codex

A polgári törvénykönyv (Code) életbeléptetését megelőzte időben Francziaország törvények tekintetében kétfelé
volt szakadva; egyik fele a szokást, má
sik az irott törvényeket követte, innét
voltak az elnevezések is: „pays du droit
couturnier" — „du droit écrit."
Az átalános szokások számát, melyek divatoztak, az írók 180-nál többre
teszik, melyek ismét a helyi szokások
által korlátoltattak. Ezek egymástól
annyira különböztek, hogy d'Aguesseau
korlátnok Bourjon tervét azokból átalános törvényt szerkeszteni, kivihetetlennek találta, és sokan, kik Bourjon
munkáját olvasták, d'Aguesseau véleményét osztják.
De maga az irott törvény ís a helyek szerint különböző volt. Mert a parlamentek gyakorlata és a helyi szokások
a római jogot, melyből az irott törvény
meritetett, kisebb nagyobb mérvben
korlátolták, majd háttérbe szorították
A szokásokon és irott törvényen
kivül és ettől függetlenül még más törvények is bírtak kötelező erővel.
Kezdetben ugyanis a római jog
mindenütt bizonyos tanokra, például a

szerződésekére nézve, ha nem is birt
épen törvényes erővel oly mérvben,
hogy a vele ellenkező határozatok a felsőbb bíróságok által feloldattak volna,
de legalább irott észjogként tekintetett, mint ilyen a bíróságokra nézve is
irányul szolgált, és pótolta a formaszerinti törvényhozás hiányait, mely főleg
a szerződésekkel nem sokat törődött
Következtek lassan lassan az uralkodók parancsai, rendeletei, Ordonnance-ok, Edictumok, Declaratiók. Ezek
majd csak némely amúgy odavetett intézkedéseket foglaltak magukban egyes
jogviszonyok felett; azonban némelyek
bizonyos jogintézményeket is, például
a végrendeleteket, ajándékozásokat felkarolták ugyan egészben és rendszere
sen, de csak vagy formaszerüségek előírására , vagy kételyek eloszlatására
szorítkoztak; magát az anyagot meghatározták ugyan, de többféle alakulásainak fejtegetésébe nem bocsátkoztak.
És mindezen intézkedések az irott törvények vagy szokásos elvekből indulván ki, az érvényben levő szokások
rendbeszedésével beelégedtek.
Végül a parlamentek is szabályrendeleteikkel a törvényhozás hiányait igen jelentős pontokban pótolták,
és azok mindegyike saját törvényke-

zési területére bizonyos elveket ala- s egyenlősítése körül a legrégibb időktől kezdve feltünedeztek.
pított meg.
VII. Károly volt az első, ki áthatva
1789-től kezdve több törvény hozaa
törvények
egyenlőségének szükségétott, de nem a törvények egyenlővé
től,
e
czélra
egy
tervet készíttetett; és
tétele, hanem javitása tekintetéből inezen
terv
az,
melynek
a szokások egydult ki. Az 1789-ki megszüntette a
begyűjtését
és
szerkesztését
köszönhűbéri rendszert, az 1792-ki a hitbizohetni.
1453-ban
elrendelte,
hogy
a szományokat. Némely uj törvények uj,
kások
azon
tartományokban,
melyekben
előbb még nem létezett jogintézményeket hoztak be, mint az 1792-ki a házas- a római jog nem vala érvényben, a
sági elválást, u. a. évi a természetes mennyiben a népek emlékezetében lenngyermekek öröklési képességét. Végre vannak, feljegyeztessenek, minden íarnémelyek az előbbi törvényeket meg- toinányban a gyakorlat emberei által
változtatták, mint az 1793-ki az örök- összeállittassanak, és megvizsgáltatván
lést és az ajándékozásokat, melyek a magas tanács és a parlament által
azonban későbbi törvények által külön- megerösittessenek.
Dumoulin ezt csak előkészítő munféle korlátok közé szoríttattak.
kálatul tekinti arra, hogy az uralkodóHogy a dolgok e sora rosz és tart- nak valódi szándéka, t. i. azokbol egy
hatlan volt, azt a nemzet mélyen belátta, átalános törvény készítése, eszközölmivel a sokféle egymástól különböző, tessék.
sőt egymással ellenkező törvények a
XI. Lajosnak is az vala kívánsága
magánjogi viszonyokban nemcsak ne- Philippe de Commines történetiró szeheziték a közlekedést egy és ugyanazon rint, hogy Francziaországban egyenlő
nemzet polgárai közt, hanem magát az szokások, egyenlő suly és mérték uralálladalmat is, melynek egy összetartó kodjanak, és minden szokások franczia
testületet kellett vala képeznie, mintegy nyelven egy szép könyvben megírastöbb népekké szakgatták, és az állam sanak.
egységének csak álképét mutatták, mert
III dik Henrik alatt Brisson presia nemzeti, és tartományi, vidéki vagy dens e tervet újból felkarolta,mig végre
helyi érdekek gyakran egymással el- Lamoignon praesidens, korabeli jeles
lentétben állottak.
férfiakkal tartott hosszas és tudomáEgy átalános törvénykönyv tehát, nyos értekezletek után, határozatait öszmely a szétszórt, egymástól független, szegyüjté. Szándéka vala Aguesseau
gyakran ellenkező, vagy legalább kü- szerint ama roppant nehéz tervet valólönböző törvény és szabályok halmazát sítani, t. i. hogy minden szokások egyeegy átalános rendszerbe foglalja és düli átalános törvényre visszavitesekként a különféleséget a lehetőségig senek.
egyenlősítse, egyike vala azon jótéteDe mindezen tervek meghiúsultak.
ményeknek, melyekben Francziaország Tgaz ugyan, hogy különféle események
részesülhetett.
is gátolták azokat, de inkább a dolgok
Azonban mielőtt a korszakra, mely akkori rendjén törtek meg, melyeknek
e jótéteményt meghozta, tüzetesen át- eltávolítása még akkor igen messze
mennénk, tekintsünk egy kissé végig vala,
„Mert inig Portalis szerint Franazon jelenségekre, melyek Francziaországban a törvények rendbeszedése cziaországban politikai különbség állott

fenn a személyek között, mig nemesek
és elöjogositottak voltak: a polg. törvénykönyvből nem lehetett azon megkülönböztetéseket és különbségeket kihagyni, melyek e politikai hiúságokon
l'üggöttek, és a családokban egy bizonyos öröklési rendet hoztak létre, olyanok számára, kik a nélkül is egy sajátságos módon éltek az államban."
A holt kéz, noha kisebb mérvben
mint a nemesség, a francziákat az ország egy részében kétfelé osztotta, szabadokra és szolgákra; és a magánjogi
viszonyokban ugyanazon különbségeket szülte, melyeket a nemesség.
A vallási intézményeknek a polgáriakra gyakorlott befolyása e nehézségeket csak növelte. Portalis szerint az
ember állapotának az isteni szolgálattól,
melyet követ, függetlennek kell lennie;
de hogyan lehetett ily változást létre
hozni, mig egy vallás uralkodó volt,
egyszersmind államalaptörvényül ismertetett.
Mindazáltal a nemesség, a holt kéz
és egy uralkodó vallás nem annyira
akadályokat mint nehézségeket képeztek, és bár akadályozták a polgári törvények teljes egyszerűsítését, de az
egyforma törvényhozás megalapításának ellen nem állhattak volna.
A nemesek jobbára a közönséges
törvények szerint éltek. Csak az öröklési és gyámsági jog tekintetében vala
különbség köztük és a nem-nemesek
közt. Nem vala tehát nehezebb ezen
különbségeket egy uj törvénykönyvben
kifejezni, mint a régi szokások közé
feljegyezni.
A szabadok és szolgák közti különbség nem gátolta a rómaiakat polgári törvényeik egybeszerkesztésében,
megelégedtek avval, hogy e különbség
jogi hatályait néhány czimekbe foglalták.

Az uralkodó vallásjogi hatása szinte
beelégedhetett volna néhány czikkel,
melyben kifejezést nyerendett.
Hogy mindez nem j á r t volna nehézségekkel: azt állítani egyátalában
nem lehet, de ez még magában a törvényhozás javítását teljesen meg nem
hiúsította volna.
A való és áthatlan akadály azonban
a tartományi szellemben rejlett.
A különböző, Francziaországba idők
jártával bekeblezett tartományok szokásaikat és törvényeiket magukkal hozták, melyeknek megtartása nekik megengedtetett ; és ők ezen engedélyt
jogként tartották, sőt nem ritkán egyesülésök föltételeként tekintették, némelyek e követelésöket szerződésekkel is
bírták támogatni, parlamentjeik az újítások elleni ellenkezést előjognak, sőt
kötelességnek tartották.
A törvények egyenlőségét ily körülmények közt átalános zendülés nélkül megkísérlem nem lehetett volna.
Eseménynek kellett tehát közbejönni, mely a tartományi szellemet és
egyidejűleg az egyéb nehézségeket,
melyek a törvények egyenlősítését addig akadályozták, megsemmisítse.
1789. augusztus 4. éjjen, midőn a
polgári és politikai jogegyenlőség kikiáltatott : a nemesi jogok megszűntek, sőt maga a nemesség is az 1790.
junius 9-ki decretum által megszüntetett. A fiági és elsőszülöttségi előjogok
pedig az 1790.márcz. 15. és 1791. april
8-ki decretumok által eltöröltettek.
A holt kéz a rabszolgaságnak ezen
lealacsonyító maradványa 1789-ki aug.
4. és 11. örökre eltöröltetett.
A kath. vallás uralkodó jellegét elvesztette, mert Portalis szerint „mindent türnünk kell, mit a gondviselés tür
és a törvény a nélkül, hogy kutatná a
polgárok vallási nézeteit, csak francziákat lásson,mint a természet is csak em-
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bereket lát." Csak igy lehetett a törvényhozást világivá tenni.
A tartományi szellem, megrázkódtatva aug. 4-ke éjjén, minden tartományok képviselőinek a helyi elöjogokróli
lemondása által, Francziaországnak országos kerületekre lett felosztása által
elnyomatott. Megjelent az 1790-ki szövetség, hogy ezen szerencsés változásra
a pecsétet reá nyomja, kinyitá a főket
és sziveket és az ország minden zugában csak az hallatott: „Mi nem vagyunk
többé bretagne-ok, nem orleaniak, nem
párisiak, mi francziák vagyunk!"
Es épen midőn semmi sem látszott
annak útjában állni, hogy a francziák elvégre egyforma polgári törvények uralma alá jussanak: a forradalom, mely
előbb minden akadályt elháritott, maga
szolgált akadályául, ha nem is az uj, de
legalább is egy jó törvényhozásnak.
Az alkotmányozó gyűlés gondoskodását a törvények egyenlősitési feladata el nem kerülhette; de megzavartatva az üléseinek vége felé történt
események által, és feloszlatva munkálatainak bevégzése előtt, e feladatot
utódjainak kényszerült átengedni; nagyobb ünnepélyességül azt az állam
alkotmánylevelébe is felvette, kimondván : „hogy az egész birodalomra nézve
általáiios polgári törvénykönyv
készíttessék. (1791. I. cz.)
Ezen óhajtás azonban meghiusult.
A törvényhozó gyűlés ugyanis a polgári nyugtalanságok miatt az állani
felforgatásának forrongási szakában
törvényhozási tervekkel csak gyéren
foglalkodhatott.
A convent, bár pártokra szaggatva,
mindamellett a polg. tvénykönyvről
meg nem feledkezett. Ez felvállalta e
feladat megoldását, majd okosságból,
hogy azon elégedetlenséget, melyet a
népben a május 31-ke okozott, kiengesztelje, vagy talán „mivel az észnek

is jutott egy pár 'pillanat, melyben szaváthallathatta.'''' A francziák, kik elejénte
féltek, hogy polgári törvényeik szerkesztése a képzelődő tudatlanságnak, a
rendszerek és ujitások szellemének fog
feláldoztatni, megnyugvással tették azt
le egy férfiú kezébe, ki érdemes volt
arra, hogy e munkát szerencsésebb körülményekben előkészithette.
Cambacéres képviselő bátran elvállalta e veszedelmes munkát, mely nem
volt egyéb, mint egy népnek őrültségében bölcs törvényeket ajánlani. 1793.
aug. 9-én terjesztette elő a polg. törvénykönyv tervét. Ezt némelyek ódonszerünek, igen.posit'ivnek találván, ujabb
elveket, s addig nem ismert rendszereket sürgettek; nekik az akkori időben
minden népeknél elfogadott jognézetekkel biró jogtudósok a r r a , hogy az ujjászülött Francziaországnak törvényeket
alkothassanak, képeseknek nem látszottak. Határozattá vált egy bizottmánynak bölcsészekböli kinevezése, s
ennek folytán a polgári törvénykönyv
egy ideig nem is emlitteték.
Cambacéres képviselő 1794. szept.
9-kén egy uj és rövid szerkezetet terjesztett elő, melyből a convent néhány
czikket elfogadott ugyan, de azok soha
ki nem hirdettettek, sem kötelező erőre
nem emelkedtek. Sőt maga a convent
is nem sokára bevégezte működését
égetőbb gondok között, melyekhez a
polg. törvénykönyv nem férhetett, és
igy másodszor is félretétetett.
Az alkotmány harmadik éve néhány
pillanatnyi nyugalmat engedett; ezt az
ötszázak tanácsa felhasználta a polg.
törvénykönyv kidolgozásának újból felvételére. Cambacéres 1796. jun. 14-én
egy harmadik javaslatot terjesztett elő
az 500-ak tanácsának, mely az elsőhez
hasonló volt.
Ez alkalommal már inkább alapithatott saját bölcs nézeteire,noha mégis

némely előítéleteknek itt-ott engednie
kellett; minélfogva a tervezet nem egészen saját meggyőződését mutatja, mint
ezt később a code szerkesztői bevallották ; mit ha követhetett volna, utódjainak alig hagyott volna hátra e téren
tennivalót. Ezen javaslat, habár birálat
végett a törvényszékekhez elküldetett,
tárgyalás alá nem került.
Végre eljöttnek vélték az időpontot, melyben az uj polg. törvénykönyv
létrejövendett, ha 1797 ben azon esemény, mely az ötszázak tanácsának első
megújítását előidézte, abbólCambacéres
képviselőt ki nem ragadja. Ez által
egyszerre eltűntek a remények, és a
megkezdett mű a következő 3 éven át
csaknem teljesen a feledékenységnek
lett átadva.
1800
kí novemb 10-ke a tétlenség©
r
nek veget vetett. Ugyanazon törvény,
mely az interregnumot elrendelte és a
legfontosabb intézkedésekre szorítkozott, megbízta a törvényhozó bizottmányt a polg. törvénykönyv előkészületeivel.
De ennek is a munkába csak belékezdenie jutott, mert a kormányzatban
ismét és pedig lényeges változás történt, mi azonban a polg. törvénykönyv
készítésére nézve egyedüli üdvös eseménynek tekinthető, elannyira, hogy
az eddigi szükségesekké vált halogatásokat. csak legkevésbbé is sajnálni lehetne.
Az első consul fogta fel most ismeretes erélyével az annyiszor félbeszakított müvet, és annak kidolgozására egy
négytagú (Tronchet, Portalis, Bigot
Préamenau és Malville) bizottmányt
nevezett, — feladatául kitűzvén az addigi tervezetekben követett rendnek

egybehasonlitását, azon tervnek, mely
leginkább elfogadhatónak találtatnék,
— meghatározását és ez után a polg.
törvényhozás legfontosabb alapelveinek megvizsgálását.
E bizottmánynak köszönhetni a
polgári törvénykönyv első tervét. Ha a
mű terjedelmét, a czikkelyekbe letett
bölcseséget, a szerkezet tisztaságát tekintjük, a sebesség, melylyel ez létre
hozatott megfoghatlan marad. A bizottmány 1800. julius 18-án neveztetett ki,
és feladatát 4 hó alatt megoldotta.
Mielőtt az államtanács tárgyalása
alá bocsáttatott volna, sajtó utján közzé
tétetett, hogy mindenki hozzá szólhast
son. „Minden állampolgár számolhatot— mint Grenier tribun mondja — ismereteinek hálás elismerésére, és többen
becsületbeli dolognak tartották a kormány szándékának megfelelni és megjegyzéseket tenni. Ezen eljárás a polgári
törvénykönyv alkatrészeit mintegy nationalizálta
A kormány pedig, különösen a eassatioszék valamint a fölebbviteli törvényszékek tanácskozása alá bocsátotta.
Ezek észrevételeiket megtették, melyek
szintén sajtó utján közzé tétettek.
A hatóságoknak, melyek tanácsa
kérdeztetett, — müködésökben kifejtett
buzgósága Portalis szerint, tiszteletet
érdemel. „A törvények alapszabályai
feletti észrevételek és nézetek mindig
hasznosak, ha több oldalról gyakorlott
szakemberektől származnak."
A törvényszékek és hatóságok észrevételeivel az előkészítő munkálat befejeztetett.
(Folytatása következik.)

A sanctio pragmatica.
(Jogtörténeti tanulmány Ökröss Bálinttól.)
(Vége.)

Egy voit még hátra csupán, hogy a sanctio
pragmaticát a külföld is elismerje és biztosítsa. És ez V I . Károlynak legnagyobb munkát, legtöbb aggályt okozott. A történelem
bizonyítja, hogy ez aggály nem volt alaptalan.
Még azon évben tehát, a midőn a sanctio pragmatica, fentebb közlött ünnepélyes
alakjában közzététetett: az épen együtt
ülésező Cambray-i béketanácskozmánynál
sürgette, hogy ezen örökösödési törvény a
Quadruple-allianz valamennyi tagjai által
elfogadtassék s a békekötésnek külön pontjában biztosittassék ( X I I . czikk). De miután a békealkudozás felettébb messze húzódott, s időközben Franczia- és Spanyolország közt a trónörökösnő visszaküldése
miatt súrlódás fejlett ki: V I . Károly a tanácskozmánynál czélt nem érhetett. E helyett tehát Spanyolországgal Bécsben 1725.
apr. 30-án titkos szerződésre lépett, melynélfogva ő, a császár, a spanyol trónhozi
minden igényről lemondott, másrészről S p a nyolország e föltét alatt a sanctio pragmaticát biztositá.
Ez volt első garantiája a sanctio p r a g maticának külföldön. A biztosítás a bécsi
békének X I I . czikkében foglaltatik, s tartalma e következő:
,,Vicis8Ím rex Hispániáé tueri et guarantigiare quoque spondet eum succedendi
ordinem, quem Sua Maj. Caes. ad mentem
Majorum s u o r u m , in serenissima sua domo
et pactis ejusdem antiquis, sub forma perpetui, indivísibilis ac inseparabilis fideicommissi, primogenítura aíFecti pro universis
suae Majestatis ufriusque sexus Haeredibus
et successoribus declaravit et stabilivit,
quique subinde ab ordínibus et Statibus
universis regnorum, Archi-Ducatuum, Ducatuum, Principatuum, Provinciarum ac dítionum ad Serenissimam domum Austriacam
jure haereditario spectantium, communi
omnium Voto susceptus, ac grato submissoquae animo agnitus, atque in vim legis
Sanctionisque pragmaticae perpetuo valitarae in publica monumenta relatus fűit*).
*) Schmaussii Corp. J u r . Gent. Acad. p. 1986.

Második biztositékát a sanctio pragmatica a bocsi béke után az orosz czártól
nyerte, a midőn VI. Károly az Orosz- és
Svédország közt Stockholmban 1725. febr.
22-én kötött védszövetséghez, Bécsben,
1726. apr. 16-án kelt nyilatkozványa szerint
hozzácsatlakozott. Biztosíttatott pedig a
sanctio pragmatica, — bár e néven megnevezve nincsen, — azáltal, hogy a szerződő
hatalmak, a stockholmi szövetségbe a császárt és valamenyi utódait és örököseit
felvették, s a birtokukban levő tartományokat garantirozták. Ez okmány idevonatkozó
pontja: ,,Sacram C. et C a t h . Majestatem,
ipsius haeredes et successores Sveciae ac
Kussiae plenipotentiarii, earundem Majestatum nomine in plenam omnimodamque
tractatus Holmiensis et articuli secreti societatem eodem modo admiserunt, incluserunt et comprehenderunt; atque promittunt,
quod S. C. et Cath. Majestati pro omnibus
suis regnis, provinciis acditionibus posseseis
praenominatae ambae Majestates junctim et
divisim omnes et singulas conditiones, pactiones et clausulas in foedere contentas realiter, reciproce fideliterque praestíturae et
impleturae sínt."
Ugyancsak 1726. évben, a Bécs, aug.
6-án kötött védszövetségnél fogva az akkori
orosz czárnő is hozzá állott a 1725. évi bécsi
békéhez. H o g y ezáltal Oroszország világosan a sanctio pragmaticát akarta védeni,
az érintett szövetségi okmány II. czikkéből
kétségtelen, — mely igy hangzik: ,,Sua totius Russiae Majestas accedit tractatui pacis
d. 30. apr. 1725... W i e n n a e concluso, ejusquae manutenentiam seu garantiam in omnibus ejusdem articulis, — idque intuitu
omnium regnorum et provinciarum a S.
Majestate C. et C. in praesens possessarum
.. . secundum tenorem articuli X I I . . . assumit ac praestare pollicetur"*). Az itt idézett
X I I czikk fentebb már közöltetett.
A bécsi békéhez hozzájárultak m é g : a
Trier , Pfalz- s a Braunschweig-LüneburgWolffenbütteli herczegi házak 1726. aug.
*) Schmaussii p. 2025.

23. és 26-án; a K ö l n - és Bajor fejedelmi ház
szept. 1-én; sőt a Wassenhausenben ugyanazon évi oct:. 12-én kötött egyezmény szerint a porosz király is. Ez egyezmény első
czikke ez: ,,Per hoc itaque foedus sua S. R.
M. Borussiana pollicetur suae S. C. C. M.
manutentionem seu garantiam quoad ordinem successionis in omnibus totius Europae
regnis, provinciis et ditionibus hereditariis
domus Austriae, eo modo et ordine,quo sua
S. C. et C. M. ordinavit in l - o articulo
secreto huius tractatus sive foederis nec aliter, nec alio modo: adeo utsiquis in hoc suae
S. C. et C. M. qualibet de causa armis se
opponere tentatur, t u n c non solum sua S.
R. M. Borussiana auxilia, quae infra in Articulo 7-mo huius tractatus sive foederis stipulata sunt, irrefragabiliterpraestabit, verum
etiam sí res et necessitas postulabunt, aggressori bellum indicet eo modo et forma et
secundum leges et conventiones, quae in
articulo secreto huius tractatus seu foederis
exprimuntur, nec pacem cum illo inibit, nisi
servatis quaeineodem articulo declarantur."
Az uralkodók közti f ü g g ő kérdések kiegyenlítésére 1728. Soisson-ban átalános
congressus tartatott. V I . Károly nagy reménynyel jelent meg. Azonban Franczia-,
Angol- és Spanyolország közt Sevillában
1729. nov. 9-én a császár tudtán kivül k ö t tetvén m e g az egyezvény: ezen a császár
annyira felindult, hogy az ajánlt biztosítást,
— bár egyetlen czélja és reménye volt, — el
nem t'ogadta. E helyett később Angolországgal kibékülve, Bécsben 1731. mart. 16-án
oly szerződésre lépett, melynélfogva egy
részről a császár, a keletindiai kereskedelmi
társaságot végkép föloszlatta; másrészről
Anglia a tractatus II. czikkében a sanctio
pragmatica biztositását m a g á r a vállalta. Az
idézett czikk szavai: „ . . . . Sua R. Majestas
Brittaniae et Celsi ac potentes Ordines generales unitarum
foederati B e l löi i Provincia*
r u m , . . . vigore praesentis Articuli, guarantiammododicti succedendi Ordinisgeneralern
in se suscipiunt,ac quoties opus fuerit, contra
quoscunque praestandam spondent, promittentes proinde,.. quod omnibus viribus suis
t u e r i . . . a c . . . guarantiare velint ac debeant
contra quoscunque, quoties opus fuerit,
illum succedendi ordinem, quem sua Maj.
Caes... Instrumento solenni die 19. april.
1713... declaravit et stabilivit.... i t a , ut

Sua S. R. Brittanica Maj. ac celsi potentes
Domini Status generales foederati Belgii
promittant, ac sese obstringant, quod illum,
vei illám, qui vei q u a e . . . in Regna, Provincias ac Ditiones, quas Sua Maj. C. actu possidet, succedere debent, iisdem manutenere
ac contra quoscunque, qui forsan turbare
hanc possesionem ullatenus praesumerent,
perpetuo tutari velint ac teneantur."
Miután ekkép a béke Angolországgal
helyreállott: elérkezettnek látta V I . K á r o l y
az időt, hogy a sanctio pragmaticát a regensburgi birodalmi gyűlés elé terjeszsze s
annak a bécsi béke I I . czikke alapján ünnepélyes biztosítást szerezzen. E czélból 1731.
oct. 18-án egy előterjesztményt készített,
melyben kijelenté: „hogy az osztrák birodalom fentartása a keresztyénségnek vcdfalul
szolgál, és egyszersmind fentartja az európai
sulyegyent; hogy továbbá a sanctio p r a g matica régi kiváltságokon, elismert jogokon
és örökszerződéseken alapul; hogy az a
szász- és bajor herczegnők lemondásában és
esküjében már szentesítést nyert; végre,
hogy azáltal az uralkodóház hatalma nem
nagyobbul, s a kért biztosítás senkinek ártalmára nem válik."
Az ü g y itt is győzött. Ugyanazon egy
napon, 1732. jan 7-én először a városok,
majd a herczegek „collegiuma" egyhangúlag, — a választófejedelmek tanácsa pedig
jan. 11-én szavazattöbbséggel megadandónak találta a garantiát. Ezen három tanácsból alakulta „conclusum t r i u m collegiorum,"
mely még j a n . 11-én ,,birodalmi véleménynyel" láttatott el. Az utóbbi, Regensburgban 1732. febr. 3-án bizottmányilag ratifícáltatván, átalános birodalmi alkotmánynyá vált.
Ugyanezen évben, az Oroszország és
Dánia közt Koppenhágában május 26-án
létre jött védszövetség Dánia részéről is
meghozta a garantiát a sanctio pragmaticának. A szövetségi okmány IV. czikkében ez áll:
„ . . . S a Majesté le Roi de Dannemark et
de Norvégue... s'engage et p r o m e t . . . pour
lui, ses heretiers et Successeurs, tant Máles,
que Femelles, de garantir la succession
etablie dans la maison Archiducale d'Autr i c h e . . . e t de la maintenir invariablement
de toutes se forces contre un chacun de raaniere, que S. M. de Dannemark et de Nor-

vegue, ses heritiers et Successeurs executeront cette garantie toutes les fois, que Sa
Maj. Imperiale et Cath. pendant Sa vie oű
ses heritiers et successeurs aprés sa raort...
Seront troubler ou attaquer par qui que se
sóit, contre le contenu du dit ordre de Succession du 19. Avril 1713. dans la Succession de tous et chacun des dits Royaumes
et E t a t s hereditaires au dedans ou de dehors de l'Empire, nul excepte"*).
Leghaj ihatatlanabb ellene volt a sanctio
pragmaticának Francziaország, mely az
ausztriai birodalom szétdarabolását saját érdekével megegyezőbbnek hitte. Az 1733.
évben Lengyelországban történt zajos királyválasztás ez oldalról is biztositást szerzett a császárnak. Francziaország t. i. a L o t h ringen- és Bar-i herczegségeket Stanislav
részére, — s ennek elhunytával magának
kérte adatni; és ehhez V I . Károly csak a
sanctio pragmatica garantiájának feltétele
alatt adá beleegyezését. A kölcsönös szerződés 1735. évi oct. 3-án állíttatott ki, s ennek
VI. czikke a sanctio pragmatica biztositását
tartalmazza. Ezen szerződéshez Spanyolország 1736. apr. 15-én, — Don Carlos máj.
1-én és Szárdinia, melylyel e tárgyban az alkudozás 1732. és 1733. években eredménytelenül folyt, aug. 16-án hozzá állottak.
Francziaország még ünnepélyesebb alakban nyújtott garantiát VI. Károlynak a
Bécsben 1738. nov. 18-án létre jött végleges
egyezvényben, — melynek X . czikke a következő :
„Refert se pariter ad ea, quae superius
statuta sunt, suscepta,... sexto praeliminarium articulorum a S. R. Christ. Majestate,
quoad status partim jam tunc a S. Caes.
Majestate possessos, partim ad normám
eorundem praeliminarium articulorum possidendos, sponso seu tuitio vulgo garantia
eius in serenissima domo Austriaca succedendi ordinis, qui sanctione pragmatica
deciina nona április die anno 1713. edita,
uberius fűit explanatus etc. S. R. .Christ.
Majestas se se, ad tuendum praedictum succedendi ordinem, quam validissime obstrinxit: neve dubiumullum, quoad effectum huius
conditionis seu garantiae, euboriri in posterum queat, altefata S. R. Christ. Majestas,
vigore praesentis articuli eandem evictio*) Rousset T . V I I . p. 466.

nem, vulgo garantiam, toties quoties opus
fuerit, praestandam spondet; promittens pro
se, suisque haeredibus et successoribus,...
quod omnibus viribus suis t u e r i , manutenere, ac uti vocant, garantigiare velit ac
d e b e a t , contra quoscunque, quoties opus
fuerit, illum succedendi ordinem, quem Sua
Majestas Caes. instrumento solemni die decima nona A p r . anno 1713.... stabilivit etc.
E t quemadmodum, juxta hanc succedendi
normám et o r d i n e m . . . n u l l a . . . de S. Caes.
Majestate prole mnscula exstante, primogenita F i l i a r u m suarum serenissimarum
Austriae A r c h i d u c u m , . . . . succedere eidem
debet in omnibus regnis, provinciis ac ditionibus, quas actu S. C. Majestas possidet,...
ita S. R. Christ. Majestas promittit et se
obstringit, quod illum vei illám, qui vei
quae,... in regna, provincias ac ditiones,
quas S. C. Majestas actu possidet, succedere
debet, in iisdem manutenere, aut contra
quoscunque, qui forsan t u r b a r e hanc possessionem ullatenus praesumerent, perpetuo
tutari velit ac teneatur."
Ez ünnepélyes egyezményhez a szárdiniai király, Versailles-ban, 1739. febr. 3-án
ujabban is csatlakozott*).
Még a szász választófejedelem is, ki a d dig a biztositásnak ellene volt, kibékült a
sanctio pragmaticával. I I . August lengyel
királynak 1733. évben t ö r t é n t elhunytával,
mint a szász fejedelemségbeni utóda, a lengyel t r ó n t is meg akarta szerezni; h o g y tehát ügyének a császárt megnyerje: a Bécsben 1733. jul. 16-án k ö t ö t t egyezményben
megajánlotta az előbb megtagadott g a r a n t i á t .
Ellenben a bajor választófejedelem, daczára lemondásának ó b neje esküjének: a
regensburgi gyűlésen a d o t t tagadó szavazata
mellett mind végig megmaradt.
E d d i g VI. Károlynak, a sanctio p r a g matica alkotójának biztosítási műveletei.
Mintha sejtette volna, hogy utódának s az
örökösödési törvénynek a garantiára nagy
szüksége leend...
Mi történt a császár halála u t á n ; menynyi hatalmas ellenség s hány oldalról támadta meg a trónt; mint keltek föl Mária
Terézia ellen, Károly Albert bajor választófejedelem, ki a n o á g öröködési j o g á t nem
garantirozta, a porosz udvar, mely biztosi*) Rousset Tom. X I I I . P . I. p. 524.

tást ígért, I I I . A u g u s t lengyel király és
szász választófejedelem, ki magát a biztosításra előbb ünnepélyes lemondással s neje
e s k ü j é v e l , majd ujabban szerződésileg is
kötelezte; mily ellenséges igényeket tápláltak a spanyol, szárd és fraDezia udvarok, a
sanctio pragmaticának előbb mind meganynyi lekötelezett g a r a n t i á i : a történelemből
tudva van.
E n n y i veszély, ennyi ellen közt az ifjú
királynő, hű magyarjainál talált ótalmat. Az
1741. évi pozsonyi országgyűlésen, — azon
termekben, hol tizennyolcz évvel előbb a
sanctio pragmatica nem minden nehézség
nélkül, törvénynyé emeltetett, — védő ka
rokkal fogadták az üldözöttet Magyarország
rendei. E g y lelkesült kiáltás, melyet k a r d o k
suhogása kisért, s mely végig hangzott az
egész hazában: „Moriamur pro rege nost r o " . . . É s a trón meg volt mentve.
Hosszú, kemény csatákban sok jó honfi,
sok hű alattvaló elvérzett, de a sanctio

pragmatica mindeddig fenáll és tiszteltetik.
A történelem musája, — a mint végig hallgatá a fejdelmek garantiáit, és látta később
ellenök védelmi harczban küzdeni e népet a
trón k ö r ü l : e czikkecskét jegyzette még a
sanctio pragmaticához... Vajha olvassák azt
és megértsék az uralkodók!.. „a korona és
törvény garantiája nem a külföld kétes ígéreteiben, hanem a nép hűségében és szeretetében nyugszik !"•*)
*) A sanctio pragmaticáról bővebben: d e s P r a g matischen Archivs Erstes Stüek, Abrahami W i e l i n g :
de sanctione pragmatica T r a j e c t i ad Rheuum 1743.
G. E. Fritschii ius publicum universale. Jenae, 1734,
Fr. D. H a b e r i i n : Kleine Schriften vermisehten Inhaltes. I., I I . Band. Helmstadt 1775. 8. 12—52. 1.
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Nachrichten von der pragmatischen Sanction K
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Tárgjralási terem.
Egy esküdtszéki ülés Zürichben.
(Vége.)

= A zürichi, 18 éves jogtanuló G. Henrik arról vádoltatik, hogy a graubündeni
születésű Salis Jeromost műegyetemi hallgatót febr. 7-dikén rendszeres párviadalban,
szándékosan, azonban anélkül, hogy a viadal halálos megsértését czélozta volna, j o g talanul oly annyira megsértette, hogy annak
folytán márczius 9 kén Salis halála bekövetkezett." Ezen formulázását a vádnak a zürichi büntető törvénykönyv kivánja, mely
elég félszegül az emberölés és a súlyos testi
sértések rovatában tárgyalja a párviadalt.
Uyszerü mesterkélt fogások azonban mindaddig napirenden maradnak, mig nem hagyunk fel azon doktrinár felosztással, melylyel a büntető-törvénykönyvekben az egyes
bűntetteket kisebb-nagyobb rovatokban egymás mellé fűzik. A kérdéses viadalban S.
fején sérülést szenvedett, melyet azonban
az orvos oly jelentéktelennek tartotr, hogy
nem gondolta szükségesnek egymás orvos
által is megvizsgáltatni. S. nem birt izmos
testalkattal s kevéssel ama párviadal előtt

hurutos lázban szenvedett; azonban távolról
sem sejditvén, hogy a vett sérülés veszedelmessé válhatnék, szabadon j á r t kelt, előadásait nem mulasztotta el, sőt a társulati csapszékbe is eljárt. Márczius 5-dikén nyitott
szekeren s szeles időjárás mellett kikocsikázott, derült volt egész nap s minden nyugtalanság nélkül lefeküdt. Másnap panaszolta,
hogy főfájás f a g g a t j a s gyengésnek érzi magát, harmadnapra ki volt teritve. Az orvosok „genyes agy hártyalobnak" mondották
a halál okát. A párviadalban vett sérülés és
a halál közötti okozati összefüggés kérdésének eldöntése orvosokra s tanárokra bízatott,
kik igen alapos véleményt mondottak ki, de
a mint ily esetekben szokásos, nem egyeztek
meg tökéletesen. Ezek alapján a védelemnek
t á g tér volt engedve s az esküdtek 10 percznyi tanácskozás után csakugyan felmentették a vádlottat; a felmentés az államügyész
inditványa ellenére a költségekre is kiterjesztetett.— A 11 órai tárgyalás tökéletesen
drámailag folyt le, a keresztkihallgatás igen
kitűnőnek bizonyult, a vádló s védelmező
ép oly ügyesen kérdeztek, mint a tanuk, kik
nagyobbára tanulók voltak, meggondoltan

feleltek. A párviadalhoz tartozó összes eszközök előhozattak, alkalmazásuk módja a
legpontosabban megmagyaráztatott, az esküdtek az ülés alkalmával jól megismerkedtek az egyetemi élet árnyoldalaival, de
nem akarták a vádlottat bűnbakká kárhoztatni.
Egy iszonyú eset került április 29-kén
tárgyalás alá. Az adlischwyli születésü, 37
éves, házas, Götti Henrik arról vádoltatik,
hogy ujonnanszülött gyermekét megölte
voln tlj cl nép között roppant zajt ütött azon
hir, hogy korábbi 6 vagy 7 gyermekét is
ő maga vesztette el. Mint gyári munkás ismerkedett meg jelenlegi feleségével, kit
1849-ben vett el. Az utóbbi időben jelentéktelen kereskedést űzött borkővel s míglen
korábban jó hirben állott, az utóbbi években
a községtanács bizonyitványa s z e r i n t , m u n kakerülő életet" élt. Egymásután hét gyermeke lett a házaspárnak, kik mindnyájan
épen láttak napvilágot s erős testalkatúak
voltak. Az első gyermek 5 hét után egy
gyermekbetegségben halt bele, a többi az
első vagy második napot sem élte tul. Miután
e feltűnő jelenség az utolsó gyermeknél is
ismétlődött, a lakosság nyugtalan lett. Nyugtalanságát növelte Götti külső közömbössége. ,,Halt meg ismét egy gyermekem, elmehet kend azután é r t e " igy szólította a
sirásót, kivel a csapszékben találkozott és a
legnagyobb közömbösséggel egy fél pint
mustot rendelt magának. A gyermeki hullának hatóságilag rendelt orvosi látlelete azon
eredményhez vezetett, hogy egy erős ásványi sav okozta a csecsemő halálát. Az
árnyékszék megvizsgáltatván egy üvegcse
találtatott választóvízzel. Vegyészi nyomozás folytán azután kétségen kivül helyeztetett, hogy a gyermek salitromsav segedelmével megmérgeztetett. Az embertelen atya
büntette a tanuk nyilatkozatai folytán oly
annyira bebizonyult, hogy az esküdtek rövid
tanácskozás után kimondották a ,,bűnös"
szót, a törvényszék azután halálra Ítélte.
Ekkor az iszonyatos szörny, kinek vásott
közömbössége visszaijesztette a hallgatóságot, könyekre fakadt. Különben nem volt
oly közömbös, mint az ember gránitarczárói,
melynek egy vonása sem változott, következtethette; feleleteit alig tudta előadni oly
erős volt benső meghatottsága. — A kereszt-

s vádló méltóan teljesítették nehéz kötelmeiket.
Az elitéltetés utáni napon Götli Henrik
a fogházi igazgatónak önkéntes vallomást
tett, hogy nemcsak legutóbbi gyermekét,
hanem a korábbi hatot is választóvízzel
megmérgezte, mert „sem neki, sem feleségének nem volt semmije, gyermekekkel tehát
semmire sem juthattak volna;" hogy megmérgezi gyermekét, erre már akkor eltökélte
magát, midőn az még az anyaméhben volt.
— Megdöbbentő a következő adat. Götti az
elővizsgálat alkalmával gyermekei számát
ötnek mondotta, az esküdtek előtt nem tagadt*, hogy „legalább hat gyermeke volt",
s csak midőn később az anyakönyvi kivonatok alapján bebizonyították, hogy hét volt,
jelentette ki, „hogy nem akarja ezt a tényt,
melyet előbb nem tudott, továbbra vitatni."
H a csakugyan elfeledte gyermekei számát,
ugy annál iszonyatosabb.
A gyermekek anyja eleinte szintén vizsgálat alá fogatott, ártatlansága azonban bebizonyult. F é r j e több izben mondogatta neki,
hogy az orvosok állítása szerint soha egészséges, életrevaló gyermeket nem fog szülni,
gyuladásuk volna gyomrukban, a légcső felette szűk, a gyermekek igen kövérek stb.
stb. Midőn az utolsó gyermeket a bábaaszszony megfürösztötte, egyik szomszédnője
az anyához vitte, az anya az izmos gyermeket megcsókolván e szavakat ejté: „kedves
magzatom, vajha egészségben tartana az U r
Isten." — E g y e s orvosok, kik a gyermekek
rögtöni halálakor a házhoz jártak, egyike
bonczolt is egy hullát, rosz színben tűnnek
fel. A halotti czédulák hasmenést, nyálkabőséget, g ö r c s ö t , hörglobot emlegetnek.
Ilyek történhetnek egy hírneves orvosi egyetem közelében. A hatóság sem ment teljesen,
több figyelemmel kisérheté vala a kebelében
történő dolgokat.
Különböző csalási, lopási és gyujtogatási esetek után végül vád emeltetett
meileni születésü L. Jakab ellen, hogy feleségét megmérgezte volna. A házastársak
vagyoni viszonyai kedvezők valának, a h á zasság azonban szerencsétlennek mondható,
mert az asszony részegeskedő volt. Miután
bebizonyult a mireny általi megmérgezés,
öngyilkosságról pedig szó sem lehetett, csodálkozással
fogadta a közönség a vádlott
O
o
kihallgatás itt is kitűnőnek bizonyult; a védő felmentését.

Május 9-dikén összeült a n a g y tanács,
h o g y a Götti védelmezője által benyújtott s
a kérelmezési bizottmánytól hat szavazattal
h á r o m ellenében ajánlott megkegyelmezési
kérelem fölött — mely a halálbüntetést élethossziglani börtönre kérte átváltoztatni —
határozzon. 100 szavazattal 87 ellenében
elejtetett a kegyelmezési folyamodvány. —

A mig a törvény nem törli el, a halálbüntetés mindazon esetekben elrendelendő, melyekben enyhitő körülményt nem lelhetni fel.
Május 10-dikén kora reggel végrehajtatott az itélet Götti Henriken, a nyaktiló véget vetett bűnös életének.
„Alig. D. Str.-Zeit."

Jogirodalom,
3. Személy- és vagyon-biztontalanság. getlensége? vagy talán a cs. k. csendőrök és
A „Jogtudományi Közlönyének 3-ik és
5-ik számában megjelent „A személy- és
vagyon-biztontalanság a mult évekből" czimü czikkét, mint figyelmeztetőt a honunkban mutatkozó hiányokra, én igen alkalmas
időben megjelentnek vélem most, midőn körünkben működik az országgyűlés, melynek
egyik főhivatása a személy- és vagyon-biztonság megállapítására alkalmas törvényeket hozni. Az eddig történtek szerint nem is
kételkedhetni, hogy a közjogi kérdéseknek
elintézése mellett a belbiztonságra vonatkozók is egy főtárgyát fogják képezni az
országgyűlés legközelebbi tanácskozásainak.
H i b á s volna azonban ama vélemény,
miszerint a közbiztonság fenntartását, különösen a lopások és rablások meggátolását
illetőleg minden szabályrendeletek nélkül
volnánk; m e r t , a miként ezt az emiitett czikkek is a 70—71-dik lapon idézik, e részben
a magy. kir. udv. cancellária, és a magy. kir.
helytartótanács részéről történtek kellő intézkedések, melyek, ha pontosan végrehajtatnak vala, a közbiztontalanság miatt panaszkodnunk bizonyára kevesebb okunk lett
volna.*) M i lehetett oka annak, hogy ezen
czélszerü rendeletek, mondhatni, majdnem
csak papiroson maradtak; nem volt-e annak
némi oka, a végrehajtást eszközölni kellendett tisztviselőknek hanyagsága, a közbiztonság iránti részvétlensége, és amiből ezek
eredhettek, a felelősség (hiánya? nem-e némileg az alsóbb hatóságok túlterjedt f ü g *) E véleményt az idézett czikk sem o s z t j a ;
csak hogy a súlyt inkább a praeventiv rendszabályokralátszik helyezni, —az levén föczélja és iránya,
„hogy a baj ne csak ne t ö r t é n j é k , de ne is történhessék. (37. 1.)
Szerk.

katonaság iránti ellenszenv? ennek eldöntését azokra hagyom, kik a közéletben mint
tisztviselők közvetlen résztvettek, vagy pedig a helyszínén a közbiztonságot megzavaró
tettek által közelebb érdekelve, mert érintve
voltak.
Miután pedig az országbírói értekezlet
folytán a magyar büntető törvények és törvényes gyakorlat visszaállíttattak, addig is,
mig a törvényhozás fog a közbiztonság iránt
bővebben intézkedhetni, czélszerü volna az
e részben kimenesztett felsőbb rendeleteket
figyelembe venni és a mennyiben a mai viszonyok között lehetséges, alkalmazni. Nem
is volna már szükséges azoknak feltalálása
végett a régi iratok közt kutatni, miután
azokat Oszwaldt Lajos pestmegyei központi
fenyitőtörvényszéki helyettes elnök ily czim
alatt: „Gyűjteménye azon felsőbb szabályrendeleteknek, melyek 1752-ik évtől 1847-ik
évig fenyitő ügyekben kibocsájtattak és még
jelenleg is érvényesek" hiteles kútfőkből
gyűjtött és közölt, P e s t e n 1864. Kiadta
Eggenberger Nándor, s igy azoknak használhatóságát lehetségessé tette.
Sok üdvös rendeletek foglaltatnak eme
gyűjteményben, melyek ha pontosan megtartatnának, a közbiztonság bizonyosan jobb
karban volna; de a felsőbb bíróságoknak
sem kellene a büntető ügyek felülvizsgálatánál annyi hiányokkal küzdeni, mint jelenleg.
A lopásokat, rablásokat illetőleg különös
figyelmet érdemel az emiitett gyűjteményben a VI. szám alatti magy. kir. helytartótanácsi 1794-ki márczíus 21-kén 4052. sz. a.
kelt intézvény, melyben ama rendszabályok
közöltetnek, melyek kir. személynöki értekezlet alapján a rablások és marhalopások

elhárítása és az illető orgazdák mikénti megfenyitése tárgyában alkottattak és legfelsőbb helyen megerősíttettek. (L. a 15. lapon).
E tekintetből szinte figyelmet érdemelnek
az említett gyűjteményben a X V I I . és L I I .
sz. a. levők, melyek az előbbivel együtt számos intézvények által megtartatni szorgalmaztattak, mint az ott a 15-ik lapon * alatt
előadva van.
E szabályrendeleteknek pontos és lelkiismeretes végrehajtása sok bűntettet akadályozhatna meg. H a az országgyűlés annak
idejében, mint remélhetni, a legezélszerübb
megelőző és megtorló törvényeket fogja
alkotni, ezeknek is üdvös hatásukat csak
ugy remélhetjük, ha azok, mint az értekező
is a 38-ik lapon mondja, és mi legfőbb, pontosan és lelkiismeretesen végre is fognak
hajtatni; mi nélkül t. i . a pontos végrehajtás
nélkül, a legbölcsebb, legezélszerübb törvények is csak, mint mondani szokás, irott
malaszt maradandnak.
Csatskó Imre.

Jog- és államtudományi könyvészet*).
8. Oszvaldt L a j o s : Gyűjteménye azon
szabályrendeleteknek, melyek 1752. évtől
1847. évig fenyitö ügyekben kibocsáttattak
és még jelenleg is érvényesek. Pest, 1864.
Kiadja Eggenberger Nándor, 121. 1. VI.
10. Országgyűlési emlékkönyv. Falk
Miksa, Horváth Boldizsár, J ó k a y Mór, Kriza
János, Pálffy Albert, P á k h Albert, Salamon
Ferencz, Tóth Lőrincz, U r h á z y György,
stb. közreműködésével. Hajnik Károly felelős szerkesztő. Farkas Albert főmunkatárs.
Heckenast Gusztáv kiadó-tulajdonos. Pest,
1866.1. füzet. A r a a 10 füzetnek Pest-Budán
házhoz hordva 4 ft. Postán szétküldve 5 ft.
*) Iíogy ez állandó rovatunk minél teljesebb legyen, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az újonnan megjelenő müvekből egy -egy példányt szíveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.

11. Magyar polgári magánjog és törvénykezési eljárás, a legújabb törvények és
legfelsőbb rendeletek nyomán, jogtanulók
használatára. Irta ÜkrÖss Bálint. Kiadja
Heckenast Gusztáv. P e s t , 1864. Á r a 2 ft.
12. A magyar árvagyám, összehasonlítva
az osztrák birodalmi törvényekkel s világosiivá a jászkun kerületekben divatozott gyakorlati eljárással. I r t a Kovács Zsigmond.
P e s t , Eggenberger Ferdinánd bizománya
Á r a 1 ft.
13. A külhoni fogházak börtön-rendszereiről. Töredékek RézsŐ Ensel Sándor uti
naplójából. (A Bruchsali fogház rajzával).
Pest, Kugler Adolf kiadása, 1865. Á r a 50 kr.
14. A magyarhoni telekkönyvi eljárás
vázlata, az abban felismert hiányok fölötti
észrevételekkel. I r t a Fiedler Ignácz. Pest,
Kugler Adolf sajátja, 1866. Á r a 60 kr.
15. Az 1865-iki magyar országgyűlés és
a magyar alkotmány. Különös tekintettel a
fenforgó pénz- és hadügy kérdéseire. I r t a
Zách József, okleveles reáltanár. Pest, 1866.
K u g l e r Arlolf bizománya. Á r a 20 kr.
16. A pesti magyar nemzetgyűlés 1848ban. Közli P a p Dénes. Pest, 1866. Ráth
Mór. I. fűzet. Á r a 1 ft. 30 kr.
17. A nemzetgazdaság története Magyarországon. Rövid vázlatban irta Deák
Farkas. P e s t , Stolp Károly kiadmánya,
1865. Ára 1 f t . 20 kr.
18. A szolgabírói hivatal. Irta Zsoldos
Ignácz. Törvénykezési rész. I. füzet. Pest,
1866. Müller Gyula sajátja. Negyedik kiadás. Ára az egész műnek 4 ft.
19. A szolgabirák és megyei esküdtek
hatásköre és teendői. Törvénykezési, közigazgatási, váltó- és rendőrfenyitéki ügyekben, irománypéldákkal betűrendben. I r t a
Kassay Adolf. Pest, Stolp Károly tulajdona, 1866. Á r a 1 ft. 60 kr.
20. A kérdések kérdése. I r t a Mocsáry
Lajos. Pest, 1866. Kiadja R á t h Mór. Á r a
50 kr.

Különfélék.
— (A m. kir. helytartótanács
körrendelete
az ország valamennyi
törvényhatóságaihoz.)
A budai cs. kir. országos hadfőparancsnoksághoz terjesztett jelentések szerint még

mindig fordulnak esetek elő, hogy a polgári
hatóságok részéről katonai egyének házassági kérvényei felesleges okmányokkal és
kelleténél magasabb bélyeggel ellátva kül-

detnekaz illető hadtest-parancsnokságokhoz.
Ugyanezen hadfőparancsnoksághoz feljelentetett továbbá, hogy a szabadságos- és tartalék-legények házassági kérvényeik és okmányaik kiállításáért leginkább a községi
jegyzők által aránytalan magas dijak követeltetnek, melyek a szegényebbeket annyival jobban sújtják, minthogy az ezen kérvényekre keletkező határozatok sokszor az
óhajtott várakozásnak meg nem felelnek. Az
emiitett országos hadfőparancsnokságnak
folyó hó 7-ről 63. szám alatt kelt megkereséséhez képest meghagyatik ennélfogva a
közönségnek, hogy az alattas közegeket és
községi elöljárókat az 1864-ik évi május
12-ről 38696. szám alatt kelt itteni intézvény értelmében a felesleges okmányok
kiadásától eltiltsa és ezen intézvényben foglalt szabály szigorú megtartására kötelezze;
egyszersmind pedig intézkedjék, hogy a
községi jegyzők a házassági folyamodványok
szerkesztéséért egy. egészen mérsékelt, eleve
meghatározandó, s a községben hözhirré
teendő dijon felül — né követeljenek; határozottan kijelentetvén, hogy sem a jegyzőnek, sem a községi elöljáróságnak az ez
érdemben hivatalból kiállított okmányokért,
aláírás és pecsét-rányomásért dijt elfogadni
egyáltalában nem szabad. Kelt Budán jan.
hó 15. 1866. A magy. kir. helytartótanácstól.

intézvény kapcsában tudomás és közzététel
végett ezennel értesíttetnek. K e l t Budán
1866. évi január 23-án. A m. kir. helytartótanácstól.
— (Az olaszországi törvényhozás)
szakadatlanul azon fáradozik, hogy birodalomszerte lehetségessé tétessék egy egységes
jog alakulása. A z 1865. év jelentékenyebb
törvényei is e czélt tarják szem előtt; említésre méltók a következő törvényhozói munkálatok: Az 1865. márcz. 20-dikán kelt községtörvény, a franczia szellemben szerkesztett
márcz. 20-dikáról és junius 18-dikáról kelt
törvények, melyek a közigazgatási
igazságszolgáltatást
szervezik, végre a szintén
márcz. 20-dikáról kelt közmunkákat (főleg
országutakat)
és a kisajátitást rendező törvények.
= (Dümler kiadásában) megjelent: Das
weströmische Reich besonders unter den
Kaisern Gratian, Valentinian II. und Maximus (375—388.). Von Dr. Heinr. Richter.
44 iv. 8-rét. Ara 3 tall. 20 gr.
— (Kinevezések.) Kineveztettek: Papp
Sándor
a Buttyán Imre lemondása folytán, szolgabirdi esküdtté, Kővárvidékén, a nagy-somkuti j á r á s b a n ;
Hajóssy
Ottó közigazg. kiadó, megyei harmadaljegyzővé, Cziffra Imre irnok közigazg. kiadóvá
és Eugyecz Gyula dijnok, megyei Írnokká Békésmegyében; a Haidl Károly füzesi járásbeli esküdtnek
elhunyta folytán üresedésbe j ö t t esküdti állomásra
Pap Antal tisztb. esküdt Vasmegyében; az üresedésbe j ö t t aljegyzői állomásra Mar só Béla első irnok
s tisztb. aljegyző, s az ennek folytán megürült első
irnoki állomásra Nagy Lajos tisztb. aljegyző, czimének megtartása mellett, szab. kir. Szakolcza városánál; a városi számvevőséghez Krenedics
Károly
számvizsgálóvá, Dulitzky István e. rendű számtisztté,
Kupfer Károly m. rendű számtisztté, végre Szabó
Béla számsegéddé,szab.kir. P e s t városánál; Gyürlcy
Ábrahám cs. kir. kamarás a m. kir. helytartótanács
tisztb. titkárává, dijelengedés mellett; Buttyán Imre
nagy-somkut-járásirendes esküdt, kővárvidéki csendbiztossá; Vidovics Mihály halála folytán Kovács
Károly másod-alispán első alispánná, Stammer Sándor főügyész másod-alispánná, Kókay István első
alügyész pedig fóügyészszé Csongrádmegyében;
' Kubinyi Sándor h. ügyvéd nyitra-alsójárási alszolgaj biróvá, Dingha Dániel, Dömötör György, Gott\ preisz Rudolf és Buczkó Béla tisztb. esküdtekké
i Nyitramegyében.

— (A nm. m. kir helytartótanács
körintézvénye valamennyi
törvényhatósághoz.)
Folyó hó 2-ról 20128. szám alatt kelt kegyelmes udvari rendelvény szerint a császári
kii ályi osztrák kormány és a Liechtenstein
fejedelemség közt egyrészről, a porosz és
bajorországi kormányok között pedig — a
többi német vámegyleti álladalmak hozzájárulásának fentartása mellett, másrészről,
az okmány-és levélbélyegek, hivatalos pecsétek és tanúsítványok, nemkülönben ily tanúsítványoknál használtatni szokott mintázatoknak hamisítása és a vámhivatali áruzárak
megsértése ellen kötött kölcsönös védszerződéshez a nassaui herczegség kormánya is
hozzájárulván, erről a törvényhatóságok
1865. nov. 1-ről 72756. szám alatt kelt kör- 1

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes szánni példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, inárczius 5.
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1866. évi folyam.

• Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4.sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az elöfiaetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Codificatio. A jog. (Ökröss Bálinttól.) Folytatás. — Fogházjavitás. II. A legújabb osztrák fogházi mozgalmak. — Az unió történetéhez. — Tárgyalási terem. 3. A váltóban kitett összegnek eltérés esetébeni elhatározása. Szeniczey Gusztávtól. — Különfélék.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis G-raeeus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinig
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, d e r Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsíitze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspragung
zu verfolgen, die Ursaehen gewisser wohlthati^er oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu siebten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

A j o g.
y.

A mily egyszerűnek látszik a jog és
társas élet fogalma, mit az ember személyiségéből s életczéljából levezettünk: ép oly különböző a felfogás, oly
eltérők a vélemények, melyeket annyi
gondolkoző fő, más-más észjárással,
különböző idők és körülmények hatása
alatt e fogalomhoz kötött.
A jog fogalmának teljesebb megértésére ezélszerünek látjuk az eltérő
nézeteket, főbb pontjaikban körvonalozni.*)
Az ókorban kevés kielégitőt találunk.
Az indusoknál és
egyiptomiaknál
*) L. bővebben: Friedrich v. R a u m e r : über die
geschichtlicheEntwickelung der Begriffe von Recht,
Staat und Politik. Dritte ATiflage. Leipzig. F . A.
Brockhaus. 1861.

jog, erkölcs és vallás elválhatlan szoros kapcsolatban állottak; személyek
helyett kasztokat látunk, saját erkölcsi,
vallásos és jogi intézményekkel. Mind
ezek felett a változhatlan, isteni kijelentés, s minden életviszonyban, észtani
következetesség nélkül, az istenség és
természet törvényei.
Assyria, Media és Persia nem ismert
kasztokat, nem isteni törvényt és papi
uralmat. Minden hatalom az uralkodó
kezében összpontosult; a törvény ennek korlátlan akaratában, s az erkölcs
az alattvalók vak engedelmességében
állott.
A zsidóknál maga ,,az erős boszuálló isten" adta ki „mennydörgés,
villámok között" a törvényeket; a végrehajtó hatalmat pedig, mint nemét a
vallásnak s isteni tiszteletnek : nagyrészben a papság gyakorolta. Elegendő
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ok arra, hogy a jog nyomozása és mü- a tulaj donképi állam nőtte ki magát.
velése náluk mind végig ismeretlen Ekkor jött létre a kizáró birtokjog, a
szegénység és gazdagság; ekkor keletmaradt.
Még a régi görögöknél sem volt a keztek vágyak az egyesekben és az
jog és állam fogalma a vallástól elvá- államban az önkényre, — és e vágyak
lasztva. Heraklitosz azt mondá, hogy szabálytalansága az államok vesztét
minden emberi törvényt az isteni tör- vonta maga után. Egyes ember a teljes
vény táplál; Architasz azt állitá, hogy korlátlanságot, kicsapongó önkény néla biró és oltár egyenlők, mert minde- kül, ritkán gyakorolhatja, s a mindenek
gyikhez a jogaiban sértett jő, menhe- korlátlansága hasonló eredményre vezet; a törvényhozónak tehát a középlyet keresni.
Helyesebb fogalmakhoz az átme- utat kell követnie, s oda hatnia, hogy
netet Sokratesz képezi. Ö a jogra és tör az állam szabad, összhangzatos legyen,
vényre mindig tekintettel volt; átalá- s az értelem által kormányoztassék.
nos erény törvényeivel a jogtörvények Helyes államkormányzatnak az ifjúság
útját elökészitette, az államot pedig oktatása és nevelése késziti útját; az
nem mint önkény s önérdek müvét, erkölcsi élet minden államban a polgáhanem mint az isteni világrendszeren rok nevelésétől függ, s a büntető rendalapuló magasb intézményt tekintette, szer mindaddig hiányos marad, valamelyhez az embernek hálával kell csat- meddig az állam tagjai erényben nem
növeltetnek.
lakoznia.
Aristoteles a jogot szoros kapcsoUtána Antisthenes
és Aristippus
egészen eltérő utakat követtek. Amaz latba hozta az erkölcsiséggel. Az erény
csupán az erényt választá czélul, mely a fogékony és gondolkozó lélek egyséerőben és méltóságban önmagának ele- gében, s a boldogság, mint legfőbb jó,
gendő, s a külsőket nélkülözi; ez a pil- a lélek munkásságában, nem pedig
lanat élveit kereste, melyeket alkalmas egyes élvekben áll. Szélesebb értelemidő nyújt, s a bölcs okosan felhasznál. ben a jogosság minden más erényt maAmaz szigorú, ez engedékeny; amaz gában foglal; szorosabb értelemben a
rideg, ez buja; s mindkettő egyoldalú. küljogosságot, mely az emberek különA görög őskor homályából két óriás böző viszonyaira vonatkozik, kizárja. A
alak domborodik ki, tisztább s mesz- törvényhozó feladata, hogy a polgáro^
sze ható nézetekkel: Plató és Aristo- kat nevelés, jutalom és büntetés által
erényesekké képezze. A természeti és
teles.
tételes
jog közt határozott különbséget
Plató a törvényeknek a mindent
tesz.
„Törvény
alatt érti mind a külömagában foglaló erényt s tökéletességet tűzi végczélul. Ily átalános nöset, mind a közösét; különös alatt
alapszabály nélkül most az ártatlan azokat, melyeket egyes népek, csupán
üldöztetnék, majd ártalmas dolgok tar- maguknak alkottak; közös alatt pedig
tatnának szükségeseknek, s az ember a természetieket, mert, mint mindenkiegységet és rendet a sokoldalú képzett- nek benső ihlete súgja, — közös jog és
ség s parancsolt egyformaságban ke- jogtalanság természetnél fogva létezik."
resne. Kezdetben az emberek, csekély Az állam, sem alakulásában, sem fönnszámmal, kizárólagos birtok, törvények állásában nem függ egyesek önkényéés államintézmény nélkül éltek. A csa- től; s az ember társas lény, mely nem
ládi viszonyból a törzsuralom, s innen véletlenül vagy egyes czélok elérése
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végett, hanem azért lép közösségbe,
mert a tökéletes erényt és boldogságot
csak ezen uton érheti el. Bár a család
egyesekből, s az állam több családokból
áll: mindamellett elsőnek s eredetinek
a társadalom tekintendő, mert a részek
alapja szükségképen az egész.
A. görög jogtudomány itt érte el
tetőpontját. Tovább a későbbi iskolák
sem vitték. Epikurus követői a jogot
és államot puszta védeszköznek tekinték, mely az embert a jogtalanság és az
ember megtámadásai ellen ótalmazza,
hol tehát a közügyek mellőzésével kiki
csak saját érdekeire gondol. A stoikusok a meddő bölcseletet tevén uralkodóvá, — midőn mindent egyenlő
törvény s egy átalános természeti jogalkotmány alá akartak erőszakolni, az
egyén és nép jogait s a bonszeretetet
semmivé tették.
A rómaiaknál máskép alakultak a
jogfogalmak. A „jus" átalában az egész
jogviszonyt s valamely jogállapot fogalmát, eg}^szersmind pedig az egyeseket illető alanyi jogot jelentette. A,, lex"
az egyes esetekre alkalmazott jogszabályokat fejezte ki.
Cicero a római életet a görög bölcsészettel félreismerhetlen s tanúságos
kapcsolatba hozta. Szerinte a társas élet
alapja egy átalános s emberi önkény
feletti természetjog, mely az isteni eredetű értelemben gyökerezik. A mi e
jognak meg nem felel, a polgári jogba
fel nem vehető, sőt a jogformák minden nemei az ember eredeti természetére vezetendők vissza. Minden államéletnek alapja a jogosság. Az erény nem
annak puszta ismeretében, hanem gyakorlásában áll. Az életczél a boldogság,
ennek feltétele az erény, előmozditása
az állam feladata. Nincs szebb, mint
teljes tudata annak, hogy mindnyájan
jogosságra születtünk, s hogy a jog,
erkölcs és erény nem vélemények, ha-

nem természet által képződtek. Minél
inkább munkálja valaki saját érdekeit
abban, a mit cselekszik: annál kevésbbé
lehet erényes. Első alapja a társas életnek nem a külső szükség, hanem az
emberi természet eredeti ösztöne volt.
Nincs is semmi emberi munkásság, mi
az embert istenhez közelebb hozná, mint
az állam alakítása és fenntartása.
Gelliusnál és Ulpianusnál a jognak
báromféle módozata fordul elő: természeti, polgári és népjog. „ J u s naturae
est, quod n a t u r a omnia animalia docuit; jus gentium, quo gentes humanae
u t u n t u r ; illud omnibus animalibus, hoc
solis hominibus inter se comune est;
j u s civile est j u s proprium certae civitatis." (Digest. és Instit. I. 1.)
A római jogéletet átalában a magánjog túlsúlya s az életviszonyok biztositéka jellemzi. Innen a függőség az
u r és szolga, apa és gyermek, patrónus
és cliens között; miáltal az állam egészen magánintézet jellemét vette föl, s
lehetővé tette, hogy az államjogi fogalmak a császárság alatt eltiportattak, s
az ókor politikai elveivel s intézményeivel teljes bukásban értek véget,
A középkor népvándorlások és átalakulások korszaka volt.Mindamellett
nem mondhatni, hogy a jog müvelése
megszűnt volna; csak hogy az elmélet
és gyakorlat annyira összeolvadt, hogy
amaz, öntudatos függetlenséggel,a gyakorlat fölé nem emelkedhetett.
Ezen korból Aquino Tamást említhetjük. Szerinte a természeti és isteni
törvény nem feltétlen ellentétek, b á r az
erkölcstörvény terjedtebb, mint a jog.
A törvény az értelem müve. Minden
törvény az átalános jóra vonatkozik;
ennélfogva nem egyeseknek, hanem az
egész népnek vagy azoknak alkotmánya, kik a népet képviselik. Az örök
törvény, mely a világot kormányozza,
istennél van; de bizonyos természeti

törvény az emberben is létezik, miáltal vagy emberi. A legfőbb törvény a
a jót a rosztól megkülönböztetheti. közjó; és ez nem csupán a haszonra,
Egyeseket az emberi törvények szabá- hanem az erkölcsre és jogra vonatkolyoznak, ezekben az idők és népek kü- zik. A szokás nem kielégítő forrása a
lönbségei hoznak létre változásokat. A jognak, sőt inkább tudományos nyomotársas élet főczélja a béke és egyetér- zások által kell ez utóbbinak képeztettés ; és ez egyes embernek uralma alatt nie. Az ily uton nyert eredmény lesz
könnyebben elérhető, mint többeké aztán az örök maradandó jog.
alatt.
Bacon Ferencz (f 1626 ) azt állitá,
Colonna inkább democrata s a szü- hogy a mit mi az erkölcs-törvényről,
letési nemesség államának és előjogai- a természet világánál kitudhatunk: nem
elégséges, tudományos uton pedig nem
nak ellensége volt.
képezhető.
Senkinek nem szabad állítóDe a középkorba esik a keresztyén
lag
jó
czélokra,
rosz eszközöket, — még
vallás elterjedése is, melynél nagyobbszerü vivmányt az emberiség fel nem kevésbbé ürügyül a vallást használnia.
m u t a t h a t , lényegesb forduló pontot a Az ember a polgári társulatban három
jogtudomány nem ismer. Mily befolyást jót igyekszik elérni: vigaszt az egyedügyakorolt a jog képzésére a tan, mely liségben, segélyt az ügyletekre, s véistent mint legfóbb jót és az emberiség delmet a jogtalanság ellen. A törvényatyját, az embert pedig mint testvért nek, hogy jó legyen, —- határozottnak,
kivihetőnek, az állam alakzatával egyállítja elénk: alább fogjuk kifejteni.
s erényt képzőnek kell lennie.
bevágónak
Az ú j k o r t ; Machiavelli (f 1527.)
A
bölcs
törvényhozó
fokonkint halad az
nyitja meg. Átalánosan ismert név, s
ismeretes a névnek rosz értelmében. újításoknál, s csak akkor, ha arra a
Munkáiban fóczél a politika, s ennek a szükség hívja fel.
jog és erkölcsiség csak uszályhordói;
Hobbes Tamás (f 1679.) szerint az
annyira, hogy a jogtalan eszély, hűt- ember semmiféle társadalmi hajlammal
lenség és aljas bűnök, — csak a főczél- nem bir, hanem természetileg önző, mahoz vezessenek, — előnyben állnak a gáért és magának élő. Ily természeti
jog és erkölcs felett.
lények közt folytonos a harcz, uralkodó
Luther (1517.) a nagy reformátor, az erőszak és félelem. Az emberek egynemcsak a vallást, hanem a jog- és ál- más irányában egyenlően roszak, mert
lam fogalmát és jogintézményeket is, a egymásnak árthatnak. Ehhez képest az
bibliai eredetiség egyszerűségére akarta önfenntartás a legfőbb ösztön, forrása
minden jognak, s zsinórmértéke minviszavezetni.
Grot Hugó (f 1645.) „az ujabb ter- den cselekvényeknek. Az embernek, a
mészetjog atyja", mint sok ideig nevez- természetiesség állapotában mindenre
ték, igyekezett a jogot és erkölcsiséget van joga, a mit akar és tehet. De mintjobban elkülöniteni és közelebbről meg- hogy e jog minden embert illet: a köhatározni. A jogot természeti és tételes vetkezmény az, mintha jog nem is létezjogra osztotta. Amabban ismét szoro- nék. Az emberek tehát önérdekökben
sabb és nem tulajdon értelemben vett békét keresnek, jogokról kölcsönösen
természeti jogot különböztetett meg. lemondanak s szabadságukat korlátozAz előbbi az egyéni és cselekvési ké- zák. Ezen szerződésökből támad a tupességet jelentette, s utóbbi a morálra lajdonképi s maradandó jog. De mintemlékeztet. A tételes jog vagy isteni, hogy az önérdek az embert e szerződés

megszegésére folytonosan ingerli: a
szerződés biztosításáról kellett gondoskodnia. E biztosíték ismét csak a félelem lehet; és a hatalom, mely félelmet
szül: az állam. Az államban többek
akarata mindenek akaratával egyenlőnek tekintendő, s az egyesek az ellentállás jogával nem bírhatnak. Röviden:
a hatalom a jog, az erősbnek akarata
törvény, s a gyengébbnek kötelessége
az engedelmesség.
Spinoza (f 1677.) majdnem azonos
az előbbivel. Minden dolognak csak
annyi a joga, a mennyi a hatalma; természeti jog és természeti erő egy és
ugyanaz, a mit minden dolog a természet törvényei szerint tesz: azt egy
szersmind jogosan teszi. Mind a szenvedély, mind az értelem cselekvényei
az emberi természetből folynak. A természet törvénye nem tilalmaz semmit,
csak a mit senki nem akar vagy senki
nem tehet. Minden dolognak annyi joga
van a léteihez, mint arra hatalma van,
s az önlétének fenntartására törekvés
képezi végső okát minden emberi cselekvényeknek. Az egyeseknek ezen törekvéséből s jogaiból közös jog áll elő,
s kölcsönös korlátozások és szerződések
származnak.
Puffendorf (f 1694.) első nyilvános
tanára a természetjognak, egészen eltérő utat követett. Az embert ő is, mint
az előbbiek, eredeti állapotában képzeli, önzéssel és egyszersmind jóakarattal. E két tulajdon egyesülve vezette
öt a társas életbe. A természet alaptörvénye, hogy minden ember a békés
társulati létet mások irányában, teljes
erejével fentartsa és gyakorolja, — ez
levén megfelelő az emberi nem természetének és rendeltetésének. A jog csupán a társaságban és ez csak szerződés

által jő létre. A szerződés háromféle:
házasság, családi kör és állam. Az államnak, — mely nem más, mint az
előbbiek kiterjesztése, — tulaj donképi
alapja a más emberek által okozható
károsítások elleni biztosíték. Innen van,
hogy akaratukat mindnyájan egyesitik,
s egy közös hatalomnak, — legyen az
egyes személy, vagy több személyek
testülete, — kezébe teszik le. A mit
tehát az egyesekben uralkodóvá t ő n : a
szabad akaratot az állain-főhatalom
korlátlanságában megsemmisíti.
Locke (f 1704.) hasonlóul a természeti állapotra megy vissza. Ez a teljes
szabadság állapota, melyben mindenki,
a természeti törvények korlátain belül,
saját akarata szerint cselekedhetik. És
itt minden ember egyenlő: uralom és
alárendeltség nem léteznek. Valódi és
állandó természettörvények az értelemből származnak, mely azt tanitja, hogy
az ember senkinek ne ártson. Az ez
ellen vétők büntetését a természeti törvények bárkinek megengedik. Ezen
természeti állapot a társaságbai önkéntes belépés által ér véget. Minden
államhatalom a közönség beleegyezéséből származik. A polgári társaságban
mindenki lemond természeti jogáról, s
azt bizonyos törvények szerinti kezelés
végett a polgári társulatnak engedi át.
Temple (f 1698.) az államnak más
eredetet tulajdonit. Azt mondja, hogy
minden tekintély azon véleményből
ered, melyet az ember a személyek bölcseségéröl, jóságáról és vitézségéről
táplál. Legtöbb államnak eredete ki
nem nyomozható, de mindazáltal inkább vélelmezhető, hogy családi viszonyban, mint hogy tulajdonképi
szerződésben rejlik.
(Folytatása következik.)

Fogházj avitás.
II. A legújabb osztrák fogházi mozgalmak
(M—1.) Kétséget nem szenvedhet,
hogy a fogházügyi reformok az anyagi
fenyitő-törvény által vannak feltételezve. Ha a fenyitő-intézetekben a büntető-törvény gyakorlati érvényesitését
akarjuk elérni, ugy magától értetik,
hogy a büntetéseknek, az azoknak alapul szolgáló elvnek s az utóbbiból levont fokozatoknak előbb az anyagi fenyitő-törvényekben kell megállapitva
lenniök, mielőtt a megitélt büntetések
végrehajtása módjáról szólanánk. Hoszszas bizonyitgatás nélkül csak az 1843diki büntető-javaslat 144 — 146. czikkelyeire, melyekben a gyermekek kitevéséről és elhagyásáról van szó, s az
osztrák büntető-törvénykönyv ide vágó
149—151. §§-ra utalunk. Amott a legnagyobb büntetés, ha a gyermek sértetlen maradt, egy évi rabság; ha a
gyermek a kitevés vagy elhagyás folytán
megsértetett, a büntetés két évi rabságig, ha pedig meghalt, négy évi rabságig terjedhet; az osztrák büntető-határozmány szerint, ha meghal a gyermek
5 —10 évi rabságig terjedhet a büntetés. Világos, hogy ezen aránytalanság
csak azon körülményből származhatik,
mert a magyar büntető-javaslat a magánfogházi rendszert kivánta életbeléptetni, mig az osztrák a közöst tartotta szem előtt. Még egy mozzanatra
kell figyelmeztetnünk. Mig az elmélet
a büntetéstől csak azt kivánta, hogy a
bűntett elkövetésétől szigora s kegyetlensége által visszarettentsen s a büntetéseket egyesegyedül az elitéltekre
halmozott testi szenvedések embertelen
fokozása által sulyosbitotta: addig a
*) Gerichtshalle 1865, 100 és 101. szám. Die
Grenzboten, 1866. 5. sz.

fenyitő-intézetekre hárult azon feladat,
hogy eme szenvedéseket tettleg életbeléptesse és alkalmazza. De mihelyt anynyira haladott az elmélet, hogy az
elrettentésen kivül egyéb czélokat is
szem előtt tartott, mihelyt azt várja a
büntetéstől, hogy egyrészt a népben
élő jogöntudathoz alkalmazkodjék, azaz
igazságos, másrészt a bűntett meggátolására alkalmas, azaz nélkülözheti en
legyen, mihelyt a büntetés feladatául
azt rótta, hogy jövendőre a társadalmat
minden bűntettől megóvja, hogy a bűnhődő erkölcsi javulását lehetővé tegye,
hogy végre hatálya a bűnhődő egyéni
személyiségéhez simultan méressék ki
— mihelyt mondjuk az elmélet ily követelményekkel állt elő: a büntetés
végrehajtása is a magasb, de egyszersmind hálásb álláspontra helyeztetik,
hogy a törvényhozótól eléje tűzött feladatok megoldásán kisértse meg erejét.
A hol tehát fogházjavitásról van szó,
ott, ha gyökeres reformokat kivánnak
életbeléptetni, az anyagi büntető-törvénykönyv átdolgozása múlhatatlan
feltétele az átható tevékenységnek. E
szempontból tekintve a legújabb osztrák
fogházi mozgalmakat, nevezetesen azon
császári határozatot, mely az összes
börtönügyet az igazságügyminiszter
ressortjába utasitja, és ezen lépés első
gyümölcsét, a börtönügyi felügyelőnek
adott utasitást, habár nagyobbszerü
reformnak nem is mondhatjuk: némi
kiválóbb fontosságot ezen ujabb kibocsátványoktól nem lehet megtagadni.
Az mindenesetre áll, hogy megérdemlik
figyelmünket, és aligha nem fog közelebbi vizsgálatuk annyi tanulságos észleletre vezetni, hogy teljesen kárpótolva ne érezzük magunkat fáradozásunkért.
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A negyvenes évek óta az osztrák
államkormány háromszor kisértette meg
a fogházügyet rendszeres elvek nyomán
átalakítani. A censura daczára egyre
szaporodván a panaszok a fogházak
nyomorult állapota iránt, először nyilt
alkalom, hivatalos vizsgálatot rendelni,
váljon mennyiben volna a magánrendszer uj fogházépületekben életbeléptetendö? A kiküldött bizottmány egyhangúlag az emiitett pennsylvaniai
rendszer mellett nyilatkozott, csakis
általa vélte a rabok erkölcsi elsatnyulását megakadályozhatni. A bizottmány
1845. május 20-kán fejezte be terjedelmes munkálatát; ez utóbbira nézve a
legfelsőbb határozat 1848. jan. 22-kén
költ oly értelemben, hogy az indítványba hozott javaslatok nem nyugtatnak meg az iránt, miszerint a inagánrendszer fonalán szervezett fogházak
megfelelnének azon czélnak, melyet oly
roppant pénz- és embererövel megvalósítani igyekeznek. Ugyanekkor egy
bizottmány rendeltetett ki a külföldi
fogházak megszemlélésére és a gyűjtött
tapasztalat alapján véleményadásra.
1849-ki augustus 24-én végre egy császári határozat a magánrendszer befogadását rendelte el minden újonnan
építendő fogházra nézve.
Ugy látszott, hogy a fogház kérdésében korszakot képező reformok fognak létesülni, 1850. augustus havában
Beer Jeromos tanár és Láng tudor
meglátogatták Németország, Belgium,
Hollandia, Angol- s Francziaország és
Svájcz fogházait — de csakhamar beállt a fordulat; az 1852-ki revideált
büntető-törvénykönyv megszünteté a
inagánfogságot, csakis, mint súlyosbító
vagy fegyelmi büntetést alkalmazván.
Bach a traditionalis hiányokat azáltal remélte megszüntethetni, ha a fogházakat szerződésileg papi testületekre
bizza; és mert Austriában férfi-szerzet-

rendek akkoriban nem igen akadtak,
női rendek vállalták magukra e kötelezettséget. Néhány év alatt 10,000 férfiés 3000 nörab került a jámbor apáczák
ótalma alá. Mindnyájunk emlékezetében vannak azon botrányos adatok,
melyek a tavaly Wittelshöfer szerkesztő
ellen' inditott sajtóper alkalmával, felfedettek. Ha hozzá veszszük, hogy az
állam anyagi tekintetben is érzékenyen
károsult a jámbor testületek igazgatása mellett, nem csudálkozhatunk,
hogy a birodalmitanács 1863. október
28-án majdnem egyhangúlag kimondotta, hogy a fogházak bérleti átengedését női szerzetrendek kezébe pénzügyi és közigazgatási okoknál fogva
czélszerütlennek tartja, minéMogva felszólítja a kormányt, hogy az e tekintetben fennálló szerződéseket többé
meg ne ujitsa. Kimondatott továbbá,
hogy a fogházak a tudomány ajánlotta
reformok értelmében átalakitandók. A
lelépett minisztérium hozzá látott a blrodalmitanács kimondott végzései teljesítéséhez — e közben beállott az u j
állami fordulat. Az uj minisztérium
első közigazgatási intézkedéseihez tartozott, a fogházügyet az igazságügyminiszter hatáskörébe áttenni; az
igazságügyminiszter első ebbeli tevékenysége az u j és meszszeterjedő felhatalmazással ellátott fogházi főfelügyelő
számára 1865. deczember 4-én kiadott
hivatalbeli utasításában összpontosul.
Ezen történeti áttekintés után az utasításhoz fordulunk.
A kormány a fogházak vezetését illetőleg nyilatkozott átalános óhajtásnak
eleget tett, — azt az igazságügyminiszter hatáskörébe utasítván. Ez az első lépés az osztrák fogházügynek oly szükségesnek mutatkozó reformjához, mely
a szóban levő utasítással indult meg.
Azon panoszok, melyek a birodalmitanácsban, a törvényszékek előtt, a

sajtóban az osztrák fogházak anyagi és
erkölcsi fogyatkozásait kíméletlenül felfedték, az uj főfelügyelőnek, Hye osztályfőnök. ek tág tért nyitnak erélyes
tevékenységet kifejteni.
Az utasításban kimondott elvek a
jelenlegi büntetőrendszer mihamarábbi
átalakitását helyezik kilátásba,legalább
világosan ki van benne fejezve ezen
átalakitás elutasithatlan szükségessége.
Mint az uralkodónak világos akarata,
kimondatik benne, hogy a szabadságbüntetések rendezésekor és végrehajtásakor
a humanitás és az előrehaladott miveltség követelményei teljesen számbavétessenek, és hogy a főfigyelem a fegyenczek egyéni javulására
irányoztassék.
Ezen fönséges elvek megvalósításával Össze nem egyeztethetni a jelenlegi
büntető-rendszer további fönállását,
melynek alapját nem a javítás, hanem
az elrettentés gondolata képezi. És valóban az utasítása magánrendszer vagy
egy másik czélszerünek bizonyult fogházrendszer, végre az elbocsátás életbeléptetéséről tesz említést. A mig pedig
ezen kilátásba helyezett reformok tényleg testté válandnak, a főfelügyelő
felada'ává tété tik a javitás czélját vallásos s erkölcsi behatás, megfelelő oktatás és oly munkálkodás elrendelése
által telhetőleg szem előtt tartani, mely
az egyéniség változatait különös figyelemmel kiséri.
Az utóbbi mozzanatra fektetjük a
legfőbb nyomatékot, mert a munka
kedvelés kifejtése leglényegesebb biztosítékot n y ú j t a rabok javulása és
erkölcsi neinesbülése iránt. Hogy azonban a rabok valóban megkedveljék a
serény munkálkodást, arról kell gondoskodni, h o g y a munkásság az egyes
fegyenczek egyéniségének megfelelő legyen; örvendetes, hogy az utasítás elismeri ezen elvet. A főfelügyelőnek
szabadságában áll bármikor s minden
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előleges jelentés nélkül vizsgálat alá
venni bármely fogházat — ezen joga a
legbiztosabb eszköze a felügyelőnek az
utasításban kifejezett elvek keresztülvitelére. Megjelölvén a főpontokat, melyek az utasításban foglalvák, helyt
adunk a tizenkét czikkely rövid kivonatának is. A főfelügyelő, mint az igazságügyrniniszter helyettese felügyel az
örökös tartományok minden rendbeli
börtönei és fogházai fölött (I. czikkely);
a fennálló törvények határain belül a
szükségesnek látszó intézkedéseket belátása szerint elrendelheti (II. czikkely);
a felügyelő főfeladata utat egyengetni
a fogházügy alapos reformjának létesítésére (III. czikkely); a míg ezen reform
a tudomány és tapasztalat jelenlegi
álláspontja fonalán eszközlőbe vétethetik, vallásos és erkölcsi eszközök,
czélszerü oktatás, a munkásság egyénisitése stb. folytán iparkodjék a jelenlegi állapot fogyatkozásait pótolni (IV.
czikkely *); a főfelügyelő telhetőleg
*) A I I I . ésIV. czikkelyben leginkább kifejezést
nyer azon szellem,mely az utasitást átlengi; ide irjuk
tehát egész terjedelmében. III. czikkely: A fogházügy
főfelügyelőjének kiváló kötelmei és feladatai közé
tartozik, az összes fogházügy alapos reformjának
utat egyengetni és azt az ez irányban időnkint közzétett törvényes rendszabályokhoz képest eszközlőbe vétetni. Felséges császárunk és urunk ép oly
igazságos, mint kegyes szándékainak megfelelőleg azt
kell czélul tűzni, hogy eme nagy feladat megoldásán
fáradozván, soha szem elől ne tévesztessék az igazság ama elutasithatlan követelménye, melynélfogva
a fogházak a r r a rendelvék, bogy minden elitéltnek
— kiengesztelésül a b ü n t e t t e által megsértett jognak — érezh«tő rosz okoztassék a szabadság megvonása által; de ezen határok között a büntetések
szabályozásakor és végrehajtásakor számbaveendök
a hiimanitas s a korszerű miveltség valamennyi
követelményei és a föjigyelem a fegyenczek egyéni javítására fordítandó. — IV. czikkely:
Mindaz ideig,
mig a törvényhozás által meghatározva nem leend,
vájjon jövendőben a fogházak az örökös tartomány okban, több külhoni fogházakban sikerrel alkalmazott magán, vagy más czélszerünek bizonyult fogházi
rendszer értelmében rendezendők és szabályozandók-e? vagy pedig az egyebütt oly különösen czélszerünek tapasztalt és oly kiválóan jó sikerrel koronázott s a fegyenczek javítására czélzó feltételes
elbocsátási rendszer leszen-e alkalmazandó? — az
összes fogházügyek főfelügyelője, valamint vala-

gondoskodjék, hogy az elbocsátott fegyenczek munkahiányban ne szenvedjenek (V. czikkely); az újonnan építendő és szervezendő fogházakra nézve
a fennálló rendszabályok határain belül a tudomány követelményeit fogja a
főfelügyelő érvényre juttatni (VI. czikkely); a főfelügyelő kötelessége a fogházügyi szervezetet az államháztartásra
nézve legkevésbbé terhelővé tenni (VII.
czikkely); a főfelügyelő minden előleges bejelentés nélkül bármikor és bármely fogházat vizsgálat alá vehet (VIII.
czikkely); különben kötelessége a politikai hatóságok felügyelete alatt állott
fogházakat gyakran — évenkint legalább egyszer —, a törvényszékek hatásköréhez tartozó fogházakat pedig
időnkint meglátogatni (IX. czikkely);
jogában áll kérelmeket átvenni a fe
gyenczektől, melyeket véleményadásával együtt az illetékes hatósághoz fog
juttatni (X. czikkely); a büntetés elengedését kérelmező folyamodványok, a
császár elé való terjesztésük előtt, véleményadásul a főfelügyelőhöz utasíttatnak (XI. czikkely) ; a főfelügyelő a hatáskörébe tartozó ügyeket teljesen
Önállóan látja el (XII czikkely).
Hogy ezen ezélszerii és szabatos in
tézkedéseket elegendőképen méltathassuk, a mult év egyes rokon eseteire
emlékeztetünk. Würtembergben a kormány egy törvényjavaslatot terjesztett a
kamarák elé, mely a magánfogságéletbeléptetésére vonatkozott legközelebb női
fegyenczeket illetőleg. A javaslat elfomennyi a fogházakról való gondoskodással megbízott egyéneknek főfeladatuk leend a fegyenczek
javításának végczélját mindenekelőtt vallásos és
erkölcsileg nemesitö behatás, nemkülönben czélszerü
oktatás s végre a munka berendezése és fenntartása
által eszközölni, hogy a fegyenczek
ne csak munka
nélkül ne legyenek, hanem hogy tehetségükhöz képest
oly munkálatokkal foglaltassanak
el, melyek egyéniségüknek megfelelnek,
s melyek alkalmasak
arra,
hogy őket munka- és szerzésképesekké,
később pedig
munkakedveinkké
tegyék.

gadtatott, tárgyalása annyiban nyújtott érdeket, a mennyiben a kormány a
magánrendszer — szabadelvű felfogásából folyó — módositványait ajánlotta,
a szabadelvű ellenzék pedig megtámadta. Emlékezetes továbbá, hogy sem
a kormány, sem a képviselet érdemlegesen figyelemre nem méltatta a fogházügyi tapasztalatokat. Különös még
az is, hogy épen most fogadtatott el a
magánrendszer, tehát azon időben, midőn a tudomány s a gyűjtött tapasztalatok nyomán egyoldalú fogyatkozásai napfényre kerültek s az ir rendszer
napról napra natyobb pártfogásban
részesül a tudományos gyakorlat s a
gyakorlati elmélet részéről. — Poroszországban egy interpellatio folytán
szintén nyilatkozott a kormány a fogházügyi kérdésre nézve, elmondván,
hogy jelenleg az ir rendszer különösen
kegyeltetik, és hozzá tevén, hogy azonban konok ellenségei is vannak, kik az
e rendszernek tulajdonított eredményt
puszta ámításnak t a r t j á k ; a kormány
— igy szóltak az alsóház szine előtt,
azontúl is figyelemmel kisérendi a különböző rendszerek eredményeit. Ezen
semmitmondó halasztgató nyilatkozattal hasonlitván össze az osztrák igazságügyminiszter utasítását, kétséget
sem szenved, hogy az utóbbit nyíltság
és szabatosság tünteti ki.
Az osztrák eljárásra nagy befolyással voltak az angol és az ir fogházi kísérletek, melyekről röviden 2-ik számunkban emlékeztünk meg. Az 1853 ki
parlamenti végzésre az angol gyarmatok megváltozott állapota adott alkalmat. Miután Nyugat-Ausztrálián kivül
valamennyi többi g y a r m a t elzárkózott a fegyenczek előtt, s miután maga
Nyugat-Ausztrália helyi sajátosságánál
fogva nem igen sokat fogadhatott b e :
oly rendszerről kell vala gondoskodni,
mely a fegyenczek elbocsátását ma-

gában az anyaországban lehetségessé
tette — igy keletkezett a techet-ofleave, az elbocsátás rendszere. Az angol
közönséget eliszonyodás szállotta meg
a kormány ezen lépése folytán, az elbocsátás rendszere agyrémnek bélyegeztetett, mely az ország romlását vonja
maga után. S habár az Angliában tett
első tapasztalatok az uj rendszer ellen
látszottak tanúskodni, ezen agyrém
czélszerünek s az alapját képező gondolat gyümölcsözőnek és igaznak bizonyult.
Irhonnak volt fönntartva meggátolni, hogy az ujabb fogházi gyakorlat
legbecsesebb vivmánya ismét veszendőbe menjen. Crofton, kire az irhoni
fogházak vezetése bízatott, teljességgel
más eredményeket tudott felmutatni,
mint angol kortársai. Bámulatos odaadással és fáradhatlan buzgalommal
leküzdötte azon roppant nehézségeket,
melyekre az irhoni nyomorult foghá-

zakban akadt és léptenkint haladva oly
rendszert alkotott, mely biztos alapjául
szolgál a feltétes elbocsátásnak. Crofton
hallhatatlan müve, hogy a hol fogházi
reformról van szó, minden tekintet Irhon felé fordul.
Az osztrák igazságügyminiszter Irhon elbocsátási rendszerére utalván és
azt állitván róla, hogy „czélszerünek bizonyult": az összes osztrák büntetőrendszer átalakítását veszi czélba. Hogy
mennyire szükséges ez utóbbi, a következő adatok fogják felvilágosítani:
1860-ban büntettek és vétségek fölött
1185 végtárgyalás folyt; 1861-ben
1224; 1862-ben 1413; 1863-ban 1549;
1864-ben 1744; 1865-ben 1962 - kiki
látja az aránytalan növekedést. Irhonban 1853, azaz az uj rendszer behozatala óta az elmarasztaló Ítéletek száma
a korábbi Összeg egy harmadára olvadt.

Az unió történetéhez.
1. Az erdélyországi, — u. m. N'.-Kiiküllő, Torda,
Kolos, Belső-Szolnok, Hunyad és Felső-Fehér vármegyéknek; nemkülönben N.-lJdvarhely anya-, Keresztúr és Bardntz fiu-székely székeknek, N.-Iarosszéknek, Aranyos-széknek és Uároni-széknck, u. ni.
Sepsi, Kézdi, Orbai és Miklósvári székeknek, Erdélynek Hl agyarországgal szorosabban való összekapcsoltatása végett, az ország egybegyűlt reudeihez küldött levele*).

Dicsőséges Magyar Hazának egybe gyűlt
Fő-Tisztelendő, Méltóságos Tekintetes U r i
*) Ezen kérvény az 1790. évi országgyűléshez
intéztetett, jun. 18-án tárgyaltatott, s azon évi országgyülés actái közt VI. 2. sz. a. olvasható. H a sonló kérelemmel járultak az országgyűléshez : gf.
Eszterházy János, b. Bornemisza János, gf. Bethlen
József, gf. Bethlen László, Toroczkay József, gf.
Bethlen Gergely, gf. Gyulay Sámuel, Füleky, Sándor, Fekete Ferencz, Véér András, Zsombory Ádám,
Kozma János és Kozma Ferencz, mint az emiitett
megyék küldöttjei; továbbá Alsó-Fehér és Doboka
vármegyék, végre Bruckenthal Mihály, az erdélyi
szász nemzet biztosa, a nemzetnek, — t. i. Szeben,

Rendei, Kegyes j ó Uraink, Kedves Véreink,
és elválhatatlanul egybe-kapcsolt Atyánkfiai!
Erdély a M a g y a r Birodalomnak első
eredetitől fogva el-szakadhatlan t a g j a volt
a magyar koronának. A Mohácsi veszedelem után a Magyar Nemzetnek meghasonlása, melyet Első Ferdinánd, és Zápolya
János között, a királyság felett indult és
megdábbalhatatlan
veszedelmeket
szült verÖ
*
sengés okozott, kénytelenitette E r d é l y t s
Magyar Országnak némely vármegyéit a
megkülönzésre. De valamint ezen megkülönzésre E r d é l y Országát nem az örökös elváSegesvár, Brassó-vidék, Megyes, Besztercze-vidék,
Szász-Sebes, Nagy-Sink, Kőhalom, Szerdahely, U j Egyház és Szász-Város székeknek nevében.
Korszerűnek láttuk ez okmány közlését, mint a
mely a testvér országok jogtörténelmi viszonyára
és az unió kérdésére egyiránt világot vet; — az
előbbinek rövid átnézetét adván, s utóbbit az egész
ország régi óhajtásaként tüntetvén fel.

lásnak idegenkedő szándéka, hanem csak a
mostoha időnek elkerülhetetlen viszontagsága s maga megtartásához vonzó kötelesség indította: u g y nemes Magyar Ország
is látván, hogy a Töröknek rettentő hatalma
mián Erdély a külön fejedelemségről le
nem mondhat s a régi egyességére ugy viszsza nem térhet, hogy m a g á t , és Magyar
Országot is utolsó veszélyre ne juttassa, az
időnek bölcsen engedvén, és maga vér t a g jait kímélvén meghagyta Erdélyt a fejedelemnek szabad választásában és megkülönzött igazgatásában, ugy mindazonáltal, hogy
a koronától el ne szakadna, hanem idővel,
a midőn a kedvező szerencse utat nyitna,
térne vissza M a g y a r Országhoz, a mint ezt
Magyar Ország és Erdély között sok rendben tartatott és szerkesztetett egyezések,
békességek és frigykötések bizonyítják,
úgymint nevezetesen az 1539-dik esztendőben, Első Ferdinánd és Zápolya János kö
zött N a g y - V á r a d o n : 1570-ben Maximilián,
Zápolya János Zsigmond, 1571-ben ugyan
Maximilián és Báthori István, 1595 ben
Rudolf és Báthori Zsigmond, 1606-ban
Bécsben Mátyás és Bocskai István, 1608-ban
ugyan Mátyás és Báthori Gábor Kassán
Kis-Asszony havának 20-dik napján, 1615ben Pünköst havának 6-dik s 16-dik napján
Nagy-Szombaton, a tisztelt I I . Mátyás és
Bethlen Gábor között kötött békességek és
egyezések, de főképen nyilvánságositja ezt
a most említett Nagy-Szombati utolsó békesség, melynek első czikkelyében ugy
egyezik második Mátyás Király az erdélyi
fejedelemmel Bethlen Gáborral, hogy mindaddig, a mig B u d a és Eger vára a törökök
kezéből ki nem szabadulnak, Erdély fejedelmeinek szabad választásában megtartassák.
Primo: Quantum ad Statum
Transylvaniae, Partiumque eidem adnexarum
attinet:
In hac Libera Electione Principatus,
quam
nunc habent, per nos, et Successores nostros
Legitimos Hungáriáé Reges
conservabuntur,
donec Dei Benejicio Buda et Agria a potestate Turcarum — nisi antea voluerint —
eliberabuntur,
qua eliberata
Transilvania
cum Partibus sibi adnexis in pristinum
Statum, uti tempore antiquorum Reqi'in per
Ofjiciales Regios gubernata fuerat,
redeat.
Ezen egyezésnek törvényes ereje mellett
megmaradóit Erdély a különös Fejedelemségben mindaddig, a mig dicső emlékezetű

első Leopold császár és Magyarországi király alatt, a Magyar vérszemre kapván,
1686-ban B u d á t a töröktől dicsőségesen
visszavette. Ezen esztendőben lemondván
Erdély a török szövetségről, Leopold Magyarországi király ótalma alá magát önként
ajánlotta és vele a pogányok ellen másolhatatlan örökös frigyet kötött. E z t megerősítette 1687-ben a Lothringiai herczeggel
Károlylyal t a r t a t o t t egyezésben. Végtére
pedig 1688-ban pünkösthavának 9-dik napj á n magát a fenntisztelt császár és Magyar
királynak ótalmába ajánlotta és hatalma
alá bocsátotta. Első József királyt is és következőit az 1687-dik Pozsonyi országgyűlésének 2-dik és 3-dik artikulusai szerint
örökös fejedelmének vallotta és bévette,— a
mint ez a hódoló levélnek következő szavaiból nyilván kitetszik:
Redit — scilicet Regnum
Transylvaniae
— iarn ad Regem Hungáriáé, a quo Fatorum invidia et ambitionis nonnullorum
ausibus segregatum erat et amplectitur
Paternam et validissimam Protectionem
Augustissimi Leopoldi I. Romanorum Imperatoris et
Hungáriáé Regis Hereditarii, Magni et Felicis, Justi, Invicti, ejusdemque
Successoris
moderni Serenissimi Regis Josephi—
cuius
vitám et Thronum Deus sospitet — prout in
novissima Diaeta
Posoniensi
declaratum
est, ex Universali Statuum consensu, Votisque
Unanimibus, quae a multo tempore ad consequendam hanc felicitatem in sinum misericordiae Divinae
effudit.
Mely hódolatát Erdélynek Leopold császár is nem ugy mint Austriai fejedelem,
hanem mint Magyarországi király fogadta,
és nyilván vallotta, hogy Erdélyt, mint Magyar Országnak régi tagját u g y vette birodalma alá, s ugyanazt nem más igazsággal,
hanem a milyennel a Magyar koronát viseli, kormányozza, a mint a többi között
azon oktatásából, melyet 1693-ban szent
György havának 29-ik napján a Gubernátornak eleibe adott, nyilván kitetszik, az
holott e következőket mondja:
Postquam Divino Nutui piacúit,
Transylvaniam antiquissimum
Hungáriáé
Regni
membrum olium per injuriam temporum ab
eodem avulsum, Nostro et Serenissimi
Romanorum et Hungáriáé Regis Josephi Filii
Nostri Charissimi, Nostrorumque
Successorum Hungáriáé Regum Legitimo
Imperio

postliminio restituere, eamque suam enixam
voluntatem Fideles et Charissimi
Transylvaniae Status jam inde ab Anno 1688 decenti Sua Declaratione
Nobis
transmissa
professi
essent...
Ez okból történt, hogy minekutánna a
Felséges Austriai fiu ágnak magva-szakadtán a birodalomnak örökségét a Magyar
Nemzet a leány ágra is önként kiterjesztette, Erdély is azon P r a g m a t i k a Sanctiot
nem különben, hanem az 1723-dik béli M a gyar Országi Articulus szerént vette bé, és
állította meg, nehogy a Magyar koronától
elszakadjon, és valami idegen jussal birattassék. Es ugyan ezen októl indíttatván s
ezen igazságtól meggyőzettetvén Néhai dicső emlékezetű királynénk Mária Theresia,
a ki a birodalom örökségét a leány ágra
legelsőben kapta és maradékira által szállította, uralkodásának mindjárt kezdetén magát és minden maradékait arra kötelezte,
hogy E r d é l y t , mint a Magyar koronához
tartozó Országot úgymint magyar kirátyok
fogják bírni és kormányozni, a mint ezt az
1741-ik esztendőben költ 18-ik Artículussa
Magyar Országnak bizonyítja. Melyekből
ámbátor világosan kitetszik, hogy Erdély
Magyar Országgal már ezelőtt száz két esztendőkkel egyesült , mindazonáltal ezen
Vármegyének (Széknek) egybegyűlt Uri és
Nemes Rendei a Méltóságos és Tekintetes
magyar országi Statusoknak illendő alázatossággal jelenteni kívánták, hogy ha nemes
Magyar Ország Erdélytől szorosabb egyesülést kívánna, és az aránt az Erdélyi legközelebb tartandó közönséges gyűlésen maga
szándékát, akaratját, és feltételeit az Erdélyi
Rendeknek kinyilatkoztatni nem terheltetik,
ezen Nemes Vármegye (Szék) Rendei nem
csak hogy azon szorossabb egyesülésnek
ellenzői nem lesznek, hanem inkább atyafiúi buzgó indulattal és tellyes igyekezettel
annak tökélletes véghez vitelére törekedni
fognak; azonban is pedig tökéletes bizodalommal vannak ezen nemes vármegye (szék)
rendei az iránt, hogy nemes Magyarország
ezen tartományunkat mint maga valóságos
tagját nézni, és a mostani környülállásokban
szorgal natos gondoskodásainak tárgyává
tenni fogja. Gyökereztetik ezen bizodalmunk
és egyszersmind kérésünk is sok régi törvényeinkben, egyezések- és békességekben,
és megrögzött szokásokban. Mert ugyanis a

régi dicső királyok végzései és a koronázáskor adott diplomái azt mutatják, hogy midőn a magyar nemzet, királyait ezen felséges
méltóságba beiktatta és megkoronázta: azon
szerződésekben, melyeket a koronázandó uj
királyokkal kötött, Erdélyországot is, mint
MagyarOrszágnak valóságos tagját beleirta,
nevezetesen és különösen is törvényeinek,
szabadságainak megtartására azokat kötei
•
, ,
lezte; — a mint ezt világosan bizonyítja TI.
Mátyás király 1464. évi decretumának vagyis
királyi hitlevelének 13-ik czikkelye, melyben a tisztelt király arra köteleztetik, hogy
Tót- és Erdélyországait minden régi jó szabadságokban , szokásokban és jussokban
megtartja. Hasonló kötelezéssel erősíti meg
II. Lengyel László is az erdélyi törvényeket,
szabadságokat és szokásokat, hitlevelének, —
mely költ 1492-ben, első czikkelyében. Minekutána pedig a magyar nemzetnek szerencsétlen sorsa Erdélyt és Magyarországnak
némely részeit a koronától elszakasztotta
volna: Magyarország nemcsak arra intézte
törekedéaeit, hogy E r d é l y t megint magához
visszakapcsolja, hanem hogy minden törvényei és szabadságai sértetlen maradjanak.
Mindjárt az első békességnek, mely I. F e r dinánd magyar király és Zápolya J á n o s
között Nagy-Váradon 1539-ben köttetett,
17-ik czikkelyében, Ferdinánd király és
maradékai arra köteleztetnek, hogy midőn
Erdély visszatérend Magyarországhoz, E r délynek szabadságaira esküdjenek meg, s
arról szokott hitlevelöket adják.
XVII. TJbi ad successionem
praemissam
ventum fuerit, antequam serenissimus
Romanorum rex, vei jilius, aut haeredes ejusdem,
régimén et possessionem regni,
provinciarumque ac partium ei subjectarum suscipiat, super observandis libertatibus decretis, legibus
et conclusionibus more divorum
Hungáriáé
regum tenebitur juramentum reale praestare
solemniter, quia vero serenissimus
Romanorum rex, tempore suae in regem. Hungáriáé
electionis promisit, jura et libertates regni
Hungáriáé
observare, et super hoc litteras
etiam regno, et illis, qui ei adhaerebant, dedit: ideo similes litteras etiam iis, qui post
obitum serenissimi domini Joannis regis et
secuta successione, in ejus obedientiam sunt
venturi, tempore publicationis
hujus pacis,
et juramenti
ipsorum regnicolarum dare tenebitur. . .

Nem különben Rudolf magyar király és
Báthori Sigmond erdélyi fejedelem és a két
országnak státusai között 1595 -ben megállapitott frigykötésnek második ezikkelye azt
tartja, hogy midőn Erdély a magyar koronához visszakapcsoltatok, tartozzanak a magyar királyok Erdélynek különös törvényeit,
szokásait, királyok és fejedelmek engedélyeit , adományait és zálogosításait jóváhagyni, megtartani és semmi részben meg
nem változtatni; és azon királyi hitben, melyet Magyarországnak letesznek, Erdélyről
is különösen és nevezetesen emlékezetet
tenni.
Végtére az 1615-ben pünköst havának
6-ik napján Nagy-Szombatban tett végzéseknek 4-ik czikkelyében világosan igértetik
Magyarország részéről, hogy az erdélyi minden rendeknek, magyaroknak, székelyeknek
és szászoknak régi szabadságai, szokásai és
királyok s fejedelmek engedélyei minden
szerződés és változtatás nélkül megtartatnak, sőt ha mi részben megcsonkíttattak
volna, egészben helyreállíttatnak.
„4. Omnium Statuum et Ordinum tam
hungarorum, quam siculorum et saxonum a
divis quondam regibus et
imperatoribus,
atque principibus
ipsís collata
privilegia,
antiquae consvetudines et libertates,
salvae,
integrae et inviolatae conservabuntur,
nec
alio modo turbabuntur, et siquae collapsa
fuerint,
restituentur."
Mindezen egyezéseknek eleget t e t t ugyan
annyiban a felséges uralkodó Austriai ház,
a mennyiben elsőben ugyan Leopold császár
és magyar király Erdélynek 1691-ik esztendőben karácsonhavának 4-ik napján törvényeink megtartásáról bizonyságlevelet adott,
és annak meghihatatlanságát f o g a d t a ; s
azután első József, VI. Károly és Mária
Terézia dicső emlékezetű királyaink és királynénk, uralkodásuknak kezdetén biztatóleveleikkel megerősítették; de a mint a
V I . Károly császár és Mária Terézia hitleveleiből láthatni, Erdélyt Magyarországnak
letett hitökben, nevezetesen soha belé nem
foglalták, az 1595-ikbeli frigykötésnek világos tartása ellen. D e a mi nagyobb, se a
Leopold császár hitlevelének, se az azt
megerősítő biztató királyi leveleknek szentsége ellent nem állhatott, hogy régi törvényeink, tőstörzsökös szabadságaink és jó
bevett s megrögzött dicséretes szokásaink

fel ne forgat tassanak. Már maga Leopold
császár meg kezdette szegni törvényeinket,
azoknak szoros kötéseit tágitani s a következetttörvénytelen határozatlan uralkodásra
rést nyittatni. Már ma se diplománk, se törvényünk nincsen épségben; a király és nép
között lett egyezések felbomlottanak. Hogy
ha nemes Magyarország magát sokban sérelmesnek tartja, Erdély is valójában mondhatja, hogy polgári testében nincsen semmi
épség.
Mivel tehát nemes Magyarország felséges I I . Leopold herczeg koronázása előtt a
pragmatica sanction építtetett, de fclbesza*kasztatott következés rendi aránt az Uralkodó házzal uj egyezésre lépni, és törvényeinek s szabadságainak nagyobb bátorságot
és állandóságot szerezni szükségesnek tartja,
és erről u j hitlevelet venni szándékozik:
ezen nemes vármegyének (széknek) Rendei
a méltóságos és tekintetes Statusokat buzgó
esdekléssel kérik, hogy mivel Erdélyre nézve
is az Uralkodóháznak jussa a magyarországi
1723-ikbeli második articuluson építtetett:
méltóztassanak a méltóságos és tekintetes
statusok az uj egyezésbe Erdélyt is nevezetesen belefoglalni, mindazon czikkelyeknek,
melyek jövendőbeli állandóságára törvényeinknek beletétetnek, erejét Erdélyre is kiterjeszteni, a királyi hitlevélben és esküvésben Erdélyt is, s Erdélynek municipalis
törvényeinek, királyai és nemzeti választott
fejedelmei adományainak, engedélyeinek s
minden régi szabadságainak szoros megtartását beleiktatni és tétetni, hogy igy dicső
Magyarországnak szárnyai alatt mi is csendesen nyughassunk.
A kik nagy tisztelettel vagyunk: a főtisztelendő, méltóságos és tekintetes Országrendeinek alázatos szolgái, igaz atyafiai,
vérei, a felül megnevezett vármegyéknek
és székeknek külön-külön egybegyűlt rendei.
2. Fiume beczikkelyeztetése az 1807. évi országgyűlésen.

Az 1807: I V . törvényczikk Fiume város
é3 kikötő beczikkelyeztetéséről s a magyar
országgyűlésem képviseltetéséről ekkép intézkedett :
„ 0 felsége is beleegyezvén, hogy az ország Karainak és Rendeinek lángoló óhajtását többé ne késleltesse, ezen törvényczikk
által kijelentetik, hogy Fiume városa és

kikötője, melyet dicső Mária Terésia csá1. §. Országgyűlés alkalmával a fiumei
szárné és királynő külön diploma által már kormányzónak a Főrendeknél, Fiume városa
bekeblezett az országba, ehhez tartozik. Egy- követeinek pedig a Karoknál és Rendeknél
szersmind pedig:
illetékes ülés és szavazat fog adatni."

Tárgyalási terem.
3. Váltóban, ha a kitett
pénzmennyiségre
(értékre) nézve a számokban és betűkkel irt
szavakban egymástól eltérő különbség mutatkozik, a betűkkel irt szöveg
elhatározónak
nem vétethetik, hanem a váltó valódi értékét
egyéb bizonyítékok által is leket igazolni.

Tényállás.
U . I. — K. Lipótot, mint elfogadót egy
váltó alapján, — melyben a fizetendő pénzmennyiség számokban 600 fttal betűkkel pedig „ H u n d e r t Sechs" szavakkal irt összegben volt kitéve, — a pozsonyi e.b. váltszknél
1864. 8254. sz. a. beperelte, és keresetlevelében annak bebizonyitására, hogy a váltó
valóban 600 ft. összegről állíttatott ki, alperesnek egy levelére, szakértőkre és tanukra
hivatkozott, szükség esetére felajánlván pótesküjét is. Kérte annálfogva alperest 600 f t .
váltóbeli tőkében és járulékaiban elmarasztalni.
Alperes a keresetlevélre kitűzött tárgyalásnál tagadta, hogy felperesnek 600 fttal
tartoznék, tiltakozott a felperes által felajánlott bizonyitékok alkalmazása ellen és
pedig azon oknál fogva, mert a váltó saját
tartalmára nézve teljes bizonyítékot
képez,
és hogy a váltónál csak az abban betűkkel
irt összeg irányt adó.

kereseti 600 ft. tőkét póteskü mellett megítélte.
A kir. váltófeltszék
ellenben alperes
felebbezése folytán 1865-ik évi 309. sz. a.
hozott ítéleténél fogva, a felperes által felajánlott bizonyítékokat elvetette; és — tekintve, hogy azon esetben, midőn a váltóban kitett pénzösszegre nézve a számokban
és betűkkel irt szavakban egymástól eltérő
különbség mutatkozik, mindenkor a betűkkel irt szöveg tartandó határozónak és a
váltó valódi értékének: alperest minden feltétel nélkül csak 106 ft. váltóbeli tőkében s
járulékaiban marasztalta el.
A fmgu kir. hétszemélyes tábla pedig az
1865. mart. 14-én 121. sz. a. hozott határozatánál fogva, — tekintve, hogy felperestől, az
arra megajánlott bizonyítási módot, hogy a
váltó szövegében számokkal és betűkkel kiirt
különböző összegek közül melyik legyen a
váltó-törvényváltó valódi értéke ? a magyar
könyv*) szabályai szerint megtagadni nem,
lehet j tekintve továbbá, hogy a jelen per a
felperesileg
hivatkozott szakértők és tanuk
hit alatti kihallgatása
nélkül alaposan el
nem Ítélhető: az alsó birósági Ítéleteket feloldotta és a szakértők és tanuk hit*alatti kihallgatását stb. elrendelte.

Szeniczey Gusztáv.

Határozatok.

*) Az osztrák váltórendszabály 5-ik czikke ha-

A pozsonyi e. b. váltótörvényszék
1864. sonló esetekben a betűkkel kiirt értéket rendeli el10,733. sz. a. hozott Ítéletével felperesnek a h a t á r o z ó n a k .

Különfélék.
— (Ujabb adalék a kivándorlási
törvényhez.*) Ö c s . kir. Apostoli Felsége f. évi febr.
14-én kelt legfelsőbb határozatával a f. évi
jan. 1-ről kelt legfelsőbb kézirattal, a lom*) Lásd a 8-dik számban.

bard-velenczei királyságból törvénytelenül
távollévő, vagy kivándorlott egyének számára kibocsátott kegyelmi tényt a Tirolból
törvénytelenül távollévő, vagy kivándorlott
egyénekre is legkegyelmesebben kiterjeszteni s e végből a tiroli helytartósági elnök-

ségnek ugyanazon teljhatalmat legkegyelmesebben megadni méltóztatott, melylyel
ama legfelsőbb kézirat által a lombardvelenczei királyságbani helytartó láttatott el.
— (Kisebb mennyiségű
áruczikkeknek
postaúton,
vámkezelés nélkül a
külföldre
lehető küldését illetőleg.) A magas cs. kir.
pénzügyi ministeriumnak mult évi november
12-kén 52820. szám alatt kelt rendelete
folytán, a magas cs. kir. kereskedelmi és
népgazdászati ministerium hozzájárultával
elhatároztatott, hogy áruküldemények, melyek 5 vámegyleti fontot felül nem haladnak,
a posta u t j á n minden vámkezelés, következőleg a mennyiben kiviteli vám-illetékeknek
alávetve vannak, azoknak befizetése nélkül
a külföldre szállíttathatnak. Pesten, febr. 5.
1866. A cs. kir. postaigazgatóságtól.
— (A La Roquette-fogház Párisban fiatal bünhönczök
számára.)
Ez is mint a
„Prison de Mazas", magánrendszert követ.
A fiatal foglyok egymástóli elkülönítése czélszerünek találtatott jövő életmódjuk folytatása czéljára való tekintetből; a bánás azonban nem oly szigorú, mint a Prison de Mazas
fogházban az idősb bűnösöknél. Minden
fiatal bünhöncz ablakos csinos kamrát kap,
benne függő ágy, madracz, vánkos paplannal, kis faasztal és szék, dolgozó pad, szerszámok. Fali szekrénykében mosdó-, evő- s
más edények, fésű, kefe, stb. Betegség idején kórszobába jön, hol kényelmesebb ágyat
s szolgálatot nyer. Itt is, mint a napi sétán,
mindig magányosságban van a fogoly. A
kamrák ajtai egy korridorra nyilnak, és ezek
egy-egy őrrel ellátvák. Yan bünhesztő sötét
kamra is, melyben az egész bútorzat egy
faszékből áll, éjjelre egy pokróczból, melybe
takaródzva földön heverni kénytelen. Az
épület közepén vizvezető adja bőségben a
szükséges vizet. Vasárnap az isteni tiszteletre a kápolnába mennek, hol szintén külön kamrákban foglalnak helyet, ugy hogy
ott is egyedül vannak s egymás kamráiba be
nem láthatnak az ellenzők miatt. A lelkész
középen mindnyáját láthatja. Ezen elkülönítési rendszernek czélja, hogy a bünhöncz
egyik a másikat ne ismerje, hogy kikerülvén, hatással egymásra ne lehessenek. A La
Roquette rajzát, mely meglepő csinos, legújabban az „ Ü b e r L a n d und M e e r " Stuttgartban megjelenő képes ujaág közlötte, és

pedig a fogház külsejét, a magán-kamrákkal
ellátott egyház belsejét isteni tiszteletkor, és
egyes dolgozó és beteg- kamrákat. (Sürg.)
— (Porosz csödrendtartás.)
A berlini
„ T r i b ü n é " 1864. decz. 29-ről következő jelentést hoz: a stettini kereskedelmi testületek elnökei néhány nap előtt azon kérelemmel járultak az igazságügy-miniszterhez,
hogy az 1855. máj. 8-kán kiadott csődrendtartás kiegészíttessék, illetőleg módosittassék. A kérvény öt pontot foglal magában.
Először is kérelmezők azon visszaélésre irányozzák a figyelmet, mi jelenleg a csőddel a
különösen az egyezséggel űzetik. Ezelőtt a
hitelezők ijesztgettek a csőd-nyitással, most
az adósok fenyegetőznek a fizetés megszüntetésével. Egyezséget hozni létre nagyon
lehetséges, erre nem egy szabados eszköz
kínálkozik. Ez okból az egyezségnek korlátokat kellene vetni. A kiegyezésnek megengedése akkor is elhalasztandó lenne, ha
egyszerű bukás iránt panasz emeltetik, —
és pedig a vádlottnak teljes fölmentetéseig.
A feleség és rokonok, követeléseik végett
az együttszavazásból kizárandók lennének,
s szintúgy azon követelések is, melyek a
fizetés megszüntetésének napja után jutottak más kézbe. Kérelmezők a fiscus és községek előjogait nem tekintik indokoltnak.
Továbbá törvényerőre óhajtanák emeltetni
azon határozatot, melynél fogva a csődbíróság minden kereskedői csődesetben a közadós
könyvvezetését meghitelt szakértők szigorú
vizsgálatának veti alája, — a mennyiben az
igazgatónak errőli jelentése nem elégséges.
Majd a 241. §. rendeletének megváltoztatását hozzák javaslatba, a mennyiben külföldi
hitelezők, csekély összegeket, melyek végett
megbízottat nevezni nem érdemes, postai
küldeménykép kapnak. Végre megemlítik,
hogy a csődhirdetvények gyakorta kevésbbé
olvasott lapokban tétetnek közé.
— (Öngyilkosság.) Hogy még oly cselekvényekben is, melyek látszólag emberi
puszta önkényből származnak, bizonyos
arány és szabályszerűség szolgál alapul, mihelyt az egyének száma s az időtartam
ismeretes tényezőkkép járulnak a vizsgálathoz: azt dr. W a g n e r Adolf ily czimü munkájában : „Die Gesetzmassigkeit in den
scheinbar willkürlichen menschlichenHandlungen vomStandpunkte der Statietik.Hamburg 1864." számszerűleg kimutatta. Ez az

eset az öngyilkosságnál is. Minden művelt
nép 8 vallásfelekezet egyhangúlag kárhozt a t j a azt, s az emberiség kíméletéből mint
természeti és lélektani rohamok következményeit, nem pedig mint hidegen számitó
meggondolás eredményét ítéli meg. Annyival érdekesb tehát, hogy ily kivételes és
szabályellenes tények, hosszú időközökön át,
bizonyos számtani arányban jelenkeznek. —
Az öngyilkosságok száma évről évre keveset
változik; azonban a művelt népeknél állandó,
bár egészen szabályos és fokozatos növekedésben van. Igy Francziaországban az öngyilkosságok száma 1826 — 1830-ig átmérőleg
1739 re ment évenkint, az utóbbi 30 év alatt
pedig folyvást növekedvén, 1856 — 1860-ig
egy éven át 4002-re emelkedett. A növekedés t e h á t 130%, m i g a népesedésé 13. t percent. Statistikai vizsgálatok szerint 1840-től
1853-ig az öngyilkosságok száma következő
évi a r á n y t mutatott: Dániában 1 millió lakosra 256, Szászországban 202, Hannovera,
Poroszország, Norvégia és Francziaországban 113 —100, Svédhonban 67 s Belgiumban
56, 1 mill. lakosra. Vallásfelekezeti tekintetben az öngyilkosság gyakoribbnak látszik
a protestáns, mint a kath. tartományokban
és kerületekben. A mi a nemi különbséget
illeti: a finemü öngyilkosok száma háromszorta, négyszerte nagyobb, mint a nőké;
igy 100 nő-öngyilkosra Poroszországban
417, Frankhonban 322, Dániában 380 fénfi
esik. A különböző életkoroknál ugyanazon
szabályszerűség. Összehasonlítva az öngyilkosok és a lakosság számát ugyanazon életk o r b a n : azon tapasztalatra jutni, h o g y előbbieké az aggkor felé, mindkét nemüeknél folytonos növekedésben van, ugy hogy 70 éven tul
leggyakoribb. Átalános a nézet, hogy ködös
és nedves időben, s különösen az angoloknál
hogy november hóban legtöbb öngyilkossági
eset fordul elő. A statistika ellenkezőt bizonyit, — a mennyiben ily esetek száma a
nyári hónapokban nagyobb, mint télen. Az
órákra nézve elegendő adatok még nem léteznek; a létezők azonban azt mutatják, hogy
legtöbb öngyilkosság délelőtt, 6—12 óra
közt hajtatott végre. Franczia nyomozások

szerint gyakoribb az öngyilkosság a nőtlen,
mint a házas férfiaknál, és megfordítva a
férjes nőknél gyakoribb, mint a magánosoknál. Falukon és pusztákon kevesebb az öngyilkosok száma, mint a városokban. Végre
meglepő, hogy népek, életkor, nem és polgári állás szerint az öngyilkosság eszközeinek választásában is jelenkezik némi szabályszerűség. A felakasztás legkedveltebb
mód mindenütt; ezt követi a vizbeugrás,
melynél egyébiránt nem minden esetben lehet a szándékosságot és véletlent fölismerni;
majd a lövés, — különösen Francziaországban, Belgiumban, Bajorhonban és Berlinben.
Szúró vagy vágó eszközök használata s magasbóli leugrás gyakoribbak, mint a mérgezés. U j a b b időkben feltünőleg terjed a széngőz használata, s mint legújabb m ó d : a
gŐzkocsi-vonat elé fekvés.
— (Mire lehet a foglyokat használni.) A
waldheimi fegyházban, 1864-dik évben 150
fogoly készitett 8, 9 millió szivart, 15 fogoly
12,000 pár czipőt, 12 fogoly 700 hídmérleget, 80 fogoly 5600 diván, 350 támlásszék,
300 kanapé, 160 tuczat szék farészeit; 20
fogoly 80 tuczat szalmaszéket, 60 tuczat
lépcsőszéket, 63 tuczat tábori széket, 232
tuczat kerti széket, 90 tuczat zsámolyt, 10
tuczat padot, 18 tuczat asztalt s 3000 darab
különféle famunkát; 40 fogoly 3000 tuczat
harmonicát; 30 fogoly 20,000 rőf katonaposztót; 15 fogoly 300 tuczat gyapjudolmányt s 9 tuczat gyapjú-harisnyát ; 37 fogoly
1400 db. esernyő-szövetet; 10 fogoly 5600
db. felső-nemezt, 2000 db. bélés-nemezt, 400
db. saru-nemezt s 2000 db. nyeregteritőt;
20 fogoly 28,000 rőf vásznat; 50 nő 180
tuczat vánkost, 250 tuczat czipőt, 350 tucz.
szőnyeget, 50 tucz. kulcs- és szivartartót, 5
tuczat kályha-ellenzőt; 35 nő különféle hajműveket.
— (A voltjobbágyság hármaskönyve.) Ily
czimü munkára hirdet előfizetést Boross
Mihály Székesfehérvárt. A 6—7 ivre terjedendő munka ára 40 kr. lesz.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes szánni példányokkal még szolgálhatunk.
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A magyar országgyűlés és az enquéte-rendszer.
(Dr. Kőnek Sándortól.)

Az enquéte-rendszer,
vagyis azon
adatnyomozási mód, mely szerint a kívánt felvilágosításokra szükséges adatok
közvetlenül az érdekelt felek,
jelesen
szakférfiak meghallgatása folytán és pedig ezeknek hií, igaz és való feleleteik
után kerülnek szőnyegre: két főindokból fejlődött ki leginkább, — egyfelől
t.i. ama meggyőződésből, hogy valamint
a közigazgatás, ugy a törvényhozás sem
nélkülözhet biztos statistikai alapokat;
másfelől pedig arra minden egyéb adatnyomozási módnak eddig tapasztalt
elégtelensége önkényt vezetett.
Bármely fontosabb törvénynek alkotására, módositására, teljes vagy részbeni megszüntetésére, legelői a viszonyok tisztába hozandók, melyek azt
sürgetik vagy csak javalják; felderitendők továbbá a körülmények, melyek
közt az uj vagy átidomított törvény
nyerend alkalmazást. Minél tisztábban
áll előttünk a szükséglet, mely törvényt
igényel, minél több oldalról világittatik meg az e szükségletet szülő tényezőknek létezése és azoknak az életre
való kihatása, minél szorgosabban
tanulmányoztatnak mind azon társadalmi és állami mozzanatok, melyekre

a létesítendő törvény döntö befolyással
leend, és melyeknek befolyása alá viszont maga az u j törvény keriilend:
annál megfelelőbb, annál kielégítőbb
az ily óvatosság mellett létrejött törvény.
Az államnak sem közönséges administrativ közlegei, sem a statistikai
czélokra szervezett külön hivatala és
egyéb organumai, bármily helyes szerkezettel bírjanak is, nem képesek a
törvényhozás igényelte bő adattömeget
előteremteni. Egyrészt nem azért, mert
vannak a társadalmi életnek oly körei,
melyekbe az őrködő kormánybeli közlegeknek a legkényesebb családi érdekek koczkáztatása nélkül nem lehet,
nem szabad behatniok. holott épen e
bensőbb körökkel gyakran kell, hogy a
törvényhozó megismerkedjék, ha a hozandó törvénynek mindennemű hatálya
iránt kellően tájékozva akar lenni. Másrészt azért nem, mivel az államhatalom
a társadalmi élet összes viszonyaira
egyenlően kiterjedő gondoskodásánál
fogva, az egyes momentumokkal nem
foglalkodhatik azon részletességgel,
azon minutiosus nyomozásokkal, melyeket gyakran valamely törvénynek
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mindenben megfelelő keletkezése igényel.
A dolog természete szerint még a
legparlamentárísabb kormány, a legszorosabb értelemben vett többségre
támaszkodó államhatalom sem találkozik az érdekeltek részéről azon előzékenységgel, azon őszinte bizodalommal, és a kért felvilágosítások iránti
készséggel, mint maga a törvényhozó
testület, és az annak nevében, annak
megbízásából eljáró választmányok.
Ezen tapasztalás szülője lett ama
adatnyomozási módnak, mely főleg
N.-Brittaniában a gyakorlati élet kívánalmai fonalán formális rendszerré alakult ; a csak biztos tényeken alapuló
adatok után induló és uj törvények
hozásánál vagy a fenállók megmásitásánál fontolva haladó britt törvényhozók helyesen felismervén, hogy az e
fontos működésben biztos kalauzul szolgáló adatok sem a kormánytól, sem az
egyes bármi szép tehetségű és szakavatottságu képviselő tagoktól nem várhatók, hanem más és pedig több garantiát n y ú j t ó uton szerzendők.
Az enquéte-rendszer ugyan nem
kizáró monopoliuma a törvényhozótestületeknek, élhetnek és élnek is azzal
a kormányok is; a kormány valamint
Franczia-, Belg- és más országokban
ugy Angolhonban is gyakran egyes
speciális kérdések felderítésére vizsgáló
bizottmányokat szokott kirendelni, melyek államhatalmi tekintély alapján az
érdekelt felek kihallgatása nyomán puhatolják ki és gyűjtik egybe a kívánt
adattömeget; de ezek minden kormánybeli istápolás mellett, daczára az igazság felderítése iránt felruháztatni szokott discretionarius hatalmuknak, korántsem nyújthatnak oly garantiát
gyűjtött adatkincsük belértéke felől,
mint a tanuk vallatására és az igazmondásra kényszeríthető hatalommal

egyszersmind a közbizodalom szülte s
miáltal sem pótolható erkölcsi hatalmat
egybekötő törvényhozótestületi választmányok ; miért is ezúttal csakis ezekről kívánunk szólani.
Miután egész légiója az u j törvényeknek hazánk jelen legislatiójától
várja életbeléptetését, vagy csak az
arra vezető első lépésnek megtételét,
és még tekintélyesb serege az elavult
törvényeknek attól várja a korszerű
átalakítást, a jelen kor szelleméhez és
modern államfo£almainkhoz való átidomitást: soha nem mutatkozott inkább
szüksége annak, hogy az e nagyszerű
reformatorius műhöz kívánt tájékoztató adatok minél nagyobb mérvben, és minél megnyugtatóbb sikerrel
leendő megszerezhetésének legczélszerübb módjáról mielőbb történjék a
szükséges gondoskodás, annál is inkább, mivel itt még ama segédeszköz
is hiányzik, mely másutt a népképviseletnek egy helyesen szervezett statistikai hivatalban kínálkozik.
A 17 éven át folyt központosítási
kísérletek hazánkat a statistika terén
is végelnyeléssel fenyegették, melyek annyival veszélyesebbeknek, annál sikert-igérőbbeknek látszottak, minél könnyebb volt a rendelkezésre
állott készséges bureaukratia messze
szétágazott hálója segélyével e téren
czélt érni, és minél könnyebb volt a
vis inertiae-féle természetük szerint teljes passivitásra kárhoztatott néma adatokat akkép használni fel, mint ezt a
kormány rúdját megragadott férfiak
pillanatnyi érdeke, vagy fietiókra épített országlási elméletük igényelte.
Mint a társadalmi és államélet sok
egyéb körében ugy a statistika terén is
hazánk a letűnt 17 évi korszaknak nemcsak mulasztás- hanem cselekvés bűneit
is sinli; mig egyfelől a külön magyarországi statistikai hivatal létrehozása,

az arra irányzott kérelmek és sürgetések meg nem hallgattatván, elinulasztatott, másrészről az ország nem
önszolgáltatta adatokkal bőségesen elárasztva lön.
Távol legyen tőlem az e korszak
alatt színre került adatoktól minden
hitelességet elvitázni, vagy névszerint
az ugyanez időtájban létrehozatott
ipar- és kereskedelmi kamarák tudósításaiban foglalt becses adattömegtől
a megérdemlett méltánylást elvonni
akarni. Volt alkalmam nyilvánosan
elismerni*) azon szabadelvüséget és
férfias elszántságot, melyet kivált a
magyarországi keresk. kamarák részéről jól esett oly időben látni kifejteni,
midőn ahhoz nem kis mértéke a bátorságnak kívántatott, hogy a valóság
maga meztelenségében bemutattassék;
midőn egyáltalán a szabad szó és még
a legszerényebb nemzeti óhajtás már
alig talált orgánumot, mely azt felszínre merte volna juttatni.
De van másrészt elég szomorú tapasztalásunk, mily óvatosan kell vennünk ama statistikai kincset, melylyel
a letűnt 17 évi időközben gazdagodtunk.
A magyar törvényhozás ennélfogva
nem talál oly adatkészletet, melyből a
fontos működésben felmerülendő nagy
horderejű kérdések kellő felderítésére
kívánt bő adatokat teljes megnyugtatással fogja meríthetni. És ha az egyes
választmányok még oly szakavatott taV. ö. „Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona országainak statistikai kézikönyve"
czimü munkám 292. lapján mondottakat: „ezen kamarák egy egész évtizeden át, mint egyedüli organumai a különben elnémult közvéleménynek, elismerésre méltó szabadelvüséggel j á r t a k el a socialis bajok, az ipart és forgalmat nyügbentartó viszályok,
és még a politikai életre kihatott visszás intézkedések leplezetlen feltárásában, ugy hogy azon korszakban, midőn az alkotmányos élet a monarchia egész
területén mély álomban ringadozott, a kamarai tudósitások egyedül hangoztatták vissza az elfojtott
panaszokat, és jámbor óhajokat.

gokból állandnak, gyakran oly helyzetbe fognak jutni, melyben kénytelenek
lesznek tanácskozásukat tájékozó támpontok hiányából, ha nem végképen
megszakasztani is, de a biztos adatokat
vajmi viszásan pótló sejtelmekre, merő
subjectiv feltételezések s légben lebegő
hypothesisekre fektetni.
Ezen bajon lehet segíteni. Törvényhozás u t j á n gondoskodni kell, hogy
az országgyűlési választmányok az illető felek vallatására oly hatalommal
ruháztassanak fel, minőt a közügy érdekében az u. n. select Committe of inquiry kezében letenni nem átalt azon
ország parlementje, melynek féltékenysége különben a minden egyes britt
lakó egyéni szabadságának csorbitlan
éptartásában példabeszédü.
Azon ellenvetés, hogy ezelőttis a magyar törvényhozótestület kebléből kiindult országos bizottságok talpraesett,
az akkori európai cultur színvonalára
emelkedett javaslatokat készítettek, a
nélkül, hogy ezen idegenszerűnek látszható eszközhez kellett vala folyamodniok, nem sokat nyomhat. Egyrészt
rendelkezésükre állottak ősi intézményeink szerint elrendezett és kerékvágásukból ki nem sodortatott közhatóságok, midőn jelenleg a kész támasz
helyett a 17 évi interregnum alatt támadt örvény tátong; másrészt akkoron
még más államokban sem volt kifejtve,
a még N.-Brittaniában és Belgiumban
is csak az utolsó két évtized alatt külön rendszerré alakult enquete nevü
tudakolódási intézmény.
A hátramaradt országoknak hiszen
csakis azon egy előnyük van, hogy más
előbbrehaladt társországok után törött uton járhatnak, és a mi másutt
csak lassan, nehéz fáradalmak és sok
csalódás árán alakult, azt már tökéletesbült formájában kevesebb áldozattal
és rövidebb idö alatt hozhatják létre.

Nem is szabad szem elől téveszteni, a szükségeseket itt rövideden összeálmily ébresztőleg hatna ez a statistika litani.
iránt nálunk még oly csekély mértékHa akár valamely közügyben, akár
ben tapasztalható vonzalom keltére és a parlament elé került magánügyben a
mily jó hatással lenne ez az igazmondás fenforgó körülmények, vagy tényállairánt a közérdek részéről fenforgó szi- dék iránt bővebb felvilágosítás vagy
gorú követelmények felől, kivált nálunk bizonyitó érvek összeállitása kívánatosmég keringő oly homályos fogalmak nak mutatkozik: külön választmány
kellő felderítésére. Már az ipar és keres- kirendelhető; ezt indítványba hozni minkedelmi kamaráknak is annyira meny- den képviselőnek jogában áll, ki azonnyire sikerült az iparos és kereskedő osz- ban a javaslattétel előtt tartozik azokat
tályok közt e tekintetben tisztultabb és névszerint kijelölni, kiket választmányi
elfogulatlanabb eszméket azáltal kelteni tagokul kiván javaslatba hozni, és maleginkább, hogy az adatnyomozásnál gának eleve arról meggyőződést szemaguk az érdekeltek bevallásait kezd- rezni, váljon az általa indítványozandó
ték kiindulási pontul használni. Minél személyek készek-e azt el is vállalni.
inkább ösztönöztetnék pedig a valónak
A választmány a ház különös jóváhű, lelkiismeretes és készséges feltárá- hagyása nélkül nem állhat több, mint
sára a közügy iránt amúgy is oly ha- 15 tagból; uj tagok hozzáadása, valam a r fellelkesülő magyar ember, ha mint minden helyettesítés csak külön
benne azon öntudat növesztetnék, hogy határozat folytán nyerhet helyet. Haaz ő bemondásaiból nyert alapokra fek- tározatképességre legalább 5 tag jelenteti a magyar országgyűlés törvényho- léte kívántatik; ha azonban a választzási eljárásának fő súlypontját.
mányi tagok közöl valaki két nap egyMeg levén győződve, hogy hon- másután elmarad: a választmány ezt a
atyáink, ha nem is ez alkalommal, háznak bejelenteni tartozik, miért is a
előbb utóbb kény tel. nek leendnek a választmányi ülésekben résztvevő tagok
parlamenti enquéteket nálunk is tör- naponként a jegyzőkönyvbe bejegyzenvényhozásilag lehetőkké tenni: nem dők , és erről a választmányi tudótaláltam feleslegesnek megismertetni sításban is említés teendő, azoknak
azon intézkedéseket, melyek e tekin- névsora pedig nem csak a választmátetben a parlamentárismus szülőföld- nyi hivatal helyiségében, hanem a ház
jén, Angolországban, hol törvény, hol előcsarnokában is kifüggesztendő.
gyakorlat folytán lassankint megállaA választmányok jogositvák bárkit
podtak.
maguk elé idézni, hogy a hozzá intéA britt parlament mindkét háza ren- zendő kérdésekre feleljen, vagy a birdelhet ugyan ki nyomozó külön választ- tokában levő okmányokat betekintés
mányokat, de minthogy a felsőház (a végett átszolgáltassa. Az idézés a válordok háza) részéről kiindittatni szo- lasztmány kívánatára annak elnökétől
kott választmányra nézve egyrészt ke- kiadott parancs folytán eszközöltetik :
vesebb törvényes intézkedés létezik, és lia az idézett fél meg nem jelennék,
jobbára a parlamenti szokás törvényt- erről a ház értesíttetik, mely a vonakoszabó, másrészt több oly momentum dót maga sorompói elé idézi; ha időfordul elő, melyek csak az ottani spe- közben a választmány előtt megjelenik,
cificus viszonyok kifolymányai, csak az j ezen idézés rendesen visszavonatik. Küalsóház efféle választmányairól fogjuk lönben, ha még a ház idézésére sem ha-

jolna, a szónok parancsa nyomán annak külön törvény alapján (1858.) a tanuk
a serjeant-at-armes őrizete alá helyez- ( esketésére felhatalmaztattak, mely esettetése eszközöltetik; ugyanezen eljárás ben a valóságnak minden elpalástolása,
azok ellen is intéztetik, kik valamelyik minden hazugság hamis esküvés bünidézett tanút elrejteni vagy abban se- tetését vonja maga u t á n ; de az alsóház
gédkezet nyújtani merészlenének, ez nem birván azon joggal, hogy a feleesetben rendesen fogságba ejtetnek ket feleskettesse, e bajon az által segitte(Newgat-féle fogházban). Nem sikerül- tik, hogy rendesen minden parlamenti
vén az idézett félnek befogatása,a koro- ülésszak elején két határozat hozatik,
nától edictalis köröztetés eszközöltetik, melynek erejénél fogva mindenki, ki a
melyben a lappangónak megkeritésére ház vagy annak különválasztmánya elé
külön jutalom tűzetik ki. Ha egy kép- idézett felet a teendő vallomás iránt
viselőnek tanúsága kívántatnék, az a megnyerni, vagy azt a tanúskodástól
választmány által nem idéztetik, hanem közvetlenül vagy közvetve elvonni,
megjelenésre felkéretik, de ha megke- vagy abban akadályoztatni törekszik,
resve vonakodnék megjelenni, vagy a valamint ki hamis tanúságot tenni mekivánt felvilágosítást adni, ez a háznak részelne, súlyos bűntettről vádoltatik
feljelentetik, mely ellene a további el- és a ház által teljes szigorral megfenyíjárást intézi; ha pedig a felső ház egyik tendő. Számtalan eset található a parlatagjának megjelenése szükségesnek lát- menti iratokban feljegyezve, hol a ház
szanék, ez a képviselőház különös üze- e joggal élve, a hamis tanúságot tevő,
nete folytán eszközöltetik. Egyáltalán az igazságot elpalástoló, a kivánt felvia választmányok ugy a képviselők és a lágosítást vagy okmányt megtagadó
lordok, valamint a két ház tisztviselői feleket a serjeant-at-armes általi letarirányában a szokás szentesitette külö- tóztatásra vagy épen fogságra elitélte.
nös parlamentáris ildomossággal járDe az idézett felek másrészt telnak el.
jes parlamenti oltalomban részesülnek,
A megjelent tanúhoz minden vá- ugyanazon sérthetlenségi és szólásszalasztmányitag intézhet az ügy felde badsági joggal élvén, mint a parlament
ritésére szolgáló kérdéseket, minden bármely tagja. Miért a tanuk a lehető
kérdés a jegyzőkönyvbe felveendő, a legnagyobb őszinteséggel és egészen
kérdésttevő megemlítése és az adott elfogulatlanul nyilatkozhatnak, mi nem
feleletek hűséges kitétele mellett A csekély támaszt és biztosítékot kölcsöválasztmányok e joggal szaporán élnek, nöz a bevallásaik fonalán kiderített
és nagyfontosságú ügyekben ezrekre igazságnak; e körülményben leginkább
megy az intézett kérdéseknek és a nyert levén keresendő az e módon nyert
feleleteknek hosszú sora. A választ- statistikai adatoknak becses volta.
mány nincsen jogositva oly okiratoknak Egyúttal a megjelenő felek minden
elömutatását követelni, melyeknek elö- ezen tanúskodásból reájok háromolmutatását maga a ház is csak külön ható anyagi veszteségek elleni* az által
felirat nyomán kívánhatja, mely eset- biztositvák, hogy az oda- és visszameben vagy ily feliratnak eszközlése, vagy net, valamint a fővárosban való tartózaz illető államtitkárságnak megkere- kodás által támadt költségek magánügyben az illető felek, közügyeknél az
sése válik szükségessé.
Az igazmondás az által van bizto állam részéről megtéríttetnek és igy a
sitva, hogy a felsőházi választmányok kihallgatott felek azon öntudaton felül,

A britt parlament nemcsak a képhogy valamely közérdekű ügy kellő
felderítéséhez maguk részéről készsége- viselőkválasztása alkalmával közbejött
megvizsgálására, vagy
sen hozzájárultak, még a netán szenve- rendetlenségek
egyéb bizonyítékok előállítására, hanem
dett károkért teljes kárpótlást nyernek. u j törvények létrehozása, vagy a fennA nyert feleletek és tanúságok fe- állók módosítása, vagy végképi meglett a választmány szavazattöbbséggel szüntetése miatt szükségeseknek látszó
biztos támpontok megszerzésére is fehatároz, s megoszolván a voksok, a vá- lette gyakran ily select committeeket
lasztmány elnöke bir döntő szavazattal. szokott kirendelni, mint péld. 1836-ban
A történt szavazás a formulázott kér- a tartományi bankintézetek ügyében;
désnek az inditvány és az egyenkint! ugyanez évben a földmivelés állapotja
iránt, 1842-ben a nyugat-indiai gyarszavazatnak megemlítésével a jegyző- matok, — 1849. a posta összeköttetés
könyvbe felveendő és a választmányi érdekében Francziaországgal; 1851 —
jelentéssel együtt a ház elé terjesz- 1852. a jövedelemadónak az egyes néptendő. A tanúvallomások gyorsirási eljárásra vonatkozó, és hol törvényen, hol közpraxison alapuló intézkedések; igy a választmány az
közlés fonalán naponkint a választmá- ügyet csak akkor intézheti el, ha a határozatképesnyi tagok számára kinyomatnak, a ta- ségre előszabott számú t a g jelen van, különben a
nuk is külön lenyomatot nyernek oly választmányi elnök (Chairman) a jegyző (Clerk)
felszólítással, hogy a mennyiben rajta által erre figyelmeztetendő. Idegenek a választmányi
ülésekben jelen lehetnek, ha csak a választmány az
változásokat akarnának tétetni, ma<mo
ellenkezőt nem találná szükségesnek, és folytonos
kat újra vallassák; sem a tanuknak sem gyakorlat szerint tanácskozás alatt mindenkor kizáa választmány-tagoknak, sem másnak r a t i k a nyilvánosság. A lordok és képviselők minden
választmányban részt vehetnek és főleg a lordok
nem szabad abból, mi a választmány bele is szólhatnak, de vokssal nem birnak és vitatelőtt történt, előbb, mig a választmányi kozás vagy tanácskozás alá kerülvén az ügy, felszójelentés a háznak beadatott, valamit litva, távozni tartoznak, a választmány azonban a
közzé tenni, az ellene cselekvők mint a vonakodó képviselőtagot maga tekintélyénél fogva
távozásra nem kényszerithetné ugyan, de azt a házházszabadalom sértői bűnhődnek.
nak feljelentheti; különben szoktak olykor titkos
A választmány csak ugy van jogo- választmányok is kirendeltetni, és ezeknek tárgyasitva az általa szerzett adatok és történt lásaira más mint st válaszmány tagja nem jelenhet
A külön választmány üléseit elnapolhatja és
nyomozások felett saját nézeteit és vé- meg.
külön felhatalmazás folytán más helyre vagy városra
leményét kimondani, ha erre különösen is átteheti; külön feljogosítás nélkül, mig a ház
felhatalmaztatott; ellenkező esetben maga ülésez, egy külön választmány sem tarthat
arra külön feljogositványt kell szorgal- ülést. Szintúgy nem a parlamenti ülés elnapolása
sem, mire nézve azonban 1856-ban nevezetes
maznia. Ha a nyomozás folyama és után
változás t ö r t é n t ; de ha ebben valamint másban foreredménye, mint rendesen történik, maszerü hiányok vagy mulasztások jöttek volna közbe,
egész terjedelme szerint maga a választ- gyakran a választmánynak újbóli kirendelése válik
mányi jelentésbe fel nem vétetett volna, szükségessé, mint az 1856-ban a munkások érdekében működött választmánynyal történt. É p oly sziakkor az közönségesen a szerzett bizo- gorúan
tartatik meg minden ildomossági szabály,
ny itékokkal együtt a jelentéshez hozzá ugy a megjelent tanuk irányában, mint a választmácsatoltatik, és mint a jelentésnek ki- nyi jelentések szerkesztése körül, oly annyira, hogy
egészítő része azzal együttesen a ház nem hiányoznak példák, hogy ellenkező esetben a
ház a jelentést visszavetette és megsemmisítette.
asztalára letétetik és a kék könyvekbe Mindezekről
különben bővebben az egyes speciális
bevezettetik. A kék könyvek ennek esetekre való hivatkozással értekezik May jeles
folytán a gyakorlati életből meritett munkájában, mely negyedik kiadása után Oppenlegbecsesebb statistikai adatok dus tár- heimtöl németre fordítva e czim alatt jelent meg:
Das englische Parlament und sein Verfahren. Lipcse
házát képezik. *)
1860.
'

*) V a n n a k még számos egyéb a választmányi

osztályokra való befolyása, és a netalán
kivánt javitások ügyében; a Coalmines
Committee, vagy 1856-ban a mesterek
és a munkások érdekében, vagy ujabban az angol egyetemek reformja;
a pénzlábra behozandó tizedrendszer
ügyében stb.
A parlamenti választmányok a statistikai kutatások tekintetéből reájok
ruházott hatalmat nemcsak belfelé oly
terjedelmes mérvben használják, hogy
az enquéte olykor 10—20,000 különféle
kérdés fölött szolgáltatja a kivánt feleleteket, és az eredmény felöli jelentések
gyakran több szakaszra osztandók, (first,
second report stb.), hanem nem ritkán
a diplomatia utján még a külföldön
levő britt követségeknek segélyét is
veszik igénybe. Nemcsak a szegényügyi
törvények megvizsgálásának nagyfontosságú tárgyában a két izben felszólított britt követek valami 30 európai és
több Európán kivüli állam részéről az
ottani szegényügyi törvényhozás iránt
a legkimeritőbb tudósításokat szolgáltatták be, hanem a jóval kisebb fontos-

ságú britt nemzeti muzeum elrendezése
ügyében kiküldött volt választmány
is Palmerston készséges közbejárására
mintegy 22 állam részéről tájékozásul
szolgálhatott tudósitás birtokába jutott.
Igy azután kellően el van készítve
az alap, melyen a törvényhozó kényes
természetű reformtörekvéseivel bizton
és fennakadás nélkül előrehaladhat.Igy
nem szükséges sem vaktában tapogatózni, sem genialis módon experimentálni;
igy nem kell aggódni, váljon az uj vagy
módositott törvény által nem fognak-e
akár köz- akár magánérdekek koczkáztatni; szóval ily eljárás mellett a törvények mindenkor czélszerüek, tartósak
és tiszteletet gerjesztők lesznek, mert
egyfelől mint a reális viszonyoknak
közvetlen szüleményei a gyakorlati
életszükségeknek leghelyesebben fognak megfelelni; másrészt a törvényeknek tiszteletbentartása a felköltött jogérzeten kivül min sem alapul oly
biztosan, mint az okszerűségükből folyó
jogosultságuk felett mindenkiben önként támadt belmeggyőződésen.

A bíróságok szervezéséről.
(Pfendeszak Károlytól.)

A törvénykezés hiányos voltából, a
hazánkbeli igazságszolgáltatás iránt ke
letkezett bizalmatlanság és ebből eredő
hitelcsökkenés, a törvénykezés javítása
iránti mielőbbi intézkedést, a törvényhozás egyik legsürgősebb teendőjévé teszi.
Ámde, hogy a törvénykezés lényeges javítása elérethessék, a bíróságok
helyes szervezéséből kell kiindulni;miután a legjobb törvények irott malaszt
maradnak, ha az eljáró birósági tagok
sem azon képzettséggel nincsenek felruházva, hogy a törvényeket helyesen
alkalmazni tudnák, sem azon önálló-

sággal nem birnak, mely megkívántatik
ahoz, mikép arra számitanunk lehessen,
hogy a törvények általuk részrehajlatlanul alkalmazva leendnek.
A tudomány világánál felderített
igazságszolgáltatási tapasztalatok nyomán, az u j a b b törvényhozások azon
nézetből indultak ki hogy a birósági
közegek olyképeni szervezése, hogy
azok a megkivántató szakképzettséggel
— és emberileg elérhető részrehajtatlansággal bírjanak, legbiztosabban ugy
érethetik el, ha a birói közegek a kormány által neveztetnek.

Hazánkban azonban, az elmúlt me- párttusák és szereplő személyes érdegyei élet iránti előszeretettől indittatva kek miatt, melyek igen gyakran a köztöbben találkoznak, kik a bíróságok
érdeketháttérbe szorítják, a birói állásra
o
jelenkezők
közül, nem a hivatásukhoz
szervezését törvény hatóságilag olykép
megkívántató
képességek tekintetében
akarnák megállapittatni, mikép a volt
legkiválóbb
egyének,
hanem főkép azok
megyei rendszer szerint az első birófognak
a
birói
székbe
ültettetni, kik a
ságu törvényszékek jövőre is törvényhatósági
mozgalmak
vezetői
közt leghatóságonként választás utján legyenek
több
rokonszenvvel
birnak,
azaz, kik
alakítva.
Előrebocsátva azt, hogy a szerve- pártjukhoz tartoznak, vagy pártjukzendő községek és törvényhatóságok kal összeköttetéssel birnak; — a honáltal választandó közigazgatási tisztvi- nét aztán önként következik, mikép
selőket az angol békebirákhoz hasonló pártállásuknál és pártjuk iránt vihatáskörrel, mely szerint azok az 1836: seltető hálaérzetüknél fogva azon füg20. és 1840:11. tcz. által meghatározott getlenséggel nem birnak, mely megsommás szóbeli keresetekben és rendőri kívántatik arra, hogy mindenki iránt
kihágásokban eljárnának, felruházni mi egyforma részrehajlatlansággal teljeis czélszerünek találjuk, ugy azonban, sítsék birói tisztjüket. De az első biróhogy a mennyiben a sommás szóbeli ságu igazságszolgáltatási közegeknek
keresetekben hozott Ítélet végrehajtás a törvényhatóságok utján történendő
utjáni foganatosithatása ingatlanokra választásánál kétségtelenül a jelentkekiterjesztetnek, a sommás szóbeli uton zők közül csak a törvényhatósági váhozott ítélet végrehajtása is az alkalma- lasztók előtt közelebbről ismert, azaz a
zandó rendes végrehaj t ók köréhez tartoz- törvényhatóság körében családi és egyéb
zék, — részünkről azon véleményünket közelebbi viszonyokból eredő összekötjelentjük ki: mikép akár bizonyos idő- tetéssel biró egyének leendvén kiszeszakra, akár életfogytiglan, akár szak- melve, — ebből azon eredmény várható:
képzettségi bizonyítékok mellett, akár mikép a választott biró működésében
azok nélkül választassanak a rendes bí- gyakran oly helyzetbe jön, midőn körósági közegek, az ily képen szervezendő telességérzete hajlamaival, érdekeivel
bíróságok mellett, miután magában a összeütközik, azaz midőn függetlenségöválasztásban rejlik a bajnak kútforrása, ket csak a kiváló jellemek bírják meghelyes igazságszolgáltatást nem remél- tartani.
Ellenben, ha elfogulatlanul vizsgáhetünk, hanem hogy ezt csak azon esetre
lat
alá veszszük, mennyiben érethetik
érhetjük el, hahogy a rendes bíróságok
szervezését a felelős kormány kineve- el a bíróban megkívántató függetlenség
zésére bizzuk, és az ilykép szervezendő és ebből eredő részrehajlatlansá.g, ha
bíróságokat azon intézményekkel vesz- az igazságszolgáltatási közegek a nemszük körül, melyek a bíróságok önálló- zeti képviselet többségének kifolyását
ságát és ebből eredő részrehajlatlansá- képező és annak közvetlen ellenőrkögát, és a honpolgárokat a bíróságokban dése alatt álló parlamentáris felelős
netalán keletkezhető kasztszellem elter- kormány részéről kinevezés utján szervezi etnek, és ha azok a biró függetlenjedése ellen biztosítsák.
Ugyanis a bíróságoknak törvényha- ségét és részrehajlatlanságáttapasztalás
tóságonként választás utjáni szervezése szerint biztosító intézmények által kömellett, a választásoknál előforduló rülvétetnek, — azon eredményre fogunk
'

jutni, mikép ezen szervezeti mód mel- azon körülmény is fogja ösztönözni,
lett a bíró függetlenségeés részrehajlat- mivel a kinevezés körül elkövetett
lansága emberileg lehető legmagasabb hibái miatt nemcsak a nemzeti képvifokon érethetik el.
selet által, hanem a szabad sajtó által
Mert midőn törvényileg meg van nyilvánuló közvélemény utján is felelősállapítva, hogy a biró, elmarasztalás ségre vonathatván, a bírói tagok kineesetét kivéve, el nem mozditható, hogy vezésénél részéről elkövetett hibák miatt
kin*;veztetésének idője szerinti rangjá- a közbizodalmon alapuló magas állását
hoz képest halad előre, — a kinevezett is elvesztheti. Ellenben a választásokbiró az öt kinevezett kormány részéről nál szereplő tömegektől sohasem várreá gyakorolható befolyástól ment hely- ható, hogy személyes érdekeiket a közzetben lévén, függetlensége a kormány jónak alárendelve, választási joguk
irányában annyival inkább kérdésen ki- gyakorlatánál kiválólag csak a közjóra
vül van helyezve, miután az igazságszol- legyenek tekintettel; de arra képesitve
gáltatásnak helyes szervezése esetében, sincsenek, mikép a bíróban megkívána kormányt érdeklő politicai és sajtó- tató kellékeket kellőleg felismerhessék,
vétségek, valamint a bűnvádi esetek a felelősség érzete pedig épen semmi
felerti biinösségi kérdés elitélése az hatással nem lehet választásukra, miuesküdtszékek hatásköréhez tartozandó tán tömegekre a közvélemény meglévén, a biró működési körében oly rovása visszariasztólag nem hathat,
helyzetbe nem is juthat, midőn hivatá de egyébiránt sem képzelhető semmisának lelkiismeretes teljesítése miatt féle mód, mely által tömegek elkövetett
a kormány érdekével összeütközésbe hibáikért felelősekké tétethetnének.
jöhetne, és igy az arra ösztönözve sem
Egyébiránt, a mennyiben megkílehet, hogy reá befolyást gyakorolni vántatik, hogy az igazságszolgáltatási
megkísértsen.
közegek a közakarat kifolyása legyenek,
Az igazságszolgáltatási közegeknek sem ruházható a bíróságok szervezése
a parlamentáris felelős kormány részé- a törvényhatóságokra. Mivel a parlaröli kinevezése mellett tehát a biró mentáris felelős kormány a nép válaszfüggetlensége és részrehajlatlansága tása folytán alakult nemzeti képviselői
biztosabban érethetik el, mint ha azok testület többségének kifolyása lévén,
a törvényhatóságok által választatnak. mint ilyen, a kormány tekintendő a
De, a bíróságoknak a kormány kineve- közakarat képviselőjéül; ellenben az
zése utjáni szervezése mellett a válasz- egyes törvényhatóságok csak a nemzet
tás ellenében, még kiválóbban kedvező egyes részeit képezik, és igy, midőn a
eredmény várható az alkalmazandó bi- közérdeket képező igazságszolgáltatásrósági tagok képessége tekintetében.
sal foglalkozó bíróságok szervezésébe
Mert a parlamentaris felelős kor- befolyást gyakorolnak a törvényhatómányról fel kell tennünk, hogy felfogni ságok, mint kisebbség a többség elletudja, mikép a helyes igazságszolgálta nében, az alkotmányos kormányzati
tás, mint a közjólét egyik föemeltyüje elvvel ellenkezőleg, illetéktelenül bitoa honpolgárok áldozatképességét is rolnák a közakaratot képviselő kormány
neveli, és igy saját érdekében is kész- hatáskörét; bitorolnák pedig akkép,
tetve lesz, a birósági állásra jelentkezők hogy a közjólét rovására a helyes igazközül azokat kiszemelni, kik hivatásuk ságszolgáltatást majdnem lehetlenné
betöltésére legalkalmatosabbak; de erre tennék. Mert tekintve azt, hogy a

birói állás helyes betöltésére alkalmas
egyének felesleg sehol, de legkevésbbé
nálunk nincsenek, a törvényhatóságok,
megyék, szabad kerületek, királyi városok, jelentékenyebb egyéb városok
nagy száma miatt, ha minden törvényhatóság választ maga részéről első bíróságot, ezen első biróságok okvetlenül részben alkalmatlan egyének által lesznek
betöltve, annyival is inkább, mivel kisebb törvényhatóságaink anyagilag oly
helyzetben sincsenek, hogy egy hivatásának megfelelő biróságot összeállítani,
illetőleg a birósági tagokat anyagilag
kellően biztosítani képesek legyenek,—
de ezen kivül az első bíróságoknak
szükségtelen felszaporodása okvetlenül,
a különben czélszerü rendezés és
szükséglethez képest történendő alkalmazása mellett üdvösen működő jogi
értelmi erőnek szétforgácsolására is
vezet.
Végre a bíróságoknak választás —
különösen időszakonkénti választás utjáni szervezése esetében nem képzelhető,
mikép találkozzanak, kik tüzetesen a
birói pályára készüljenek, és kizárólag
ennek szentelvén magukat, az ezen pálya helyes betöltésére szükségelt ismeretek elsajátítására fordítanák minden
lelki erejöket; miután azon gondolat,
hogy egy pártvezér szeszélyétől függ
állásuk, azon ösztöntől fosztja meg őket,
mely élénkitöleg hat szellemi tevékenységünkre, midőn bizonyos iránybani
kiképeztetésünk által nemcsak hatáskört biztosítunk magunknak, hanem
személyes érdekünket is gyámolitjuk.
Már pedig a birói pálya helyes betöltéséhez oly kiterjedt ismeretek szükségeltetnek, melyeknek kellő elsajátítása
csak azok részéről várható, kik kizárólag ezen pályának szentelik magukat,
és a kik ezen pályán maguknak nemcsak anyagilag biztositott állást kivívni,
hanem szellemi tevékenységüknek illő

hatáskört is szerezni remélhetnek. Ha
tehát nem akarjuk, hogy az igazságszolgáltatás mellékfoglalkozás legyen,
és igy olyanok gyakorolják a birói
hatóságot, kik arra képesítve nincsenek,
le kell mondanunk a bíróságoknak választás utjáni szervezése iránti ked
vencz eszméről, melynek életbeléptetése
semmi másra nem vezetne, mint arra,
hogy a törvényhatóságokbeli birtokos
osztály, birtoka kezelésén kivül mellékesen „nobile officium a -képen a birói
hivatást is patriarchalis modorban
gyakorolná—leszorítván ezen térről a
bírói hivatás betöltésére egyedül képesített szakavatott egyéneket.
Az előadottaknál fogva tehát, ha
törvénykezési rendszerünk átalakítása
folytán részrehajlatlan, helyes és gyors
igazságszolgáltatást akarunk elérni, bízzuk az igazságszolgáltatási közegek
szervezését az erre illetékes és leginkább
képesített felelős parlamentaris kormányra, és az ez által szervezett bíróságokat vegyük körül azon intézményekkel, melyek a tudomány világánál
felderített tapasztalás utmutatása szerint az igazságszolgáltatásnál megkívántató kellékek kifejtésére és biztosítására szolgálnak. Ezen biztosítékul
szolgálandó intézmények közé számítjuk: a kinevezett bírák elmozdithatatlanságát és állásuknak megfelelő, őket
anyagi gondoktól felmentő jövedelemmel ellátását, — azoknak rang szerinti,
fokozatos előhaladását, — a törvénykezési eljárás nyilvánosságát és szóbeliségét, a bíróságoknak a törvény önálló
— semmiféle törvényen kiviili felsőbbségi utasításhoz nem kötött értelmezése
és alkalmazása iránti jogosultságukat,
— a szabad sajtót, — az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástól történendő elválasztását, — a politikai és sajtóvétségek — ugy bűnvádi ügyekre
nézve, a bünösségi kérdésbeni ítélet-

hozatalnak esküdtszékekre leendő ruházását, — a bírónak visszaélései s
mulasztásáért való felelőssé tételét, —
és végre, az ügyvédi osztálynak, hivatásának megfelelően, önállósága biztotása ezéljából történendő szervezését.
Egy folyóirat szük kerete a fent
előszámlált intézmények egyenkénti

tüzetes fejtegetését tiltván, — e helyütt
csak az ügyvédi rendezésről, mint az
igazság részrehajlatlan és helyes kiszolgáltatása elérése ezéljából egyik lényegesen megkívántató törvényhozási teendőről, látjuk szükségesnek rövid
vázlatban nyilatkozni.
( V é g e következik.)

Koronázási ünnepély Budán, 1792.
(Ökröss Bálinttól.)

Az 1792. év nemzeti mély gyászt hozott
Magyarországra.
I I . Lipót, a jó király, böjtmás havának
első napján elhunyt.
Nem jobbágyi hódolat tette őt nagygyá,
nem a fejdelmi dicskör fényessé. A nemzet
többet érzett iránta a kötelességszerű tiszteletnél. A nemzet szerette őt.
Elénk emlékezetében volt az országnak
minden, mit József császár uralma alatt
szótlanul, békén szenvedett. Sérelmek az
ősi alkotmányon, vérző sebek a honfiszivben,
könyek, az akkor egyedül beszélők, a szemekben. Az utód mindent jóvá tett. T r ó n r a
lépni, s a nemzethez szólania elég volt, és a
gravamenek hullámai lezajlottak, a sérvek
behegedtek s a szemekben ismét öröm, megelégedés sugárzott.
Az 1790. évi országgyűlés, huszonöt év
után első, hol a király és nemzet alkotmányos téren találkoztak: eltörölhetlen emléke
I I . Lipót jóságának. S minél többet t e t t
arra, hogy szerettessék: annál nagyobbá,
nehezebbé tette a veszteség érzetét, melyet
rövid két év után, halála okozott. „Amisimus enim Regem, pacis, iustitiae et aequitatis studio sissimum et labefactatae
libertatis nostrae restauratorem" — mond az 1792.
országgyűlési felirat.
Az országgyűlés, melyet I. Ferencz Budára, 1792. évi pünköst hó 20-kára egybehívott: első ülését (máj. 22.) ez átalános fájdalomnak szentelte. Á beszéden, melylyel a
nádor, Sándor főherczeg a felső-, s Urményi
József kir. személynök az alsóházat megnyitotta; a válaszon, melylyel hg. Batthyány
József bibornok-primás a felső-, s M. Szabó

András, esztergomi káptalani követ az alsóház érzületének adott kifejezést; végre a
föliraton, mit az országgyűlés a királyi utódhoz intézett: egyiránt a keserv, mint fekete
szalag, vonul v é g i g . . .
De el a gyászképpel!
Ünnepet akarunk rajzolni, — fényes, országos ünnepet, mint a mily sötét, átalános
volt előbb a gyász.
A nemzet megadá, mivel a nagy halottnak tartozott. De a trónon ifjú, deli alakot
lát . . . a fekete háttérből bibor és arany
közt sugárzik elő a királyi fej. . . .
,,Le roi est mort. Vive le roi!"
Os B u d a ormain nem ül többé a köd.
Fényben úszik ismét a hon, örömben a nép.
A várlak megtelik királyi vendégekkel; minden utcza, minden tér, főurak és polgárok
tömegével. Benn az egyházban magasztos
„Te Deum laudamus", künn az örömkiáltás,
végig hangzó az egész országban ,,éljen a
királyI"
Ez ünnep a királyi pár koronáztatásának
nemzeti nagy ünnepe.
Az 1792. évi országgyűlés kiválólag koronázási országgyűlés volt. I. Ferencz, márcz.
15-én kelt királyi meghivó levelében a törvényhozásnak minden egyéb teendői felett,
magának és nejének megkoronáztatását, —
és a mi ezzel alkotmányunk szerint mindenkor elválaszthatlan egységben jelenkezik,—
a koronázási hitlevelet emliti első helyen.
A z országgyűlés előleges teendőit csak
röviden érintjük. A második ülésen (máj. 23.)
egy országos küldöttség, vegyesen mindkét

házból s élén g r . Eszterházy Károly egri
püspökkel, indíttatott a birodalmi székvárosba. A küldöttségnek utasitásul adatott:
hogy a trón elé hódolattal járulván, a királyi szülők elhunyta feletti mély bánatot tolmácsolják; ő felségének az országgyűlés
egybehivásaért köszönetet mondjanak, s egyszersmind kérjék meg, hogy magát és nejét,
az ország karainak és rendeinek óhajtása
szerint ez országgyűlés folyama alatt megkoronáztatni méltóztassék.
M a j d a „directorium, avagy ő felsége az
ország fővárosába bejövetelének rendtartása" állapíttatott meg, a kir. főajtónállómester terve szerint. A rendtartásnak lényeges p o n t j a volt: hogy a királyt az e végre
rendelt országos küldöttség ,,gyász nélkül,
s pompás készületekkel és gálában" Vörösváron fogadja. Az ország rendei pedig d. u.
3 óra t á j b a n részint diszes kocsikon, részint
paripákon s az ezen örvendetes eseményhez
illő pompás készülettel az országúton levő
Radl czimü fogadónál gyűltek össze és várták be ő felségeik jövetelét. Maga a bevonulás következő rendben t ö r t é n t : 1. a k i r á lyi udv. lovászok, 2. az ország rendeinek
lovas legényei, 3. az udvari tisztek, 4. a kir.
istállómesterek és lovászok a királyi vezetékparipákkal; 5. a kir. dobosok és trombitások; 6. az udvari fourérok; 7. a kunság és
jászság lovas csapatja és Pestmegyének nemes bandériuma; 8. az ország világi rendei,
kamarások és udv. tisztek lóháton; 9. a kir.
titkos tanácsosok és zászlós urak, hasonlókép
lóháton; 10. a fens.királyi herczeg és nádor
ispán; 11. a kir. főudvarmester, lóháton;
12. az udv. livrés sereg, párosan; 13. a fels.
király és királyné nyilt kocsiban; 14. a kir.
főpalotamester 8 a nemes magyar testőrség
főkapitánya; 15. a nemes magyar testőrsereg; 16. a fels. királynénak főudvarmesternője s egy udvarhölgy. Ezeken kivül
egy utazószekér, utvezető postatisztek és
postalegények. I l y renddel ő felségeik az
ország utján az ó-budai zsidóktól felállított három diadaliven keresztül „Neu8tift"be,s azután a királyhegy mellett jobbra
fordulván, „ L a n g e Zeile" utczán át a bécsi
kapuhoz jutottak; melyen bemenvén, a várparancsnok a kapukulcsokat egy aranynyal
szegélyezett vánkoson ő felségének hódolattal átnyújtotta, s innen a tisztelgő városi
elöljáróság, levett fővegekkel, ő felségeiket

a királyi várlakig kisérték. Az ünnepélyes
menet alatt ágyudörgések, harangzugás s
az örömittas népnek ,,vivát 1" kiáltozásai.
A következő napokat jun. 6-káig tisztelgések s a koronázás előkészületei töltötték be. Maga a koronázási ünnepély, a mint
az 1792-iki országgyűlési naplóban olvasható, ekkép ment végbe.
„ A midőn jun. 5-én d. u. öt órakor a
szent korona ő felsége királyi lakhelyéről a
franciscanusok templomába átvitetett: azon
alkalommal a városi polgárok fegyverben
megjelentek; a tanács pedig azt a királyi vár
kapujánál bevárván, az emiitett templomig
gyalog kisérte.
A korona és hozzátartozó jelvények ládája egy kir. kocsira tétetett, melyben két
királyi biztos és a koronaőrök ültek. A kocsi
két oldalán negyven korona-őrkatona sorakozott. A királyi herczeg és nádor, valamint
a püspökök saját fogataikon, nemkülönben
az e végre kirendelt küldöttségek előtte
mentek, a többi főrendek és nemesek p e d i g
lóháton követték. Az egyházhoz érve, a korona ládáját e végre már előre kirendelt
személyek a sekrestyébe helyezték, ott a
kir. herczeg és nádor, úgyszintén a két koronaőr, pecsétjeikkel lezárták, — a sekrestye kulcsait az utóbbiak vévén magukhoz.
Junius 6-án, hat órakor a királyi biztosok, koronaőrök és országos küldöttségek
jelenlétében a lepecsételt láda felnyittatott,
s abból a szent korona a hozzátartozó jelvényekkel együtt a sekrestyében elkészített
helyre tétetett, a koronaőrök pedig állandóan mellette maradtak.
Hét órakor a főrendek és a kik paripákon voltak, a királyi várban a királyi herczeg és nádor ispánnal, a rendek pedig a
személynökkel együtt a franciskánusok templomában gyülekeztek össze. Ugyanott az
egyházi rend is megjelent, s papi diszbe átöltözött.
Nyolcz óra tájban a fels. király a várból
kiindult. A menet a franciskánusok templomába ily rendben tartatott: 1. az udvari
lovászok (Einspanniger); 2. udv. fourérok
lóháton; 3. a főrendeknek és rendeknek
szolgái gyalog; 4. a kir. inasok gyalog;
5. az udvari nemes ifjak (Edelknaben);
6. a főrendek, aranykulcsosok és a rendek vegyesen; 7. a titkos tanácsosok és
miniszterek lóháton; 8. a szt. István- és

Mária Terézia rendek kis keresztesei és
commendatorai lóháton; 9. a szt. Istvánés Mária Terézia nagykeresztes r. vitézei és
az aranygyapjas vitézek lóháton; 10. M a g y a r ország heroldja, különös diszöltönyben, feltett magyar süvegben, fehér pálczával, lóháton; 11. a kir. főudvarmester, pálczával,
lóháton; 12. a kir. herczeg s nádor lóháton;
13. a kir. főlovászmester, levett főveggel,
kivont karddal, lóháton; 14. Ferdinánd és
József kir. főherczegek; 15. a fels. király,
magyar öltönyben, lóháton; — két felől tizenkét nemes magyar testőr gyalog, kikhez
a városháztól fogva a tanács tagjai, levett
főveggel s gyalog csatlakoztak. A király
mellett, valamivel távolabb, a magyar testőrsereg főkapitánya lovagolt; 16. a kir. főpalotamester, lóháton; 17. a magyar nemes
testőrök serege, lóháton; 18. egy lovas katonacsapat.
Ily renddel a kir. várból a szt. Györgytérre, a „ B u r g " utczán át a főpiaczra, és
innen a győzelmi kapun és uri-utczán át,
harangoknak, dob és trombitáknak harsogásai közt a diszmenet a franciskánusok
templomáig folytattatott, — a városi polgárság fegyveresen, mindenütt két részről
sorfalat képezvén. Az egyháznál lovaikról
mindnyájan leszállottak. O felségét a kir.
főpalotamester segité a lóról leszállni.
Az egyház ajtajánál a kalocsai érsek,
rochetumban, ő felségének a lépcsőzetig
eléje jött, — előre menvén Magyarország
heroldja, a kir. főudvarmester pálczával és
a főlovászmester, kivont karddal.
Az egyházba bemenvén, ő felségét az
ország primása, s a többi püspökök és egyházi főrendek fogadták. Erre a primás ő
felségének a keresztet csókolni odanyújtotta
és szentelt vizzel meghintette. Innen ő felsége a főherczegekkel együtt, s a kalocsai
érsektől és egri püspöktől kisértetve, dobés trombitaszók közt a baloldali sekrestyébe
vonult.
A czimereket vivő zászlósok a jobb oldalon levő sekrestyébe menvén, a koronaőröktől a koronát és az ország egyéb jelvényeit átvették.
Kevés idő múlva ő felsége a sekrestyéből
kijővén, az egyházon keresztül a főoltárnak
jobb feléhez ily renddel indult: 1. a karok
és rendek, mágnások és aranykulcsosok veg y e s e n ; 2. az ország zászlósai és titkos ta-

nácsosok; 3. következtek a magyar korona
alá tartozó zászlók, számszerint tiz, u. m.
Bolgár, Kun, Szerb, Ladomér, Galiczia,
Ráma, Slavon, H o r v á t , Dalmát és Magyar
országoké, melyek után a M. Terézia és
szt. István rend keresztesei mentek; 4. az
aranygyapjas vitézek, 8 közöttök az egyházi
rend, a kereszttel; 5. Magyarország heroldja ; 6. az ország jelvényeit vivő zászlós
urak, u. m. a főpalotamester a kereszttel, a
kir. főpohárnok szt. István kardjával, a tárnokmester a kisebb kereszttel, a horvátországi bán az arany-almával, az országbiró a
királyi pálczával, a nádor a koronával.
Mindezek aranynyal szegélyezett vörös bársonyvánkosokon vitettek. Végül a kir. főlovászmester, kivont karddal; 7. a kir. főudvarmester; 8. Ferdinánd és József kir.
főherczegek; 9. a fels. király, a kalocsai érsek
és egri püspök között, oldalt a nemes magyar testőrség főkapitánya s mindkétfelől
a magyar nemes testőrök.
Azalatt, mig ő felsége az egyház közepén
a főoltár előtt felkészített királyi székhez
é r t : a dob-, trombita- és orgona-szózat meg
nem szűnt. Majd ő felsége az ott levő zsámolyra letérdelt, a kir. főherczegek pedig a
számukra kijelölt székeket elfoglalták.
Az ország jelvényeit vivők a királyi
szék mellett kétfelől oly rendben állottak,
hogy balról a nádor, öt országnak zászlóival, jobbról pedig a többi tartományok zászlói és a főlovászmester kivont karddal helyezkedtek. U t ó b b i előtt az ország heroldja
foglalta el kijelölt helyét. A királyi szék
mögött a főudvarmester, királyi palotamester és a nemes magyar testőrség főkapitánya
állottak.
Rövid idő múlva ő felsége az assistens
püspököktől, királyi udv. és palotafőmesterektől s a magyar testőrsereg főkapitányától kisértetve, a főoltárhoz ment; hol az
ország primása az oltárnak bal szárnyánál
ült, ő felsége pedig az oltár alsó lépcsőjéhez
hozatott székre helyezte magát.
Ezután a kalocsai érsek emelt hangon
kezdette: „Reverendissime páter postulat
sancta mater ecclesia catholica." Mire a
primás ő felsége előtt az ország helyes kormányzásáról intő beszédét könyvből olvasta.
Ekkor ő felsége székéből kikelvén, a főoltár
elé ment, és annak legalsó lépcsőzetére helyzett vánkosra letérdelt; mindkét kezét az

evangéliumra tette, a hit ágazataira megesk ü d ö t t és a primás által nyújtott keresztet
megcsókolta. Továbbá az oltárnak alsó lépcsőjénél kiteritett szőnyegre és arra tett
három aranyos vánkosra arczczal leborulván,
mindaddig, mig a primás által a szentek
litániája és több odatartozó imák elvégeztettek, leborulva maradt. Azután térdre
emelkedve, a primás fenszóval olvasta a
praefaciót. Erre ő felsége a körülötte levő
püspökök segélyével fölkelt és az oltár mögé
menve, a felkenetéshez készült. Innen ismét
az oltár elé jött, s annak felső lépcsőjén az
odahelyezett vánkosra térdelt, a hol szokás
szerint felkenetett. Innen újra az oltár
háta mögé vonult, a hol a szentelt olaj róla
letöröltetett és szt. István saruja lábára
vonatott.
E z meglevén, ő felsége az egyház közepében az oltár előtti kir. székéhez kisértetett, hol térdre ereszkedvén, az assistens
érsek, püspök, főudvar- és palotamesterek
által szt. István palástjába felöltöztetett.
Majd a primás az énekes misét dob- és
trombitaszók között elkezdette, mialatt az
ország jelvényei az oltáron levő bársonyvánkosra helyeztettek.
Nemsokára ő felsége a főoltárhoz indulván, annak második lépcsőjére letérdelt s
fejét a primás felé lehajtotta, a ki szt. Istvánnak kivont kardját e szavakkal adá jobb
kezébe: „accipe gladium de altari sumptum
per nostras manus" etc. Ezen szók után a
primás visszavevén és hüvelyébe tévén a
kardot, ő felsége oldalára ezen szókkal felkötötte: „accingere gladiosuo super femur."
Erre ő felsége a nép felé kifordult; azon
kardot kivonta, s előre, jobbra és balra három keresztvágást tőn. Mely alkalommal a
gyalogság az első üdvlövést tette, és a bástyán felállitott ágyuk először kilövettek
O felsége a kardot hüvelybe rejtvén, az
oltár felső lépcsőjére térdelt, hol a főherczegnádor a prímással együtt a koronát fejére
tette. A primás továbbá az érsek- és több
püspökökkel együtt a koronára tévén kezöket, ily szavakkal áldotta meg : „accipe coronam r e g n i " etc. Azután ő felsége jobb
kezébe a királyi pálczát, balkezébe pedig az
arany-almát ezen szók között: ,,accipe virgam virtutis et veritatis" etc. átadta, és ő
felsége oldaláról a Sz. István kardját leoldván, a kir. főpohárnokmesternek visszaadta.

És e közben a katonaság a második üdvlÖvést tette és az ágyuk másodízben kilövettek.
Ezek után előremenvén a tiz tartományi zászlóvivők, az ország heroldja és a főlovászmester: a primás ő felségét a kir. főudvar- és palotamesterektől, a magyar nemes
testőrsereg főkapitányától és a nádortól kisérve, királyi székébe vezette, ily szavakkal:
„Sta, et retine a modo locum, quem hucusque paterna successione tenuisti, haereditario iure tibi a Deo delegatum per auctoritatem omnipotentis Dei." Mire a nádor jelt
adván, háromszor felkiáltott:,,vivát!"Utána
az egész nép mind benn, mind az egyházon
kivül a ,,vivat"ot háromszor ismételte; egyszersmind puskákkal és ágyukkal a harmadik üdvlövés tétetett, a harangok pedig a
bel- és külvárosban meghúzattak. A közben
a primás a ,,Te Deum laudamus"t fenszóval
megkezdette, s a kar ez éneket dob és trombita harsogása közt folytatta. Az éneklés
alatt a primás a többi püspökökkel, ő felsége mellett, — ki a királyi székben ült, —
állva maradtak.
A szokott imák végeztével a primás a
többi püspökökkel előrement. Az assistens
érsek és püspök a királyi széken alul jobbra
és balra megállván és egyik püspök a királyi széknek felső fokán jobbra az ezüst-keresztet tartván, az evangelium olvastatott;
mialatt ő felsége, jobb kezében a királyi
pálczával s baljában az aranyalmával, királyi
székében fenállva maradt.
Az evangelium olvasása után az assistens
érsek és püspök az országnak most emiitett
két jelvényét átvette, és azoknak, a kik hordozzák, á t a d t a ; azután a kalocsai érsek az
evangéliumot ő felségének, csókolás végett,
elébe helyezte. Ezzel ő felsége királyi székébe ült és a „ C r e d o " énekeltetett.
Az offertorium alatt a primás az oltárnak
második fokára lépett; ő felsége pedig az
assistens érsek és püspök által az oltárhoz
vezettetvén, annak első fokára helyezett
vánkosra térdelt és a primás által nyújtott
szentelt tálczát megcsókolta, egyszersmind
pedig egy püspök által oda nyújtott aranyos
csészébe 50 arany értékű pénzt vetett.
Ö felsége meghajtván magát az oltár
előtt, királyi székébe visszavezettetett s a
kalocsai érsek által tömjénnel megfüstöltetett.

Az U r mutatása előtt a kalocsai érsek a
koronát ő felsége fejéről levevén, a nádor
kezében levő vánkosra helyezte.
Az U r mutatása alatt a főlovászmester
a kard hegyét föld felé forditotta; a tartományi tiz zászló hasonlókép földnek hajtatott, s annak végeztével ismét fölemeltetett.
Azután ő felsége a kalocsai érsek által
oda nyújtott keresztet megcsókolta.
A mise a communióig folytattatván, az

assistens érsek és püspök ő felségét ismét az
oltárhoz vezették, a hol letérdelvén, megáldozott.
Az áldozat alatt a lovász-mester a kivont
kard hegyét, úgyszintén a zászlóvivők a
zászlókat földfelé hajtották.
Megáldozván ő felsége, királyi székébe
visszatért, és a nádor a kalocsai érsek segélyével a koronát fejére tette.
(Vége következik.)

Jogirodalom.
4. J o u r n a l d u P a l n i s , redigé sous la direction de M. Th. Gelle, encien Magistrat,
Avocat a la Cour impériale de Paris, redacteur
en chef, Paris, Plon fréres. Bureaux de l'administration, rue Christine 3.
Francziaország az európai államok között a törvényhozást illetőleg azon kivételes helyzetben volt már a jelen század eleje
óta, hogy codificált törvénykönyvekkel birt.
Miglen Németországban még nagyban folyt
az elkeseredett, de termékeny eredményre
j u t o t t harcz Savigny s elvbarátai ésThibaut
között, hogy mennyiben alkalmas koruk törvénykönyveket alkotni: Francziaországban
gyakorlati megoldást nyert a kérdés Napoleon törvénykönyvei által. A tudós Németország azon meggyőződésre j u t o t t Savigny
s a történeti iskola fellépése folytán, hogy
koruk nincs hivatva törvénykönyvek alkot á s á r a ; Francziaországban azalatt lépett az
öt törvénykönyv: a code civil, a code de
procedure civile, a code de commerce, a
code penale, a code d'instruction criminelle,
melyekre mintegy tényleges bizonyítványokra lehetett hivatkozni, hogy a német
törekvések nem korszerűek. Azon idő óta
két nevezetesen különböző iránylatot észlelhetni az európai jogélet fejleményében, a
kodificált törvénykönyvek hatását s a törvénykönyvek által le nem kötött jogélet
folyamatát. Nem ismerhetjük el ellenvetésül
a római jogra való hivatkozást, mint kodificált törvénykönyvre, mely Németországban
szerteszét gyakorlati érvényben volt. A római törvénykönyvek a partikuláris gyakorlat, még inkább pedig elhanyatlott módszere folytán rég jogkönyvekké sülyedtek.

A mult század vége felé, midőn a szabadság uj szelleme rezgett át az európai államokon, azon férfiak, kik törekvéseik által,
melyek természetesen koruk bélyegét magukon hordván, — babár érdemökben mitsem veszitenek,teljesen más szinben tűnnek fel előttünk mint kortársaik előtt, minden kitelhető
eszközzel megőrizni iparkodtak a szabadságot s kizárni az önkényt. A legalkalmasabb
eszközt erre a törvényben keresték s vélték
feltalálhatni. U j , szabatos, pontosan körülirt,
minden kétséget kizáró, minden esetről
eleve gondoskodó törvény alkotása : ez volt
a főczél, melynek elérése által az állam szabadságát, evvel együtt az emberek boldogságát vélték elérhetni, biztosithatni. Az olasz
Beccariatól a német Feuerbachig mind egyhangúlag a törvényt hirdette az újonnan
felfedezett palladium gyanánt. A z é r t idézzük
épen Beccariát s Feuerbach-ot, mert mint a
fenyitő törvényhozás képviselői leginkább
feltüntetik az irány egyoldalúságát. Hisz
Beccaria a casuistika legfinomabb árnyalat á t kodificálni akarta, hogy a birónak minden Önkénye a szó legszorosabb értelmében
kizáratván, ne legyen más hivatása, mint
alkalmazni az illető czikket az előfordult
esetre. Nem voltak figyelemmel arra, hogy
a jogélet nem engedi magát törvények által
korlátoltatni s vezettetni, hanem megfordítva a jogélet fejleszti a valóban életrevaló
törvényeket. Csak egy példát hozunk fel az
utóbbi tétel kellő világba helyezésére. A
Constitutio Criminalis Carolina a tizenhatodikszázadban egyenesen a vádló rendszert
akarja életbe léptetni, de akkoriban a német
jogélet annyira inficiálva volt az olasz gyakorlat vizsgáló rendszere által, hogy az uj

törvényköny rendelménye tekintetbe nem
vétetvén, a német joggyakorlat a legszigorúbb inquisitionalis pert fejlesztette ki.
Nem lehetett szándékunk a fennirt gyűjtőmunka bemutatása alkalmával a jelen század
jogtörténete vizsgálódásába ereszkednünk,
csak fővonásaiban akartuk feltüntetni azon
alapot, melyen Francziaország törvénykönyvei épültek, melyen azután a franczia j o g élet fejlett s még jelenleg is fejlődik. Midőn
az öt code közzététetett,az volt czélba véve,
hogy azontúl minden kétséges kizárassék,
hogy egyszer mindenkorra meghatároztassék, mi jogos s mi nem jogos, hogy egy
szóval a jogélet szélesen ömlő medre szük,
szabályozott, korlátozott partok közé szoríttassák. Jelenleg azon apparatum, mely a
franczia j o g megértésére nélkülözhetlenül
szükséges, 76 kéthasábos, öblös kötetre szaporodott; ez eléggé bizonyítja, mennyire
hívságos volt a franczia codificatio törekvése. H o g y félre ne értessünk, sietünk hozzá
tenni, hogy csak annyiban akarunk itéletünkhez ragaszkodni, a mennyiben ama czél
s ama törekvés kizárólagosnak mondatnék.
A franczia codificatiónak mindenesetre hivatásszerű feladat j u t o t t megoldásul , az
ugyanis, hogy általa a tudomány a codificatió hatását s érdemét kellően bírván mérlegelni, mind a codificatio túlságos magasztalóit, mind elleneit elnémította.
A codificatiót részint megelőzőleg, részint vele egyetemben egy másik mozzanat
működött, mely a franczia jogélet megértésérc figyelembe veendő; értjük a központosítási törekvéseket. Francziaország állami
lételének mintegy alapeszméje a központosítás; mióta X I . Lajos, V I I . Károly fia a
szétdarabolt franczia tartományokból egy
egységes, összetartozó egészet alkotott, a
központositás lételének feltételévé vált. Az
összes franczia államterület összefüggő egység gyanánt jelenkezik, mely minden részében teljesen egyformán ugyanazon hatóságokkal s ugyanazon tárgyi s alaki
kormányzati intézményekkel van ellátva.
Ennek természetes következménye a politikai összetömbörülésen kivül a társadalmi,

irodalmi, művészeti, nemzetgazdászati, szóval valamennyi anyagi s szellemi érdekek
egy gyupontban való találkozása. Innen van,
hogy a közigazgatási törvényhozás terén
Francziaország a többi európai államokat
mind terjedelemre, mind rendszerességre
nézve fölülmúlja. (Folytatjuk.)

Jog- ós államtudományi könyvészet *).
21. Egyetemes és részszerü Egyházjog
alaptanai. Különös tekintettel a magyarhoni
evang. egyházakra. I r t a : Kovács Ferencz,
hit. ügyvéd és a debreczeni ref. főiskola római, egyházi és ausztriai jog nyilv. rend.
tanára. 1 fűz. Debreczen, Csáthy Károly.
1866. I V . 224.
22. Ausztriai átalános polgári törvénykönyv felvilágosító jegyzetekkel s az ezen
törvénykönyvre vonatkozó törvényekkel és
rendeletekkel kisérve Ökröss Bálint köz- és
váltóügyvéd s váltójegyző által. I. és I I . köt.
Pest, Heckenast Gusztáv, 1865. 360—320 1.
Az uj törvénytár 3. és 4. kötete. A r a 4 ft.
20 kr.
23. Egyházjogtan kézi könyve, különös
tekintettel a magyar szent korona tartományaira. I r t a dr. Kőnek Sándor. Nagy 8-rét.
( X X I I . 710 lap.) Pest, 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv. Fűzve 4 ft. 50 kr. o. é.
24. A római jog tankönyve. I r t a dr.
Mackeldey Ferdinánd. A 14-ik dr. F r i t z
János Á d á m által tetemesen javított és bővített kiadás után m a g y a r r a áttették Battaszéki Lajos, Löw Tóbiás és W a g n e r Géza.
Három kötet. Nagy 8 - r é t . Pest, 1864. Kiadja
Heckenast Gusztáv. Á r a fűzve 6 ft.
Hogy ez állandó rovatunk minél teljesebb legyen, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az újonnan megjelenő müvekből egy -egy példányt szíveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.
A inai s z á m u n k h o z m e l l é k e l v e van:
Seefehlner J. L. papir-, író-, rajz- és testöszerek á r j e g y z é k e

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Ü^gT" Teljes szániu példányokkal ínég szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e e k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, márczius 10.

12.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári m a g á n j o g i codifieatio terén. Suhayda Jánostól. (Folytatás.) —
Személyes szabadság. Huszár Imrétől. — Koronázási ünnepély Budán, 1792. Ökröss Bálinttól. (Vége.) —
Tárgyalási terem: haszonvétel és perköltségek a zálogváltó perekben. — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codifieatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Következett a szerkezet az államtanács által.
Az államtanács mindenek előtt törvényhozási osztályának adta ki a tervet
előkészítő tárgyalás végett. Ez a bizottmány tervét szerkesztői közbejöttével
megvizsgálta, hozzá sorozta a törvényszékek észrevételeit, és azután kivonta
a czimek terveit, ezeket egymásután
Napoleon, majd Cambacéres elnöklete
alatt az államtanács tárgyalása alá
terjesztette. E tárgyalás folyamát az
a felett Locré által, — kit ezennel követünk, — vezetett jegyzökönyvek tanúsítják.
Következett a törvénytervnek vagy
javaslatnak a Tribunatus elé terjesztése. Ennek szervezete szerint a törvényjavaslatok az államtanács titkára által
az illető osztálylyal közöltettek. Ha
nehézségekre talált, vagy javítás, módosítás látszott kívánatosnak : akkor
értekezletbe lehetett bocsátkoznia az
államtanácsnak azon osztályával, mely
a javaslatot készité; előbb a consulok
egyikének, később a tárgyak minősége

szerint a birodalom főkorlátnokának,
vagy főkincstárnokának közbejöttével.
„A tribunatus eljárása, Simeon szerint, habár kevésbbé fényes, de mélyebb vitatásokat tanúsít, melyek noha
a szónoki tehetségnek kevesebb tért
engednek, de annál több hasznot eredményeznek", melyek az illető tárgyalási jegyzőkönyvekből kitűnnek.
Mielőtt az uj polg. törvény javaslatai a törvényhozó-testület megerősítése alá bocsátatttak volna, kérdés támadt a felett: hogy ez mily alakban
történjék, váljon az egész egy szerre-e,
és egy törvénykönyvbe foglalva, vagy
csak egymásután, egyenkint, minden
egyes czim mint külön törvényjavaslat
terjesztessék elő?
Az egésznek egy törvénykönyvben!
előterjesztése mindenesetre előnyösebb
lett volna az összefüggésnek és az
egyes részek egymásrai hatásának
könnyebb s csaknem átnézeti felfogása
végett. De miután a törvényhozó-testiiletnek alapszervezete szerint feladata
vala a törvényt minden módositások12

vagy változtatásokbai bocsátkozás nélkül vagy egészen elfogadni, vagy elvetni: czélszerübbnek találta az államtanács a polgári törvénykönyvet annyi
törvényjavaslatra felosztani, a menyn y i r e az egyes tanok szerint lehetséges. Ennélfogva a törvénykönyv minden egyes czimei külön terjesztettek
elő, és azok felett külön határoztatott.
A polgári törvénykönyvnek e sze
rint egyenkint előterjesztett czimei
egymás után és azon mérvben, a mint
törvénynyé váltak, hirdettettek ki. Igy
például az I. Könyv I. czim elfogadtatott 1803. márcz. 5-én, kihirdettetett
márcz. 15-én stb.
Felmerült azon kérdés is, vájjon
tanácsos-e ezen törvényeket igy egyenkint meghagyni, vagy bizonyos terv
és rend szerint beosztva egy törvénykönyvbe foglalni.
Ez utóbbi nézet mint a tudománynak rendszer, könnyebb átnézet és alkalmazás tekintetébőli követelménye
győzött, és leginkább Cambacéresnek
köszönhető, ki az egyes czimeknek azok
természetes rendje szerint egy törvénytestbe leendő foglalása és ily alakbani
hivatalos kiadása szükségét hatályosan
sürgette, mi 1804. márcz. 21-én el is
rendeltetett, és a törvénykönyv azon
rendszerben, mint jelenleg is látjuk, hivatalos kiadásban e czim alatt „Code
civil des Francait," meg is jelent. Ujabb
kiadása 1807. szeptember 6-ról „Code
Napoleon" czimmel a császársági és
1816. augusztus 3-dikról „Code civilu
czimmel a királysági kormányformától
vétetett.
Mi az alap- és irányeszméket illeti,
melyekből a franczia polg. törvénykönyv kiindult, ezek Locré szerint következők valának:
Mindent a lehetőségig egyszerűsíteni, a fölösleges törvényeket mellőzni,
* mivel ezek a szükségeseket gyöngitik,

és a törvényhozás bizonyosságát s tekintélyét veszélyeztetik.
Az egyszerüsités háttérbe szoritá
azon különféle elöitéleteket, melyek
szerint, majd az siirgettetett, hogy a
törvénykönyv csak igen egyszerű és
kevés intézkedésre szorítkozzék, könynyebb felfogás és megtarthatás czéljából; majd, hogy a törvényben minden
eset benfoglaltassé.k, hogy a bírónak
hivatása többre ne terjedjen, mint a
törvénykönyvet felütni, a fenforgó esetet abban felkeresni, és a szerint eldönteni; majd végre hogy egészen uj rendelkezéseket foglaljon magában, mintha
az igazság- és bölcseségnek, hogy nyilvánulhasson, épen e századot kellett
volna bevárnia!
A fölösleges törvények mellőzése
azonban ki nem zárhatja a szükségesek
talán nagyobb számát, mint eleve szándékoltatott; mivel oly nagy állam mint
Francziaország, melyet a kor már előhaladt termelési, müipari s kereskedési
állapotban talált, egyszerű és fejletlen
államot kielégítő törvényekkel meg
nem elégedhetett; a törvények egyszerűsítése és a legkevesebb számra h szállítása csak azon mérvig volt létesíthető,
<D
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melyben a polgárokat legfontosabb
ügyeikben szabály- és biztosíték nélkül
hagyni nem lehet.
Mindent előrelátni akarni elérhetlen
czél. A positiv törvények a természetes
ész használatát a p lgári jogviszonyokban helyesen soha sem pótolhatják. A
társadalom szükségei annyira változók,
a közlekedés az emberek közt oly tevékeny, a viszonyok oly különfélék és
számosak, hogy a törvényhozónak mindent előre meghatározni lehetetlen.
Még magukban azon jogi doctrinákban is,melyek a törvényhozó figyelmét különösen magukra vonják, oly
sok egyes pontok lehetnek, melyek a
figyelmet elkerülik, vagy annyira vál-

tozók, hogy törvényszöveg tárgyául tudomány nem mutat hasonlót, és lehet-e az emberek egy osztályát arról
nem szolgálhatnak.
Ki fogja az idők és események ha- vádolni, a mi átalános betegsége az
tását előre kiszámíthatni, ki azt, mit emberi léleknek? — Vannak idők, mecsak a tapasztalás képes egyelőre el- lyek tudatlanságra kárhoztatvák, mivel
méletileg felfedezni és megállapítani? könyvek nincsenek, vannak ismét, meEgy bármily tökélyü törvénykönyv lyekben nehéz okulni, mivel sok könynem tekinthető mindaddig bevégzett- vek vannak!
riek, míglen az előre nem látott jogkérAz írók, cominentatorok és vizsgádések ezrei a bíróságok előtt fel nem lók leginkább a jogtudomány terén
merülnek. Mert az elkészített törvények érdemelnek kiméletet. Ezt beláthatni,
egyelőre ugy maradnak a mint megírva ha a polgároknak egymássali számtalan
vannak, de az emberek nem nyugosz- összeköttetését, a tárgyak folytonos fejnak, azok mindig tevékenyek és ezen lődését és haladását, melyekkel a hatónem szűnő tevékenység uj viszonyokat, ságoknak és jogtudósoknak foglalkozuj ügyleteket és eredményeket idéz elő. niok kell, az események és körülmények
A tárgyaknak tehát egész tömege folyamát, mely ek a társas viszonyoszükségkép fennmarad a szokás — szak- kat oly sokíélekép irányozzák, végre a
férfiak vizsgálódása, fejtegetése — és a szenvedélyek és előnyök állandó harbirói belátás számára.
czát tekintjük. Némelyik kiált a hajszálA törvénynek feladata a jog átalá- hasogatások és commentárok ellen, a
nos maximáit a jogviszonyok át- és be- ki személyes ügyben maga is a leghajható szemügyre vételével megalapítani szálhasogatóbb és émelyitő commentaés a következtetésekben használható torrá válik.
elveket felállítani, de nem azon egyes
Valóban kívánatos volna, ha a törkérdéseknek fejtegetésébe bocsátkozni, vények minden esetek iránt intézkedmelyek a felállított tanokból keletkez- nének.
hetnek.
De egyes esetekre szóló intézkedés
A birói hatóságok és jogtudósok hiányát pótolja a régi teljesen alapos és
hivatása behatolni a törvények szelle- fennálló szokás, hasonló esetekben a
mébe és azok alkalmazását vezetni, hasonló Ítéletek és végzések szakadatirányozni.
lan sora, a közvélemény; és ha ezek ki
Innét látjuk tehát, miként minden nem elégítenének: az észjog őstételeifelvilágosodott népeknél a törvények hez kell folyamodni, mert ha a törvényszentsége mellett és a törvényhozó fel- hozó előrelátása korlátolt, a természet
ügyelete alatt alapszabályok, Ítéletek végetlen; ez áll elő mindenben mi az
és a tudomány által egy kincstár kép- embert illetheti.
ződik, mely a gyakorlat és a birói
Igen, de az vettetik ellen: hogy a
tárgyalások által tisztul, mely magát nép nem képes e tömkelegben eligaszüntelen gazdagítja a korszak minden zodni, hogy tudhassa, mit tegyen, vagy
ismereteivel, és mely régóta valódi kerüljön birtoka és jogai biztosítása tesegéd törvényhozásul tekintetett.
kintetében.
A jogtudósoknak azt vetik ellen,
Azonban fogja-e a társadalom minhogy a subtilitásokat, gyűjteményeket den osztálya a bár legegyszerűbb törés commentárokat igen felhalmozták. vénykönyvet is megérteni és felfogEz áll; de melyik művészet, melyik hatni! nem fognak-e a szenvedélyek

mindig arra törekedni, hogy a törvények valódi értelmét elcsavarják? nem
szükséges-e a tapasztalás arra, hogy a
törvények bölcsen alkalmaztassanak, és
melyik nemzetet elégítik ki hossz időre
az egyszerű és rövid törvények ?
Tehát oly törvénykönyvnek lehetősége, mely eleve minden esetekről intézkednék, és e mellett minden polgár
által érthető lenne, tévedésen alapul.
Társadalmi állapotunk azon szerencsés helyzetben van, hogy a jogtudósság oly tudománynyá lett, mely az
elmét elfoglalja, az önérzetnek hizeleg
és a versenyt ébreszteni képe?.
Az emberek egész osztálya magát e
tudománynak szenteli és ezen osztály
beavatva a törvények tanaiba azon polgároknak, kik maguk nem képesek jogviszonyaikat intézni és védeni, tanácsadókat és védőket biztosit, egyúttal a
birói hatóságok számára nevelő-iskola
ként szolgál. Szerencse, hogy gyűjteményeivel, traditio utján átjuttatásával
birunk oly szokásoknak, szabályoknak
és elveknek, melyek a birót késztetik
ma ugyT szólni mint tegnap, ha csak az

ismeretek előhaladta egyrészről, másrészről a körülmények sajátsága eltéréseket nem tesz szükségesekké.
Szerencse hogy azon szükség, melybe a biró jut, tanulni és nyomozni, az
elébe tett jogügyet jól megvizsgálni,
nem hagyja felednie, miszerint habár
némi az ő okos belátására van is hagyva,
nem egyszersmind saját Önfejüségére és
akaratára van bizva; mert
A tudomány- és észhezi megszokás
a hatalmat mérsékli és szelíddé teszi.
És mivel a bírónak illetőségi körébe
eső minden ügyben határoznia kötelessége : ha a felek barátságosan meg
nem egyeznek, az állam, miután mindenesetre előrelátólag törvényeket nem
hozhat, a birót állítja közéjök, kinek
határozata őket a magán elégtételtől
visszatartja; és ez reájuk nézve sokkal
hasznosabb, mint a viszály f lytatása,
melynek következményeit s végét belátni egyikök sem képes. Sőt gyakran
a világosan önkényes méltányosság is
mindenesetre j o b b , m i n t a szenvedélyek
folytonos hullámzása.
(Folytatása következik.)

Személyes szabadság*.")
A polgári szabadság erős védbástyákat követel az egyesek szabadsága
részére, és e védbástyák közt nincs fontosabb, mint a személyes szabadság
biztosítása, vagyis a nagy ,,Habeas corpus" elv és a határozatlan elfogatási
parancsok tilalmazása.
Az egyesek ótalma a személyes
szabadságnak a felsőbbség általi megsértése ellen, a szabadság leglényegesebb alapköveinek és az államtudomány
*). Mutatvány dr. Lieber Ferencz newyorki tanár „Ora civil liberty and selfgovernment"
(Second
edition, Philadelphia 1859) czimü és forditás alatt
levő munkájából.

legnehezebb feladatainak egyikét képezi. A történelem csakhamar meggyőzné azt, a ki e nehézségben kételkedhetnék. Az angolok és amerikaiak
bizton meg vannak ótalmazva a törvénytelen elfogatástól; de Angolországban hosszas és heves harcz volt szükséges ezen egyszerű alap elérhetésére,
és a személyes szabadság bástyái csakhamar lehullanának, ha a nép, vétkes
hanyagságból valaha megszűnnék kellőleg ragaszkodni e legelső kellékhez.
Az angol szabadság három eszközzel bir, a személyes szabadság bizto-

sitására: az első azon elv, hogy minden ember háza egyúttal annak vára
is, a második a nem személyre szóló
(határozatlan) elfogatási parancsok tilalma; a harmadik a Habeas corpus
törvény.
Minden ember háza egyúttal annak
vára is. Ez az ország közjogának egyik
alapelve és a latin fordításban még élesebb világításban tűnik elö: Domus sua
cuique tutissimum refugium; és Nemo
de domo sua extrahi debet. Ezen elv folytán tevé a nagy Chatham azon nyilatkozatot, a melyet minden angol és
amerikai iskolásgyermek ismer legelső
tankönyvéből: „Minden embernek házát," úgymond, „várnak nevezik. Miért?
Talán azért, mert árokkal van körülvéve, és bástya által van megvédelmezve? Nem. Lehet szalmakunyhó is;
a szél elfuhatja, az eső beleesuroghat,
de a királynak nem szabad behatolni."*)
Ennélfogva senki házát sem szabad
erőszakosan feltörni vagy öt és vagyonát elvinni, ha az erőszakos feltörés
megtörtént — kivéve a bűneseteket;
és ily esetekben a sheriíFnek hivatalos
parancscsal (warrant) ellátva lennie és
minden tul ágástól (trespett) óvakodnia kell. Ezen elvet féltékenyen őrzik.
Néhány év előtt oly Ítéletet hoztak Angolországban, hogy ámbár egy ház,
közös telken, törvénytelenül épült, s
azt a jogaiban megsértett bármelyik
házbirtokosnak szabad lerombolni, a
*) Sok országban, még az alig müveit népfajoknál is törvény volt, bogy senkinek se szabad belépnie valamely házba, a tulajdonos megegyezése nélkül. Hittéritők beszélik, hogy a J a r r i b a nép, belső
Afrikában nem engedi meg, hogy a király belépjen
valamely házba a családfő engedelme nélkül, még
akkor sem, ha valamely gonosztevőt akar elfogni.
I g y gyakran mondják azt is, hogy az esküdtszékek
már ismeretesek voltak, mielőtt még Angolország
mostani nevét viselte; itt azonban csak arról van
szó és csak az j ö h e t kérdésbe, mennyire van kifejtve, mily biztosan van megvédve, mily lényeges
része az egésznek és mily ellentállási erőt fejthet ki
egy elv, ha az államhatalomnak eszébe jutna azt
megtámadni.

lerombolást még se szabad véghezvinni, ha a házban emberek vannak.
Bizonynyal léteztek népek, a melyük nagy mértékben élvezték a szabadságot, a nélkül, hogy ezen elvet törvényeik szentesitették volna. De itt nem
annyira azon előnyökről van szó, a melyek ezen elvből a szabad emberekre
háramlanak, mint inkább a törvény
hajthatlan szilárdságáról és független
kifejlődéséről, a mely ily bátor elvet
nemzeni és megállapítani képes volt.
Csak egy szabadságszerető nép férfias
nemzedékének közjoga teremhetett ily
gyümölcsöket. És e fontos jogelvet nem
egy pártokra szakadt és a törvényekkel
daczoló nép alkotta meg és tartotta
fenn. A mainoták Görögországban,
szintén várnak tekinték hozzáférhetlen
lakedemoniai hegyeiket, az egész török
uralom alatt, a német Bittér daczolt
várában a felsőbbséggel és a törvénynyel, a minőiteket Chinában*) soha sem
igázták le a mongol eredetű császárok;
ők járhatatlan hegveik közt mai napig
is ugy daczolnak a kormánynyal, mint
a skót hegyi lakók tevék, a cullodeni
csata előtt; de azon angol jogelvet egy
szorosan összetartó nép alkotta meg,
oly időszakban, midőn egyúttal a törvény és kormány mindinkább elterjedt
az országban. A világ legnépesebb városában ép oly féltékenyen őrzik, mint
a magányos hegyi kunyhóban; nem
fegyveres párthívek segélyével és folytonos háborúk közt érvényesiték, mint
Essex megkisérlé, midőn elfogták, hanem érvényesiti maga a törvény, a
mely szülte. A törvény azt mondja: „légy
férfi és király leszeoz saját házadban." E
szellem alkotá az elvet, és azon szellem
teszi oly fontossá, a melynek táplálnia
kell.
Azon egyenes ellentét, a melyet
ezen elv a rendőri állammal képez, —
*) A Konang-si tartományban.

a személyes biztonság e merész elisme- kény elől. Az angolok e részben oly
rése, a kormány daczára, — és közeli lelkiismeretesek és szigorúak voltak,
rokonsága az önkormányzattal, rendkí- hogy az elfogatási parancsot illető
vüli méltóságot kölcsönöz a személyes egész tant, sajátíag nagy és önalkotta
szabadság e védbástyájának. Vajmi angol intézménynek mondhatjuk. A
könnyen felfoghatjuk becsét, ha csak törvénykönyvek igy szólnak: „Oly paegy pillantást vetünk a szárazföldi rancsnak, a mely valamely polgárt szerendörségre, a mely éjjel-nappal beto- mélyes szabadságától megfoszt, irásba
lakodik a házakba és szobákba, feltöri foglalva kell lenni, be Kell bizonyitnia
a ládákat és szekrényeket, elkobozza az a kibocsátó egyén illeték; sségét, körülirományokat és minden egyebet, a mit írnia a cselekvényt, a melyre felhataljónak lát, a nélkül, hogy erre más fel- mazás adatott,nemkülönben azon egyén
hatalmazása volna, mint a rendőri ka- nevét és személyes leírását, a ki a palap, egyenruha és gomb.
rancs teljesítésére felhatalmaztacott;
Nem kell hinni, hogy ezen elvet bünügyi esetekben pedig az okokat, a
csak mükedvelésből tartották fenn. Az 'melyek a parancs kiadatását eredméangol alsóház 1853 ik évi juniusban nyezték." A parancsnak meg kell ne-egy törvényjavaslat felett tanácskozott, veznie azon egyént, a ki ellen intézve
a melynek czélja volt megakadályozni, van; ha e kellék hiányzik, akkor az elhogy az apáezák és szerzetesek va- fogatási parancs „átalános" és ilyet az
gyonától, az illető rokonokat könnyű angol szabadság nem enged meg. *) A
szerrel meg lehessen fosztani. A tör- hol ez meg van engedve, ott rendőri
vényjavaslat azon indítványt foglalta kormány, nem pedig szabad emberekmagában, hogy bizonyos hivatalnokok- nek való kormány létezik. Szükséges,
nak joguk legyen, reggeli 8 és esti 8 hogy a parancsot végrehajtó egyén ab
óra közt bármikor bemenni az apácza- ban meg legyen nevezve; máskép törzárdákba, ha alapos gyanú van az iránt, vénytelen elfogatás esetében a jogaihogy ott valakit, akarata ellenére le- ban megsértett biró nem tudná, hogy
tartóztattak. Russel lord a törvényja- ki ellen lépjen fel; ha azonban az illető
vaslat elfogadását ellenezte és igy szólt: meg van nevezve, akkor számot is kell
„Ha e törvényt elfogadjuk, mi lesz há- adnia tettéért, azon angol jogelv értelzaink gyakran magasztalt sérthetlen- mében, mely szerint minden hivatalnok
ségéből? E törvény átalános önkény- felelős, tetteinek törvényességéért, —
uralmat alapitana meg."
tekintet nélkül arra, a ki őt e vagy ama
Az „átalános elfogatási parancsok" cselekményre megbízta. Valóban azt
eltiltása. Az elfogatási parancs oly ok- mondhatjuk, hogy a meghatározott és
irat, a mely az elfogással megbízott körülirt elfogatási parancs halálcsapás
egyént felhatalmazza arra, hogy oly a rendőri államra nézve.
komoly cselekvényt vigyen véghez, a
*) Oly parancs, a mely valamennyi gyanús vagy
minő valamely polgárnak, vagy idebűnös egyén elfogatását stb. rendeli el, törvénytegennek megfosztása személyes szabad- len. E fontos kérdésben Mansfield lord állapította
ságától. Ennélfogva igen fontos dolog meg a jogot a Money contra Leach ügyben. 3. Bur.
1742, midőn a forradalom óta divatozott átalános
tudni: hogy kinek van joga ily paran- elfogatási
parancs, a mely a rendőrszolgáknak megcsot adni, ki ellen és mily módon sza- hagyta, hogy a hires North-Briton hirlap 45-ik szábad annak történni, hogy mindenki mának „szerzőjét, nyomtatóját és kiadóját" elfogják, törvénytelennek és érvénytelennek lőn nyilvámeg legyen védelmezve a rendőri ön- nyitya.

Az egyesült államok alkotmánya
azt követeli, hogy: „csupán esküvel
vagy hason érvényű biztosítással megerősített, valószínű ok alapján adassék
ki elfogatási parancs, és pedig a kikutatandó hel^ nek és a lefoglalandó személyeknek vagy tárgyaknak pontos
leírása mellett."
Az elfogatási parancs, a polgári
s/.abadság oly lényeges kellékét képezi,
hogy az angol és amerikai közjog értelmében egy hiányos elfogatási parancs
azon okok egyike gyanánt szerepel, a
melyek egy hivatalnok megöletését
emberöléssé, nem pedig gyilkossággá
qualificálják. Az olvasó ezt a következő
sorokból látandja, a melyeket egy tekintélyes munkából idézünk*). Teljesen
közöljük, mivel polgári szabadságra
vonatkozik és később még visszatérendünk reá. A jogtudós igy i r :
„Ámbár valamely törvényszéki hivatalnok megölése, mint gyilkosság
büntetendő, ha kötelességének törvényszerű teljesítése alkalmával, továbbá
annak tudatával, hogy ő csakugyan
hivatalnok, és végre ha azon szándékkal
történik, hogy kötelességének ilyetén
teljesítésében megakadályoztassák; és
pedig épen azért tekintetik gyilkosaágnak, mert a törvény ily esetben a gonosz szándékot feltételezi.Ellenben csupán emberölésnek tekintetik akkor,
midőn az illető hivatalos eljárás hiányos
vagy törvénytelen, vagy pedig törvénytelen módon eszközöltetik, kivévén, ha
netalán oly körülmények fordulnának
elő, a melyek határozottan bebizonyítják a gonosz szándékot, mert ily esetben ismét gyilkosságnak tekintendő.
Igy például emberölésül tudatik be,
ha azért történt, hogy az illető tettes
megvédelmezt.essék a kiszabott területén kivül működő törvényszéki hivatal*) Greenleaf:
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nok általi elfogatástól; vagy ha valamely hivatali segéd akarja végrehajtani
az elfogatási parancsot, az illető hivatalnok jelen nem létében; vagy ha az
elfogatási parancs, a vádlott vagy bűnös személy-leirása tekintetében lényegesen hiányos, vagy midőn az illető
sem határozottan, sem pedig a körülmények egybevetése után nem láthatta
tisztán, hogy törvényes elfogatás forog
kérdésben, sőt ellenkezőleg azon jó hiszemben volt, hogy szabadsága minden
törvényes jogi ok nélkül támadtatik
meg; vagy midőn az elfogatás, ámbár
bűntény (felony) miatt, de elfogatási
parancs nélkül és nem segély kiáltásra
és nem tetten-kapatással lön megkísértve (without hue and cry, or fresh
pursuit), vagy midőn az illető, bármily
egyéb okból nem volt törvényesen alá
vetve az elfogatásnak vagy bebörtönöztetésnek; végre pedig, ha az elfogatás, bár az illető annak törvényesen alá
volt vetve, a törvény megsértésével
történt, például a polgári eljárásban az
illető lakó házának ajtaja vagy ablaka
erőszakosan betöretett, mert a polgári eljárás nem engedi meg a lakóház
erőszakos betörését az előszöri elfogatás végett ; vagy pedig ha bűnvádi eljárásban a lakóház ajtaja vagy ablaka
erőszakosan felnyittatik, a nélkül, hogy
az illető hivatalnok, kiküldetésének
czélját előzőleg kinyilatkoztatta és bebocsátást kért és erre tagadó választ
nyert volna."
A Habeas-corpus törvény. E hires
parliamenti határozat II. Károly uralkodása alatt keletkezett, és az a czélja,
hogy ha valaki elfogatási parancs folytán, vagy tetten-kapatva letartóztatik,
biztosítva legyen a felöl, hogy kívánatára, az elfogást végrehajtó egyén által,
bíró elé lesz vezetve, a ki öt akár egyszerűen , akár kezességre szabadon
bocsáthatja, vagy bebörtönöztetheti,

tekintet nélkül arra, hogy kinek paran- bástyájának ellentétei Francziaországcsára, vagy mily okból lön az illető ban hajdan a lettres de cachet-ek voltak,
elfogva. E törvény nem engedi meg a jelenleg pedig az önkényes elfogatások.
közigazgatási elfogatási, a mint Fran- Nem szabad itt emlitetlenül hagynunk
cziaországban a törvényszéken kivüli azon nagyfontosságú tanút, a ki az
fogságot nevezik, sem pedig az állami Angolországban uralkodó személyes
okok által javasolt elzáratást. A Ha szabadság nagy jelentőségét, oly mabeas-corpus törvény továbbá három gasztalólag emelie ki. III. Napoleon —
lényeges pontot biztosit; u. m. először ugyanaz, a ki Orsini gyilkossági merégyors eljárást*); másodszor, a hazai nye után a biztossági törvényt kibotörvények szerinti — és harmadszor a csátá, a melynek értelmében a franczia
rendes törvényszék előtti eljárást. Biz rendőrség vagy közigazgatás (tehát
tosit továbbá az iránt, hogy a vádlott nem a törvényszék) minden „gyanús
megtudja, hogy miért lőn elfogatva, és egyént" hét évre deportáltathatott —
kellőleg előkészülhet az ellene megin- — ugyanezen III. Napoleon régibb
dítandó eljárásra. Ezen elveket nem a időkben bámulattal irt az angolok szeHabeas-corpus törvény állította fel mélyes szabadságáról*).
legelőször, hanem számtalan kisérlet
*) A császár összes művei 1854-ben j e l e n t e k
meghiusult, a melyeknek czélja ezen
meg. E g y fejezet ,,de la liberté individuelle en
elvek biztosítása volt, és maga a neve- Angleterre"
a következő sorokat foglalja magában :
zett törvény végeredmónyeül tekint
„Nagy-Brittannia semmiféle lakóját (kivéve a
hető azon hosszas küzdelemnek, a me- bűntetteseket) nem szabad kiűzni az országból. E
(a Habeas corpus törvénynek) minden
lyet egy részről a törvény és a polgár szabálynak
megsértése, a legszigorúbb büntetéseket vonná
más részről a hatalom vivott egymással. maga után." Megjegyzi, hogy Angolországban nincs
É törvény története nevezetes cs jelen- államügyész, minthogy az Attorney-General csak
rendkivüli esetekben lép közbe; és habár némelykor
tőségteljes.
egy-egy bűnös meg is menekül az igazságszolgáltaAz egyesült államok alkotmánya tás elöl, annál kevésbbé van veszélyeztetve a szemészabadság. ,,Angolországban a szenvedélyek
eltiltja a Habeas-corpas törvény hatá- lyes
sohasem gyakorolnak befolyást a felsőbbségre, melylyának felfüggesztését, kivévén, midőn nek közbelépése mindig mérsékelt és t ö r v é n y e s ; "
ezt a közbátorság követeli forradalom a polgár lakháza soha sem sértetik meg (a mi F r a n cziaországban oly mindennapi) ; a családok levelevagy kiiltámadás esetén; és Hainilton zése sérthetetlen és útlevelek nem korlátozzák a töSándor igy szól**): „a Habeas-corpus kéletes közlekedési szabadságot. — ,,Az útlevelek,
a közjóléti bizottmány szabadságölő találmánya, a
törvény, a visszaható büntetőtörvények, mely
a békés polgárra nézve csak gát és akadály,
a nemesi czimek tilalma" (tehát sze- ellenben semmiféle hatalommal sem bir azok irámélyes szabadság, védelem és bizton- nyában, a kik a hatóságot kijátszani t u d j á k . " Oly
törvény, a melyet a közvélemény nem támogat, nem
ság, a törvény uralma és egyenlőség) lenne egyéb, mint haszontalan papírdarab.
„Elégséges azon tényt megjegyeznünk, hogy
„amelyeknekmegfelelőt alkotmányunk
Francziaországban, a hol oly érzékenyek minden
felmutatni nem képes, talán nagyobb iránt,
a mi a nemzeti becsületet és az egyenlőséget
biztosítékai a szabadságnak, mint bármi érinti, az emberek nem ragaszkodnak oly hiven a
egyéb, a mit alkotmányunk magában személyes szabadsághoz. A polgár nyugalmát megzavarhatják, lakházát megsérthetik, hónapokig vizsfoglal." A személyes szabadság e véd- gálati fogságban tarthatják őt, néhány nemeskeblü
*) Az európai szárazföldön a hosszas vizsgálati
fogság a legdivatozóbb mód az alattvalók megkinzására. Guerazzit és szabadelvű társait Toskanában
1853. évi julius 1-én Ítélték el, miután már ötven
hónapig voltak vizsgálati fogságban.
**) Federalist L X X X I V .

ember fel fog talán szólalni e visszaélések elieu; de
a közvélemény nyugodt és közönyös fog maradni
mindaddig, mignem a pártszenvedély feléled. Ebben
rejlik a hatóságok erőszakosságának legfőbb o k a ;
önkényesek lehetnek, mert nincs a mi őket fékezze.
Angolországban ellenben megszűnik a pártszenvedély, mihelyt valamely közjogi elv meg van sértve

Angolországban még igen rövid
idö előtt egy nevezetes visszaélés uralkodott, a mely kirivó ellentétben állt a
személyes szabadság elveivel. A korona
ugyanis azon jogot tulajdonitá magának, hogy minden ép, erős embert
és ez onnét van, mivel Angolország a törvényesség
országa, Francziaország pedig még nem lett azzá;
mivel az angol alkotmány szilárdul van felépítve,
Francziaország ellenben negyven év óta hánykódik
a forradalmak és ellenforradalmak k ö z t , a nélkül
hogy képes lett volna megalkotni az elv szentségét."

kényszerithessen a hadihajókon, mint
hajóst szolgálni. Mindig nagy kétségek
forogtak fenn a koronának ezen előjoga
iránt, és rendszerint hajósok csak háború idején soroztattak be önkényesen,
midőn önkénytesek gyéren jelentkeztek.
A szabadság minden barátja örülni fog,
midőn megtudja, hogy a jelenlegi kormány egy oly terv elkészítésével foglalkozik, a mely e visszaélést meg fogja
szüntetni.
Huszár Imre.

Koronázási ünnepély Budán, 1792.
(Vége.)
(Ökröss Bálinttól.)

,,Vége lévén a misének, az egyház ajtajai
Ölnyittattak, és ő felsége az ó egyházba
vörös, fehér, zöld posztóval végig bevont
deszkázaton, koronás fővel, az esztergomi és
kalocsai érsekek közt gyalog megindult,
következő renddel: 1. udvari lovasok (Einspanniger); 2. udv. fourérok; 3. a karok, főrendek és miniszterek inasai, párosan; 4. az
udv. nemes i f j a k ( E d e l - K n a b e n ) udvari mesterökkel; 5. karok és főrendek és aranykulcsosok vegyesen; 6. a titkos tanácsosok;
7. a tiz ország zászlói; 8. Mária Teréziaés szt. István rendek vitézei; 9. az aranygyapjas rend vitézei; 10. Magyarország heroldja, feltett süveggel s kezében pálczával;
11. az ország jelvényeinek vivői; 12. a kir.
főlovászmester; 13. egy püspök, püspöksüvegben , az ezüstkereszttel; 14. Ferdinánd
és József kir. főherczegek; 15. a fels. király,
szt. István palástjában, a szent koronával
fején, s kezében a királyi pálczát és aranyalmát tartván. Kétfelől a főudvarmester
pálczával, a főpalotamester és a nemes testőrség főkapitányai, kivül két renddel a magyar nemes testőrség; 16. a püspökök egyházi öltözeteikben és az egyházi rend; 17.
egy szakasz gyalogság; végre 18. a magyarországi kir. kincstárnok lóháton, kihez a
jó rendnek fentartása végett katonai födözet
s többen a főrendek és karok közül rendeltettek, — a franciskánusok templomától az ó
egyházig arany- és ezüstemlékpénzeket
szórván maga után.

E menet harangzugás mellett s a kétfelül felállított fegyveres polgárság sorai
közt az ó egyházhoz vonult; hol Ő felsége a
fő oltár bal szárnyán elkészített s négy lép csőre fölemelt királyi széket elfoglalta, s hol.
a kir. udvari és palota-fŐmesterek mellette
lévén, szt. István kardjával felöveztetett.
Ekkor az aranysarkantyús vitézségre
jelölteknek nevei egyenkint felolvastattak;
kik is ő felsége királyi széke előtt mindnyájan térdet h a j t v á n , a király szt. István
kardjával kinek-kinek jobb vállát háromszor
megillette.
Ennek végeztével ő felsége az egyházból kiment, és koronás fővel szt. István palástjában lóra ült, s a várból az uj kapun
kimenvén, a kapuczinusok melletti térre
vezettetett ily renddel: 1. az udvari lovászok; 2. két udv. fourér lóháton; 3. a karok,
főrendek és miniszterek szolgái gyalog; 4. a
nemes ifjak, udv. mesterökkel, gyalog; 5. a
karok, főrendek és aranykul :sosok lóháton; 6.
a titkos tanácsosok lóháton; 7. a tiz zászlóvivő
lóháton; 8. Mária Terézia és szt. István
rendek vitézei; 9. az aranygyapjas vitézek;
10. Magyarország heroldja; 11. az ország
jelvényeinek vivői, kik részint üres vánkosokat, részint a vánkosokon levő országos
jelvényeket tartották; 12. a kir. főlovászmester kivont karddal és levett főveggel
lóháton; 13. a püspök az ezüstkereszttel
lóháton; 14. Ferdinánd és József kir. főherczegek lóháton; 15. a fels. király, kit kétfe

lől a magyar nemes testőrök seregének egy
része gyalog kisért; 16. kissé hátrább ő felsége oldala mellett a kir. főudvari és palotamesterek, ugy szintén a nemes magyar
testőrség főkapitánya lóháton; 17. a püspökök és infulások kettesével lóháton; 18. a
nemes testőrség másik része lóháton; 19.
egy üres kir. kocsi; 20. egy szakasz lovasság.
A kapuczinus-térre érkezvén, ő felsége
az ott jó magasan deszkából emelt s vörös,
fehér ós zöld posztóval bevont állásnál a
főudvarmester segélyével lováról leszállott;
és azután a főlovászmester kivont karddal
és a püspök a kereszttel előre menvén, ő felsége a primás és kalocsai érsek között emiitett emelvényre felment, és a nádor, magyar
udv. cancellár, országbiró, kir, főpalotamester és a nemes magyar testőrség főkapitánya
ő felségét követték, a többiek pedig mindnyájan lovaikon maradtak.
A z u t á n ő felsége az emelvény közepén
három lépcsővel fölemelt és aranynyal szövött
kelmével bevont deszkázatra fellépett, s keletfelé fordulván, jobb kezének három ujját
feltartotta, bal kezében pedig a feszületet fogta; és a primás az eskünek törvényes szavait
olvasván, ő felsége az egész körüllevő rendeknek és népnek hallattára, érthető szavakkal s benső megindulásának nyilvános jeleivel
az eskü szavait utánmondotta. E r r e a jelenlevő statusok s az egész nép háromszoros ,,vivát !"-ot kiáltottak, és a gyalogság s
ezután az ágyak negyedik üdvlövést tettek.
Az esküvésnek ezen helyén az egyházi
rend hátramaradt, ő felsége pedig lóra ült,
és az előbbi mód szerint a vizi város főutczáján a , , k i r á l y d o m b é i g folytatta menetét
s a hol vágtatva a hegyre felfuttatván, szt.
István kivont kardjával a világ négy része,
u. m. először kelet, azután nyugot, majd dél
s végre észak felé keresztvágásokat t e t t ;
mely alkalommal mind a puskákkal mind az
ágyukkal ötödik üdvlövés adatott.
L e j ő v é n ő felsége a királydombról, ugyanazon renddel a bécsi kapun előbb a várba,
azután a kir. tanácsház felé királyi lakhelvére
é r t ; ott saját termeibe vonult, az ország jelvényei pedig az e végre elkészített asztalra
helyeztettek.
Az egész menet ideje alatt, a merre ő
felsége közelgett, a népnek örömkiáltásai
szüntelen hallattak.
O felsége megérkezése után a királyi

nagy terembe nemsokára az étkek e végre
kirendelt főrendek és nemesek által az asztalra behordattak.
A közben a kir. palotában nagyszámmal
egybegyűlt főrendek és karok jelenlétében
az újonnan kinevezett titkostanácsosoknak,
arany kulcsosoknak és aulae familiaris-oknak
nevei fenszóval fölolvastattak.
Mely után ő felsége koronás fővel s szt.
István palástjában, úgyszintén a királyné és
kir. főherczegek az udv. főtisztektől kisérve,
a nagy terembe kijöttek; és ő felsége, kinek
a nádor a vizet, a primás pedig a kendőt
nyújtotta, s ugyancsak a primás az asztali
áldást elmondotta, — kir. családjával együtt
asztalhoz ült. A király székét a kir. főpalotamester mozditá az asztalhoz.
E r r e a főudvarmester a koronát ő felsége fejéről levette s az asztal jobb felére
helyezte, mely mellett a koronaőrök mindaddig megmaradtak, mig azt az ebéd végével ő felsége ismét fejére nem tette.
Ezekután a kir. főherczeg, nádor, az ország prímása és a kalocsai érsek a számukra
kijelölt helyeket az asztalnál elfoglalták. Az
ülés rendje következő v o l t : felül ült ő felsége, mellette balról a királyné, az asztal
jobb oldalán Ferdinánd hetruria' nagyherczeg, utána kis távolságban József főherczeg s nagyobb távolban az ország prímása;
az asztal bal oldalán a főherczeg — nádor,
utána nagy távolságban, s szemközt a prímással a kalocsai érsek.
O felsége háta megett a főudvarmester,
pálczával kezében, és a főpalotamester állottak; körül pedig a titkos tanácsosok, az
ország zászlós urai, ministerek, püspökök,
és más fő udv. tisztek állva udvaroltak.
Ezeken kivül távolabb nagyszámú főrendek
és nemesek mindkét nemből, a terem nagyrészét elfoglalták.
A midőn ő felsége legelőbb ivott: a nádor, a primás és kalocsai érsek az asztaltól
fölkeltek, s mindaddig állva maradtak, mig
ő felsége a kehelyt a pohárnoknak vissza
nem adta. És ez első italra az ágyuk utoljára
kisüttettek.
Az egész ebéd alatt zenekar játszott.
Régi szokás szerint az egészen megsütött
ökörből a kir. főasztalnokmester egy darabot a királyi asztalra felhozott, a többi pedig a nép közt felosztatott. Ugyancsak a
népnek czélra készített emelvényről fe-

hér és vörös bort eresztettek s közéjök kenyeret szórtak.
Az ebéd végével az emiitett három vendég felkelvén, székeiknél addig állottak, mig
ő felsége kezeit meg nem mosta. Azután a
főudvarmester ő felségének a koronát fejére
tette. E r r e ő felsége az asztaltól hasonlókép
fölkelt, s az asztali hálaadás végeztével, melyet a kalocsai érsek imádkozott, kir. családjával együtt, az udv. főtisztektől saját teremébe k i s é r t e t e t t ; hol a főpalotamester ő
felségéről a koronát, palástot és a többi jelvényeket levette. A főrendek és karok pedig,
nem különben a fels. királyné szolgálatára
rendelt udvarhölgyek a kir. fegyver-teremben asztalhoz ültek.
Midőn a statusok asztalnál ültek volna,
ő felsége magyar lovas-ezredének öltönyében, fels. nejével s a főherczegekkel közéjök
jött, a terem két részén hosszában elkészített asztalokat rendre megjárta, s kegyes
leereszkedéssel a terem felső végén megállapodott. Miután pedig a rendek a királynak
s fels. családjának szerencsés hosszú életéért ittanak: ő felsége a kir. tábla számára
teritett asztalról magának egy poharat adatván, azt vörös borral megtöltette, s a nádor
kijelentése mellett, a karok és rendek egészségeért és a magyar nemzet dicsőségeért
kiürítette. O felsége példáját a királyné és
a főherczegek is követték, annakutána pedig
kevés múlatás után saját királyi termeikbe
visszatértének."
Négy nap múlva, jun. 10-kén közjogilag
kevésbbé fontos, de fényben nem kisebb
ünnepélynek volt a főváros tanuja. Ez ünnepély Mária Teresiának, Magyarország királynéjának koronáztatása volt.
„Minekutána — irja az 1792. évi országgyűlési napló, — a megelőző napon a szent
korona a francziskánusok templomába szokott pompával átvitetett: jun. 10-én nyolcz
óra tájban a hozzá tartozó jelvényekkel
együtt a sekrestyében fölállított asztalra
előbbi mód szerint kitétetett.
Ugyanakkor mind a katonaság, mind a
testvér főváros fegyveres polgárai azon utczákat, melyeken ő felségeik az egyházba
mentek, diszes készülettel, két rendben elfoglalták.
Egy óra múlva az udv. miniszterek,
főrendek és a statusok, kik Ő felségeiket ló-

háton kisérték, az udvarnál megjelentek,
tizedfél órakor a király lóra ülvén, a kiráiyné
pedig a kocsiba beszállván, a franciskánusok templomába ily renddel indultak: 1. egy
szakasz lovas katonaság; 2. az udv. lovasok;
3. az udv. fourér; 4. a főrendek és karok
inasai gyalog; 5. az udv. inasok, hasonlókép
gyalog; 6. az udv. nemes ifjak, gyalog; 7. a
főrendek és karok és aranykulcsosok vegyesen; 8. a titkos tanácsosok és miniszterek lóháton; 9. Sz. István- és M. Teresiarendek kisebb keresztesei; 20. ugyanazon
rendek commendatorai; 11. a nagykeresztesek; 12. az aranygyapjas vitézek szokott
jelvényeikkel; 13. Magyarország heroldja
szokott öltönyében, fehér pálczával: 14. a
kir. főudvarmester pálczával; 15. a nádor;
16. egy püspök lóháton, a kereszttel; 17. a
kir. főlovászmester kivont karddal; 18. a
fels. király magyar ruhában, a vitézrendek
jelvényeivel s feltett kalpaggal.lóháton; 19.
a kir. főpalotamester és a magyar nemes
testőrség főkapitánya, kik ő felségét oldalról lóháton követték; 20. a fels. királyné
nyílt kocsiban, ezüsttel szövött magyar ruhában öltözve; 21. egy udvari hatlovas
kocsi, melyben Ő felsége főudvarmesternője
és két udvarhölgy ült; 22. a nemes magyar
testőrsereg, végre 23. egy század gránátos
gyalogság.
O felségeik a néptömeg örömkiáltásai
közt az emiitett egyház ajtajához jutván, az
ott várakozó egyházi rend által a sekrestyébe vezettettek. A nádor követte őket, a
többi jelvényvivők pedig a sekrestye ajtaja
előtt megállottak.
Miután ő felségeik az egyházba menetre
elkészültek, a sekrestyéből ily renddel indultak ki: 1. az egyházi rend; 2. a nemes
udvari ifjak; 3. a főrendek, karok, aranykulcsosok és titkos tanácsosok vegyesen;
4. a Sz. István- és M. Teresia-rendek kis
keresztesei, commendatorai és nagy keresztes vitézei; 5. az aranygyapjas vitézek; 6.
Magyarország heroldja; 7. a főudvarmester;
8. a koronaőrök; 9. az ország zászlós urai,
kik a jelvényeket aranyos vánkosokon vitték; 10. a nádor; 11. egy püspök a kereszttel; 12. a kir. főlovászmester kivont k a r d d a l ;
13. a fels. király, koronás fővel, — királyi
palástjának szárnyát egy udvari nemes ifjú
vivén utána; 14. a fels. királyné, házi koronával fején, s a főudvarmester által ve-

zettetve; két oldalról az assistens püspökök
mentek mellette, uszályát pedig a főudvarmesternő vitte utána. A királynét az országbíró neje s két udvarhölgy követte.
A király az oltár balfelén levő kir. székébe ült, előtte egy püspök a keresztet t a r t ván. A királyi széknek jobb felén az alsó
lépcsőn a kir. főlovászmester, a másodikon
a kir. udvarmester a nemes magyar testőrség főkapitányával, bal felén pedig a második lépcsőn a kir. íopalotamester foglaltak
helyet. Továbbá földszint kétfelől három
nemes magyar testőr, s ugyanott a királyi
szék előtt a magyar herold, feltett föveggel
és pálczával, állottak.
A fels. királyné a főoltárral szemközt
elkészített zsámolyhoz vezettetett, és miután
az ország jelvényei a főoltárra tétettek: az
énekes mise megkezdetett.
Az epistola (apostoli levél) olvasása alatt
a király és királyné az oltár lépcsőzetére
teritett s aranynyal szövött szőnyegen megállapodtak, és azután a fels. király az eléje
n y ú j t o t t pontificaléból következő szavakat
olvasott: ,,reverende páter, postulamus."
Ezzel a király, székébe visszatért; a királyné pedig az alsó lépcsőn letérdelvén a
keresztet megcsókolta.
Midőn a szentek litaniája kezdődött: a
házi korona fejéről levétetett s az eléje helyezett három vánkosra arczczal leborult.
Imádság közben a vánkosokról fejét fölemelte, hanem a litania végeztéig térden
állva maradt.
Imádság alatt a király fejéről is levétetett a korona, és az oltárra helyeztetett
Vége levén az imának, a fels. királyné
jobb karján és vállai közt fölkenetett, mely
alatt a főudvarmesterné, az országbíró neje
és az udvarhölgyek szolgáltak.
Ezek után ő felsége az oltár megé vezettetvén, testéről a szent olaj letöröltetett;
honnan ismét az oltár elé j ö t t és annak alsó
lépcsőjén letérdelvén, a veszprémi püspök
a házi koronát fejére tette; a nádor továbbá
vévén az ország koronáját és a prímásnak
oda nyújtván, azt mindketten a királynénak
jobb vállára tették; — mely után a király
fejére tétetett.
Majd az ország prímása a királyné jobb
kezébe a királyi pálczát s bal kezébe az aranyalmát a d t a ; a főudvarmester pedig, — mellette levén a primás és az assistens püspö-

kök, a kir. székbe vezették. És ekkor a dob
és trombita megzendült.
Midőn pedig a primás a „Téged uram
dicsérünk"et kezdette énekelni: puskákkal
és ágyukkal az első üdvlövés adatott.
Az offertorium alatt a fels. királyné, házi
koronával fején, az oltár felső lépcsőjén letérdelt és az országbíró neje egy aranyos
tálczán ő felségének egy darab aranypénzt
nyújtott, mit a királyné az udvari cerimoniarius kezében levő csészébe t e t t ; s azután
a patenát megcsókolván, királyi székébe
visszatért.
A ,,Sanctus" után ő felségeik fejéről a
korona levétetvén, — midőn a communio •
közelgett, a fels. királyné az oltár elé térdelt
és megáldozott. Azután királyi székébe viszszament, s ő felségeiknek a koronák ismét
föltétettek.
A mise után papi áldás adatott, mire a
puskák és ágyuk másodízben kilövettek és a
harangok meghúzattak.
Ezek után ő felségeik a sekrestyébe
bementek és a koronákat s egyéb királyi
jelvényeket letevén, előbbi renddel az egyházból a kir. várba visszaindultak, mely
alkalommal az országbíró neje balfelől a főudvarmesternő mellé kocsiba ült. Az ország
koronája egy udvari nyílt kocsiban, — melyben elől a két koronaőr foglalt helyet, — a
főudvarmesternő kocsija után vitetett, s ezt
több díszes liatfogatu kocsik követték,
O felségeik a kir. várnál leszállván, termeikbe mentek; az ország nádora pedig a
statusokkal lemenve a kocsihoz, mely a koronát hozta, ezt a kocsiról levették és a nagy
teremben levő asztalra helyezték.
Miután az étkek fölhordattak, ő felségeik
a nagy terembe kijöttek és a nádor a vizet,
a primás pedig a kendőt tartván, kezeiket
megmosták és asztalhoz ültek. A kir. herczeg
és nádor, a primás és kalocsai érsek a király
koronáztatása alkalmával kijelölt helyeiket
hasonlókép elfoglalták.
Midőn ő felségeik először i t t a k : a harmadik üdvlövés tétetett.
Ebéd alatt az udv. miniszterek és zászlós
urak udvaroltak; valamivel távolabb pedig
a többi statusok a királyi terem nagy részét
félkörben elfoglalták.
Vége levén az ebédnek, ő felségeik szobáikba vonultak; és azután a karok és ren-

dek, valamint a szolgálatot tevő hölgyek 'szokás szerint a minden koronázás alkalmáasztalhoz ültek."
val ajánlani szokott ajándékot hódolattal
bejelentették.
Ez ajándék a király számára 50,000, s a
Meg kell még említenünk, mint kiegészítő részét a koronázási ünnepélynek, hogy királyné számára 25,000 darab aranyból
az ország rendei jun. 12-kén, déií tizenkét állott.
órakor a várpalotában összegyűlvén, régi

Tárgyalási terem.
Beismeri továbbá, hogy a réten termett
4. Haszonvételi igényeknek és perköltségek- 1
nek van-e helye zálogváltó perekben ?
' szénát fel is használta, azonban 6 •/. szerint
,
| azt M. Kiss Fereneztől vette meg.
tényállás.
j
Felperesek válaszukban tagadják, hogy
B. Fanni férjezett K. Farkasné és B. más okiratokkal támogatnák keresetüket,
József Kozép-Szolnokvármegye polg. t ö r - ! mint a melyek alapján azt megindították,
vényszékéhez 1862. junius 2-án 354. sz. a. I
M. Kiss Ferencz állítólagos kiváltása
E, Farkas ellen benyújtott sommás zálog- csak szinlés, mit bízonyit az, hogy alperes a
váltó keresetlevelökben előadják, hogy szü-' rétet használja.
leik 1851. april 1-én Lele község határában 1
Miután a kérdéses rét jelenleg is felpe4319 rész-szám alatt fekvő rétjöket alperes-' resek nevére van telekkönyvezve s az adónek 120 ezüst forintért zálogba adták, oly kat is ők fizetik: alperes nem volt jogosítva
kikötéssel, hogy azt a zálogösszeg lefizetése a rétet a nélkül, hogy a zálogátruházást a
mellett bármikor kiválthatják; azonban al- záloglevélre vezette s azt tulajdonosának
peres a lelei elöljáróság közbejöttével, felpe- j visszaadta, másnak kiadni, — M. Kiss F e
resek által a zálogösszeggel megkináltatván rencz kötelezvénye pedig felpereseket nem
s a rét kiadására felszólittatván, a zálogösz- ! köti, s igy a rét kiadása iránt be sem pereiszeget felvenni vonakodott, s a rétet ki nem ! hették. — Végül az elveszett hasznot 60 ftra
adta.
határozzák, s keresetükben tett kérelmükhöz
Ez okból, mint elzálogitó szüleik jog- ragaszkodnak,
Alperes viszonválaszilag ragaszkodik az
utódai, kérik alperest a rét kiadásában, ennek '
a zálogösszeggeli megkinálás napjától szá- ellenbeszédben elmondottakhoz, megjegyezmitandó haszonvételeiben s perköltségekben vén, miszerint minden korlát nélkül jogosítva
marasztalni.
j volt a zálog kiadására stb.
Az 1862. szept. 24-én tartott tárgyalás ;
Határozatok.
alkalmával, felperesek C. a. a zálogról szóló
elismervényt, D. a. a birói megíntést, E . a. I
Közép-Szolnokv&rmegye
törvényszéke
pedig az utolsó évi szénatermés becsüjét 1863. junius 23-án 958. sz. a. következőleg
eredetben bemutatják.
j itélt :
Alperes ellenbeszédében leszállítani kéri'
Alperes E. Farkas, felpereseknek B.
a keresetet, mert a jelenleg mellékeit bi-i F a n n i és Józsefnek a — lelei határban
zonyitványok a vele kozlöttektől külön- 1 eső 4319. helyirási szám alatt álló egy
bözők.
í hold és 195 • öl kaszáló rétjöket, mely
Elismeri ugyan, hogy a rétet zálogba a hadadi sáncztól felülről, M. Kiss F e vette, de azt 1861. február hóban M. Kiss rencz, azontúl ifj. Deák László és Várdai
Ferencznek a záloglevél letétele mellett 1 József kaszáló-rétjeik által szomszédoltatik,
ugyanazon összegért zálogba adta, erről fel- 1 a mult 1862-ik évi 50 o. é. forintra becsült
pereseket •/. s D. szerint értesítvén, mit D. évi hasznával, és 23 ft. 11 kr. o. é. megálszerint maguk is beismernek; — miért is lapított perköltségekkel, mint szintén a kiszafentnevezett M. Kiss Ferenczet kellett volna 1 bandó itélet-dijjal együtt, a rajta fekvő 120
1
a rét kiadása iránt megkeresniök.
o. é. ft. zálogösszeg letétele mellett 15 na-

pok alatt — különbeni végrehajtás terhe alól felmentetni, s felpereseket költségekben
alatt köteles kibocsátani.
marasztalni kéri.
A kir. itélö táblán 1862. é. 2972. sz. a.
Indokok.
Igyekszik ugyan alperes B. a. betett el- ítéltetett: Az eljáró megyei törvényszék feismervény ével M. Kiss Ferencznek, mely a lebbezett ítélete az abban felhozott indokokkiállító saját javára van szerkesztve, meg- ból helvbenhagyatik, s az ügyiratok további
mutatni azt, hogy a kereset tárgyát kepező törvényszerű intézkedés végett illetőségükrétet M . Kiss Ferencznek, — ki- vagy át- höz visszaküldetnek.
A kir. táblai ítéletet alperes következő
bocsátotta volna; de törvényes erővel nem
biró egyszerű s csakis a kiállító, és alperes okokból felebbezte.
A keresetet már első bíróságilag leszáljavukra czélzó iromány, elégtelennek vételítani
kellett volna, m e r t :
tik arra, hogy felpereseknek D. a. levő köza) felperesek a tárgyalás alkalmával
ségi bizonyítványban kimutatott jogosultságukat, és a perben álló kaszáló-rétnek C. D. E. aiatt oly okmányokat soroztak be,
általa biratásátmegczáfolná, annál kevésbbé: melyek alperessel sohasem közöltettek.
b) Leszállítandó lett volna a kereset azmivel felperesek édes szülőjök B. Sámuelnek 1853. márcz. 20-án kiállított s alperes ért is, mivel alperes igazolta, hogy a kereset
által is kétségbe nem vont auctionalis elis- tárgyát képező zálogos jószág alperes birmervényen kivül, alperes mint ellen-, ugy tokából M. Kiss Ferencznek, mint kiváltózárbeszédében is, felperesek jogosultságát nak birtokába bocsáttatott, következőleg
beismeri, ezen okokból kellett a fentebbi íté- ezen utóbbi ellen kell vala a keresetet inletnek minden pontjait megállapítani. Az el- dítani.
c) Semmiségi panaszra adtak okot a fevett 1862-ik évi haszonvétel megtérítése
alperes hallgatag elismerésén alapszik stb. lebbezett Ítéletek, mivel a kereseten túlE . F a r k a s felebbezésében előadja, hogy terjeszkedtek, midőn a per során nem is
jogosítva volt a rétet a zálogösszeg ere- kért 50 ft. haszonvétel is megitéltetett; hojéig másra átruházni , felperesek pedig lott a zálogösszeg le nem tétetvén, a kettő
annak daczára, hogy ezen átruházásról ér- közül csak egyik, és nem mindakettőnek
tesíttettek , azt M. Kiss Ferencztől ki- egyidejű élvezeti joga illetheti felpereseket.
váltani meg sem kisértették. Felperesek Ezekután
d) Világos az is, hogy alperes a perköltkeresetökben a haszon mennyiségét határozottan nem követelvén, alperes az 50 ft. ségben sem lett volna elmarasztalható. —
haszonvételben el sem volt marasztalható, Kéri azért felpereseket szabálytalan kerea törvényszék tehát a felperesi kérelmen setüktől elutasítani, s költségeit megállatúlterjeszkedett; egyébként, ha a rét visz- pítani.
A kir. hétszemélyes táblán 1865. é. 17549.
szaadását jogtalanul tagadta volna is meg
alperes, ez esetben sem a haszonvételek sz. a. ítéltetett: Zálogváltó perekben haszonmegtérítésében, hanem a zálogösszeg el- vételi igényeknek és perköltségeknek helye
vesztésében lett volna marasztalható. P e r - nem levén, ezek alól alperes felmentetik; s e
költségben sem volt marasztalható, miután részben a tek. kir. it. tábla ítélete megválzálogváltási perekben az nem jár, — már toztatván, egyebekben pedig az ott felhozott
azon okból sem, mert nem konok perle- indokokból helybenhagyatván, az ügyiraKözli Foghtüy
DéneSf
kedő, m i u t á n felpereseket a rét kiváltásá- tok stb.
ról előre tudósította. M a g á t az e. b. ítélet
kir. táb. joggyakornok.

Különfélék.
— (Hirdetmény a Francziaországba
szóló
leveleknek rendes bérmentesítésére
nézve.)
Gyakran előfordulnak esetek, hogy F r a n cziaországba küldendő levelek nincsenek

egészen bérmentesitve, azaz: annyi értékű
levéldijjegyekkel ellátva, mennyit a bérmentesitendő levelek viteldija tesz Ennek következt ben aczimzettek nemcsak a hiányzó

viteldijt, de ezenfelül 20 centimes mellékil- 4 / a prctes sorsjáték kölcsöni kötelezvények
letéket fizetni kénytelenittetnek. Ez^ okból stb.) elkülönitett, s a fél világosan irt elő- s
a feladók figyelmeztetnek: 1. hogy egy egy- melléknevével s lakhelyével ellátott consigszerű, az osztrák birodalomból Francziaor- natiók lesznek előmutatandók, melyekben a
szágba bérmentesen küldendő levélnek vitel- szelvények, őszietek szerint, számtanilag
dija 25 krajczárból áll; 2. hogy egyszerű megemlítve tűnnek föl. A nemzeti kölcsönlevélnek csak az tekintetik, melynek súlya szelvényeknek a pénzügyminisztérium 1854.
nem több mint 10 gramm, azaz 6 / 10 vám- jul. 13-iki hirdetménye (bír. törvl. 184. sz.)
egyleti l a t ; 3. hogy a viteldíj a nagyobb által megengedett egynemű alkalmazhatósulyu levelekért 10 grammtól 20 grammig sága a pengőpénzben átszolgáltatandó adók
az egyszerű tétellel emelkedik, tehát egy 10 kifizetésére is, és 1860. január 18-iki pénzgrammal súlyosabb levélnél 20 grammig 50 ügyminiszteri kibocsátványnyal (bir. törvl.
kr ( 2 5 X 2 = 5 0 ) , 20 grammtól 30 grammig 11. sz.), s illetőleg ezen minisztériumnak
75 kr ( 2 5 X 3 = 7 5 ) s igy tovább áll. Kelt 1864. nov. 8-diki hirdetménye (a ,,Wiener
Pesten, mart. hó 3-kán. 1866. A cs. k. pos- Z t g " nov. 9. sz.) által az 1861. s 1864. évi
taigazgatóságtól.
kölcsönök részkötelezvényei birtokosainak,
— (A cs. k. pénzügyministerium
kibo- azoknak minden, nem pengőpénzben fizefizetésére
csátványa 1866. mart. 4-röl) az általános tendő az országfejedelmi adók
állam-adóság kötelezvényei szelvényeinek fordithatóságára vonatkozólag adatott kedfizetés fejében elfogadása iránt, az országfe- vezmények magától érthetőleg fennmaradjedelmi adókat behajtó pénztárak s hivatalok nak. Gr. Larisch-Mönich, s. k.
részéről; érvényes az egész birodalomra, a
— (A rokonok közti házasság
veszélyei.)
lombard-velenczei királyság kivételével. Az Oly gyermekek, kik rokonok közti házasságadó-fizetés s az általános állam-adósság ka- ból születnek, szokatlan arányban nevelik a
matai kifizetésének kÖnnyitése végett a kö- süketnémák számát. Mig a rokonok közti
vetkezők állapittatnak m e g : 1866 april 1-től házasságok száma Frankhonban alig 2 perkezdve az országfejedelmi pénztárak s hiva- centet tesz: dr. Perrin kimutatása szerint
talok, valamint az állam számadására adókat Lyonban a süketnémák összes számának
behajtó városi adóhivatalok föl vannak ha- 25%, dr. Boudin szerint Parisban 28,35% s
talmazva, ismeretes adókötelesektől az álta- Chazarin szerint Bordeauxban 30,33 % - j e
lános állam-adósság kötelezvényeinek lejárt ily házasságokból származott. Innen van,
szelvényeit (a Monté- s földtehermentesitési hogy a protestánsoknál kevesebb akadálya
adósság kizárásával), minden nem pengő- levén a rokonok közti házasságnak, — legpénzben lefizetendő országfejedelmi adók, alább Bajorországban , mint dr. Meyer
s azokhoz tartozó országfejedelmi pótlékok Károly k i m u t a t t a , kétszerte nagyobb a
fizetéseül, a törvényes jövedelmi adó levo- süketnémák száma, mint a katholikusoknál.
nása után előálló őszietekkel elfogadni, ha Ugyanezen arány áll az izraelitákra nézve is.
ezek a fizetendő adó-összeget tul nem ha— CA bélyegfogyasztás) 1865. első felébea
ladják, s a szelvények egy évnél nem régeb- 8.171,123 ftra. rug, s a tavalyi fogyasztáshoz
ben jártak le. A szelvények általi fizet- képest 7825 ft. csökkenést tüntet ki. A k i m u hetésből kizárva maradnak az országos-, tatott összes jövedelemből esik: bélyegjeföldtehermentesitési, községi-, s bárminemű gyekre 7.434,724 ft., kártyákra 91,917 ft.,
nem országfejedelmi pótlékok, még ha azok naptárakra 10,332 ft., hirlapokra335,343 ft.,
az országfejedelmi adóval egyesülten haj- hirdetésekre 29,301 ft., Ígérvényekre 81,339
tandók is be. Kevesebb mint 10 darab, ft., váltókra 188,617 ft.
* (Pol. H . )
ugyanazon adóssági fajbeli szelvényeknek
= (Louis Blanc uj könyve.) A franczia
fizetésre forditásánál, mindegyik szelvény köztársaság volt miniszterétől Louis Blanchátoldalán a fizetőnek elő- s melléknevét s tól egy érdekes könyv jelent meg, mely az
lakhelyét világosan ki kell tenni. 10 vagy angol politikai és társadalmi viszonyok értöbb db, ugyanazon adóssági fajbeli szelvé- dekes és tanulságos rajzát adja. Angolok és
nyeknek fizetésre forditásánál, a fél által, az francziák e század folytán nagyobb kisebb
adóssági nemek szerint (nemzeti kölcsön-, müvekben igen sűrűn foglalkodtak egymás
conv.-pénz-kölcsön, auszt. érték, s 5 prctes, viszonyaival, a franczia emigráns jelen műve

kétségkívül a legjobbak közé tartozik. Szabatosan és világosan rajzol, akár politikai
meetingről, alsóházi ülésről, egy Derby-versenyről,vagy valamely politikai s minisztéri
személyiségről legyen szó. A 900 lapra terjedő két kötet igen alkalmatos a francziák
között helyesebb fogalmakat és rokonszenvesebb érzületeket költeni az angol viszonyokat illetőleg. Ide írjuk az érdekes mű
teljes czimét: Lettres sur l'Angleterre. P a r
Louis Blanc. I. I I . köt. Paris, libraire international, Lacroix et Comp., Berlin, Asher
et Comp.
= (Uj irodalmi
vállalat.)
Örömmel
figyelmeztetünk
egy u j irodalmi vállalatra,
melyre Lüderitz kiadó Berlinben előfizetést
hirdet. Népszerű,
tudományos
előadások
gyűjteményéről van szó két sorozatban,
melynek egyike természettudományi,
másika
— s ez olvasóinkat inkább fogja érdekelni —

államtudományi,
történeti és
nemzetgazdászati dolgozatokat hozand; amazt Virchow,
emezt Stoltzendorff
szerkeszti. A legközelebb megjelenendő előadások szerzői a
következő hirneves szaktudósok lesznek:
Virchow (hünensirok s czölöpépitkezés),
Doive (a víz körfutása), Förster (csillagászati időszámitás), Braun (jégkor), Roth
(koszén), Bluntschli (nemzetközi jog), Grimm
(Dürer Albert), (Jsenbrüggen (a svájczi őskantonok), Engel (statistika), Lette (lakáskérdés), Iloltzendorff (Cobden), Kűhns (váltólevelek), Meyer (műveltség és tudomány).
Nem kételkedünk, hogy ezen érdekes vállalat hazánkban is derék részvétben fog részesülni. A 24 füzet előfizetési ára füzetenkint
5 ezüst garas.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny"
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Caudid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Sziíágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőriucz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék,
— a következő napon megjelenni.
Főrovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kiiltörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történelmi és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Krdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat, s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
gp^T" Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre 8 ft., háromnegyed évre apr. l-jétől deczember végéig 0 ft., negyedévre
jun. végéig 2 ft. o. é.
i
#
A „Jogtudományi Közlöny" kiado-nivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
g ® ^ Mai s z á m u n k h o z van csatolva a , , K é p e s Ú j s á g " előfizetési f ö l h í v á s a az 186 5 / 6 -ik é v f o l y a m
második felére.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gnsztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, márcziiis 26.
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1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési díj egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a ca. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. Suhayda Jánostól. (Folytatás.) —
A bíróságok szervezéséről. Pfendeszak Károlytól. ( V é g e . ) — Az 1743—44 diki novellaris articulusok keletkezése. ( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.) — Tárgyalási terem. 5. Summás osztoztató birósági
itélet megsemmisítése. — Jogirodalom. Külföldi j o g - és államtudományi könyvészet. — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Több oldalról felhányatott az is,
hogy az uj törvényhozásban mindennek
újnak kell lenni; ezek az uj törvénykönyvben nem látván egyebet, mint a
római jognak, a régi alapelveknek és
szokásoknak u j átöntését, semmi magas
nézetet nem találtak.
De bizonyos marad, hogy a merénylett ujitás gyakran csak csillogó hiba,
melynek pillanatnyi fénye hasonlít a
villámsugárhoz, mely csak azon helyet
éri, melyet kivilágított.
Óvakodnunk kell a szellemnek,
mely teremt, az ujitótól, mely felforgat,
és elferdit, felcserélésétől.
Solon és Lycurg jogintézetei, melyek nekünk oly különöseknek látszanak, a népeknek, melyek számára adattak, szokásain alapulnak. Maga Solon
megjegyzi, hogy egy népnek csak oly
törvényeket lehet adni, milyeneket az
elviselni képes.
Korunk a régitől különböző. Régente a nemzetek inkább elkülönözve
voltak, és igy kizárólag különös intézményekkel kormányozhatók; jelenben

azonban, miután a kereskedés a nemzeteket oly közel hozta egymáshoz, mint
azelőtt saját városaikat; most midőn
ugyanazon művészetek, mesterségek, tudomány, vallás és morál az európai műveltebb népek közt a közösség bizonyos
nemét képezi: a nemzet, mely sajátságos intézeteivel és maximáival magát
elszigetelnikivánná, oly helyzetbejönne,
mely államrendszerét hátráltatná, hatalmát veszélyeztethetné, és vagy kénytelen lenne minden viszonyait felmondani,
vagy ha azok fenmaradnának, ö magát
fenn nem tarthatná.
Mi azon ellenvetést illeti, hogy a
javaslat szerkesztői részben a római
törvények, részben a régi szokások után
dolgoztak; méltán kérdhetni:
Van-e nemzet, mely magának egy
teljes, alapjábaa uj, minden tekintet
nélkül arra, mit előbb használt, szerkesztett polgári törvénykönyvet adott
volna?
A történelem tanusitása szerint,
mely a törvényhozás tapasztalati természettanának tekintendő, mindenütt
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a régi jó maximák, mint hosszú évek a réginek teljes érettségét fentartania.
resultatumai becsben tartattak.
Mert ugaron lehet a sarlót mindenütt
Soha sem vetemült nép ama veszé- használni, de mivelt és vetett földön
lyes vállalatra, hogy magát rögtön csak a gyomot kell irtani, mely a haszmindentől, miáltal képeztetett, elválasz nos növényt elnyomná.
sza, és létét újból kezdje.
Polgári törvényhozásunkban elégséA XII. táblai törvények csak Róma gesnek tartottuk egy választóvonalt
ős királyai törvényeinek gyűjteményei húzni azon változtatások közt, melyeket
v alának.
a birodalom jelen állapota igényel s a vaJustinian és elődei Codexe szintén lódi rend fogalmai közt, melyeket az idő
csak régibb törvények gyűjteményei. és a népek tisztelete szentesitett.
Frarikhonban de l'Hopitálnak a jeAz uj theoriák csak egyesek rendles Kanczellárnak és XIV. Lajosnak szerei, a régi maximák az évszázadok
rendeletei legbölcsebb intézkedések ki- szelleme.
szemelésére mutatnak, melyek szokáA lángész kétség kivül eddig ismesaikban vagy a régi franczia törvény- retlen viszonyokat fedezhet fel, de csak
hozás kincsei közt fellelhetők.
az idő adhat a lángész teremtményeinek
Mit tett egyebet II. Frigyes király részvétet és elismerést; mert egyedül
a bölcsész, mint azon elveket és szabá- ez szoktatja az embert azon igazságok
lyokat, melyek reánk a rómaiaktól ju- elfogadásához, melyek viszonyainkat
tottak, s melyeknek egész Európa kö- tágítják, és többfélésitik. A törvényhozó
szöni civilisatióját, rendszeresen össze nem ugorhat keresztül veszély nélkül
állitotta.
rögtön oly nagy közbeeső téreket, annak
Az u. n. „Algemeines
Landrecht" ama korlátok közt, melyeket a belátások
a porosz tartományokra, mely legújab- tenyésztése kitűzött, kell megmaradnia,
ban látott világot, nagyobb kiterjedésű, mig az események és tárgyak őt biztomint Frigyes törvénykönyve; de az sítják, hogy megrázkódtatás nélkül
általánosan elismert és elfogadott rnaxi- haladhat elő azon ösvényen, melyet
mákat hiven és bölcsen megtartotta, neki a lángész tört.
sőt még magukat a helyi szokásokat
Hasznos mindent megtartani, mit
sem szüntette meg.
nem kell szükségkép lerontani; a törAzonban tagadni nem lehet, hogy vényeknek a szokásokat kimélniök kell,
az államok éltében bizonyos korszakok ha ezen szokások nem bűnök. Gyakran
állhatnak be, melyekben az események ugy ítélnek, mintha az emberi nem
a népek sorsát és helyzetét átváltoztat- minden pillanatban kezdődnék és végják, mint bizonyos elhatározó időpon- ződnék, mintha a nemzedékek közt semtok az egyesek kedélyhangulatát. Ak- mi összefüggés nem volna, holott a
kor lehet, sőt szükség üdvös javitásokat nemzedékek egymásba olvadnak, szölétesiteni, akkor a jobb sorsba j u t o t t vődnek és összevegyülnek egymásrai
nemzet a visszaélések nyomása alól következésökben. A törvényhozó intézkiszabadulván, uj életet kezdhet.
kedését mindentől, mi azt a világon
De ily nemzetnek ekkor is, ha már honossá tenné, elszakítaná, ha a terméhosszabb idő óta müveit népek közt él, szetes viszonyokat gondosan nem tiszés első rangot foglal el, csak bölcs telné , melyek mindenkor a jelent a
mérséklettel kell a javításokhoz nyul- múlthoz, a jövőt a jelenhez kisebb nania,és egy uj nép erejével felemelkedve, | gyobb mérvben kötik, és eszközlik

hogy egy nép ha csak másként meg ték, és jobb időkre méltók. Mi csak
nem semmittetik, vagy mi még annál azoktól váltunk meg, melyeknek szelis roszabb, le nem nyügöztetik, soha leme egy más szellem előtt eltűnt, mesem szűnik meg magát bizonyos ponto- lyeknek betűje a végetlen viszályok
kig önmagával egyesiteni. Mi az ujabb naponkénti kútforrása, és melyek az
időkben a változásokat és javításokat észszel épen ugy valamint a mi erköligen nagyon megszerettük. De ha az cseinkkel ellenmondásban állnak.
Az ujabb király i rendeletekből mindintézmények és törvények tekintetébeni
tudatlanság századjai a visszaéléseknek, azt megtartottuk, mi a társadalmat
akkor a bölcselem és ismeretek száza- lényeges viszonyaiban, a közillem fendai gyakran a kicsapongásnak néző tartására, a tulajdon és a közjó biztonságára használható.
terei.
Mi a nemzetgyűlés által kihirdetett
Mennyiben használták a polgári Codex alkotói a régi törvényeket, erről polg. jogtanokból mindazt meghagya javaslat bevezetése igy nyilatkozik: tuk, melyek az államkötelékben törAz irott jog, mely a római törvény- tént nagyszerű változásokhoz csatolvák,
ből áll, képezte Európát. Justinián gyűj- vagy a régi hibás intézmények feletti
teményének felfedezése őseinkre nézve előnyösségüket kivívták. Vak előítélea kinyilatkoztatás egy neme volt. Épen tek elöl hátrálni nem kell. — Minden,
ezen idő körül nyertek törvényszékeink mi régi, uj volt; a lényeg abban áll,
szabatosabb alakot és a rettenetes birói hogy az uj intézményeknek azon erősségi és tartóssági tulajdonságot megadhatalom elveknek vettetett alá.
Az Íróknak, kik a római jogot ép oly juk, mely őket arról, hogy megöregedepével mint könnyelműséggel ítélik hetnek vagy öregek lehessenek, biztomeg, nagyobb része olyasmit ócsárol, sítani képes.
mit nem ért. Erről könnyen meggyőződMi az irotfc jog és szokások közt,
hetni, ha azon törvényeket, melyek hu szabad e kifejezéssel élni, egyességet
kiérdemlették az irott ész elnevezést, kötöttünk, hogy mindenütt, hol lehetmeg tudjuk azokból különböztetni, me- séges volt, intézkedéseiket megegyezlyek sajátságos, a mieinktől eltérő és tessük vagy egyiket a másikával korlánekünk idegen intézményekben alapul- toljuk a rendszer egységének megtörése
nak, — igy a Senatus consulatumokat és. a közszellemnek elferditése nélkül.
Plebiscitumokat és az igazságos uralkoÁ t t é r ü n k már most a Code bel felosztádók Edictumait a Császárok Rescriptusára,
vagyis rendjére.
maitól, melyek egy nemét képezik a
kegy, majd tolakodás által kikoldult
Bevezető czim.
törvényhozásnak, és melyek ama sok A törvények közzétételéről, hatályáról és alkalmamazásáról átalában.
szörnyek udvaraiban kovácsoltattak,
Elsö könyv.
melyek Rómát megdöntötték és a törA
s
zemélyekről.
vényeket, s határozatokat nyilvánosan
I. Czim. A polgári jogok élvezéséről és
áruba bocsátották.
elvesztéséről.
Szokásaink közt kétségkívül olyaI I . ,,
A polgári állapot okmányairól.
nok is vannak, melyek mintegy előbbi I I I . „
A lakhelyről.
barbárságunk lenyomatai; ellenben van- I V . „
A távollevőkről.
nak olyanok is, melyek atyáink becsüV.
„
A házasságról.
letére válnak, a nemzeti jellemet képez- V I . „
A házassági elválásról.
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VII. Czim. Az atyaságról és gyermekségről.
VIII.
,,
A gyermekké fogadásról és
tápszülői viszonyokról.
IX.
,,
Az atyai hatalomról.
X.
,,
A kiskorúságról, gyámságról
és az emancipatióról.
XI.
„
A teljeskoruságról az interdictioról (vagyonkezelési tilalom és birói (Beistand.)

A bevezető czim avval indokoltatott,
hogy a benne foglalt szabályok minden
törvénykönyvnek szükséges előismeretei. A tulajdonkép doctrinalis tételek,
mint a törvények felosztása, megszűnése azon okból mellőztettek, mivel azok
a jogtudomány körébe esnek, és a jogtudósok könyveibe tartoznak.
A beosztás első tekintetre, mindjárt
Második könyv.
mutatja,
hogy azon főeszméből indul
A j a v a k r ó l és a tulajdon különféle megszorításairól.
ki, miszerint a tulajdon teszi a polgári
I. Czim. A javak megkülönböztetéséről.
vagyis magánjog alaptárgyát, és ennélII.
„
A tulajdonról.
fogva
jobb mint a római jogé, mely ebIII.
„
A haszonvétel, használat és laből indul ki, „jus quo utrum vei ad perkásról.
IV. ,, A szolgalmakról, vagyis' telki sonas pertinet, vei ad res, vei ad
szolgalmakról.
actiones, 1. i. iF. de statu hom — de ez
onnét van, rnivel a rómaiak a maHarmadik
könyv.
gánjogról határozott fogalommal nem
A tulajdonszerzés különféle módjairól.
birtak.
Átalános intézkedések.
Az államtanácsban azonban ki monI . Czim. Az öröklésről.
datott, hogy a beosztásnál minden önAjándékozások .élők közt és a kény gondosan mellőztessék, és az csak
II.
végakaratról.
a tárgyak lényegéből merittessék."
III.
Acontractusokról vagyis szer>>
És méltán a tulajdon tekintetbe jön
ződésszerükötelezettségekről átalában.
a személyhezi viszonyban,melyben áll;
Oly kötelezettségekről, me- tekintettel a javakra melyekre nézve
IV.
»
lyek szerződés nélkül ke- fenállhat, végül a módra nézve, melyen
letkeznek.
A házassági szerződésről és a szerezhetik.
V.
V
A czirnek beosztásaért maguk a
házasfelek viszonos jogairól.
czimek szólnak.
Az adásvevésről.
VI. »
A Codenak a három könyvrei felVII.
Cseréről.
>J
osztása,
ugy a mint a tervezetben volt,
VIII.
Bérletszerződésről.
>>
megtartatott. Az egyes czimekre nézve
IX.
A társasági szerződésről.
)>
azonban inkább szaporítás mint kevesX.
A kölcsönről.
JJ
XI.
A letéti szerződés és zárlatról. bités eszközöltetett, mi által a mű, viV
XII.
A szerencse-szerződésekről. lágosabb, könnyebb átnézet és feltaXIII.
A meghatalmazásról.
>J
lál hatás tekintetében csak nyerhetett.
XIV.
A kezességről.
JJ
Az uj törvénykönyvnek az előbbi
XV.
Az egyezségekről.
>>
törvények
és hasontermészetü szabáA
személyes
fogságról
polg.
XVI.
>y
ügyekben.
lyok irányábani állását illetőleg kimonA zálogról.
XVII.
»
datott :
XVIII.
A
kiváltságokról és a jelzá>>
„Hogy azon naptól kezdve, melyen
logokról.
az
uj
törvénykönyv kötelező erőre lépXIX.
A kényszéritett eladásról és
j>
a hitelezők rangsorozatáról. tetett, a római jog, az ordonnanceok,
XX.
Az elévülésről.
2281. §.
az átalános és helyi szokások, statutuji

niok, és rendeletek, mindazon jogvi- különös törvényekké lenni megszűnszonyokban, melyekről az uj törvény- jenek."
(Folytatása következik.)
könyv intézkedik, átalános, vagy

A bíróságok szervezéséről.
(Vége.)
(Pfendeszak Károlytól.)

Hazánk törvényhozása ekkoráig legkevesebbet sem tett arra nézve, hogy
az ügyvédi osztály önállósága biztosíttassák, sőt minden intézkedései oda
szolgálnak, hogy az ügyvéd minél inkább függjön a biróságtól, ezen törvényhozásilag kijelölt irányt pedig a
gyakorlat hiven követte.
Ugyanis törvényeink szerint az
ügyvéd felével munkadija iránt szabadon egyezkedni eltiltatván, költségei
nek s munkadijának megállapítása
pedig a bíróság önkényére bízatván
és fegyelmi tekintetben a királyi tábla
birói hatósága alá helyeztetvén, — ezen
törvényes intézkedések maguk is elegendők arra, hogy az ügyvédnek a
biróság irányában való önállóságát
lehetetlenné tegyék. De ehhez j á r u l még
azon bevett gyakorlat, hogy biróságaink egész önkényüleg jelölik ki a
jövedelmet hajtó hivatalos képviseletekre, p. o. perügyelöségekre, gondnokságokra, az előttük ügyködő ügyködő ügyvédek közül azt, ki nekik
tetszik, — és igy, ha még hozzá gondoljuk, mikép lehetőleg hiányos elméleti előkészület mellett, a puszta szívességből nyert gyakorlati bizonyítvány alapján vizsgára bocsátott egyének
is nyerhettek, a nálunk oly annyira
elharapódzott kegyosztási hajlamnál
fogva, ügyvédi oklevelet, — elképzelhetjük, az ügyvédi osztály mily távol
van attól, hogy a hivatásához megkívántató önállósággal bírjon.

Már pedig a peressé vált ügyeknek
szükségtelen időmulasztás nélkül helyes
eldöntésére a peres felek csak ugy
számolhatnak, ha az ügyvéd a biró
irányában oly helyzetben van, mikép
nem kénytelen annak kegyét vadászni,
hanem saját érdeke koczkáztatása nélkül gyakorolhatja hivatása szerinti ellenörködési tisztét.
Ehez azonban megkívántatik mindenekelőtt, hogy oly intézkedések tétessenek törvényhozásilag, mikép az
ügyvédi állást, melynek helyes betöltése oly sok ismeretet igényel, csak
azok nyerhessék el, kik elméleti és
gyakorlati képességűket kellőleg igazolták, miután a kellő képességgel fel
nem ruházott ügyvéd többé kevésbbé
ösztönözve leend állásához nem illő
utakon módokon is fentartásáról gondoskodni, a miáltal az egész osztály
tekintélyén csorba ejtetik.
Továbbá szükséges, hogy az ügyvédosztály testületté alakitatván, mint
ilyen, választás által alakitandó bizottmánya utján önmaga gyakorolja tagjai
és az ügyvédségre készülők felett a
fegyelmi és a felügyelői hatóságot, ez
lévén az egyedüli mód, mely mellett
lehetővé válik oly visszaéléseknek,
és mulasztásoknak elejét venni, melyek a büntető törvény súlya alá még
nem esnek, de azért mégis homályt vetnek közvetlenül az illető ügyvédre, de
közvetve magára az ügyvédi osztályra
is. Ezen ügyvédi bizottmánynak hatás-

köréhez tartoznék továbbá a fél és zésével pedig egy az ország fővárosáügyvéd közt felmerülő viták kiegyenlí- ban székelő semmisítő törvényszék
tésének kísérlete. A szervezendő ügy- bízatnék meg.
védi testület szinte egyik feladata lenne
Véleményünk szerint hazánkban
jogtudományi eszmecsere, jogtudomá- semmiféle törvénykezési rendszer melnyi szaklapok alapítása és szerkesztése, lett sem működhetik czélszerüen egy
valamint az előforduló esetekben tör- összpontosított másodbiróság; miután
vényjavaslatok készítése által ajogkép az összetóduló ügyek nagy halmaza és a
zettség fejlődésére és a törvényhozásnál birói tagok nagy száma miatt, az ügyek
az ügyvédi osztály tapasztalatai tekin- elintézése az elnökség részéről kellőleg
tetbe vételére hatást gyakorolni, — nem ellenőriztethetvén, sokkal könyvalamint elszegényedett társairól, ugy nyebben csúszhatnak be hibák, mint ha
azok özvegyeiről és gyermekeiről gon- kerületenként működvén a felebbviteli
doskodni.
bíróságok, azok felett a kerületi felebbNemkülönben szükséges, hogy a pe- viteli bíróságok elnökségei gyakorolják
res értékre és az igazolt munkára való az ügyek kezelésére felügyelői hatóságutekintettel, a bíróságoknak zsinórmér- kat. De ha feltételezzük, mikép hazánktékül szolgálandó taxatorium állapi- ban is a helyes igazságszolgáltatás
tassék meg, mely szerint minden per- egyedül eredményezhető szóbeliség és
ben az ügyvéd munkadijja és felszámí- nyilvánosság behozatik, és igy az ügyek
tandó költségei megállapitandók. E a felebbviteli bíróságok előtt is szóbelimellett azonban korlátlan joga legyen az ség és nyilvánosság alapján elintézenügyvédeknek felével munkadija felett dők: a felebbviteli bíróságnak az ország
szabadon egyezkedni, ugy hogy a bírói- fővárosábani összpontosítása mellett, a
lag megállapított munkadíjjal csak azon távolabb vidékeken lakó felek jogtalaesetre tartozzék megelégedni, ha felével nul terheltetnének; miután ez esetben,
ez iránt külön szerződésre nem lépett. vagy ügyvédüknek hosszasabb időre a
Végre, hogy a bíróságoknál az fővárosba kellene utazni, a mi csak teügyvédi működés által szerzendő ta- temes költség mellett történhetnék meg,
pasztalatok is képviselve legyenek, és vagy ügyöknek a felebbviteli bíróság
hogy az ügyvédi osztály tekintélye is előtti kezelésével egy a fővárosban széemeltessék, •— az ügyvédi osztályból, kelő ügy védet kellene megbizniok, mely
mely az igazságszolgáltatás egyik fő- esetben nemcsak annak lennének kitéve,
tényezője, a kitűnőbb egyének birói hogy egy előttük kevésbbé ismeretes
ügyvéd járna el ügyökben, a döntő
állásokra is alkalmazandók
A jelzett módon szervezett és a hatály lyal biró felebbviteli bíróságmegjelelt intézvényekkel körülvett el- nál, mint a ki azt az első bíróságnál
sőbiróságu törvényszékek, melyeknek vezette, hanem miután ezen ügyvédnek
székhelyéül a jelentékenyebb városok egészen újból tanulmányozni kellene
lennének megjelölve, egy bizonyos meg- ügyöket, ennek munkadija is terhökre
határozott népességű vidékre, minden ; esnék, a miáltal az eredményeztetnék,
előforduló közpolgári- és bünügyek-j hogy a fővárostól távolabb eső felek
ben, a birói hatóságot gyakorolván, a ügyök keresztülviteleért, a fővároshoz
közpolgári ügyekre nézve felebbviteli közelebb lakó felekhez képest az igazbíróságok kerületenként lennének fel- 1 sággal homlokegyenest ellenkező arányállitandók, a semmiségi panaszok elinté- talan terheltetés mellett nyerhetnének

csak igazságszolgáltatást; minek eleje
vétethetik, ha kerületenként olykép állíttatnak fel a felebbviteli bíróságok, mikép az azokhoz való járulhatással a feleknek czél nélküli költségek nern okoztatnak.
A felebbviteli bíróságoktól további
felebbvitelnek helye nem leend, de a
mennyiben a felek részéről formahibák
panaszoltatnának, ezen formahibák megvizsgálásaéselintézése egy a fővárosban
székelő semmisítő törvényszék hatásköréhez tartoznék, mely azon esetre, ha a
formahiba elsőbiróságilag követtetett
el, és az ügy felülvizsgálatra nem került,
a megsemmisített eljárás folytán, az
ügy ujabbi elintézésére egy inás elsőbíróságot, ha pedig a felebbviteli bíróság által követtetett el, ujabb felülvizsgálat végett más felebbviteli bíróságot
jelölend ki.
A váltó és kereskedelmi, ugy a
bányaügyek czélszerü elintézése különös szakismeretet igényelvén, de a kereskedelemből folyó viszonyok természetéhez képest a gyors és szabatos
eljárás is kiválóan szükségeltetvén, —
minthogy a rendes polgári keresetek
és bünügyek elintézésével megbizott
rendes bíróságok ezen különös szakismerettel rendszerint nem bírnak, de ha
bírnának is, egyébb ügyekkel való elfoglaltságuk miatt mégis sem azon behatóbb szakismeretet sajátukká nem
tehetik, melyet ily természetű ügyekben való folytonos és szakadatlan gyakorlat utján lehet csak megszerezni,
sem az ily ügyeknél lényegileg megkívántató kiváló gyorsaságot sem fogják
kifejteni; miután ugyanazon birósági
tagok rendes működési körükben kevésbbé kiváló tekintetteltartozvánlenni
a gyorsaságra, és igy a kiváló gyorsaság általuk nem mint rendszer, hanem
kivételképen gyakorlandó lévén, gyakran hajlandók lesznek a kivételképen

gyorsan kezelendő ezen természetbeli
ügyeket is a rendszer szerinti időtartamhoz képest kezelni.
Hogy a váltó és kereskedelmi ügyek
kiválóbban veszik igénybe a gyors
eljárást, a kereskedelmi ügyek természete hozza magával, mely főkép a
hitelnek, mint a kereskedelmi forgalom
éltetőjének kívánalmaihoz irányul, ahoz
pedig, hogy egy egyszerű váltólevéinek,
vagy kereskedők közti utalványnak oly
hitel tulajdo íittassék, mikép az kézről
kézre készpénz gyanánt foroghasson,
— azon esetre, ha ezeken alapuló jogai
érvényt sitésére biróra szorul a kereskedő, okvetlenül megkívántatik, hogy
a megkeresett bíróság igényét lehető
legke vesebb eljárási formaszerüségekkel
és időkiméléssel intézze el, mivel különben a hitel ily a kereskedelmi élénkebb forgalomhoz okvetlenül szükséges
kereskedelmi értékpapirok iránt csökkenni fogna.
Részünkről tehát a váltótörvényszékeknek és bányabiróságoknak jövőre
is fentartását zükségesnek találjuk;
sőt, miután a kereskedelmi forgalomból keletkezett minden ügyletekre nézve és a kereskedők csődjeire nézve is,
ugyanazon tekintetek harczolnak, melyek a váltóügyeknek szakbiróságok
által történendő elintézését javasolják,
— a váltótörvényszékek hatásköre, a
kereskedők közt a kereskedelmi forgalomból keletkezett minden ügyekre,
ugy nemkülönben segéd személyzeteik,
s az alkuszok és fuvarosok irányában
eredt ügyleteikre, valamint csődjeikre
is, kiterjesztendő. Felebbviteli bíróságkép a váltó, kereskedelmi és csődügyekre nézve, a mostani váltófeltörvényszék fogná jövőre is gyakorolni
a felülvizsgálati hatóságot. A semmiségi panaszok végleges elintézése ezen
ügyekre vonatkozólag is a semmisítő
törvényszék hatásköréhez tartoznék.

Minthogy pedig a végrehajtás körüli
mulasztások a legérzékenyebben sújtják
a végrehajtást nyert feleket, és az egyéb
teendőkkel elfoglalt birósági tagok gyakran a legjobb akarattal sem felelhetnek meg a szükségelt eljárásbeli gyorsaságnak, de e végrehajtási teendők
által birói hivatásuk teendőitől szerfelett el is vonatnak, — a helyes és gyors
igazságszolgáltatás érdekében, az Ítéletek végrehajtása, e czélra különösen

felhatalmazott és a szükséglethez képest
minden elsöbiróság kerületében bizonyos meghatározott számú és járásonként működő végrehajtókra lenne bízandó, kiknek hivatásukhoz tartoznék járásukban a járásukon kívüli bíróságoknak
ítéleteit minden kivétel nélkül, a járásukbeli bíróságoknak sommás ügyekben
hozott Ítéleteit pedig annyiban teljesíteni, a mennyiben a végrehajtás ingóságokra intézendő.

Az 1743 4-iki novellaris articulusok keletkezése.
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.)
I.

Erdélyország törvénykönyve három gyűjteményből áll: az Approbata, mely 1653-ban,
az addigi Compilata, mely 1669-ben az
azóta kelt országgyűlési végzésekből állíttatott össze s a novellaris articulusok, melyek az 174 3 / 4 óta t a r t o t t országgyűlések
végzéseit foglalják magukban. 1670-és 1690
közt, s 1707-ben az országgyűlés választott
s nemzeti fejdelmek által megerősített törvényeket hozott, de a példányok megritkulása következtében ezek a köz használat
teréről l e t ű n t e k , s a változott viszonyok
miatt hivatalosan nem is lettek összeállítva.
Mária Therézia trónraléptéig az országgyűlések régi hatásköre, mondhatni, fel volt függesztve s még külső szervezetébe is csúsztak
be többé kevesbbé lényeges módosítások.
Ezenkívül a közjognak még több más lényeges pontja is szenvedett csorbát: néhányát
az idő rongálta meg, másokat a kormány
élén álló hazafiak adtak fel, legtöbbjét a
bécsi kormány nem létezőnek tekintette. E
viszony tarthatatlanságát az éles szemű királyasszony csakhamar belátta, s elhatározá
a törvényes formákat feléleszteni. Idő közben, az 1690-nel kezdődő félszázad alatt
sok történt, mit többé mellőzni nem lehetett
s nem is akart a királyasszony — sőt ellenkezőleg az feküdt szivén, hogy néhány, a
törvényes formák mellőzésével becsúszott
átalakulásnak megszerezze a törvényesség
garantiáját.

az 174 3 / 4 -iki novellaris articulusok. D e h o g y
azon változtatásokat, melyeket azok az erdélyi közjogon tettek, teljes mértékben méltányolhassuk: szükség lesz egy pillantást
vetnünk a) a trónkövetkezési viszonyokra,
b) a vallásügy állására, c) az országgyűlés
szervezetére,— mert, mint tudva van, amaz
országgyűlés kilencz articulusa e három pont
körül forog.
A.

A separatio végrehajtása után Erdély s
kapcsolt részei választófejedelemség volt a
török porta fennhatósága alatt. A X Y I - i k
század folytán a magyar király ez állapotot
törvénytelennek ismerte el, s valahányszor
alkalom kínálkozott, igyekezett azt felforgatni. Azonban a X V I I - i k elején, 1606. sept.
24-én Rudolf egy nyilatkozatot adott ki,
melylyel ez ország fejdelemválasztási j o g á t
elismerte. Daczára ennek azonban utódai a
magyar királyságban épen nem mondottak
le ez országnak Erdélyhez való jogáról, de
most már egész a század végéig soha sem
t u d t á k érvényesitni. Midőn végre a vasvári
béke felbontatott, az ugy nevezett szent háború folyama alatt, alkalom nyilt Erdély
visszafoglalására is. A magyar király kormánya kezdetben még nem gondolt visszafoglalásra a szó szoros értelmében, vagy ha
igen: az csak hátulsó gondolata volt. Az
első lépést, melyet Erdélybe tett, tisztán
hadtani műveletekkel összefüggőnek tüntette
E czélzatnak köszönheték keletkezésöket fel, a másodikkal már a török véduraság el-

vetését s saját véduri jogainak elismerését
kívánta eszközölni.
De a szent háborúban gyorsan következtek egymásra a meglepő és nagyszerű események, s ujabbnál ujabb fordulatok.
1686-ban Scherffenberg és Csáky E r délybe bevezetett csapataikkal, mondhatni,
egyszerűen csak kémszemlét tartottak.
1687-ben a lothringeni herczeg megszállotta véglegesen Erdélyt, de a szerződés,
melyet Balásfalván aláirt, már csak takargatta az elfoglalás tényét s bár ez országot
a magyar király védurasága alá helyhezi, az
ország leendő szervezetének kérdését mondhatni üresen hagyá.
1688-ban Carafa a magyar király véduraságának
kérdésében megteszi
az utolsó
O
O
lépést. Fejdelemmel,rendekkel nyilatkozatot
irat alá, hogy Erdély visszatér a magyar királyhoz, Leopoldnak és utódainak mint örökös magyar királyoknak oltalmát elfogadja
és örökre lemond a török véduraságról. S
ugyan azokkal, ugyanerre le is tétette a
homagiumot.
E g y ideig, mig Apafi élt, e nyilatkozat
tekintetett szabályozónak Erdély közjogi
állásának meghatározására. Az jövőre, a
bécsi kormány részére, egy tisztalapot hagyott fenn, melyre saját tetszése szerint Írhatta volna az Erdély alkotmányán teendő
módositásokat. Ugyanazon kormány eljárása s a fennmaradt okmányok világosan
mutatják, hogy akkor csak idő kérdésének
tekintetett, hogyasouzerain— birtoklás jogczimet souverain-re változtassák.
Nem várt esemőnyek e számitásra zavarólag hatottak. Apaíi meghalt 1690 elején,
s ez évben a hadiszerencse feltünőleg kedvezett a török fegyvereknek. A porta Tökölinek athnamet adott, s az erdélyi elégületlenek fejedelemmé választák őt. Erdélynek
egy nagy tehetségű államférfia Bethlen Miklós felhasználta a bécsi kormány nem közönséges zavarát, s kieszközlé az úgynevezett
leopoldi hitlevélnek kiadatását, mely az erdélyi alaptörvényeknek egyikét teszi, meghatározza a magyar királynak Erdély feletti
véduri jogait s biztosítja az alkotmányt és
országos önállóságot.
E z s a Carafának átadott homagiumlevél tehát azon két okmány, melyen a Habsburgház birtoklási joga alapult. Azonban
mindkettő csak véduri hatalmat állapit meg.

A fő eszme, mit a hitlevél felállít, az, hogy
az ország, függetlensége e garantirozásaért
évenként adót fizet. Az okmány I I . Aplafi
Mihálynak biztositotta nagykorúsága esetére a fejedelmi széket, s az államtanács
kormányzósággá alakult, melynek elnöke a
kormányzó még némely fejdelmi jogoknak
is birtokában hagyatott. De I I . Apafi sohasem*lett uralkodó fejdelemmé s utóbb még
a czimről is lemondott, a kormányzó pedig
és agubernium elvesztették előbbkelő jogaikat, helytartósággá alakultak át s mondhatni, csak czimök hagyatott meg. Aztán a
karlowitzi békében a török is lemondott
Erdélyről — de akkor már souzerain-jogokról szó sem lehetett.
A véduri hatalmat Leopold souverainné
azon jogczimen változtatta,hogy ő mint magyar király bírja Erdélyt.Utódai is ez álláspontot tartották szem előtt. E z elv azonban
tisztán csak a birtoklás czimére terjesztetett
ki, az ország azért nem részesittetett a
magyarországi alkotmány áldásaiban, sőt
saját alkotmányának is sok lényeges pontja
sérelmet szenvedett. A bécsi kormány u g y
tekintette, mint fegyverrel elfoglalt hódoltságot, nem tartá szükségesnek több kimélettel bánni vele, mint a visszállitott temesi
bánsággal, mely ez időben hasonlag kivül
állott a magyar alkotmány sánczain. Alkotmánya, minden eltörlés nélkül, részben szünetelt, részben kevéssé vétetett tekintetbe.
Feleslegesnek tárták abból még azon pontokat is törvény által felfüggeszteni, vagy
módositni, melyek a fennálló viszonyokkal
a legélesebb ellentétben állottak, mert azok
senkit sem geniroztak.
I g y lőn, hogy azon törvényeket, melyek
a szabad fejedelemválasztást biztositák az
o r s z á g n a k "Maria Teréziáig , törvénynyel
nem törlötték el, és az 1687-ki magyarországi
örökösödési törvényt, Erdélyre is kiterjesztettnek értelmezék. Épen ezért az uralkodó
"változásokat egyszerű leirattal adták az országnak értésére: József 1705. május 10-én,
Károly 1712. márcz. 13-án, melyek biztosítást foglaltak magukban, hogy a leopoldi
hitlevél s az alkotmány meg fognak tartatni,
de a fejdelmi conditiókról egyikök sem emlékezett, sőt a nagyobb ünnepélyes czimbe
az erdélyi fejdelmi czimet egyikök sem vette
fel, s csak az Erdélybe küldött leiratokon
használták.

Erdélyben e felfogást azonban nem oszták, h a b á r a dolog természete szerint semmit sem is tehettek ellene. Károly, azért,
hogy a magyarországi országgyűlésre pressiot gyakoroljon, a pragmatica sanctiót E r délylyel korábban fogadtatta el, még pedig
minden megszoritás nélkül, ugy, mint a német örökös tartományokban. A rendek készs é g e i elfogadták az 1722-ki febr. 19-én
megnyilt országgyűlésen. Azon felterjesztés, mely mellett apr. elején az udvarhoz
j u t t a t á k , mutatja, hogy ők tulajdonkép csak
ezen actusnál fogva t a r t j á k teljesen befejezettnek a Habsburgház örökösödési kérdését, bár különben ama fölterjesztés a legalázatosabb és leghizelgőbb, mit csak készitni
lehetett. ,,Quod dum — irja a fölterjesztés
az ünnepélyesen kiállított okmányra vonatkozólag — per manus Commissarii Regii Plenipotentiarii ad benignissimasMajestatis Vestrae Sacratissimae pedes demississimo cultu
deponimus, ut fidelium subditorum promptitudinem perpetuumque ac gratos posteros devinciens fidelis obsequii documentum ratum,
grata et accepta sibi esse, nec non contextui articulari statutorumTransilvaniae inseri
et recenseri clementissime velit, a Majestate
Vestra Sacratissíma demisslssime supplicamus, firma spe freti, mansvetudinem,clementiam ac pietatem austríacam ita in successores Majestatis V e s t r a e utriusque sexus
transplantatum iri, u t per eos non ab alio
quam a Carolo V I - t o Primo Transilvaniae
haereditario princípe se regi quilibet intel
ligát ac sentiat." *) P e d i g Károly előtt már
József is örökösödés által tartotta j o g á t az
országhoz.
Azonban bár az okmánynak keletkezése
kétségtelenü.lj:öryényes és kifogástalan volt
— kiállítása alakjában nem ' voltak megtartva a törvényesség kellékei. Érvénye
kétségbevonhatlan volt, de nem formája.
Nem articulus volt, hanem nyilatkozat, nem
törvény hanem okmány, nem kétoldalú szerződés, hanem örökösödési szabályzat. E n nek azonban nem a rendek voltak okai, hanem a kormány, mely az országgyűlést
administrativ testületté tette, mint a mely
ez időben nem igen foglalkozott törvényalkotással.

B.
A X V I I - i k században, nemzeti fejedelmei alatt Erdély protestáns állam volt. A
törvény biztosította ugyan a négy bevett
vallásnak a törvényes egyenjogúságot, de
csak a fennálló intézmények korlátai közt;
s ezek szerint a k a t h . püspök nem lakhatott
Erdélyben, csak vicarius, jezsuiták ki voltak tiltva az országból, a kath. püspöki uradalmak pedig sem secularizáltattak s a
fiscalitások közé soroltattak. A leopoldi hitlevélnek mindjárt első pontja megerősiti a
tényleg létező állapotokat: ,,az ottan bevett
vallásoknak, templomoknak, oskoláknak,
papitelkeknek állapotában, vagy a jelenleg
ott benn levőkön kivül akármely egyházi
"rendnek vagy személyeknek bevitelében
soha semmi változás sem fog lenni, semmit
sem használván ez ellen akár az egyházi,
akár a világi rendnek bárminemű ellenvetése
sem, de azon toldással, hogy a katholikusok
Kolosvártt templomot építhetnek, Fehérvárott pedig a pusztán álló kisebb templomot
felépíthetik, de más vallásúak terheltetése
nélkül, továbbá a hol kevesen vannak, magánosan, a hol sokan, ott nyilvánosan tarthatnak isteni t'szteletet, valamint építhetnek
templomot.

A protestánsok tagadhatatlanul sokkal
többen voltak mint a katholikusok, s e czikk
fenntartását őszintén kívánták A nemzeti
fejedelmek türelmessége mellett azonban a
katholikusok is meglehetős számmal voltak,
s mondhatni már a diploma kiadásakor sorakoztak, hogy a rájok nézve káros czikk
módositását keresztülvigyék. A bécsi kormány pártfogására feltétlenül számolhattak,
s valóban ez már a hitlevél ünnepélyesen
kiállított példányába becsúsztatott egy pontot, mely a katholikusoknak jövendő fellépésűkre támpontul volt számitva: figyelmeztetnek a rendek, hogy a katholikusok s
akatholikusok közt fennforgó viszályt maguk
közt egyenlítsék ki. Gondolhatólag a viszály
minden igyekezet mellett sem lett kiegyenlíthető, s a törvény „sérelmessége" mindenféle törvényellenes intézkedésekre szolgáltatott ürügyet. Jezsuiták találtak u t a t a z
országba, 1696 elején ide Illyés Andrág
czimzetes püspök is bejött, k ö r u t a t tett s
Az erdélyi fels. k. kormányszék levéltárában
Liber R e g i u s ditt. R. Consignatus 248. 1. Szabó megkapta az alvinczi uradalmat. A katholi.
kusok „statust erogaltak," s külön pecséttel
Károly b a r á t o m szives közléséből.

kezdettek élni. Mint ilyen, emlékiratokat
juttattak Bécsbe, melyekben nemcsak sérelmeiket sorozták elő, hanem egyik másik
országos
fontosságú
ö
o intézkedéshez is alkalmat s anyagot szolgáltattak, mint például
a keleti vallású oláhok uniojához, s a Mikesféle Ötpont keletkezéséhez, mely utóbbi 1699ben oly módon szabályozá a katholikusok
sérelmeit, hogy a leopoldi hitlevélnek első
pontját teljesen felforgatá.
Korábban kezdetét vette az oláhok uniálása. Ez ügyet is a kath. status s az országban levő jezsuiták vezették. Theophil keleti
püspök 1697-ben zsinatot tartott, melyen a
keleti vallásuaknak a katholikusokkal leendő
uniálását szóba h o z t a , elkészítette ennek
pontjait s néhány pópával aláíratta. 1698. apr.
18-áról egy udvari rendelet elrendelé, hogy
azon pópa, ki a kath. vallásra tér, a k a t h . s a
ki más bevett vallásra hasonlag az illető
egyház előjogaiban, részesittessék. Kevés
idővel reá egy uj zsinat s megint a kath.
status védelme alatt uj áttéréseket eszközölt.
Hasztalan volt a kormányszéknek s országgyűlésnek minden igyekezete, hogy a dolgot
meggátolja. Hasztalan küldetett ki országos
bizottság, mely a popáknál kérdést tegyen,
hogy melyik bevett vallásra akar térni? A
katonai parancsnok is a dologba vegyült s
a popák uniálását nem minden erőszak nélkül
folytatták. A folyamba indult munka néhány
éven át folyt már, midőn 1701. márcz. 19-én
az uniáltak részére uj nagyobb diploma adatott ki. Ez a katholikusokkal egyenlő lábra
helyhezi az uniáltakat, de egyszersmind
ezek püspöke mell '• két hittudort rendelt,
kiknek tudta s megegyezése nélkül ő semmit,
épen semmit sem tehetett. Azonkívül megtiltja, hogy a keletiek más vallásra nem térhetnek át, mint a katholikusra.
A dolognak az volt a valódi értelme,
hogy a kormány s a jezsuiták a térítést folytonosan nagy erőszakkal űzték, mitsem
törődve, hogy ez az oláhoknál nagy ellenszenvvel találkozott, kiket a szomszéd oláhtartományokból is buzdítottak elllenállásra,
s hogy maga a gubernium is tehetsége szerint gátolta az ügyet, pl. a diplomát sem
hirdette ki. Igy lőn, hogy az áttérni nem
akaró keleti vallású oláhok a gondnokjukká
választott Nagyszegi G á b o r által ellenmondást n y ú j t o t t a k be itélőmester Sárossyhoz,
mely nemcsak Nagyszeginek hanem magá-

nak Sárossynak is elfogatását vonta maga
után.
A közbejött Rákóczy forradalom miatt
a térítési munka egy ideig szünetelt, de K á roly alatt annál nagyobb erélylyel fogott
hozzá a bécsi kormány, az erdélyi jezsuitacollegium. A keleti popákat hajtották a megtérésre, s ez által oda vitték a dolgot, hogy
néhány évtizeden át szó sem lehetett a keleti egyházról mint önállóról, habár dissidensek mindig voltak s ezeket Oláhországból folytonosan biztatták is az ősi hithez
való ragaszkodásra. Annál nagyobb pártolásban részesültek az unitusok, s püspökségük a fogarasi püspökség a balázsfalvi uradalommal dotáltatott. De végre is ez állapot
nem volt törvényes, ellenkezőleg törvényellenes uton jött létre, épen ugy mint a római püspökség visszaállítása is törvénytelen uton létesíttetett 1715-ben, láttatott el
jövedelemmel s dotáltatott uradalmakkal.
Maga a status s a jezsuiták is érezték, hogy törvényes beczikkelyezés nélkül,
mind e kivívott előny kérdésbe vonható. Ok
legjobban tudták, hogy a kormányszék s
rendek részéről semmi nehézséggel sem fognak találkozni, s 1730 óta emlékiratokkal
sürgették, hogy az Approbátának és Compilatának azon czikkelyei, melyek az ő fennállásukkal ellenkeznek, törvényhozás utján
töröltessenek el s az időközi változások
törvényczikk által erősíttessenek m e g : s a
három acatholica recepta religión levő rendek ,,rá is ajánlották magokat, de ezen czéljokat hol egy hol más terhes akadékok miatt
nem vihették ki."*) Ezen terhes akadék
alig ha nem az volt, hogy a kormány nem
volt hajlandó az országgyűlésnek régi hatáskörben való működést engedélyezni.
C.
A nemzeti fejdelmek idejében a törvényhozás meg volt osztva az uralkodó és országgyűlés közt. Midőn az államtanács kormányszékké alakult I. Apafi Mihály halála
után, s a kormányzó még egyik másik fejdelmi jogot gyakorolta, e kettő: kormányzó
és kormányszék vezette a törvényhozást az
országgyűléssel együtt. Ugyanezek közösen
intézkedtek számos közigazgatási tárgyban,
*) A csikszéki követek hivatalos jelentése az;
erd. muzeum-egylet birtokában.

s a leopoldi hitlevél is az ország alkotmánya
garantirozásának kedveért a régi állapotot
fenn akarván tartani, rendelé, hogy országgyűlés évenként tartassék. Tiz év sem telt
bele hogy a diploma teljesen felforgattatott;
a gubernium fölé egy más testület emelkedett, a bécsi cancellaria, az országgyűlés
pedig csaknem egészen administrativ testületté lett.
A szathmári béke létrejötte után is ez
állapot tartott. A kormányszék és országgyűlés k é t külön, e g y ü t t tanácskozó testületet képezett, de a régi törvényalkotásról
szó sem volt többé. Tartottak ugyan évenkint, azonban a végzéseket a főkormányszéki
jegyzőkönyvbe irták be, felirat alakjában
j u t t a t t á k az udvar elébe, s azokról a kormány leirat alakjában intézkedett. I g y lőn,
hogy articulusokat csak két izben hoztak:
mindjárt 1714-ben, midőn próbát tettek,
hogy a régi állapotokat elevenitsék fel,
8 1733-ban, midőn néhány család indigenatust n y e r t , s a P a r t i u m ügyében kelt kormányi intézkedés inarticuláltatott. Azonban
egy lényeges kellék elmaradt itt is: a fejdelem személyes megerősítése.
Más különben — ide nem számítva, hogy
a kormányszék hatásköre tágasabb volt,
mind hajdan a fejdelmi tanácsé — az országgyűlés ugyanazon elemekből állíttatott ö?sze
mint hajdan. Csak hatásköre nem volt a
régi:
kihirdette az udvari leiratokat, s letette
a homágiumot alkalomszerüleg;
tárgyalta a felülről megszabott adó
ügyét s felosztotta a nemzetek közt;
a cardinalis hivatalokra candidátiokat
állított össze, de e candidatio nem volt kötelező a kinevezésre nézve;

beigtatta a kormány által kinevezetteket
hivatalukba s feleskette;
javalatokat küldött az udvarhoz különböző tárgyakban, s szabályzatokat terjesztett fel, de felirat s nem articulus alakjában;
bizottságokat nevezett ki törvényhozási
előmunkálatokra;
törvénykezési szabályozásokat készített
s ellátta a felségsértési pereket.
Ily hatáskör mellett az országgyűlés
mondhatni csak árnyéka volt a réginek.
Többé nem az a hatalmas testület, mely hajdan befolyt az ország kormányzásába: inkább csak egy administrationalis közeg. Ez
átalakulás is nem törvényesen jött létre, s
nem törvényen, csak gyakorlaton alapult. Az
első kormányzó egy ideig saját nevével látta
el az ujan keletkezett articulusokat, ez
azonban 1696-ban meg lőn szüntetve, s a
kiadványok azóta az uralkodó nevében keltek. Mindamellett az országgyűlés hatáskörének alászállitása Károly idejére esik, s
összefügg a kormány azon czélzatával, hogy
a régi alkotmányos állapotot annak teljes
mellőzésével akarák megszüntetni.
Hasonló czélzatnak következménye volt
az, hogy mind e nagy fontosságú újításokat
a törvényhozásnak egyik factora hozta létre a
másik factornak meghallgatása nélkül. Igy
származott azon visszás állapot, hogy mig
egyfelől az ország törvénykönyvei teljesen
érvényben voltak elméletileg, a gyakorlati
életben azokkal igen sok és lényeges pontban ellenkező állapot létezett. A dolog kiegyenlítésére csak egy ut vezetett: a törvényességnek helyreállítása. S épen ez útra
tért Károly utódja Mária Terézia.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
meg- az első, — s B. J á n o s és Verona a második
házasságból. Vagyona egy ház és 7 / 8 telekföldnek fele része, — másik fele a második
Tényállás.
nőre lévén telekkönyvezve, s egy darab szőB. István, C s . . . i lakos, 1861. okt. 30-kán, lő határozatlan arányban; melyekről 1857.
végrendelet hagyása mellett elhunyt. J o g - decz. 23-kán kelt végrendeletében akkép
utódai L . Ilona özvegy, kivel 1832. évben intézkedett, hogy azok az özvegyet s tőle
lépett második házasságra; továbbá B. Apol- származott B. J á n o s és Veronát illessék, az
lonia és Juliánná, illetőleg ennek gyermekei első házasságból származott gyermekek pe-

5. Summás

osztoztató birósági
semmitése.

Ítélet

dig köteles részt nyerjenek, — a már előbb
kapott 970. frtnyi érték, mint hagyomány,
be nem számíttatván.
C s . . . város rendezett tanácsa az első
házasságbóli örökösök kérelmére osztályos
küldöttséget rendelt ki, mely 1863. évi sept.
25-kén kelt Ítéleténél fogva az illető örökösök közt az osztályt megtette akképen,
hogy az egész hagyaték, az özvegyet telekkönyvilegillető tulajdonjog tekintetbevétele
nélkül, tehát az özvegynek kizárásával, továbbá a végrendeletnek peruton megsemmitése nélkül s mindamellett annak félretételével, csupán a gyermekek közt, és pedig
egyenlően osztassék fel. Ezen summás határozat tényleg s azonnal végre is hajtatott.
Az osztoztató küldöttségnek, — melynek
alakításában az özvegy s a tőle származó örökösök semmi részt sem vettek, — ezen eljárása ellen a most nevezettek felfolyamodást
nyújtottak be. A folyamodás érvei következők voltak:
a) Választott bíróságnak az 1836: X I V .
tczikk értelmében csak testvérek vagy unokatestvérek közt lehet helye, és pedig csak
nyilvános örökösödés (plana successio) esetében. A jelen esetben azonban özvegy is
van érdekelve, s az örökség sem világos,
mert egyik félnek törvény, másiknak végrendelet ad öröködési czimet.
b) Választott bíróságot ugyanezen törvény szerint csak a megye közönségének
van j o g a szervezni, — e jog tehát C s . . . város rendezett tanácsát nem illetbeté.
c) Az idézett tczikk 4. §. szerint a választott biróságot osztályos Ítélettételében a
szerzeményi levelek szabályozzák. Minthogy
ezen törvény keletkezte óta a telekkönyvek
hatályba s efféle szerzeményi leveleknek
helyébe léptek: a különben sem szabályszerű
választott biróságnak a telekkönyvi birtokállapotot figyelmen kivül hagyni már csak
ezen 4.
szerint sem lehetett. De még fel-

tűnőbb az eljárás semmisége, ha az ujabb
törvények és jogintézmények világánál szemléltetik. Az osztrák polg. tkönyv és telekkönyvi rendtartás szerint t. i. a mennyiben
egymással kapcsolatban, az orszb. szab. I.
21. §. által világosan fentartattak, valamely
ingatlan birtok jogszerű, jóhiszemű és valódi tulajdonosául az tekintendő, kit ilyennek
a telekkönyv kijelöl; ennélfogva az özvegy,
mint felerészben tulajdonostárs, tulajdonától
meg nem fosztathatott.
d) A jelen osztályos ügyben végrendelet
szabályozván az örökösödést, mind az 1836:
X I V . tczik 7. 8., mind innen kifolyólag az
orszb. szab. I . 165. és J66. §§. értelmében
kötelessége lett volna az örökségi ügy birájának, — és nem az osztoztató küldöttségnek, —' hogy a végrendeletet kihirdesse, az
egyezséget megkísértse s a gyengébb jogczimmel biró örökösöket, tehát a jelen esetben az első házassági törvényes örökösöket
a végrendelet ellen, rendes p e r u t r a s keresetűknek zárt határidő alatt beadására utasítsa; mely utasítás által a választott bíróság
alakítása és eljárása világosan ki van zárva.
Ezen felfolyamodás C s . . . megye törvényszéke által fel terjesztetvén, a tek. király i
itélö táblán 1865—19711. sz. a.

Végeztetett:
„Miutánjelen hagyatéki ügyben az örökhagyónak két házasságból született gyermekein kivül annak hátrahagyott özvegye is
érdekelve van, és ezen özvegynek, valamint
a tőle származott gyermekeknek öröklési
jogát végrendelet is támogatja, és igy a nyilvános örökség esete ez ügyben fenn nem
f o r o g : ennélfogva az osztoztató küldöttségnek 1863. évi sept. 25-kén hozott ítélete,
valamint az arra fektetett egész eljárás megsemmisíttetik, és az ügyiratok az id. törv.
szab. X I V . fejezete értelmébeni szabályszerű
eljárás végett az illető megyei törvényszékhez visszaküldetnek."

Jogirodalom.
Külföldi jog- és államtudományi köny- ez okból, nyugpont és megállapodás nélkül,
vészet.
mint higany az idő nyomása alatt, folytono— H o g y az ember és az emberi alkotá- san szállnak vngy emelkednek: erre mindesok soha nem lehetnek tökéletesek, s épen nekfölött azon törekvések nyújtanak tanusá-

got, melyek a külföld jogászait és törvényhozóit szünet nélkül foglalkoztatják. Mi,
kiket a helyzet mostohasága a jó a k a r a t ú
kezdetnél tovább haladnunk alig engedett,
azt hinnők, hogy e népek, fejlettebb tudomány birtokában, s zsibbasztó politikai
akadályok nélkül már rég azon álláspontra
j u t o t t a k , mely a rendezett jogéletnek mindenben megfelelő lóvén, alig hagy fenn kívánni- v a g y tennivalót.
A n n y i t a g a d h a t a t l a n , hogy a művelt
külföld a jogtudomány s törvényhozás terén
rég túlszárnyalt bennünket. Gyakran leend
alkalmunk e lapok hasábjain a külföld vívmányaira nemcsak hivatkozni, hanem a sikerültebbeket s czélszerübbeket, mint követ é r e v a g y elsajátításra méltókat, közelebbről
ismertetni is. De tévedés volna mindezen
kitűnő alkotásokban a tökély mintaképét
k e r e s n ü n k ; még nagyobb tévedés, megállapodást feltételeznünk, mely a további módosítások szükségességét kizárná.
A mozgás folytonos.
V á j j o n az uj munkálatok jobbak, töké
letesebbek-e egyszersmind azoknál, miket
módosítottak, vagy érvényökből kivetkőzt e t t e k : a gyakorlat mutatja meg.
E s ennek igy kell lenni. A feltétlenség,
mi a moralban a jót, az aesthetikában a szépet jellemzi: a gyakorlati törvényszabályokra nagyon ovatosan alkalmazható. J ó törvény nem az, mit egyesek izlése vagy a
törvényhozók felfogása ilyennek bélyegez;
hanem, a mi a kor igényeinek s az uralkodó
átalános érdekeknek leginkább megfelel.
M i n t h o g y pedig a kor igényei az anyagi és
szellemi viszonyokhoz s képzettségi fokozatokhoz képest minduntalan változnak;
minthogy e változással kapcsolatban az érdekek is különféle módozatot n y e r n e k : természetes, hogy gyakran elvettetik, mi egykor magasztaltatott, hogy gyakran merül
fel szükségessége jogintézményeknek , melyekre korábbi viszonyok közt a törvényhozás nem is gondolt, hogy ennélfogva megállapodás a törvényhozás terén sem lehet, sőt
a törvények ott is revisió alá vétetnek, hol
emberi lehetőség szerint tökéletes, s a korábban fejlett viszonyokhoz képest állandó
műveket gyanitánk. Innen különösen a németországi mozgalmak (a franczia törvényhozás tevékenységét külön czikkben tárg y a l a n d j u k ) ; innen az egymást váltogató

„Entwurf , < -ok, innen a tervhez illesztett
„motívumok" a törvényhozás minden ágaiban.
Savigni hosszú elkeserült harczot vívott azon meggyőződés mellett, hogy az ő
kora nem bir hivatással törvényalkotásra*).
Mintha sejtette volna, hogy ugyanazon német iskola későbbi növendékei kilépve e
nagyon is szerény elv szűk köréből, mindent
földolgozni és rendszeresitni fognak, mi a
jog- és államtudományok területén mint
tennivaló jelenkezik.
De mindezen vívmányok sokkal mélyebb
vizsgálatot s behatóbb tanulmányt igényelnek, mennyit ez átalános áttekintés alkalmával elmondhatunk. Nekünk úgyis, ha már az
átalános haladási mozgalmak zászlóvivői
nem lehetünk, azon másodrendű szerencse
jutott, hogy idegen példákon okuljunk, s
gondos összehasonlítás mellett tegyünk választást a jobbak között.
A d d i g tehát, mig a külföldi törvényhozást 8 jogirodalmat részletesen ismertetnénk : néhány jó művet ajánlunk t. olvasóink
figyelmébe, melyeknek ismerete minden jogkedvelőnek érdekes, a törvényhozási előkészületekre pedig tanúságos és nélkülözhetlen
leend**).
1. Juristische Encyklopo.edie und Methodologie
von Dr. Ludw. Arndts. D r i t t e Auílage. München,
1860. 10 N g r .
2. Juristische, Encyklopaedie , oder organisclie
Darstellung der Kechts- und Staatswissenschaft auf
Grundlage einer etliischen Rechtsphilosophie. Von
Dr. Akrens. Wien, 1857. Carl Gerolds Sohn.
3. Deutsches Staatsiuörterbuch.
In Yerbindung
mit deutschen Gelehrten. Herausgegeben von Dr.
J . C . Bluntschli, unter Mitredaction von Carl B r a t e r ,
S t u t t g a r t und Leipzig. (Ez ideig 9 kötet j e l e n t meg.)
4. Journal du Palais. Collection complete, contenant:
Jurisprudence
francaise
(civil, criminelle et
commerciale), de 1791-a 1865. inclus. 76. vol.
Jurisprudence
administrative
de l'an V I I I . a
1864. inclus. 14. vol.
Bulletin des décisions en matiere
eTenregistrement, de timbre, greffe, hypothhque, et de contraventions notariales. Années 1851. á 1864. Num. 1—50.
*) U e b e r den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft."
**) Minthogy e lap ,,jog- és államtudományi
k ö n y v é s z e t " czimü állandó rovatának nagyobb tért
nem adhatunk, a hazai sajtó munkálatait pedig kiválóbb figyelem illeti: a k ü l f ö l d i jog- és államtudományi müvek jegyzékét csak minden évnegyed végén h o z a n d j u k .

Lois annotées, ou lois, décrets, ordonnances,
avis du conseil d ' é t a t etc. avec notes historiques, de
concordance et de j u r i s p r u d e n c e . 1789—1844. inclus. 2. vol. 4-o.
Lois annotées etc. de 1845. a 1864. inclus. 13.
vol.
Repertoire generál de legislation, de j u r i s p r u dence et de doctrine. 13. vol. et Supplement 2. vol.
Az egész g y ű j t e m é n y összesen 121 kötet, k é t h a sábos, l e g n a g y o b b 8 - a d r é t b e n . P á r i s , B u r e a u x de
Tadministration, rue christine 3. Ara 625 franc, mely
1872. m a r t . 1 5 - k e i g , egyenlő félévi részletekben
(52. f r a n c j á v a l ) törlesztendő. A további évfolyamok
előfizetési d i j a 32 fr.
5. Jahrbuch der preussischen
Gerichts-Verfassung.
R e d i g i r t im Bureau des J u s t i z m i n i s t e r i u m s . V I .
J a h r g a n g . Berlin, 1863. A r a 1. tall.
6. Grundzüge
des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie
vón D r . K. D. A . R ö d e r . Zvveite Auíl.
Á r a 5 tall. 10 N g r .
7. Allgemeines Landrecht für die
preussischen
Staaten. 4 Bünde. Berlin, 1863.' Á r a 4 tall. 7 N g r .
8. Bürgerliches
Gesetzbuch für das
Königreich
Sachsen, nebst Publications-Verordnung v o m 2 . J á n .
1863. Dresden, 1863. Ára 2 f t .
9. Das deutsche Privatrecht
in seinen
Grundzügen, von D r . Heinrich G o t t f r i e d Gengler. Z w e i t e
Auíl. E r l a n g e n 1859.
10. Allgemeines deutschcs Handels gesetzbuch und
Einführungsgesetz
von 1861. Allgemeine deutsche
W e c h s e l o r d n u n g und Gesetz, betreffend die E i n f ü h r u n g derselben von 1850. V e r l a g der königlichen
geh. O b e r - I I o f b u c h d r u c k e r e i in Berlin. Á r a 6 N g r .
11. Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch
und
Allgemeine deutsche Wechselordnung
nebst den darauf bezüglichen Gesetzen, V c r o r d n u n g e n und I n struktionen. Aemtliche A u s g a b e , mit S a c h r e g i s t e r .
(u. o.) Á r a 1 tallér.
12. Entwurf
eines Ilandelsgesetzbuches
f ü r dic
preussischen Staaten, nebst M o t i v e n . Berlin, 1859.
Á r a 4 tallér.
13. Allgemeine
Ilypotheken-Ordnung
f ü r die
gesammten königlich preussischen S t a a t e n , vom
20. Dec. 1783. etc. Ára 15 N g r .
14. Enticurf
eines Gesetzes über das I l y p o thekenwesen und einer H y p o t h e k e n o r d n u n g f ü r
Preussen, nebst Motiven. B e r l i n , 1864. Á r a 1 f t .
28 kr.
15. Entwurf einer Processordnung in biirgerlichen
Rechtsstreitigkeiten
f ü r den preussischen S t a a t .
Berlin, 1864. és Motive zu d e m E n t w u r f e einer P r o cessordnung etc. Berlin, 1864 Á r a 2 ft. 84 kr.
16. Entwurf einer allgemeinen deutschen
Civilprocessordnung.
Nach den von der deutschen Civilprocess-Commission zu H a n n o v e r bei der e r s t e n
Lesung gefassten Beschlüssen. Hannover, 1864. Á r a
1 ft. 20 kr.
17. Enticurf
einer biirgerlichen
Processordnung
f ü r das K ö n i g r e i c h Sachsen. D r e s d e n , 1865. Á r a 3
f t . 40 kr.
18. Zur Reform des Civilprocesses in Deutschland.
Von D r . A L e o n h a r d t . Hannover, 1865.
19. Allgemeine biirgl. Processordnung
f ü r das

Königreich Hannover vom 8. N o v . 1850. S t a d e , 1860.
Ára 20 N g r .
20. Straf gesetzbuch für die preussischen
Staaten,
nebst dem E i n f ü h r u n g s g e s e t z vom 14. April 1851,
und den dasselbe ergiinzenden und a b a n d e r n d e n Gesetzen etc. N e u e Ausgabe, n a c h dem Allerh. E r l a s s
vom 21. April 1856 b e a r b e i t e t . B e r l i n , 1864. Á r a
5 Sgr.
21. Das CriminaJgesetzbuch
und
derenNebengesetze f ü r das Königreich H a n n o v e r . Von D r . A .
L e o n h a r d t . G e h e f t e t 1 T h a l l . 20 N g r .
22. Das
Straf gesetzbuch für
das
Königreich
Sachsen, vom 11. Á u g u s t 1855 , mit den d a m i t in
V e r b i n d u n g stehenden G e s e t z e n bis zum Schlusse
des J a h r e s 1861, h e r a u s g e g e b e n von D. G u s t a v A l bert S i e b d r a t . Leipzig, 1862. Á r a 1 tall. 18 N g r .
23. Parlamentarisches
Handbuch f ü r d a s l l e r r e n haus und das Haus der A b g e o r d n e t e n ( P r e u s s e n ) .
Zweite Ausgabe. Berlin, 1862. Á r a 15 N g r .
24. Geschichteund heutige Gestalt der englischen
Communalverfassung
oder des Selfgovernment
von
Dr. Rudolf Gneist. Zweite Aullage in 2 B. Berlin,
1865. Á r a 6 tall.
25. National-oekonomiscli-civilistische
Studien
von H. D a n k w a r d t , mit einem Vorworte v o n Wilh.
Roscber. W i n t e r ' s c h e V e r l a g s h a n d l u n g in L e i p z i g ,
Heidelberg. Á r a 1 tall. 4 N g r .
26. Lehrbuch der politischen Oelconomie von D r .
K. H . R a u . 3Biinde. I. B a n d : G r u n d s a t z e d e r Volkswirthschaftslehre. 7. Ausgabe. Á r a 2 tall. 20 N g r .
I I . B a n d : Grundsatze der V o l k s w i r t h s c h a f t s - P o l i t i k
mit a n h a l t e n d e r Rücksicht auf bestehende Staatseinrichtungen. 5. Ausgab
Á r a 5 tallér. I I I . B a n d :
G r u n d s a t z e der Finanzwissenschaft. 5. A u s g . Á r a 5
tallér.
27. Ansichten der Volkswirthschaft
aus dem geschichtlichen Standpunkte v. Willh. Roscber. 2. Ábdruck. Á r a 2 tall. 12 N g r .
28. Landes-Oekonomie-Gesetzgebung
des Kánigreichs Hannover. 4-te Aufl. von R e t t b e r g . Á r a 27
Ngr.
29. Die Polizei-Wissenschaft
na.Ji den Grundsatzen des Rechtsstaates
V o n R ó b e r t v. Mohi. D r i t t e ,
rielfacli v e r ü n d e r t e Auíl. 2 B a n d e . T ü b i n g e n , V e r lag der H . Lauppschen Buchhandlung, 1866.
30. Ilandbuchder
vergleichenden Statistik — der
Völkerzu standund Staatenkunde.
Von G . F r .
Kolb. V i e r t e umgearbeitete Aufl. Leipzig, V e r l a g
v. A r t h u r F é l i x . 1865.
31. Die Nachtheile des stehenden
Heerwesens,
und die Nothwendigkeit
der Ausbildung eines Volkswehrsystems von G F r . Kolb. Zweiter Á b d r u c k 1862.
gr. 8. broch. Á r a 6 N g r .
32. Staats- und Gesellschaftsreclit
der
französichen Revolution von 1 7 8 9 - 1 8 0 4 . D a r g e s t e l l t von
Dr. Carl R i c h t e r . 2;'.Bande Berlin, V e r l a g v o n J u lius S p r i n g e r . 1865.1. B a n d . Á r a 4 ft. 25 kr.
33. Alterthűmer des deutschen Reichs und Rechts.
Studien, K r i t i k e n und U r k u n d e n zur E r l a u t e r u n g
der deutschen Rechtsgeschichte und des practischen
Rechts von D r . H . Zoepfl. I. B a n d 2 tal. I I . B a n d 2
tal. I I I . B a n d 2 tal. 10 N g r .

Különfélék.
,,— (Közokmdnyok hitelesítése.) A nm. m.
kir. helytartótanács f. évi márcz. l-jén 11,299
sz. a. kelt körrendelete az ország valamennyi
törvényhatóságaihoz. A közokmányok hitelesítésének módozatai iránt Bajorországgal
1863. évi február 13-án létrejött szerződés
alapján mult évi október 24-én és deczember 6-án egy az egész birodalomra kiható
egyezmény a szász kir. és a mecklenburgschweriní nagyherczegségi kormányokkal is
megköttetvén, —- erről a közönség folyó
évi februárius hó 1-éről és 6-áról 1578. és
1821. számok alatt kelt kegyelmes udvari
rendeletek folytán, a mult évi november hó
20-áról 84,595. szám alatt kelt intézvény
kapcsában tudomás és közzététel végett
értesittetik. Kelt Budán márczius 1. 1866.
A magyar kir. helytartótanácstól.
—

(Kintvtzések.)

Kineveztettek:

Kindermann

L a j o s rendsjseresitett számtanácsossá, s gr. Csáky
S á n d o r tisztb. u d v . segéd fogalmazóvá a magyar kir.
udv. cancellariánál; Hamar Pál, E s z t e r g o m m e g y e
első alispánja a politikai alapitványi ü g y e k i g a z g a t ó j á v á ; B e r t a l a n f f y és Turóczy G y ö r g y tisztb. ü g y é szekké Pestvárosánál; N a g y I d a y F e r e n c z tiszti főügyésszé U g o c s a m e g y é b e n ; Gelley I s t v á n méhészi
birtokos másod alispánná T o r n a m e g y é b e n s K u b i n y i
Sándor N y i t r a alsójárási szolgabírónak a N y i t r a
felsőjárásba áthelyezésével m e g ü r ü l t alsójárási alszolgabirói állomásra Turcsányi L a j o s malomszeghi
birtokos N y i t r a m e g y é b e n ; P e t r o v i c s György t ö r vényszéki ülnök a battonyai járásban e s k ü d t t é tisztb.
szolgabirói czimmel, Csákly D e m e t e r nagylaki szolg a b í r ó t ö r v é n y s z é k i ülnökké, T a r n a y J á n o s volt
másod alispán ideigl. kisegítő törvényszéki ülnökké,
U r b a n e c z I m r e volt Makó városi főbiró n a g y l a k i
szolgabiróváCsanádmegyében; inancsiEbetzkyEmil
Gömör és K i s - H o n t t. e. megyék t s z é k i ülnöke ezen
m e g y é k másod alispánjává.

Felelős szerkesztő Ö K Í t Ö S S B Á L I N T .

kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőitek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Sziitovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék,
— a következő napon megjelenni.
Főrovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történelmi és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Érdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
IMF" Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre 8 ft., háromnegyed évre apr. l-jétől deczember végéig 6 ft., negyedévre
jun. végéig 2 ft. o. é.
1

A „Jogtudományi Közlöny ' kiadó-hivatala
P e s t , egyetem-uteza 4 - i k szám a l a t t .

K i a d ó - t u l a j d o n o s H e c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n P e s t e n , 1866.
( E g y e t e m - u t e z a 4-ik szám alatt.)

14.

Pest, április 2.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfön délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Codificatio. A jog. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Átalános német polgári perrendtartás. — Tárgyalási terem. 6. A bűntársak tanúvallomása. — Jogirodalom: 5. Das Recht des Besitzes
etc. von F r . C. v. Savigny. — Különfélék.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I . C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspriigung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthatiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittcrmaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

A

jog.
V.

Hurne Dávid (f 1776.) az erkölcsi
gondolkozásmód egyezőségét veszi alapul. Erkölcsiség és jog eredetileg azonosak. Azonosságuk abban áll, hogy
teljes elkülönitésök után a jog mint a
nemben élő és szükségkép működő morál, s ez ismét mint a minden egyesnek
bensejében munkáló erkölcs jelenkezik.
Hasonló módon származik le az állam
és alkotmány az erkölcsi érzék szerint
felismert közjóból, s az ezen alapuló
közszellemből, mely ismét az emberi
nem egységében leli indokolását.
Schmidt Ádám (f 1790.) a közszellem, jóakarat és rokonszenv alapelvét
tovább képezte, — előrebocsátván, mikép egyesültek az önérdek vágyai a
mások iránti hajlamokkal, mi által a

morál, mennyiben csupán az érzetre
vonatkozik, támpontot és összefüggést
nyert.
Ferguson (f 1816.) következőkép
vélekedik: az ember mindig társas állapotban jő elő, egyes elkülönzött személyekről az egész nem természetére következést húzni nem lehet. Minden
állapot, melyben az emberek bármikor
voltak: természeti. Az önszeretet, mely
mindig magára tér vissza, megktilönböztetendő azon szeretettől, mely más
t á r g y r a vonatkozik, s minden cselekvényeknek egyedüli s elégséges alapul
nem szolgálhat. Van bizonyos erkölcsi
ereje a kedélynek, mely az embert más
személyekkel egészen eltérő viszonyba
hozza, mint az önhaszon. Innen a
nagy tettek és nemes önfeláldozások.
Van bizonyos, s az egész életen átvo14

nuló állapota a kedélynek, melyben az az összhang érzete. Boldogságra legineszmélet és nyugalom az erőnek és kább az értelem kifejtése s az akarat
gyöngédségnek semmi rövidséget nem gyakorlása vezet. Az önérdek, mely
okoz, s mely a legfontosabb és legcse- csupán saját jólétére van tekintettel:
kélyebb elhatározásoknál, változhatlan kárhoztatandó. Az emberi jogosság az
szabály szerint s zavartalan tisztaság- isteni jogtól veszi eredetét.
gal hat egyiránt: s ez az emberi nagyThomasius (f 1728.) a jogtudomány
ság győzelme. Az ember boldogsága és erkölcstan közt kölönbséget tesz.
nem az élvezettől függ, hanem a mun- Főelve, hogy az ember akkép cselekedkásságban rejlik. Nincs semmi helyzet, jék, hogy életét tartóssá és boldoggá
hol az embernek cselekedni vagy meg- tegye. Főszabályai: az illő, tisztes és
halni nem lehetne; semmi helyzet e jogos. Illő, hogy az ember a mit akar,
szerint, hol a lélek szabadsága s a va- hogy vele cselekedjenek: ugyanazt telódi boldogság hiányoznék. Az egésznek gye másokkal; tisztes, hogy az ember
és egyesnek érdeke semmi ellenmon- a mint akarja, hogy vele bánjanak:
dásban nem áll egymással. A hatalom 'azonkép bánjék másokkal; jogos, hogy
inkább a nép jellemétől, mint a lakosok a mit az ember nem akar, hogy irányászámától s az ország kiterjedésétől függ. ban cselekedjenek: ő se tegye azt máA hely, idő és nemzet különbsége sze- sok irányában.
rint az alkotmánynak is különbözőnek
Wolf (f 1754.) a jogot az erkölcskell lennie. Minden valódi alkotmány tanhoz, s ezt a tökély alapelvéhez köti;
lassankint áll elő és fejlődik, nem pe- a mit ez utóbbi magában és másokban
dig megállapitott terv után, vagy egy inegkiván: azt tenni, — s mit nem : azt
másiknak utánzása szerint.
mellőzni kell. Erre a társulat alakuLeibnitz szerint az embernek lénye- lása szükséges, melyben e szabálynak
gileg észszerű czélja a boldogság, vagy alkalmazása a természetjognak képezi
a folytonos öröm állapota, mely nem alapelvét. A czélhoz a szükséges eszegyéb, mint kedvtelés a tökélyben, nö- közöknek is szabadoknak kell lenniök,
vekedő munkásságban s a lét emelke- s az az ellen cselekvőket kényszeritni
dettségében. A jogosság és bölcseség is lehet.
végczélja a jólét. A jognak az egész • Montesquieu (f 1755.) nagy befovilág tökélyesbülését kell szem előtt lyást enged az égaljnak, földnek s helyitartania. E szabály : senkit nem sérteni, ségnek az erkölcsre, szokásra, törvényre
kinek-kinek a magáét megadni s tisz- és szabadságra. Szerinte a legjobb törtességesen élni, — három különböző vényekre is elő kell készittetniök a kefokát jelöli a jognak: szigor, méltány délyeknek; — mindent javítani akarni
és kegyesség vagy feddhetlenség, mely eszélytelenség volna. A szokásoknak
utóbbi főleg az isteni igazságban és erőszakos kiirtása boldogtalanná tenné
halhatlanságban találja biztos alap- a népet; — a változásoknak tehát önját. Ily értelemben a jogosság minden ként kell clőhozatniok. A szabadság
erényt magában foglal, s elválaszthat- egyedül abban áll, hogy az ember azt
lan a szeretettől. A jó vagyis jogos em- akarja tenni, a mit akarnia kell, nem
ber mindenkit szeret; a szeretet nem pedig, hogy kényszeritve legyen azt
más, mint öröm a mások boldogságán, tenni, a m i t nem kell akarnia. Az államfájdalom a mások fájdalmában; a bol- kormányzatnak háromféle alakja v a n :
dogság fájdalom nélküli kedv, s a kedv köztársaság, egyeduralom és zsarnok-

ság. Az előbbi ismét vagy democratia, Az erőnek engedni legfelebb eszélyesvagy aristocratia. Mindenik saját elven ség, de soha kötelezettség nem lehet.
alapul. A democratia elve a polgári Az erő nyomása alul mentesülni oly
erény, az aristocratiaé a mérséklet, a egyesület segit, mely egyesitett erővel
monarchiáé a tisztelet s a despotis- minden egyesnek személyét és vagyomusé a félelem. Az ember növelését nát védi, s melyben minden egyes, máháromféle módozat adja meg és végzi sokkali viszonyában is csak magának
be: a szülők, tanitók és az élet. Rom- enged s oly szabad marad, mint azelőtt
lottság jele, ha a nép a törvényeket volt. Mindenki tehát az egyetemes akanem tiszteli; még nagyobb és gyógyit- rat legfőbb intézkedése alá helyezi szehatlan a baj,ha a népet maguk a törvé- mélyét és hatalmát, s mindenki ismét,
mint elválhatlan része az egésznek, rények rontották el.
Helvetius (f 1771.) a Hobbes hideg szes egyszersmind és jogositott minegoismusának hódol. Minden dolgok denben. Az egyesülök egyeteme, e
értékét az önhaszon határozza meg. A politikai testület, passiv értelemben
cselekvényeket a szerint nevezzük eré- államnak, s mint cselekvő erő, államnyesnek, terhesnek vagy közönyösnek, hatalomnak, vagy uralkodónak hivatik.
a mint nekünk hasznosak, ártalma- Más helyen is emliti, hogy az állam,
sak vagy hatás nélküliek. Az embert a védelmi czélból s közös egyetértésből
szenvedély hozza mozgásba, — és ez a keletkezett akképen, hogy eredeti szagyönyör szeretetében s a fájdalomtóli badságának egy részét minden egyes
félelemben, következőleg az érzékek el- föláldozta.
fogadó képességében gyökerezik. SzeFiiangieri (f 1788.) minden törretni, vagy szükséget érezni egyet je- vényhozás főczéljául a fenntartást és
lent ; a barátság tehát szükség nélkül nyugalmat tűzi, — amaz a léteire, ez a
az volna, a mi a hatás ok nélkül. A ba- biztonságra vonatkozván. A természeti
rátság tehát megszűnik, ha szükség vad és egyedüli állapotot nem helyesli;
többé nincs jelen, s közönyössé válik, mindazáltal természeti és polgári tármint minden egyéb, ha megszoktuk. saságot állit, s ez utóbbit azért tartja
Egyedül a gyönyör táplálja azt, s mint szükségesnek, mert az előbbi, vagyis az
minden öröm és szenvedés, csak az eredeti, fenn nem állhatott.
érzéki élvekre vonatkozik.
Paine
1809.) a legjobb kormányliousseau (f 1778 ) a természeti zatot is csak szükséges rosznak tartja.
állapotból indul ki, — bár azt nem Az állam egyedüli czélja a biztonság,
mint tényt, hanem mint szükséges hy- mely annál jobb, minél kevesebb felálpothesist tekinti. I t t az ember teljesen dozás szerzi meg.
közönyös minden iránt; az állatiság
A franczia forradalom jogelvei félösztönei képezik csupán szükségeit. A reismerhetlen kinyomatával birnak az
részvét az egyedüli kapocs az emberek időnek. Ezek közül az elfogulatlan
közt és forrása minden erénynek. Az Bürke (f 1797.) tanai legyenek csupán
ember szabadnak született, de min- emlitve. Ö csak egy hivatást tart, mi
denütt le van nyűgözve. E magában által az emberek kormányzandók: a
véve természetelleni állapot csak szer- bölcseséget és erényt. A tudomány,
ződésen állhat meg. Az „erősbek joga" mely az állam szervezetére, helyreállíképtelenség; maga a legerősebb is örö- tására vagy javítására tanit, — mint
mest rejti hatalmát a jog álczája alá. minden egyéb tapasztalati tudomány,
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soha nem a priori képződik; és a tapasztalás, mely bennünket e csupán
gyakorlati tudományban oktatva vezet,
soha nem rövid időnek vívmánya. Senki
előtt, ki a hatalomnak valamely fokán
áll, nem lehet eléggé szent és feledhetlen a gondolat, hogy ő csak rábizott
vagyont kezel, s hogy kezeléséről a
legnagyobb hatalomnak, a minden társulatok alapitójának és egyedüli urának
pontos számadást adni tartozik. Minden
államban alsóbb és felsőbb osztályok,
látható és láthatlan világ van egyesülve, s minden ember saját kijelölt
helyet t a r t elfoglalva. A mely államnak
a változás eszközei hiányoznak: a fenntartás eszközei is fognak hiányozni.
Maradandóbb elveket és igazabb
fogalmakat mint az eddigiek, Kant
(f 1804.) állított fel a jogtudomány
terén. Főhibája azonban a negativitás,
mely nála a positiv erőt háttérbe szoritá. Kant a jogot az erkölcsi képességre
(facultas morális) alapitja, és ennek az
engedés törvényében (lex permissiva)
keres támaszt.Továbbá a jogot egyedül
a külcselekvényekre s igy a kényszerre
szorítja, — de akképen, hogy a külcselekvény összefüggése és jogossága,
eredeti azonosságuknál fogva az erkölcsi
alapelvvel találkozzanak. A jog azon feltételek összege, melyek alatt egyik személy akarata a másikéval, a szabadság
törvényei szerint egyesíthető. Az erkölcsi törvényeknek megfelelő cselekvények erkölcsiek; a külső kényszer
azoknak csak jogiságát eszközli. Az
államok történelmi eredete ki nem
nyomozható. A törvényhozó hatalom
a nép egyesült akaratában rejlik.
Kant után Fichte (f 1814.) érdemel
főleg emlitést. Szerinte a jog a személyi
öntudatnak feltétele. Egyes ember, mint
ilyen, nern eszmélhet magára a nélkül,
hogy más eszes lények létét el ne
fogadja, — mi akkép történik, hogy

szabad munkásságát korlátozza és amazoknak szabad tért enged. Ily megszorításra van szükség, hogy saját észszerű
létezésünkre ismerjünk. A korlátozások
kölcsönösségében állnak a jogviszonyok. A jognak azonban hatalomnak is
kell lennie: és ez az állam. Törvényeknek a hozandó jogitéletek szabályait
nevezi, melyeknek magát az ember szabadon alávetette. Az önérdek és önszeretet itt is előtérben áll. „Az eszes lény
mint ilyen, korlátlan, önálló és átalában
alapja önmagának."Azemberiség alapelvei a bit és értelem; ezek kölcsönös
összehatásából áll elő a történet. A keresztyénség a szabadság és egyenlőség
evangeliuma.
Massabiau a politikában nem jogot
mint feltétlent, hanem tényt keres, mi
az ember szenvedélyeinél s tökéletlenségénél fogva elérhető. Ki az elérhetőn
vagy lehetségesen túlterjeszkedni a k a r :
hiu ábrándokba téved. A szabadság
mindig kölcsönös viszonyban áll a tiszta
emberi képzettség magasságával és terjedelmével. Hatalom nélkül nem állhat
fenn a szabadság. Az előbbinek gyengesége lételét veszélyezteti az utóbbinak. A szabadság valódi forrása a képzettség. Innen származnak az üdvös
törvények, innen a hajlam, melylyel az
ember azoknak enged, innen a nagy
hatalom, mit a közvéleménynek tulajdonit. Az ember jogai a priori is meghatározhatók; de azok alkalmazásánál
annyi s oly különféle hatású viszonyok
állnak elő, hogy a végeredmény inkább
ezek által bizonyítható. Az uralkodás
joga egyszersmind kötelezettség. A
jogiság alapja a nép érdeke, mely a
természet-törvényen s ez ismét az isteni
akaraton alapul.
Krug az államot jogtörvényekre
épiti. Ennélfogva kárhoztat mindent,
hol egyiket csupán jog, s másikat csupán kötelmek illetnék, Ezen elvből kö-

vetkezik az is, hogy feltétlen engedelmességet senkitől nem követelhetni, s
hogy a jog, mint feltétel, a kötelmet,
mint feltételezettet megelőzi. A hol a
jogtörvény átalános uralomra emelkedett, védelme és biztonsága minden
egyes jognak meg van adva és semmi
más czél kizárva nincsen, mit az ember
a társas életben észszeriileg követelhet.
A polgári lét az emberi létből fejlődik,
akképen, hogy egyéni akarat és egyéni
erő helyébe közös akarat és közös erő
lép. Az úgynevezett természeti állapot,
ha nem is jogtalan, mindenesetre jognélküli volt. Az ember máskép, mint

polgári állapotban, észszeriileg nem
élhet. Négy főmozzanat volt hatással az
állam alakulására : isten, természet,
hatalom és egyetértés. Minden alkotmány magával az állammal áll elő és
egyenléptekkel képződik. Az alkotmány
részint a szükség, részint a szabadság,
részint átalában az idő munkája.
Falk szerint a jog azon elvek összesége, melyek a polgári társaságban a
szükséghez képest kényszer u ' j á n is érvényesíttetnek. Az állam a családi viszonyból támad, s ennélfogva a külső
szabadság biztositéka egyedüli c z é l j a
nem lehet.
(Folytatása következik.)

Átalános német polgári perrendtartás.
i.

Közép Európa egy részét, — „Európa
szivét," mint nevezni szokták, — a német nemzet lakja; erős, nagy hatalom
egykor, mig a történelemben, mint egységes állam — sacrum romanum impérium — első rangú tényezőkép szerepelt; alig összetartható s jelentéktelen
szövetség most, mióta a császári trón*)
romjain harminczöt független államot**) képez.
*) N é m e t o r s z á g k e g y e s L a j o s elhunytával (840.)
szabaddá lévén a f r a n k uralom alul: a V e r d u n - i békeszerződés értelmében (843.) I-ső ( N é m e t ) L a j o s
alatt önnálló királyság l e t t . Később a német királyok „ r ó m a i császár 14 czimet vettek föl. I . O t t ó
(962—974.) volt első, ki, m i n t ilyen. Rómában megk o r o n á z t a t o t t . A császári méltóságot H a b s b u r g i
Rudolf ( f 1291.) szerezte m e g az osztrákháznak.
I I . Ferencz, a franczia forradalom alatt a R a j n a i
szövetség folytán (Páris, 1806. jul. 12.) kiszorittatván N é m e t o r s z á g b ó l : a római német császári czimet
osztrák czászári czimmel v á l t o t t a fel (1804. a u g . 6.),
s ezzel a német birodalom, mint egységes állam,
megszűnt létezni.
**) A német államok k ö v e t k e z ő k : 1 császárság
(Austria, a német örökös tartományokkal); 5 királyság ( P o r o s z , B a j o r , S z á s z , Hannover, W ü r t e m b e r g ) ; 1 nagyfejdelemség
(Hessen); 6 nagyherczegség
(Baden, H e s s e n , L u x e m b u r g - L i m b u r g , Mecklenburg-Schwerin, M e c k l e n b u r g - S t r e l i z , O l d e n b u r g ) ;
8 herczegség
(Holstein és L a u e n b u r g , N a s s a u ,

Midőn a bécsi congressus 1815-ik
évben a német szövetségnek létei t
adott*): a főczél kétségkivül az volt,
hogy a nemzet egysége, mint előbb a
császárság idejében, tovább is fentartassék. Rokonság, helyzet éa viszonyok
egyiránt kivánták ezt, s a nép folyvást
Braunschweig,
S z á s z - W e i m a r , Szász-Meiningen,
Szász-Koburg-Gotha, S z á s z - A l t e n b u r g , A n h a l t ) ; 9
fejdelemség (Reuss-Greiz, Reuss-Schleiz-LobensteinE b e r s d o r f , Lippe-Detmold, S c h a u m b u r g - L i p p e . W a l deck, S c h w a r z b u r g - S o n d e r s h a u s e n ; S c h w a r z b u r g R u d o l s t a d t , L i c h t e n s t e i n ) ; 1 örgrófság
(HessenH o m b u r g ) ; 4 szabad
város ( H a m b u r g , Bréma,
Lübeck, M a j n a i - F r a n k f u r t . ) A német szövetség területe 11,455 • míld, lakosai száma 45.462,307.
Kolb. I l a n d b u c h der vergl. Statistik. 4 - t e Auíl.
L e i p z . 1865.
*) A bécsi congressus a c t á i b a n :
A r t . L I I I . Les princes souverains e t les villes
libres d e l ' A l l e m a g n e . . . etablissent e n t r e eux une
c o n f é d é r a t i o n perpétuelle, qui p o r t é r a le nom de
confédération germanique.
A r t . L I V . Le b u t de cette confédération est le
m a i n t i e n t de la sáreté e x t é r i e u r e e t intorieure de
l'Allemagne, de Tindependence et l'inviolabilité des
é t a t s confédérés.
A r t . L V . Les membres de la confédération,
comme tels, sont é g a u x en droits etc.
A r t . L V I I . L'Autriche présidera la die,te fédérative etc. Ugyanez a I X . sz. f ü g g e l é k b e n : „ A c t e
sur la constitution fédérative de r A l l e m a g n e . du 8.
juin, 1815." l'Acte de congrés de V i e n n e du 9. juin
1815. avec ses annexes. E d . oífic. Vienne.

előszeretettel függ az egységes erő szép
álmain. De a kivitel fölötte nehéz, s a
szövetség, oly értelemben, mint eredetileg gondolva volt, mindaddig fog az
elintézetlen vágyak közt vesztegelni,
valameddig harmincznégy souverainállam önként vagy kényszerítve meghajol a harminczötödik hatalom fenségének, s egy közös fő alatt szorosabban
simul egymáshoz.
A bécsi congressus továbbá nem
csak közjogilag akará a német államokat e szövetségben biztositani, hanem
az egység elveit a magán jogintézményekben is megérintette. Az acták
függelékében IX. sz. a. azon szövetségi
tagokat, melyeknek területén a lakosok száma 300,000-nél kevesebb : egyéb
rokonházakkal, vagy oly szövetségi tagokkal közösségben, melyekkel együtt
a népességnek ezen számát fölérik, —
egy közös legfőbb törvényszék alakítására utasitja (Art. XII.). Ugyanott
(Art. XVIII.) a szövetséggyülés feladatául tüzetett, hogy a sajtószabadság s
a szerzői és kiadói jognak az utánnyomás elleni ótalma iránt mindjárt az
első ülésben közös szabályokat állapítson meg*); végre, hogy a különböző
szövetségi államok közti kereskedési
forgalom , valamint a hajózás iránt
a bécsi congressus által elfogadott elvekhez képest mindjárt a Frankfurti
első tanácskozmány alkalmával intézkedjék**).
*) E z e n t ö r v é n y j a v a s l a t o t lapunk 1., 6. és 8.
számaiban egész t e r j e d e l e m b e n k ö z ö l t ü k .
**) E z e n munkálat is elkészült. „Allgemeines
d e u t s c h e s H a n d e l s g e s e t z b u c k und Einfübrunsgesetz
vom 24. J u n i 1861. Allgemeine deutsche Wechselo r d n u n g und Gesetz b e t r e f f e n d die E i n f ü h r u n g derselben. Vom 15. F e b r . 1850. Nebst Sachregister.
1861." 15 S g r . „Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch und Allgemeine deutsche Wechselordnung,
nebst d e n darauf bezüglichen G-esetzen, V e r o r d n u n gen u n d Instruktionen. Aemtliche A u s g a b e . Mit
S a c h r e g i s t e r . 1862. 1 t a l . Berlin, im V e r l a g e der
königlichen geh. O b e r - H o f b u c h d r u c k e r e i .

I t t látjuk első nyomait a közös törvényhozás utáni komoly törekvéseknek ; innen indult ki a figyelmet ébresztő
indítvány, mely az 1861. aug. 12-én
tartott szövetségi gyűlésen, átalános
német polgári és büntető törvénykönyvet hozott javaslatba, s innen ismét a
közös munkásság, mely az átalános német polgári perrendtartás tervét megalkotta.
De a különböző államok teljes függetlensége, mely a közjogi szorosb
egyesülésnek mindeddig gátot vetett,
az egységes törekvésekre a törvényhozás terén is zsibbasztólag hat, s a törvények átalánosan kötelező erejét azon
időre veti vissza, melyben a német egység korábbi vagy jelen alakjában végleg megszilárdul.
A törvényhozó bizottmány, mely
a polg. perrendtartás tervét kidolgozta,
csak tizenhárom német-szövetségi állam küldötteiből alakult*); a többi
államok ellenben a munkálatban semmi
részt nem vettek, s igy nem valószínű,
hogy e munkálatot elfogadni hajlandók
lennének. Sőt, mig a bizottmány tanácskozott: némely államok, s közöttök olyanok is, melyek a bizottmány*) A bizottmány t a g j a i , szám szerint 13, Austria
r é s z é r ő l : dr. Rizy, cs. kir. i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i oszt á l y f ő n ö k ; Bajorország részéről: Bomhard, főállamü g y é s z az oberpfalzi kir. f e l t ö r v é n y s z é k n é l ; a szász
k i r á l y s á g részéről: dr. Tauchnitz, kir. feltörvényszéki
t a n á c s o s ; H a n n o v e r a részéről: dr. Leonhardt, a k i r .
igazságügyminiszterium főtanácsosa; W ü r t e m b e r g
r é s z é r ő l : b. Sternenfels,
fötörvényszéki tanácsos; a
b a d e n i n a g y h e r c z e g s é g részéről: Stösser, udv. t ö r vényszéki tanácsos; a hesseni nagyfejedelemség részéről: dr. B ü f f , fötörvényszéki t a n á c s o s ; a hesseni
n a g y h e r c z e g s é g r é s z é r ő l : dr. Seitz, főállamügyész ;
a mecklenburg-schwerini n a g y h e r c z e g s é g r é s z é r ő l :
v. Scheve, ministeri titkostanácsos, és ennek helyettese dr. v. Amsberg,c&nc. tan.; a szász-meiningeni
herczegség részéről: Liebmann, államtanácsos és főt ö r v é n y s z é k i e l n ö k ; a nassaui h e r c z e g s é g r é s z é r ő l :
Winter, udv. törvényszéki i g a z g a t ó ; F r a n k f u r t szab a d város r é s z é r ő l : dr. Nestle, fötörvényszéki t a n á csos. A bizottmány t i t k á r a i s egyszersmind a javaslat
k i a d ó i : G. R.Petevssen
és .7. Struckmann,
főtörvény
széki tanácsosok.

ban képviselve voltak: külön polg.
perrendtartás tervezetén dolgoztak*),
s igy több mint valószínű, hogy az
átalános német polg. perrendtartás
csak tervezet marad, — legalább valamennyi szövetséges államban bevétetni s hatályba léptetni nem fog.
A kérdéses munkálat tehát, legalább egyelőre, átalánosnak nem nevezhető; de mint tudományos mü s
egyike a polgári törvénykezési eljárás
körében felmerült legújabb munkálatoknak : a figyelmes tanulmányt teljes
mértékben megérdemli**).
A mi a német polgári perrendtartás forrásait, történeti fejlődését s mai
érvényét illeti: Németországban az
igazságszolgáltatást a legrégibb időkben maga a nép, szavazattöbbséggel,
vagy e végre választott birái által gyakorolta; s csak a római jog bevétele
tette szükségessé, hogy abiráskodásezen
jogban jártas férfiak által láttassék el.
Ez által nyert egyszersmind az eljárás is
uj lendületet és szabatosabb alakot; ennek befolyása alatt emelkedett a fejlődés
azon fokára, hol e néven emlitést érdemel.
A római jog azonban, azon szellemben, a mint azt a németek fölfogták és
elfogadták: többféle hiányokkal birt, s
különösen az ősrégi jogviszonyok sajátszerűségeinek egyátalában meg nem
felelt. A hézagokat betölteni a canonjognak jutott feladatul, mely az időben
már a szent székek eljárását kimeritő*) Entwurf einer Processordnung in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den preussischen
S t a a t , und Motive zu dem Entwurfe einer Processordnung in bürg. Rechtsstreitigkeiten für den preussischen Staat. Berlin, 1864. Entwurf einer bürgerlichen Processordnung für das Königreich Sachsen.
Dresden, 1865. Ezekenkivül a bajor és badeni t ö r vényjavaslatok.
**) A törvényhozó bizottmány 1862. szept.
15-én ült össze Hannovcrában; 1864. jul. 25-én végezte be az első felolvasást s 1865. j a n . 15-én kezdte
meg a másodikat. A javaslat, mit ismertetni fogunk,
az első felolvasás után szerkesztetett. (Hannover,
Helwing'sche Hofbuchhandlung, 1864.)

leg szabályozta s ezen szabatosságánál
fogva a világi bíróságokhoz könnyen
utat talált.
Legelső források tehát a római
és canonjog. Amaz még Justi nian
alatt is a szóbeli eljárás alakjával
birt; a canonjog ellenben az egyházi bíróságok illetőségi körének nagy
kiterjedésénél, a személyes megjelenés
akadályainál s a felebbezési hatóságok
nagy távolságánál fogva az írásbeliség
elvét állitá föl az eljárásban. Minthogy
már a feleknek személyes megjelenése
a „Reichskammergericht" előtt hasonló
nehézségekkel j á r t : a német polg. perrendtartás ez utóbbi elvet fogadta el, s
később az Írásbeli eljárást a territoriális bíróságoknál is divatba hozta*).
Egyébiránt átalános német polg.
perrendtartás, mi a szövetséges államokat egyiránt kötelezné: soha sem
létezett. A birodalmi törvényhozásnak
nem volt szándéka egyes tartományi
szabványok sérelmével valamely egységesésátalánoseljárást az egész területrekiterjeszteni — legfölebb csak anynyit kívánt, hogy a „Kammer-GerichtsOrdnung !£ rendeletei, ott, hol egyéb
eljárási szabály a törvényszékeknél
nem léteznék, a lehetőségig figyelemben
tartassanak**). Hasonló tekintet alá jönek a , s Reichs Kammer-Gericht" döntvényei is, melyek csak annyiban szolgálnak a német perrendtartás forrásaiul,
a mennyiben kétes jogesetekről, egyéb
eljárási szabályokkal nem ellenkezőleg
intézkedtek.
*)Reichs-Kammer-Gerichts-Ordnung von 1495.
§. 10. Kamm.-Ger. von 1500. Art. X I I . §.2. Kamm.Ger. von 1521. X I X . §. 5. von 1555. I . 28. §. 5.
I I . 31. §. 2. R. Abschied von 1654. §. 102.
**)
Dass die L a n d e s h e r r n b e i i h r e n U n t e r g e richten die Verordnung thun sollten, damit soviel
möglich, bei denen selben die Norm des kammergerichtlichen Processes observirt werde, jedoch mit
diesem ausdrücklichen Vorbehalt, daferne bei solchen
Judiciis kein anderer Modus eingeführt und bis daher hergebracht worden " K.-G.-O. v. 1555. I I . 31.
§. 9. és Reichsabsehied von J . 1654. §. 137.

A legrégibb Kammer-Gerichts-Ord- tartja össze: az előbbi forrásokhoz tenung III. Fridrik császártól, 1471-böl hát a szokásjog és a törvényszéki gyamár elévült. I. Miksa császáré 1495. korlat utolsó helyen sorakozik*).
évben keletkezett. A későbbiek közöl
(Folytatása következik.)
emlitendők: az 1548. évben kelt s
1555-ben megujitott Kamm.-Ger.-Ord*) A jogtudósok munkái közvetve a szokásjognung, továbbá egy ujabbnak tervezete hoz számithatók. I l y e n e k :
1603-ból, mely 1613. évben a birodalmi
D. G. Durantis:
Speculum j u r i s , cum J o .
gyűlés elé terjesztetett, azonban meg- Andreae, Baldi, reliqu. clar. J . U. D. visionit us hactenus addi solitis. Francof. 1592.
erősitést nem nyert. Ide tartoznak még
Joan. de Auerbach: Processus cum actis J o h . d e
a birodalmi küldöttségnek vagy magá- Oberhausen. Lips. 1512.
Processus juris scripti et consvetunak a birodalmi gyűlésnek határozatai dinis Termineus:
frequentioris per Germaniam hoc tempore usi„ D e p u t a t i o n s - A b s c h i e d „ R e i c h s - A b - tatus. (Vorrede 1565.) N e u e Ausg. Colon. 1570.
schied," — melyek közöl az 1600. év- 1576. 1582. 1598. Lips. 1621.
H. Giesebert: Periculum statutorum harmonic.
ben kelt Dep. Abschied s az 1654-ben Lub. 1652. Periculum secundum Hamb. 1665. Justikeletkezett R.A. emlitendö. Mindezekre nianus harm. Lub. 1652.
Fr. Ludovici: Einleitung z. Civilproccss.
nézve áll a szabály, hogy a mennyiben HalleJac.
1707.
későbbi rendeletek által meg nem szünJoh. Georg Estor: A n f a n g s g r ü n d e des gemeitettek, vagy nem módosittattak : mint nen und Reichsprocesses. Giessen, 1744. Franc, und
Leipz., 1752.
forrásai a német polg. perrendtartásL. K.W. ©. Grolman: Theorie des gerichtlichen
Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
nak, maiglan is hatályban vannak.
Giessen, 1800. F ü n f t e Aufl. 1826.
A rajnai szövetség föloldá a német
Chr. Martin: Lehrbuch des deutschen gemeinen
birodalmi egységet, sőt az 1806. jul. bürg. Processes. Göttingen, 1800.
v. Gönner: Handbuch des deutschen gem. P r o 12-én kelt szövetségi acta minden adcesses. 4 Theile. Erlangen, 1801. Zweite Aufl. 1804.
dig keletkezett birodalmi törvényeket
Ujabbak:
hatályon kivül helyezett; de az egység
G. J. A. Mittermaier: Der gem. deutsche bürg.
felbontása s a birodalmi közös fötör- Process in Vergleichung mit dem preuss. und franz.
und den neuesten Fortschritten der P r o vényszék eltörlése által a magánjogi Civilverf.
cessgesetzgebung. Bonn. l.Beitr., 1820. Zweite Aufl.
intézmények nem érintetnek; sőt mint 1822. Dritte Aufl. 1838. Beitr. 2. 1821. Zweite Aufl,
1827. Beitr. 3. 1823. Zweite Aufl. 1832. Beitr. 4.
fentebb már megjegyeztük, a bécsi bé- 1826.
Zweite Aufl. 1840.
keszerződés a közösségnek és egységAug. Wilh. Hejfter: Institutionen des röm. und
nek kivitelét a törvényhozás terén a deutschen Civilprocesses, Bonn, 1825, 2.Ausgabe u.d.
T i t e l : System d. röm. u. deutschen Civilprocessszövetséggyülés kezeibe tette le.
rechts. 1843.
Dr. Just. Timoth. Balth. v. Linde: Lehrbuch
E különböző elemek közt az egybedes deutschen gemeinen Civilprocesses. Siebente
függést csak hosszú gyakorlat és szokás Aufl. Bonn, 1850. stb.

Tárgyalási terem.
6. Bűntársak tanúvallomása.
A bizonyitás leglényegesebb mozzanata
a büntető eljárásnak s bevégzése az összes cselekvényeknek, melyek segedelmével az igazságot napfényre hozni igyekezünk. Az eljárás valamennyi része oda irányozza figyel-

mét, hogy anyagot szolgáltasson a bizonyításhoz. H a a büntető jogot, a büntető eljárást
és végre az Ítéletet logikai viszonylatba
akarnók hozni: ugy az elsőt előtételnek, a
másodikat utótételnek, a harmadikat záradéknak mondhatnók. Az első határozatképen kimondja, hogy a ki egy bizonyos vét-

séget e l k ö v e t : e g y bizonyos büntetéssel
fenyíttessék; a második napfényre hozza,
hogy valaki e b ü n t e t t e t elkövette; a harmadik azt vonja le, h o g y tehát a meghatározott büntetés e valakire alkalmazandó. A z
eljárásnak bizonyitania kell, és pedig akár
azt, hogy a g y a n ú b a vett vétség elkövettetett, a k á r azt, h o g y nem követtetett el;
bizonyitania kell, a k á r hogy a perbe fogott
személy vétkes, a k á r hogy á r t a t l a n ; a bizonyitás mindenképen főmozzanata marad a
b ü n t e t ő eljárásnak.
A bizonyítás ezen kifejtett fontosságának
megfelelőleg, az európai törvénykönyvekben
a bizonyítási tan részletes tárgyalásban részesült. Természetesen igen különböző felfogások érvényesültek e t á r g y r a nézve. Az
elágazó rendszereket annyira mennyire teljesen k é t osztályba s o r o l h a t j u k ; az egyikbe
azok j u t n á n a k , melyek esküdtszékeket tartanak szem előtt, mint az angol, a skót, a
franczia s némely német bizonyítási rendBzer; a másikba azok, melyek az eljárást
tanult birák előtt rendelik leperegtetni.
Azon eljárási rendszerek, melyek tanult
birák működésén alapulnak, részletes és terjedelmes bizonyítási t a n t fejtenek ki, melyek
az egyes bizonyitási eszközök értékét s egymásközotti viszonyát körülményesen megállapítják. Az esküdtszéki Ítéletmondásban
végződő eljárásra nézve a bizonyítás t á r g y á t
illetőleg két irányban jelenkeznek az eltérő
n é z e t e k ; az egyik i r á n y magába foglalja a
franczia eljárást s az ennek nyomán a continensen alkotott és u t á n z o t t eljárásokat, melyek az esküdteket tökéletesen s kizárólag a
conviction intimé bizonytalan sugalmára
utalják s minden törvényesen körülirt bizonyítást kizárnak. A második irány felkarolja
az angol, a skót s északamerikai eljárásokat,
melyek ugyan távol vannak a német törvénykönyvek casuisticus részletességétől,
azonban határozott 8 pontosan körülirt
bizonyitási rendszerrel támogatják esküdtjeiket.
Azonban bármily elvek szerint legyen is
a bizonyitási tan kifejtve, fontossága valamennyi eljárásban el van ismerve; minélfogva nem szorul igazolásra, hogy a bizonyítás egyik ágazatát igyekezvénfelderiteni,
u j a b b adalékkal j á r u l u n k a bizonyitási tan
anyagához. E g y e pillanatig függőben levő
b ü n t e t ő jogesethez fűzvén észrevételeinket,

kiválóan a bűntársak tanúvallomása kérdése
lebeg szemeink előtt. Az előadandó eset
a j o g á s z r a nézve oly világos, hogy érdemlegesen csak az emiitett büntető politikai oldal r a g a d h a t j a meg
figyelmét.
Azonban
magából az esetből önkényt folyó következményeket is feltüntetjük; különös világot
vetnek ezek a jelenlegi igazságszolgáltatásnál érvényben levő elvekre.
A tényálladék rövid vázlatban a következő : Y . . . Ferencz 1850. szeptemberhavában
haszonbérbe vévén az apáti pusztai birtokot,
kilencz éven át a haszonbérlet élvezetében
m a r a d t , miglen 1859. november havában
feloldatott a haszonbérleti viszony. T ö b b nemű tanutételek kétségtelenné teszik, hogy
a bérlő ellenséges indulattal vált meg a t u lajdonosoktól; az átadás alkalmával összekoczczanás történt, sőt p^r is indíttatott. I l y
körülmények között hagyta el V . . . F e r e n c z
az a p á t i pusztát, Rimaszombatra tevén át
lakását, miután m é g kísérletet t e t t M... József
gazdatisztet reábeszélni, hagyná e l V . . . t e s t v é r e k — a tulajdonosok — szolgálatát, a mi
V. F e r e n c z ellenséges indulata bizonyságak é p e n hozatikfel. V . . . Ferencz különben az
egyezség értelmében nagyobb mennyiségű
t a k a r m á n y t 8 16 db. ökröt h a g y o t t h á t r a
telelés végett.
V . . . Ferencznek a pusztán h a g y o t t t a k a r mányából négy egymástól csekély távolságban levő boglya közül egyik 1860. j a n u á r
22-én éjjeli 9 — 10 óra között leégett. A
boglyák az első magyar biztosító-társulatnál tűz ellen biztositva levén, a megállapít o t t k á r V... Ferencznek 326 ftban a társaság
részéről kifizettetett. Ezen tűzeset birónyomozás folytán tárgyilag gonosz szándékú
g y ú j t á s bűntényének ismertetett fel; a további vizsgálat azonban egy bizonyos egyén
elleni jogos gyanuokok hiányában a valószínű tettes kipuhatolásaig a b b a h a g y a t o t t .
1860. év márczius 25-én éjjeli 11—12
óra k ö z ö t t kigyuladt V . . . testvérek g y á m j á n a k S z . . . A n t a l n a k a zabzói pusztán létezett csűre, s a felbecsült kár, oda égett lovak,
gabona, zab és gazdasági eszközökkel együtt
5400 ft. 40 krra r ú g o t t .
A l i g egy fél évvel küsőbb, október 19-én
éjjeli 11 órakor, ugyancsak S z . . . A n t a l n a k
antali pusztai csűre égett le, melyben V . . .
J á n o s s számos aratók része is benn levén, az összes kár 3503 f t r a becsültetett.

1861. april 3-án éjjeli 12—1 óra között
V . . . G y u l a s F e r d i n á n d testvérek apáti
pusztai juhakla égett l e ; a tűzvészkor oda
veszett az akkor t á j t a juhakolban t a r t o t t
290 db. anyajuh bárányostul, 3 ürü s több
rendbeli ingóság; a kár 6311 ft. 30 krt
tett.
ö t hónapi időköz után, vagyis szeptember 8-án megégett S z . . . Antalnak az antali
pusztán szabadban állott, 995 ft. 19 krra becsült, 263 csomót tartalmazott két kazal
zabja.
Az elősorolt tűzesetek a maguk idejében
egy bizonyos személy elleni jogos gyanuokok hiányában nem nyomoztattak. Az utolsó
tűzeset u t á n azonban Laboda István S z . . .
Antal előtt felfedezte, hogy őt Lakatos I s t ván kovács, egy nagyúr nevében 20 ft. Ígéret mellett a csűr felgyújtására ösztönözte s
egyszersmind Lakatos Istvánt, mint gyujtogatót bejelentette.
L a k a t o s István ezen feljelentés és jogos
gyanuokok alapján elfogatván, önvallomásában minden szorosabb kérdezgetés nélkül
beismeri, hogy mind V . Ferencz sarjuboglyáját 1860.január 22-kén, mind Sz. Antal
antali pusztai csűrét 1860. október 19-én,
mind Y . Gyula és F e r d i n á n d testvérek apáti
pusztai juhaklát 1861. april 3-dikán ő gyújtotta fel, s egyszersmind a gyújtás végrehajtásának körülményeit s a gyűjtőeszközöket is részletesen meghatározta. E l ő a d j a
továbbá, hogy ő mint az apáti pusztával
legszomszédosabb falusi kovács, V. F e rencznek több izben kovácsmunkákat végezett , minélfogva vele ismeretségben állott. Y. Ferencz 1859. őszén, midőn már
Rimaszombatra helyezte volt át lakását, őt
magához hivatta, s az apáti pusztán volt saját
sarjú boglyái egyikének felgyújtására 20 p.
ft. jutalom Ígérete mellett rábeszélte. A mint
aztán a mondott éjjelen az egyik sarjú boglya leégett, V. Ferencz másnap az ígért 20
ftot Rimaszombaton saját lakásán ki is fizette.

az ígért nyereség vágyától ingereltetve a
gyújtás végrehajtását magára vállalta. A
kivitelre azonban nem volt bátorsága, s igy
komája fiát Tolvaj Istvánt szolita fel, egy
nagy ur által fizetendő 10 ft. Ígérete mellett
a gyújtás végrehajtására. Ez utóbbi az ajánlatot visszautasitá; Lakatos tehát komájához
Tolvaj Imréhez fordult, ki felhívása folytán
a zabzói csűr felgyújtását végre is hajtotta.
A tüzeset megtörténte után L a k a t o s István
Tolvaj Imrével s feleségével Rimaszombatba
ment, V. Ferencztől az ígért 20 ftot felvette
s abból a korcsmában reá várakozó Tolvaj
Imrének 12 ftot kézbesített.
Ezen alkalommal Y. Ferencz ismét gyujtogatásra nógatta Lakatos I s t v á n t ; a gyújtás tárgya ekkor Sz. Antal zabzói csűre volt,
az igért jutalom 24 ft. Lakatos István ismét
kerülni akarta a gyujtogatást, minél fogva
Laboda Istvánt igyekezett reábirni, vállalná
magára a gyújtást 12 ft. ígérete mellett. Az
utóbbi azonban nem hajtván a csábító szavakra, végre Lakatos István m a g a vállalkozott a gyújtás végrehajtására s az igért 24
ftnyi jutalmat másnap V. Ferencztől megkapta.
M a j d ujabb megbízást nyert V. Ferencztől a Y. testvérek apáti pusztai juhaklának
felgyújtására, 24 ft. jutalom mellett. L. I.
ismét más által akarta a bűntényt végeztetni ; Széplaky Orbán azonban elutasítván az ajánlatot, maga hajtotta végbe a
fentnevezett napon a gyújtást. A tűz utáni
napon Lakatos bejővén Rimaszombatba Y.hoz az igért jutalomért, ettől az iskola
melletti kis utczán 24 ftot k a p o t t ; midőn
azonban még nagyobb jutalmat követelt
volna, V. Ferencztől azon választ nyerte,
hogy neki magának is elég kára van, most
már ne is folytassa, majd ha szüksége lesz
reá, hivatni fogja. Lakatos az imént említett
Széplaky Orbánnak a dolog titokban tartásaért Y. Ferencz nevének felfedezése mellett 2 ftot adott.
E d d i g Lakatos Istvánnak önvallomása.
E z alkalommal Y. Ferencz Lakatos Ist- A vizsgálat folytán bebizonyult, hogy mindvánt további 20 ft. jutalom Ígérete mellett ezen tüzesetek gondatlanság s véletlenség
Sz. A n t a l zabzói pusztai csűrének meggyúj- hozzájárulása nélkül, sőt lehetőségének kitására szólította fel, — a gyűjtőeszközök alkal- zárásával gonosz szándékú gyújtásból eredmazása módján felül utasításul adván azon tek, ennélfogva azokban a gyújtogatás bűnfigyelmeztetést, hogy a csűrt addig kell fel- tényének tárgyilagos técyálladéka van meggyújtani, a mig a juhok benne vannak. L a k a - állapitva.
tos Ínséges anyagi körülmények között volt:
E vallomás ellenében Y . . . Ferencz elis-

meri ugyan, hogy Lakatos Istvánnal ismeretségben állott, hogy az nála Rimaszombaton is több izben megfordult,hogy egyszer
45 frtot adott neki kölcsön; tagadja azonban , hogy gyujtogatásokra bujtogatta s
pénzzel jutalmazta volna.
Megjegyzendő, hogy a vizsgálati iratok szerint Lakatos Istvánnak önvallomásában felhozott valamennyi egyes ténykörülmények teljesen valóknak s összhangzóknak
bizonyultak be. Igy e vallomás folytán Tolvaj
Imre elfogatván, Lakatos István vallomásával teljesen összhangzó felfedezéseket tett.
Előadja továbbá, hogy az antali csűr felgyujtásából hasznot akarván húzni, 1860.
oktober havában egy napon beküldte V . . .
Ferenczhez saját fiát Tolvaj Istvánt oly utasítással, adná ki magát antali pusztai bojtárnak, ki a gyújtogató Lakatos Istvánt rajtakapta; mondja el, hogy ez utóbbi V . . .
Ferenczet nevezte meg előtte mint bujtogatót, és követeljen ennekutána feljelentés
fenyegetése mellett V . . t ó i 4 0 0 frtot. Ily értelmű levelet íratván fia által, az utóbbi,
vagyis Tolvaj István V . . . Ferencznél megjelent, az irott levelet neki átadta s egyátalán atyja utasítása szerint j á r t el. V . . . Ferencz
sokalta ugyan a követelt összeget, de 75 váltó
frtot még is adott Tolvaj Istvánnak. Az
eredmény követelővé tette a titok embereit.
A fiu el-eljárt V . . h o z , tőle karácsony előtti
két héttel 40 frtot, karácsony szombatján 8
frtot kapott. Tolvaj I m r e 1861 farsangján
személyesen ment Y . . h o z és 100 frtot követelt, azzal fenyegetőzvén, hogy különben a
zabzói és antali tüzeket feljelenti, mire V.tól 81 ftot, kevéssel utóbb 20 ft. s augusztus
havi vásárkor még 20 frtot csikart ki. Ezen
alkalommal V . . . Ferencz Tolvaj I m r é t 150
frtnyi jutalom ígérete mellett reábirta, hogy
S z . . . Antalnak az antali pusztán levő két
kazal zabját s egy kazal rozsát perzselje fel.
Tolvaj Imre ezen igéret folytán a megbízást
elfogadván, végre is hajtotta, jutalom fejében V . . t ó l azután 60 frtot kapott.
Y . . . Ferencz Tolvaj Imre ezen vallomása
ellenében elismeri ugyan, hogy Tolvaj Imrével ismerős volt, hogy az pénzt akarván
tőle kölcsön venni, többször megfordult nála
Rimaszombaton is; de tagadja, hogy Tolvaj
Imrét gyujtogatásra bujtogatta és hogy Tolvaj István egyátalán nála volt. A pénzhordást és levélírást azonban a fentebbi vallo-

mással összhangzólag Tolvaj István és Tolvaj
Kovács Borbála erősitik.
Tolvaj István minden egyes ténykörülményben megegyezőleg azt vallja, a mi Tolvaj I m r e vallomásából ismeretes. Megjegyzendő, hogy Tolvaj I s t v á n találkozását Vas
Ferenczczel körülményesen, a házi tárgyak 8
viszonyok hű ismeretével irja le. — V . . . F e rencz gazdaasszonya igazolja, hogy Tolvaj
Imre járatos volt Y . . . házához, melyben
teljesen otthonosnak érezte m a g á t ; igazolja,
hogy egy magát antali bojtárnak nevező
fiatal fiu is többször megfordult V. .nál,
mely fiút a megyei törvényszék előtt történt
szembesítéskor Tolvaj István személyében
ismerte fel.
Az előadott esetnél főfontosságu kérdés,
váljon lehet-e bűntársak vallomása alapján
elmarasztaló ítéletet hozni. E kérdésre még
az összerü, tényleg létező törvényes szabványok alapján is nehéz biztos, minden kétséget kizáró feleletet adni. Még nehezebbé
válik a kérdés, ha egész átalánosságban fogalmazván és ez esetre támaszkodván vizsgálni és eldönteni akarjuk, váljon a b ű n t á r sak vallomása a fenyítő politika szabványai
értelmében, tekintetbe veendő-e vagy nem;
és ha igen, mily terjedelemben, mily körülmények között s mily feltételek alatt. Azonban előre óvást teszünk azon várakozás
ellen, hogy az utóbbi kérdésre nézve megállapított nézeteinket kívánjuk előadni; megelégszünk teljesen azzal, ha fejtegetésünk
által ujabb adalékkal járultunk az érintett
kérdéshez, mely a törvényhozástól várja
megoldását hosszas tapasztalatok és adatok
gyűjtése és a hazai viszonyok figyelembe
vétele alapján, s mely utóvégre is csak az esküdtszékek institutiójának meghonosítása
után fog véglegesen eldöntethetni.
A bűntársak vallomására nézve felállítható főelv, mely- majdnem valamennyi európai fenyítő codexeken áthúzódik, a bűntársakat nem teljesen képtelen, hanem csak
gyanús tanuknak mondja, minélfogva a
súlyosabb s kivált titkon elkövetett bűntettekben vallomásaikat tekintetbe vétetni rendeli. H a még gyanús tanú vallomása sem
tekintetik teljesen érvénytelennek, nem gondolható oly rendelkezés, mely a bűntársak
tanuk és körülmények által is igazolt önzéstelen előadását figyelembe ne venné. A nehézség csak abban rejlik, hogy mily terje-

delemben 8 mily feltételek alatt. És soha
tekinteten kivül nem hagyandó, hogy e dolognak két oldala van; mert az igazságszolgáltatásnak nemcsak arra kell figyelni, hogy
bűnös, fenyítés nélkül ne maradjon, hanem
egyszersmind lehetetlenné kell tennie, hogy
ártatlanra nehezedjék a büntető hatalom súlyos kara. Angliában figyelembe vétetnek
a bűntársak vallomásai; a tapasztalat azt
tanítván, hogy a kormány politikai perekben gyakran aljas eszközök segedelmével,
gyakran a megkegyelmezés Ígérete által
igyekezik a bűntársakat tanuk gyanánt
felhasználni sok jogi szerző komoly megfontolásra inti az esküdteket, midőn bűnrészesek tanúvallomásaira akarják itéletöket építeni. Kétségbevonhatlan azonban,
hogy helye van a bűntársak tanúvallomásának; hogy óvatossággal használandó: azt az
angol jogi írók példájára nem lehet eléggé
sürgetni. Skóthonban is honos ezen elmélet, mely bűntársakat alkalmaz tanuk gyanánt. A Code of crim. procedure ofNewyork
(1850.) azt kivánja, hogy a bűntársak vallomásának egyéb bizonyságok által kell megerősíttetnie.
A z osztrák büntető perrendtartás 271.
§-a szerint a bűnrészesek vallomásai a tagadó vádlott jogszerű elmarasztalására elegendők lehetnek, ha azok közül ketten, a
velők elkövetett bűntény felől egyhangúlag
ellene vallottak. A vallomásnak azonban
teljes szabadsággal kell tétetnie, sem összebeszélés, fölbujtás, csábítás, elcsavarás, megvesztegetés, jutalom, sem fenyegetés vagy
erőszak által a tanú szájába nem szabad
adatnia; azon tettet vagy azon körülményt,
melynek valóságát erősiteni akarja, világosan, tisztán és határozottan magában kell
foglalnia; a tanúnak saját és kellő józan
állapotban tett észrevételén, nem hallomáson,
gyanításokon, valószínűségeken vagy következtetéseken kell alapulnia; sem a tanú személyes minőségéből vagy más körülményeiből, sem a vallomás tartalmából annak hitelessége ellen alapos kétségnek nem szabad
keletkeznie; a vallomásnak atöbbi tapasztalatokkal legalább annyira össze kell egyeznie,
hogy a lényeges körülményekben ellenmondás ne láttassék. A vallomásoknak továbbá
oly kérdések tekintetében, melyek hozzájuk
a közös büntetésreméltó cselekvénynyel egybefüggő különös körülmények iránt intéz-

tetnek, egymással egészen meg kell egyezniök; végre minden lényeges, őket magukat
terhelő körülményekben más nyomozások
által kell erősittetniök. — í m e egy egész
lánczot fűz össze az osztrák perrendtartás,
melynek minden szemét elvárja, mig kimondja a bűnös szót. Alig lehet azonban
kételkedni, hogy az előadott esetben a lánczot teljesnek találnák az ítélő bírák, alig
lehet tehát kételkedni, hogy az elmarasztaló
ítéletet nem késnének kimondani. A tanúvallomások minden tekintetben kifogástalanul egybehangzók, a ténykörülmények a
legcsekélyebb részletig a bünszerző ellen
bizonyítanak, a lélektani mozzanatok a bünszerző ellen fordítják fegyverőket — igazságos osztrák biró nem hozhatna más Ítéletet,
mint mely Vas Ferenczet mint bünszerzőt
elmarasztalná. — Az osztrák rendelkezés
hosszadalmas, nem is egészen világos, határozatlan; talán csak azon egy jó oldala van,
hogy a bűntársak vallomása érvényességét
feltételek által akarja körülírni; persze igen
silányul sül el ezen kísérlet; nem vonhatjuk
meg magunktól, hogy ne utaljunk ezen félszeg kisérletre, mint olyanra, mely bizonyságául szolgál állításunknak, hogy csak az
esküdtszéki institutio deríthet kellő világot
e tárgyra.
Átalános határozmánya a büntető törvénykönyveknek, hogy bünszerzőnek nemcsak az tekintetik, a k i a büntettet elkövette,
hanem az is, a ki mást annak elkövetésére
felbujtott. Felbujtónak pedig az tekintetik,
a ki valamely bűntettnek elkövetésére szóval
vagy írásban mást világosan és egyenesen
felszólított s reá v e t t , bérrel vagy jutalommal mást arra elcsábított. De ily rendelkezés
ellenében az igazság elérésének szándékos
meghiúsítása mondatnék ki, ha az elcsábitott egyének összhangzó vallomása s az
Összeeső ténykörülmények kétségtelensége
alapján vonakodnának ítéletet mondani.
Többször utaltunk már arra, hogy azon
törvényhozások, melyek a bűntársak vallomását tekintetbe vétetni rendelik, e határozmányokat feltételek által korlátolják. Ki
fogja kétségbe vonni, hogy a bűntársak
nemcsak azért látszanak gyanús tanúknak,
mert vallomásuk által gyakran másra iparkodnak vétkességök egy részét háritani,
mert helyzetök fölötti kétségbeesésük folytán hamis vallomásokkal igyekeznek mások-

ftak ártani, mert másra hárítván a gyanút,
reményök lehet az ügyet összebonyolitani.
Tekintetbe veendő, hogy a bűntárs vizsgálat
alatt levén, meg nem eskettethetik. Azonban
az sem tagadható, hogy sok esetben a bűntársak vallomásának kizárásával a legfontosabb bizonyitékoktól fosztanók meg magunkat, sőt a tagadó vétkes elitéltetését
lehetetlenné tennők. Az elősorolt törvényhozások határozataihoz fűzzük a német
közönséges jog rendelményét (31. czikk
C. C . C . ) , a b a j o r törvénykönyvét(284. czikk),
mely bizonyos körülmények között teljes
hitelűnek mondja a bűntársak vallomását,s a
badeni törvénykönyvét (265-§.), mely szinte
bizonyos feltételek alatt teljes hitelűnek ál
litja két bűntárs vallomását.
Mielőtt irodalmunkhoz s törvénytárunkhoz fordulnánk, még egy megjegyzést koczkáztatunk. A mily határozottan az ellen kell
nyilatkoznunk, hogy a gyanús tanúk szám
szerint mérlegeztessenek, minél fogva két
vagy négy gyanús tanú egy derék tanúval
felérőnek állittatnék, ép oly határozottan
mondjuk el, hogy a gyanuokok összetalálkozásából eredt bizonyíték bizonyos feltételek alatt elismerendő. Mittermciier mondja,
nem mi, hogy „ha valamennyi körülmény
kedvezően nyilatkozik a tanúkra nézve, ugy
több gyanús tanú megegyező vallomása
a viszonyok számbavételével teljes bizonyítéknak veendő".
Az 1843-dik magyar büntető törvénykönyvi javaslat a bizonyításról szóló fejezetben oly rigorosus pontossággal irja körül
határozmányait, hogy kiki kénytelen bevallani, miképen törvényhozói előrelátással oda
irányozta figyelmét, hogy ártatlan ne szenvedjen a megtorló igazság csapása alatt. Es
e törvények alapján a fennforgó esetben
mégis elmarasztaló ítéletet kell vala hozni;
megkísértjük ezt röviden bebizonyítani.
A tagadó vádlott átellenében a javaslat
ezerint a bűntett csak akkor vétethetik bebizonyultnak, midőn a tényálladék rendes
bizonylatokból törvényesen bizonyosnak ismertetett ; midőn több jelenségek, melyek
mindegyike külön tényen alapul, a vádlott
ellen összejőnek, midőn a vádlottról bizonyos okoknál fogva feltehetni, hogy azon
bűntettet elkövette, midőn azon tények,
melyeken az egyes jelenségek alapulnak, rendes bizonyságokból törvényesen bizonyosak-

nak vétetnek. Az imént említett külön tény,
melyeken a jelenségek alapulnak, törvényesen
bizonyosnak v é t e t i k , ha az elősorolandó
bizonyságok közöl több vagy legalább kettő
összejő: egy megesketett és teljes érvényességű tanúnak vallomása; a polgári keresettel
fel nem lépett sértett félnek vallomása; két
nem teljes érvényességű tanúnak vallomása;
két vádlottnak öszhangzó vallomása. Ez esetben megkívántatik, hogy ok ne legyen azon
hiedelemre, miszerint a vádlottak vallomásuk
által tulajdon bűnös voltukat egészen, vagy
részben egy harmadikra tolni a k a r j á k ; hogy
ezen harmadik vádlott oly személy legyen,
kiről feltehetni, hogy a tettet, melyről vádoltatik, elkövette; hogy az általuk vádlott
személyt, mások általi minden kijelölés nélkül, Önmaguktól megnevezzék; hogy oly
körülmények fenn ne forogjanak, melyek a
két bűntárs és a harmadik vádlott közti
ellenséges viszonyt bizonyítanának; hogy a
vádat szembesítés alkalmával a vádlottnak
szemébe mondják; hogy oly körülmények
fenn ne forogjanak, melyek ama harmadiknak hamis bevádlására irányzott, előleges
összebeszélést bizonyítanának stb. Körülményesebb pontossággal e kérdést alig lehet
meghatározni s mégis bizton ismételjük,
hogy a fennforgó esetben elmarasztaló ítéletet kell vala hozni. Hozzuk emlékezetbe a
fenn előadott ténykörülményeket, vizsgáljuk
meg az imént előadott törvényes szabványokat s kénytelenek leszünk az igazságnak
hódolni, mely ez esetben egyes egyedül elmarasztaló Ítéletekben nyilatkozhatik,
Pauler szerint a biró bölcs belátása határozza meg a bűntársak vallomásának erejét, ha szabadon, világosan és határozottan a
bizonyított tényekkel összhangzó egyértelmű
vallomást tesznek, melyet a szembesítéskor is
ismételnek. A tanuk bűnössége, érdekeltsége
s az eskü hiánya érett s ovatos megfontolást
igényel Szlemenics szintén helyt ad bizonyos
feltételek alatt a bűntársak vallomásának;
emlékeztet arra is, hogy teljes bizonyítékot
a bűntársak vallomása nem ad., Vuchetich
(Institutiones juris Criminalis Hungarici)
nem szól érdemlegesen a bűntársak tanutételéről, a szembesítést tárgyalván, a következőképen értekezik tárgyunkról: „Obtinet
inter socios Criminis, quotiescunque correi
inter se in essentialibus Criminis circumetantiis diecrepant, aut unus eorum delictum

negat, altér affirmat, toties ad tollenda dubia
et exstantes probationes magis firmandas
confrontationi sociorum Criminis locus est."
L á t j u k , jogi iróink között nem forog fenn
e t á r g y r a nézve nézetkülönbség; anélkül,
hogy sajátlagos törvényekre támaszkodnának, ugyanazon eredményhez jutnak mindnyájan ; s ezt ne vegyük igen nyomós nyilatkozatnak.
Sem Pauler, sem Szlemenics nem támogatják állításaikat törvényeinkre való hivatkozással; de alig is lehetne positiv rendelményekre utalni, ha csak a praxis criminalis
határozatait nem a k a r j u k törvény erejével
felruházni. Vessük csak össze az I. R . 23 és
35. czikkeit s alig kételkedünk majd, hogy
annak alapján a bűntársak vallomását tekintetbe kell vala venni. De távol attól, hogy
eme I I I . Ferdinándtól 1656-ban Alsó Ausztria számára német nyelven kiadott, Magyarországban soha kötelező erőre nem emelkedett büntetőtörvény határozataira nagy
nyomatékot fektetnénk, inkább néhány megjegyzéssel a hazai gyakorlatról emlékezünk
meg.
A fennebbiekből kiderül, hogy a magyar
jurisprudence, azaz a jogtudósok nyilatkozatain alapuló jogászi jog, mely a kodifikáczió
szükségességénél fogva kényszerülve emelkedett az európai jogkönyvek magaslatára,
a bűntársak vallomása tekintetbevétele mellett nyilatkozik. A biróságok gyakorlata

mely nézet mellett van, nehéz anyaghiány
folytán elhatározni. Pauler a királyi tábla
két végzését közli, melyekben a bűntársak
tanutétele kizáratik. E g y előttünk fekvő
jogeset 1796-ból az ellenkező nézethez szit.
Nemes Gömörmegye 1796. bőjtmáshavában
t a r t o t t törvényszékének jegyzőkönyve a következő jogesetet tartalmazza. Törvényes
vizsgálat alá vévén Salloy István és Pápista
József mint gyilkosok ellen inditott pert,
ámbátor az alperesek ügyésze előhozta, hogy
szemmel látó tanú nincs és egymásra tett vallomásuk tekintetet nem érdemel — mindazonáltal a fentnevezett vétkesek hóhér pallosa alá Ítéltettek. E z Ítéletet a királyi tábla
is jóváhagyta.
Minél közelebb jöttünk hazai viszonyainkhoz, annál ziláltabb rendelményekre akadtunk a felvetett kérdéseket illetőleg. Vajha
minél előbb azon állapotban volna hazánk,
hogy az 1843-dikí javaslat alapján kielégítő
büntetőtörvénye legyen, mely az igazság s
mai tudományos elmélet minden követelményeinek megfeleljen.
E rövid fejtegetésben, melyhez az előadott tényvázlat csupán hátterül szolgál,
— a bizonyításnak egyik homályos, de figyelemreméltó nemét akartuk színezni. Hogy
jártak el a biróságok ez ügyben, s mily adalékkal erősbült fenyítő eljárásunk a bizonyítékok ezen nemére nézve: nemsokára közölni
— w.
fogjuk olvasóinkkal.

Jogirodalom.
5. Das Recht des tíesitzes. Eine
civilistische
Abhandlung von Friedrich Kari v. Savigny.
Siebente aus dem Nachlasse des Verfassers
und durch Zusátze des Ilerausgebers vermehrte Auflage von Dr. Adolf
Friedrich
Rudorff. Wien. Druck und Verlag von Kari
Gerold's Sohn. 1865.
(M-l) Savigny a történeti iskolának, a
jog életteli felfogásának megalapítója az újkori német jogirodalomban azon műve által,
melynek hetedik kiadását jelentjük be a
magyar közönségnek, oly hatást gyakorolt
a jogtudományosság további fejleményére,
mint korábban soha más író. S. 1800-ban elnyervén a tudori koszorút, kiváló sikerrel
kezdé m e g a tantevékenységet, melynek él-

tét szentelő, előbb a büntető jog terén —
jeles értekezése a büntettek alaki halmazatjárói e korból való — csakhamar azonban
kizárólag a római magánjogra, institutiókra
és római jogtörténetre szoritkozék. A szóban
levő könyv, Savigny első nagyobb műve „a
birtok joga" 1803-ban jelent meg. E z e n
klasszikai műben, melyet egyik utóbbi munkája sem haladott meg és mely a 24 éves
jogtudós nevét az első német jogászok sorába
helyezte, nemcsak rendkívüli éles elméjét és
alapos tudományosságát mutatta be, nemcsak
a jog terén addig nem ismert könnyűséggel
kezelte a nyelvet — hanem a jogtudomány
egy uj szakának csiráit is letette; az iskola s
a tekintély nyűgétől menten az eddigelé

mesterkéltnek és bonyolódottnak tartott toha szemmel a hazai alakulást. A mig a
tant legnagyobb egyszerűségében, mintegy jogtudomány, mint tudomány fog miveltetni,
az élet dus és teljes alakulásaiból fejlesztve Savigny hálás emlékezettel fog magasztalt u d j a előadni és a nagy római jogászok esz- tatni és tanulmányoztatni.
Ezen hetedik kiadása a birtok jogának
memenetét követve a valódi jogi módszert,
mely a X V I I . századbeli nagy franczia a szerző halála után jelenvén meg,derék tamagánjogi tudósok óta elhanyatlott volt, nítványa által Rudorfftól eszközöltetett. R u ismét meginditani.
dorff számot adván ezen tan irodalmáról
K i fogja tagadni, hogy e műnek mélyebb 158 iratot emlit, melyeket a műhöz csatolt
miveltségtörténeti jelentősége van? H a min- függelékben bonczkés alá vesz. E m e bírálat
den tudományszakról elmondhatni, hogy a melyaz539-ik laptól a 727-ikig terjed, nem
X V I I I . században végletekig hajtott forma- könnyű munka, de senki inkább hivatva nem
lismus, bajmócz és szellemnélküli izetlen- volt megírására mint RudorfF, Savigny baség, meddő tekintélytisztelet elölte; ugy rátja s kegyeletes tanitványa. A könyv szakülönösen fokozódott mértékben áll ez a jog- kaszai igy következnek: I. A birtok fogalma;
tudományról. Szó sem lehetett a római jog I I . A birtok megszerzése; I I I . A birtok elbefogadása óta képződött, csak a történeti veszése; I V . Interdictumok; V. Juris quasi
módszer segedelmével felfogható jogállapot possessio; VI. A római jog módosulásai.
tudományos feldolgozásáról. A római és
Végezetül nem hallgathatjuk el azt a
hazai jog mélyebb történeti ismerete egyes körülményt sem, hogy ezen hetedik kiadás
dicséretes kisérletek daczára, teljesen hiány- Bécsben, tehát Ausztriában jelent meg, a
zott. A mit jogtörténetnek mondottak, jelen- hol két évtized előtt alig ismerték Savignyt
téktelen adathalmaz volt, melynek terméke- csak névről is, s a hol az érvényben levő
nyítő befolyása a jog kezelésére nem lehetett. átalános polgári törvénykönyv még dologbeli
Gépiesen alkalmazták Justinianus törvény- jognak mondja a birtokot. Mikor jő el azon
könyvei rendelményeit, melyeket nem a idő, mely a jobb elmélet alapján az átalános
tudomány vívmányainak s eredményének polgári törvénykönyv hiányait és félszegsétekintettek, hanem holt szabványoknak, me- geit mellőzendi, melyek a birtokra vonatkolyeket csak gyűjteni s rendezni szükséges. zólag különösen kirivóak!
Önálló szellemi munkától iszonyodtak, nem
gondolkodtak tehát, hanem gépiesen követték a megbizhatóknak kürtölt tekintélyeket Jog- és állaiutudoinányi könyvészet
s a törvényszéki gyakorlatot. Római, hazai
25. Váltó- és csődügyekben a t. kir. váls kánoni jogtételek zavaros gyűjteménye,
meg nem értett fogalmak halmaza: ezek va- tófeltörvényszék és a fm. hétszemélyes tábla
lának a német magánjog elemei. Még töre- által 1865-ben megállapitot elvek, s ezen
dékesebb volt a hazai jog ismerete, melyet elveket tárgyazó határozatok gyűjteménye.
egészen önkénytesen a régiebb népjogokból Összeszedte: Szeniczey Gusztáv, kir. váltós jogkönyvekből, a városi jogokból s ujabb feltörvényszéki biró. Pesten, Lauffer testvépartikuláris jogokból compiláltak. A tudó- reknél.
26. Nemzetgazdaságunk és a Vámpolisok mint lomot megvetették, a felvilágosotika,
folytonos tekintettel törvényhozási feldás szószólói barbar törvényeknek bélyegezték. I l a ide veszszük az észjogi iskola adatainkra és társadalmi teendőinkre az
idétlen fáradozásait, szabatos fogalmunk anyagi érdekek terén. A m. tud. akadémia
által 1000 ft. dijjal koszorúzott pályamunka.
lesz a Savigny előtti jogállapotról.
Irta Kautz Gyula, egyetemi tanár, m. tud.
Savigny és követői tevékenysége folytán akad. r. t a g és országgyűlési képviselő. Pest,
a jog történeti életteli felfogása ellen ma kiadja Heckenast Gusztáv, 1866. A munka
már senki sem fog szót emelni, biztos mód- első fele. Ara az egész munkának 4 ft. 50 kr.
szerök feltárta előttünk a jog alakulását;
*) H o g y ez állandó rovatunk minél teljesebb lea jogtörténet napjainkban nem régiségtár,
gyen, k é r j ü k a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hanem jognak dus tényezője; felismerjük hogy az újonnan megjelenő müvekből egy-egy pélaz idegen elemek hatását s nem nézzük mos- dányt szíveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.

ífélék.
— (A pénzügyminisztérium
kibocsátványa
1866. mart. 6-ról,) mely által az 1865. dec.
16-ik kibocsátványnyal (bir. tör. 1. 140. sz,)
használaton kivül helyezett, egy forinton
aluli bélyegjegyek alkalmazása 1866. april
végéig és azoknak uj bélyegjegyekkel, ingyenes kicserélése 1866. máj. 31-ig megengedtetik. A pénzügyminisztérium megengedi, hogy
az 1865. dec. 16-iki kibocsátványnyal, 59,094
sz. a. (bir. törv. 1. 140. sz.) használaton kivül
helyezett, egy forinton aluli bélyegjegyek még
1866. april végéig kifogástalanul alkalmaztassanak ; mig a határidő, azoknak uj bélyegjegyekkel megengedett ingyen kicserélése
iránt, 1866. máj. 31-el megszűnik. Oly ipar8 kereskedő-könyvek, továbbá váltók, fuvarlevelek, számadások stb. blanquette-jei, melyeken az emiitett kategoriákbeli régibb
bélyegjegyek 1866. mart. 1-je előtt történt

hivatalos szabályszerű fölülbélyegzés által
alkalmazásra jutottak, ezentúl kifogástalanul
használatba fognak vétethetni. Gróf LarischMönich, s. k.
— (A pesti e. b. kir.
váltótörvényszék
ujabb illetősége). A pesti első hazai takarékpénztárnak az 1865. évi 10,682 sz. a kelt
kegyelmes kir. udv. rendelvénynyel megengedtetett, hogy az elveszett betéti könyvecskék, részvények s egyéb társulati okiratok
körül előfordulható megsemmisitési esetekben az eljárás kizárólag a pesti királyi első
biróságu váltótörvényszék által eszközöltessék; továbbá, hogy a rendszeres egy évi
megsemisitési határidő három hónapra szorittassék. Budán, 1866. évi mart. 21-én. A
magy. kir. helytartótanácstól.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzcl Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
ezen alakban fog hetenkint egyszer minden hétfőn, — s ha ez ünnepre esnék,
— a következő napon megjelenni.
Főrovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvónyliozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történelmi és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Érdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
Igm**" Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijinentesen:
egész évre 8 ft., háromnegyed évre apr. l-jétől deczember végéig 6 ft., negyedévre
jun. végéig 2 ft. o. é.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

líiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, április 9.

15.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. Suhayda Jánostól. (Folytatás.) —
Átalános német polgári perrendtartás. (Folytatás.) — Az 174Vi-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Folytatás.) J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól. — Jogirodalom. 6. Nemzetgazdaságunk és a
a vámpolitika stb. —• J o g - és államtudományi könyvészet.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Helyén látjuk még szólni azon fogadtatásról, melyben a Code megjelenése részesült.
Mint minden, a mi uj, majd dicsérőkkel, majd ócsárlókkal találkozik,
ugy ez is, mindkét tekintetben a birálatok hosszú sorát vonta maga után
nemcsak magából Francziaországból,
hanem kiviilröl is.
Már maguk a.jegyzőkönyvek, melyek a tárgyalások felett szerkesztettek
és közzététettek, az egyes jogintézetek
meghatározása körül felmerült eltérő
többé kevésbbé indokolt nézeteket szolgáltatják.
De miután e különféle irányú bírálatok részletezése és fejtegetése azoknak
maguknak uj bírálatára vezetne, mihez
hosszabb idő, mély egybevetés, de főleg
magának a franczia jogélet múltjának, mely a Code-ot, megelőzte, valamint
az annak megjelenése utáni jogéletnek
bő ismeretét feltételezi, mi korlátolt
erőink- és tehetségeinket túlhaladja:
csak annyira terjedünk, a mennyi a
mii belbecsének megismerésére és mél-

tánylatára legalább vezérfonalul szolgálhat.
A Code birálata körül a német jogászok fejtettek ki legnagyobb tevékenységet. Kik közülök a tudománynak
az egyidejű állapotok és körülményeknek maguk által választott nézpontjaiból indulva fejtegetik a Code hiányait,
főleg Savigny, Thibaut és Rehberget
követik. És habár némely pontokban,
melyek majd a rendszer, majd a teljesség tekintetében általuk felemlittetnek,
tőlük az igazat elvitázni alig lehet,
mindazáltal nem tévesz'hetők szem
elöl azon okok, melyekből a német tekintélyeknek ebbeli véleményeik illő
mérvre leszállithatók.
Az uj törvénykönyv Németországba
a győző által fegyverei kiséretében hozatott be, és egyikévé lett azon hatalmi
intézkedéseknek, melyek, mint Savigny
mondja (Vom Beruf unserer Zeit zur
Gesetzgebung stb. Heidelberg 1840.)
s miről alább is fogunk emlékezni, nemzetiségök megsemmisülését vonta volna
maga után, h a a győző szándékait siker

követte volna. Nem csnda tehát, ha a
kétségbeesés, melyet az uj események
méltán okoztak, ínég a nyomás megszűnte után is sokáig uralkodott, és
mindé'! iránt, mi azt előidézte, irtozatot, vagy legalább is idegenséget vont
maga után és a forradalmi szempontot,
melyből a bírálók indulnak, meg,lapította.
A másik szempont, mely aCodenak
a tudomány oldaláról leendő megbirálásában irányadóul felvétetett: azon
szinvonal, melyet a német jogtudomány
magának mindenkor tulajdonított és
tulajdonit, és melyről mindenre, mi
ebbe vág, nem épen öntulbecsiilés nél
kül csak mintegy lenézni szokott. Különösen pedig a római jog az, mely
a német honi jogtudományosság egyik
főterét, képezi és az ez iránybani követelményeket fokozza, mire az uj törvénykönyvben annál több alkalom
kínálkozott, minél bizonyosabb, hogy
annak egyik főelemét a római jog mint
előbbi irott törvény képezi. Távol legyen, mintha ezen igénytelen megjegyzések által a német jogtudománynak
derogálni czéloznánk, mert annyi bizonyos marad, hogy a római jog terén
kifejtett munkásság tekintetében őt
illeti meg az elsőség; de azt sem lehet
szem elöl téveszteni, hogy egy állam
rendszeres positiv törvénykönyvét, habár azt ugyanazon államban a római
jog érvénye előzte is meg, magának a
római jogtudománynak mély tudományi szempontjából meg- vagy elitélni
nem lehet, mert az élet a tudományból
csak annyit használ fel, mennyit elbírhat, és a törvényhozónak a tudománytól, bár arra tekintettel, de mégis függetlennek kell lenni egy tekintélyes
tudós szerint: „Unbekümmert um den
Streit der Gelehrten muss er zu schöpfen verstehen, in dem Quell des lebendigen Geistes." És minden állam

sértetlenül követeli törvényhozásában
azon önállást, autonomiát, hogy oly
törvények t hozhasson, melyek szükségeinek leginkább megfelelnek. Ennélfogva Savignynak azon észrevétele, hogy
az "adásvevés m gtámadhatósága feletti
viták a jegyzőkönyv* k szerint legalább
is négyszer annyira terjednek (1674—
1685. ez.) mint a szerződések két i Iső
fejezete felettiek: ( 1 1 0 1 - 1 1 3 3 . cz )
azt tanúsítja, hogy a Code a gyakorlati
életre több gonddal vo t, mint azon
sokoldalú elméleti szabályokra, melyeknek igazi mérvét átalános fogalmak keretében meghatároz i ama nehéz
feladatok közé tartozik, miknek megoldásában az átalános részek iránti
előszeretette! viseltető későbbi német
codificatorok sem sok szerencsével fáradoztak és fáradoznak.
A mondottakat tehát szem előtt
tartva lehet csak megítélni azon nem
kedvező bírálatokat, melyek a Code
felett a német tudósoktól származnak.
Ezeknek főpontjai Savigny és társai
szerint következők:
„Hogy az államtanácsnak a Code
technikai oldalával semmi dolga nem
volt, ez elhamarkodott müve vala a
négy szerkesztőnek, mint tulajdonképi
jogászoknak Es miután az akkori jogászoknak Pothier vala vezérök, de ez
csaknem magánosan állott a római jogtudomány terén és kútfőként tanú Itatott, ily jogi irodalom csak szánalmat
gerjeszthet ! —és mégis maga Savigny
bevallja, „hogy Pothiert, kinek iratai a
Code-ra legközvetlenebb befolyással voltak, épen nem akarja ócsárolni; sőt ha
'ó volna a sokaknak egyike, kik egy nép
jogtudományát képviselnék, az csak jó
képviseletnek örvendhetne / / " — E b b e n
ugyan egyelőre önmagávali ellenkezés
látszik, de onnét nyeri magyarázatát,
mivel Savigny a bár szerinte terjedtebb
jogtudományi irodalmat, melynek Né-

inethon az ő korában örvendett, a co- mondván : „In Frankreich besteht eine
tüchtige Jurisprudenz nicht blos trotz
difioatióra elégtelennek találta
Azonban a franczia jogászokról fen- des Code, sondern zum Theil durch
nebbi, 1814-ben kimondott szigorú íté- den Code und sie r u h t wesentlich auf
letét maga Savigny idézett munkája ihm." Különben igazat ad Savignynak
1840-ki 3-ik kiadásában határozottan a redactorok jogi tudománya, ugy
és bünbánólag visszavonja, azt egyol- szintén a rendszer tekintetében, és mindalúnak, s igazságtalannak mondja, denesetre előnyös a porosz Landrecht
és bevallja: „Die Ursache dieser Ein- felett. Kiemeli azt is, hogy Napóleon
seitigkeit lag theils in der aufgeregten az államtanácsban nem csupán állásáStiin nung gegen diese Nachbaren, die nál, hanem főleg tiszta emberi felfogása
in jenem Zeitpunkt so natürlich war, és államférfiúi belátása által is gyakran
theils in meiner unvollstandigen Kennt- megfejtette a csomót, mely felett a joniss ihrer Literatur; und ich benutze gászok vitatkoztak. Bluntschli szerint
gerne diese Gelegenheitt, jenes zuge- a Code által tétetett meg az elsö kísérfügte Unrecht durch ein ofíenes Be- let a római és hazai jognak egymássali
kenntniss gut zu machen." — Ezen kibékítésére, egyszersmind a modern
önvallomás csak erősíti az általunk élet igényeinek kielégítésére. Ez volt
fennebb felállított, nézpontokat, me- az első emancipatio a mult század islyekből a Code feletti bírálatok meg- kolai theoriái, és a római jog tulbuzgó
ítélendők.
tisztelete alól, az elsö nagyszerű kísérA további észrevételek, melyek a let arra, hogy az élet fontosabb viszoCode 1117. czikkére vonatkoznak, a kö- nyaiban a hazai jognak a kellő tisztelet
téseknek ipso j u r e semmisségét, majd megadassék,' és az uj, korszerű törvény
érvénytelenítési, felbontási kereset alá kimondassék."
rendeltetését, és innét áttérve az elévüNem lesz érdek nélkül itt még azon
lést 1304. cz., továbbá házassági meg- véleményről is megemlékezni, melyet
támadhatását 191., 193. cz. illetőleg; a legújabb szász polg. törvénykön} v
végre a bevezető czim 4. czikkére tett szerkesztői a Code felett adnak, s mely
megjegyzések, melyek átalában ezek lövőnásaiban következő:
határozatlanságának bizonyítására ho„A Code Napoleon nem felel meg
zatnak fel, bái* magukban véve nem azon igény éknek, melyeket mi egy polg.
minden nyomatéknélküliek, de olya- törvénykönyv iránt támasztunk, mivel
nok, melyek a jogélet és gyakorlat ál- a jogállapot itt más, mint milyen a
tal nverik meg;
közelebbi meghal
áro- Code készítésekor a francziaországi volt
ö
o
zásukat, mely utóbbi tekintetben, hogy Francziaországban a római jogon felül
a francziák igen szép és sikeres tevé- érvénynyel birtak még a számos egykenységet fejtettek ki, azt maga Savigny. gyes tartományok, városok szokásai,
is bevallja fennebb idézett irata elő- ebből származtak a jogi téren azon boszavában ; midőn ezen előnyöket épen nyodalmak, melyek súlya már a forranem a Codeból származtatja, sőt ellen- dalom előtt érezhető volt, s melyek a
kezőleg azt mondja: „Was sie Gutes forradalom következtében még szapohabén, das habén sie ungeachtet des rodtak is, mivel ez minden fenállót
Code, nicht durch denselben." Dr. megingatott. Ha a Code Napoleon ezen
Bluntschli azonban (a zürichi codex viszonyokban itt-ott egyetmást merészerkesztője) épen az ellenkezőt állítja, szen és határozottan felkapott, az
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menthető, de a mit felmutat, az nekünk
előképül nem szolgálhat.
A Code Napolon a római jog, és a
franczia szokások vegyülékét tartalmazza, miből mi semmitsern használhatunk; mert azon római tételek, miket
felállít, jobbára félreértéseken alapulnak, és a szokások a mi jogtudatunknak
idegenek. — Hogy egyes szabályai
egészen jók és czélszerüek, tagadhatlan,
de azok a mi viszonyainknak és szükségeinknek meg nem felelnek.
A CodeNapoleon rendszerében is sok
lényeges hiányok vannak, melyek közül
itt, az leginkább említhető, hogy csak
személy- és vagyonjogot ismer, amidőn
három könyvre oszlik, melyeknek elseje
a személyek jogáról, másodika a* vagyonjogról, jelesen a javakról és a tulajdonjog különféle módosulásairól, a harmadik pedig a tulajdonszerzés különféle
módjairól szól; a harmadik könyvben a
vagyonszerzés módjai közt az öröklési
jog és az obligatiók fordulnak elő.
Az egyes tárgyak rendje sem ajánlható, mivel sok reglementarist foglal
magában, és hogy a végrendelet nem ad
öröklési jogot, s a végrendeletek inkább,
mint „codicilli ab intestato" érvényesek : nekünk legalább nem tetszhetik."
E vélemény már sokkal kíméletesebb, mint az előbbi, és lényege oda
megy ki, hogy a mi talán a francziának
jó, a szászok igényeinek meg nem felel.
Daczára azonban a hiányoknak, melyek a Code nak tulajdoníttatnak, mindazáltal ellenei sem tagadhatják meg
tőle azon elismerést, melyben részesült,

majd az által, hogy több államokban
elfogadtatott, majd pedig, hogy több
ujabb polgári törvénykönyveknek alapjául vétetett.
Igaz ugyan, hogy az elfogadás több
államokban nem önkényt, hanem inkább kényszer utján történt, és győzelem s foglalás kifolyásának tekinthető;
de több helyen még azután is, midőn a
győzőt mostoha sors érvén az államok
önmaguknak visszaadattak, a bár erővel reájok tukmált franczia törvénykönyveket érvényükben továbbra is
fentartották. Innét van, hogy azok jelenleg is lényegben érvénynyel birnak
a rajnántuli részekben, Belgiumban,
Lengyelhonban. Szicziliába is bevétetett
1819-ben csekély eltérésekkel.
Az azóta készült lousianai, haitii,
montevideöi, görög, joniai, olasz, szardiniai, parmai, holland, spanyol egészen,
a vaadti, freiburgi és több sveiczi törvénykönyvek pedig jobbára a franczia
Codexeket vették irányadóul.
Mindez csak fényes elismerésre mutat, és háttérbe szorítja azon nem épen
elfogulatlan bírálatokat, melyek a franczia törvénykönyvek felett különféle
szempontokból indulva megjelentek, s
melyeknek különben is csekély jelentőségét eléggé megczáfolja már az is,
hogy a Cocle megjelenése óta említést is
alig érdemlő változást szenvedett, és
a tudomány valamint a gyakorlat mint
minden u j törvénykönyvnek életfeltételei által támogatva a jogi élet szükségleteit megnyugtatólag kielégíti.
(Folytatása következik.)

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

II.
meg. Maga a munkálat négy könyvre
Az átalános német polg. perrend- oszlik.
tartást bevezető határozatok előzik
Az első könyv átalános rész- s há-

rom czimböl áll. Az első czim a bírósá- land) fogalmát határozza meg, a jelen
gokról, második az ügyfelekről s har- térvény értelmében, — értvén az alatt
madik az eljárás átalános szabályairól a német szövetséghez tartozó oly állaértekezik.
mokat vagy tartományrészeket, meA második könyv: eljárás az elsö- lyekben ezen perrendtartás hatályfolyamodási biróságnál, s a következő lyal bir.
III.
négy czimböl áll: Az első czim a társas
biróságok előtti rendes eljárást szabáAz első könyv tlsőczimea törvénylyozza. E czimnek első fejezete az Íté- székeket következő fejezetek szerint
lethozatal előtti eljárást, második az tárgyalja: I. illetőség (5 — 9. §§.); II. a
ítélethozatalt, harmadik a késedelmi birói illetőségi szabályok (10—31 §§.);
ítéletet (makacsság), negyedik a bizo III. a törvényszéknek vagy bíráknak
nyitás módjait adja elő. A második akadályozása ( 3 2 - 3 4 . §§.); I V - V I . a
czim az egyes birák előtti rendes eljá bírónak, jegyzőnek vagy államügyészrást, a harmadik czim a kereskedelmi nek bizonyos aggályok miatti kizárása
törvényszékek előtti rendes eljárást, s (35 — 46. §§.); VII. birói segély (47 —49.
a negyedik czim a rendkívüli eljárást §§); végre VIII. birói cselekvények
tárgyazza. A negyedik czim hét fejezetre átruházása (50. §.).
oszlik. Az első fejezetben az Írásbeli
Ha a szóban forgó javaslat, átalános
eljárás szóbeli végtárgyalással egybe- elfogadását valószínűtlennek joggal
kötve, másodikban a végrehajtási per, nevezhettük : az illetőségi szabályokra
harmadikban a váltóper, negyedikben a nézve lehetetlennek kell neveznünk. A
feltételes fizetési meghagyás, ötödikben javaslat, feladatának nehézségeivel s
a keresetre és jogok érvény esitésérei fel- hálátlanságával leginkább e pontnál
hívás, hatodikban a személyfogsági találkozik. Tudjuk, hogy az illetőségi
per s a hetedikben mulólagos intézkedé- szabályzat mennyire elválaszthatlan
sek foglaltatnak.
kapcsolatban áll a bírósági szervezettel;
tudjuk, hogy ez utóbbit NémetorA harmadik könyv: a jogorvoslati
szág
valamennyi államaiban külön töreljárás, — következő négy czimmel:
vények
szabályozzák. Az illetőség toelső czim felfolyamodás, második a bíróság elleni panasz, harmadik a semmi- vábbá sok esetben a személyeknek és
ségi panasz, negyedik az eljárásnak dolgoknak oly minőségeitől van feltéjogérvényes ítéletek elleni ujrafelvétele telezve, melyek köz- és anyagi jogviszonyokat érintenek... Úgyde itt ismét
(perújítás).
A negyedik könyv a végrehajtási a különböző tartományi törvények merülnek föl akadályul az átalános illetőeljárást szabályozza.
A bevezető határozatok (1—4. §§.) ségi szabályzat előtt. Maga a javaslat
kevés bennünket érdeklőt foglalnak is érzi a helyzet nehézségeit, látja az
magukban. Az 1. §. azon elvet mondja akadályok hosszú sorát; az „átalános"
ki, hogy ezen törvény határozatai min- szabályokban tehát hézagokat t a r t fenn
den a polg. hatóságok elé tartozó jog- az országos törvények számára, hogy
ügyekben alkalmazandók. A 2. §. a azokat a javaslat által nem ismert, legbírósági szervezetre nézve az országos alább nem módosítható, talán az egytörvényeket és a 3. §. a német váltó- és séget zavaró, s mindenesetre az átalákereskedelmi törvénykönyv rendeleteit nossággal össze nem férő szabályokkal
tartja fenn, végre a 4. §. a belföld (Inn- töltsék be. Érzi saját erőtlenségét szem-

ben az egyes országok birósági intéz- törvényekben" foglaltatnak (46. §•); —
ményeivel; azt tehát, mit épen az elsö bár ez intézmény péld. az osztrák polg.
helyen vártunk volna, t. i. a bíróságo- perrendtartás szerint a polgári ügyekre
kat és azok szervezetét, hallgatással mi befolyást sem gyakorol.
Ily hiányra emlékeztet az is, hogy
mellőzi, s a legnagyobb átalánosságban
csak annyit mond, hogy minden peres bár az 5. §. egyes birák és törvényszéviszonyokban, melyek egyes bírákhoz kek közt különbséget tesz: azok illetővagy külön hatóságokhoz utasítva nin- ségét meg nem határozza, jelesül az
csenek, az elsö folyamodási törvényszé- ügyeknek azon tulajdonait, melyeknél
fogva az egyes bírák elé tartoznának
kek birnak illetőséggel (5. §.).
Az „átalános" német polg. perrend- (6. §.), érintetlenül hagyja.
Helyeslőleg emeljük ki azonban e
tartás elsö és „átalános" részének mindjárt az elsö czime tehát az, mi épen czimnek következő szakaszait:
A birói illetőséget személyes kenem átalános, sőt a mit átalánossá
tenni maga ajavaslat sem szándékozik. resetekre nézve alperes lakhelye állaKülönben nem hagyott volna föl az áta- pítja meg; ki, ha több helyen tartaná
lánosság nagy hátrányára efféle hézago- lakását: ezen helyek bármelyikének bík a t : bizonyos osztályú személyek, vagy rósága előtt megperelhető. Oly szeméa jogügyeknek egyes nemei számára lyekre nézve,melyek rendes lakhelylyel
külön bíróságokat rendelni, az állam- nem birnak, tartózkodáshelyök bíróügyész hatáskörét a polg. eljárásban sága leend illetékes (10. §.) 1).
szélesbiteni, avagy abbani részvételét
Több alperes-társak, ha különegészen vagy részben kizárni, végre az böző törvényhatósági területen laknáegyes birósági jegyzőknek e javaslatban nak, azon törvényszék illetőségét kökijelölt teendőit egészben vagy részben vetik, melynek területén a nagyobb
m a g á r a a biróra ruházni: ,,az országos rész lakik. Ha a szám, különböző terütörvényhozásnak" tartatik fenn (2. §.); letek közt egyenlően oszlik meg, fölpeaz egyes bíróságokhoz oly peres ügyek res a bíróságok közöl bármelyiket vátartoznak, melyek sürgősségök, saját- laszthatja (11. §.) 2 ).
szerűségük vagy aránylagos értékök
Jogi személyek, részvény- s egyéb
csekélységénél fogva „az országos tör- társulatok, gyári s keresk. czégek ellen
vények által" oda utasitvák (6. §.); az intézett keresetek azon törvényszékhez
„országos törvényhozást" azon jog is nyújtandók be, melynek területén előbilleti, hogy az állam és katonai sze- bieknél a kormányzat, a czégeknél pemélyek birói illetőségét a javaslat dig a telep létezik (12., 14., 16. §§.)3).
tói eltérő módon szabályozza (15. §.);
A birtokbiróságot kivétel nélkül
ugyancsak „az országos törvények" ha- azon törvényszék gyakorolja, melynek
tározzák meg, mily eljárás követendő
A 1853. febr. 16-án kelt osztrák illetőségi
a legfőbb törvényszék akadályozása törvény 13., 16., 17. és 18. §§-val egybehangzó. Megesetében, vagy akkor, ha ezen javaslat egyezik továbbá az orszb. szab. I . 30. §-ával, mely
az illetőséget alperes rendes lakhelye vagy állandó
rendeletei a bíróság vagy birói tag szállása szerint szabályozza.
2
) Ezen szakasz az illetőséget a többség aránya
akadályozása tekintetében valamely
szerint állapitja meg. N e m igy az osztrák és magyar
ország birósági szerkezetéhez képest ki- eljárás. Az illetőséget mindenik az első helyen megvihetők nem volnának (32. §.); az ál- nevezett alperes lakhelyétől feltételezi. (Illetőségi
lamügyész akadályozása és helyet- töiv. 3 40. § és orszb. szab. I. 32. §.)
) Összevág az illetőségi törv.24.,25,, 26. §-val,
tesítése esetei hasonlóul az „országos s a magyar törv. gyakorlattal.

területén a perbe vont ingatlan dolog
fekszik (17. §.)1).
Az örökösödési ügyekben, a 17.
«§-bán emiitett e^et kivételével azon törvényszék itél, melynek terül, tén az
örökhagyó, h, lála idej n lakott (18.§.) 2 ).
A szerződés teljesítése és megszüntetése, valamint a teljesítés elmulasztásából eredhető kártérítés iránti
perek azon törvényszék előtt inditandók, melynek területén a szerződés
létrejött, s a dolog természete va<í\
törvény szerint teljesítendő. (19. §.) 3 ).
A viszontkereset, a mennyiben,
mint alperesi kifogás érvényesíthető, a
felperesi keresettel együtt, ugyanazon
per birája által döntendő el (22. §.)4).
T c b b , egyenlően illetékes bíróság közt felperes szabadon választhat.
Oly esetben, midőn az ellenfelek, egymás elleni keresetek beadására vannak
kölcsönösen jogosítva, és e keresetek
különböző s egyiránt illetékes bíróságokhoz már benyujtattak: azon törvényszék fog eljárni, melynél a pör, a
kereset kézbesítése által előbb megindittatott (25. §.) 5 ).
') V. ö. illetőségi törv. 48. §. köv. §§. orszb.
szab. I. 34. §. A különbség az, hogy lia a kereset
tárgyát különböző birói területeken fekvő ingatlanok képezik: a német perrendt. javaslat szerint a
közös feltörvényszék (26 ), az osztrák illet. törv.
szerint pedig azon dologi biróság lesz illetékes, mely
a fölperes által megkerestetett (50. §.).
*) V. ö. illetőségi törv. 37., 75. §§.,és 1854. aug.
9-én kelt cs. nyiltp. 21. §.
3
) Az osztr. ill. törv. 42. §. szerint: ugyanazon törvényszék előtt annyiban, a mennyiben az, alperesnek illetékes birája volna, lia alperes a szerződés
teljesítése helyén tartaná rendes lakását. A magyar
elj. e részben különböző szabályokat követ. Az
orszb. szab. 1. 30. §-ában a szerződés teljesítésére
kikö ött bizonyos hely biróaága, a szerződés teljesítése iránt a kerületi s a szerződés megüemmitése
kérdésében, ha a kötés érvényessége ellen csalás,
erőszak vagy félelem hozatik fel, a kir. tábla itél
(1715 : 53.).
4
) V. ö. illetőségi törv. 33. §. és polg. perrendt.
27. § , és magyar törv. gyakorlat.
5
) V. ö illetőségi törv. 39. §. Ezen törvényhely
a javaslatnál szabatosabb, — hozzátévén, hogy oly

Több bíróságoknak legközelebbi
közös ft ltorvényszéke leend illetékes:
ha a h r\ set tárgyát különböző bir ói
területeken fekvő ingatlanok képezik;
ha több alárendelt biróságok illetősége
meg nem állapit ható, vagy a 25 §. esetében ki nem nyomozható, hogy a per
melyik törvén\ szek előtt tétetett előbb
folyamatba (26. §) 1).
A felek nyilván vagy hallgatag
alávethetik maijukat valamely különben nem illetékes bíróságnak (28. § ) ;
de csak oly esetben, ha a peres ügy
kizárólag más meghatározott bírósághoz utasítva, vagy az eljáró biróság az
ügy minőségénél fogva kizárva nincsen
(29. §.) *).
Ha a különben illetékes biróság
egyes esetben jogilag vagy tényleg
akadályozva van: a bíráskodás azon
ügyre nézve, a feltörvényszék által más
hatóságra ruházandó (32. §.). Minden
biró akadályozva van oly ügybeni részvételtől, melyben ö, mint fél, vagy
hasonló minőségben jegyese, neje s negyedizigleni rokonai vannak érdekelve,
vagy mint meghatalmazott s képviselő
j á r t el (33. §.). Ily esetet a biró, különbeni felelősség terhe alatt, bejelenteni
tartozik. (34. §.) Elfogultság miatti birói helyettesítésnek valamelyik fél alapos kérelmére, tanácskozás és határozat
mellett van helye ( 3 5 - 4 3 . §§.) 3).
kölcsönös követelésekről van szó, melyek ugyanazon
jogalapból származnak, s végitélettel eldöntve még
nincsenek.
*) Különböző területen fekvő j a v a k r a nézve
hasonló intézkedéssel találkozunk a jász-kun illetőségi szervezetben (art. I I I . V. stat. I I X I I . stb.)
2
) Hasonló szabály mind az osztrák, mind a magyar eljárásból ismeretes. Osztr. polg. perr. ndt. 3.
§. orszb. szab. I. 104. §. 4. pont. D e a javaslat szabatosságával csupán a váltó- és summás ügyek birnak, melyekbei; a biró saját illetőségét hivatalból is
figyelembe venni tartozik. (1840 : X V . tczikk II. R.
25." §. és 1863. szept. 19-én 12,848. sz. a. kibocsátott
udv. rend.)
3
) V. ö. 1853. máj. 3-án kelt cs. nviltp. 52. §. A
magyar törv. eljárásra nézve: I I T K . I I . : 22. Előb.

A belföldi hatóságok mindazon zandó végítélet" a perköltségekre minügyekben, melyekre ezen javaslat sza- dig kiterjesztessék. (73. §.)
bályai alkalmazhatók, kölcsönösen seA javaslat átalánosságának akadágélyt nyújtani tartoznak. (47. 48. §§.) lyaival ezen cziinben is találkozunk.
Országos törvényekre, intézményekre,
IV.
melyek a szövetség államaiban annyira
Az elsö könyv második czime a fe- különbözők, gyakran történik hivatkoleket következő fejezetek szerint tár- zás. Igy a következő §§-ban: a felek
gyalja: I. az eljárási képesség (51—54. perelhetési képessége s a képviselet
§§.); II. pertársak ( 5 5 - 59. §§.); III. szükségessége az „országos törvények"
beavatkozás (60 — 63. §§.); IV. perbe- szerint Ítélendő meg (51. §.); az „orhivás (64. §.); V. szavatosság (65. §.); szágos törvényhozás" van jogosítva a
VI. az érdekelt alperes megnevezése fölött határozni, váljon a meghatal( 6 6 - 6 8 . §§.); VII. perköltségek (69 — mazottak és szószólók alkalmazása ál78- §§•) ; VIII. felperesnek a perköltsé- tal okozott költségek azok közé szágek biztositása iránti kötelessége (79— mitandók-e, melyeknek megtérítésében
87. §§); IX. szegénységi jog (88—98. a vesztes fél elmarasztaltatik (70. §.);
§§.); X. megbízottak (99—118. §§.); a szegénységi kérvények tárgyalása
XI. szószólók (119 — 122. §§); XII. bi- s a visszaélések meggátlása az „országos törvényhozásnak" tartatik fenn
rói végrehajtók (123 — 126. §§.).
(98. §.); a társas bíróságok előtti szóAz egész czim azon személyekkel
beli tárgyaláshoz szószólókképen csak
foglalkozik, kik az eljárásban közvetlen
ügyvédek és rokonok bocsáttatnak, ha
vagy közvetve, személyesen vagy képugyan az „országos törvények" másviselve, maguk vagy más nevében részt
kép nem rendelkeznek (121. §.); a törvesznek. Nem látjuk tehát indokolva,
vényszéki végrehajtónak valamely hihogy és miképen vétettek föl ily alavatalos cselekvényrei felhatalmazása
nyi tényezők közé a perköltségek. Taaz azon hivatalos cselekvényre vonatlán, mert azokat egyik fél nyeri, másik
kozó irat által történik, — mennyiben
veszíti? Úgyde ezt mindenről mondaz „országos törvények" mást nem hahatjuk, mi a perben követeltetik. A pertároznak (124. §.); a törvényszéki végköltség járulatkép sorakozik a főkörehajtók intézményének közelebbi szaveteléshez, s ez utóbbival együtt az
bályozása az „országos törvények"
ítéletben állapittatik meg. Helyesebb
hatásköréhez tartozik (126. §.).
lesz vala tehát a 69—78. §§. határozaKiemelendök e czimnek következő
tait a második könyv első czimébe
határozatai:
tenni át, hol egyebek közt az ÍtélethoA személyes perelhetési képességzatalról, az ítélet módjáról és tartalmánek,
vagy a képviselői jogosítványnak
ról van szó. *) Maga a javaslat állítja
hiánya,
— mennyiben a hiba utólag
fel szabályul, hogy a „főiigyben hojóvá nem tétetett, az eljárás semmiségét
1
16. I I . 22. 1471 : 14., végre orszb. szab. I . 104. §. 5. . vonja maga után (52. §.) ).
pont. A biróküldés jogát a felek és aggályos bíróság
Oly fél, ki perelhetési személyes
meghallgatása mellett a hétszemélyes tábla gyakoképességgel
nem bir, utólagos jóváharolja. (Orszb. szab. 1.42. §.) Az itt idézett törvények !
bővebbek és határozottabbak a javaslatnál.
x
' ) Az osztrák polg. perrendtartás a perköltsé) V. ö. osztrák polg. perrendt. 2. §. c) és 3. §'
geknek önálló fejezetet ( X X I V . ) szentel.
Magyar törv. 1 : 51., 111., 126. 1715 : 68. stb.

gyás fenntartásával személyesen is bíróság elé bocsáttatik, ha a késedelem
veszélylyel van egybekötve (53. §.).
Több személyek mint pertársak,
közösen perelhetnek vagy pereltethetnek, ha jogaik vagy kötelmeik ugyanazon tény- s jogalapból származnak.
(55. §.). Ilyetén pertársak rendszerint
egy személynek tekintetnek, tehát egyik
pertársnak támadó és védő érvei a többiekre is kiható erővel birnak. (58 §.)1).
Kötelességök azonban, ha csak érdekeik ellenmondásban nincsenek, magukat egy közös meghatalmazott által
képviseltetni, ellenkező esetben ilyent
a törvényszék elnöke rendel (59. §.) 2 ).
Valamely perbe egy harmadik fél,
ki a peres tárgyra egészben vagy részben kizárólagos igényt bizonyíthatni
vél, mindaddig heavatkozhatik, mig a
per végleg el nem intéztetett (főbeavatkozás 60. § ), s ez által a főper elintézése a beavatkozási kérdés jogérvényes
megoldásáig elhalasztva marad.(61. §.)
Mellék-beavatkozás esete akkor áll
elő, ha egy harmadik azt állítja, hogy
valamely öt illető jog a perben álló
felek egyikének győzelmétől függ, vagy
annak pervesztesége által veszélyezve
van. A mellék beavatkozó bármikor felléphet, s a pert azon állapotban
tartozik átvenni, melyben a beavatkozáskor találta (63. §) 3).
') V. ö. osztrák polgári perrendt. 67. s köv. §§.
A 41. §-ban: „ha több pertársak közül a törvénynapon néhányan megjelentek, mások elmaradtak:
az utóbbiakról feltétetik, hogy a megjelent pertársak azon tárgyalásához állanak, mely részökre a
legkedvezőbb."
2
) Osztr. perrendt. 67., 68. §§. Ez utóbbi nem
helyesen iktatta e lényeges szabályt a „kézbesítésr ő l " szóló fejezetbe, m e r t itt lényegileg a pertársak
közös képviseletéről, nem pedig a kézbesités mikép
teljesítéséről van szó. A hiba onnan származik, hogy
az osztrák perrendt. a feleknek külön fejezetet nem
szentel. A magyar eljárásban 1. orsz. szab. I. 64. §.
A 65.§.,mely e szabály elmulasztása esetében a kézbesitvények átvételére gondnokot r e n d e l : megfelel
a német perrendt. 59. §-sának.
3
) A beavatkozásról 1. orszb. sz. I. 79. s köv. §§.

Azon fél, ki pervesztessége esetére
magát egy harmadik ellen szavatosságra vagy kártérítésre jogosítva véli:
tartozik ezt annak a per oly mozzanatáig, mig a védelem lehetséges, Írásban
bejelenteni s egyszersmind az addigi
tárgyalásokat másolatban kézbesittetni
(65. §.) <)•
Ki valamely dologbani követeléssel,
mint a dolognak birtokosa támadtatott
meg: a főügy tárgyalása előtt joga van
ezt megtagadni, ha azt állítja, hogy a
dolgot más nevében birja, s egyszersmind a tulajdonost megnevezi (68.§.)2).
A perköltségeket, megtérítési igény
fenntartásával, mindenik fél viseli. A
birói cselekvényekkel, melyek mindkét
fél érdekében történnek, — egybekötött költségek mindegyik fél által
egyenlően előlegezendők (69. §.) 3).
A vesztes fél a szükségképeni költségeket, ellenfelének megtéríteni tartozik. Mily költségek
tekintendők
szükségeseknek: a bíróság ítéli meg
(70. §.) 4 ).
Ha a peres felek részint nyertek,
részint vesztettek: a költségek kölcsönösen megszüntetendők (72. §.) 5).
Képviselők és meghatalmazottak is
elmarasztaltathatnak azon költségek
személyes viselésére, melyeket vétségök által okoztak (74. §.) 6).
') Az osztrák polg. perrendt. (24. s köv. §§.)
szoros zárt határidót rendel a szavatosság bejelentésére, — tartozván azt felperes a kereset meginditása előtt, alperes írásbeli eljárásnál az ellenbeszédrei első határidő felében, szóbeli eljárásnál pedig,
mielőtt a peres ü g y tárgyalásába bocsátkoznék, a
biróságnál benyújtani vagy jegyzőkönyvbe iktattatni. Ugyanazon szabály érvényes alperesre nézve a
magyar törv. eljárásban is (orszb. szab. I. 85. §.).
2
) Ezen §. az osztrák polg. tkönyv 375. §-ára
emlékeztet. „Ki valamely dolgot más nevében bir, a
tulajdoni kereset ellen magát az által ótalmazhatja,
hogy elődét megnevezi és magát az iránt igazolja."
3
) V. ö. ósztr. polg. perrendt. 217. §.
4
) Osztr. polg. perrendt. 573. §. és 1840: X V .
tczikk I I . R. 128., 129. §§.
5
) Osztr. polg. perrendt. 576. §.
6
) U. o. 588. §.

A követelt költségek felszámitandók, s a jegyzék, megállapítás végett
a törvényszéki jegyzöségnél leteendő
(75. §.). A költség-jfgyzék másolatban
netáni ellenészrevétel végett (78. §.) az
ellenfélnek is kézbesittetik (77. §.) 1).
Külföldi, ha mint felperes vagy
mellék-beavatkozó fellép, alperesnek a
perköltségek iránt, a törvényben meghatározott eseteken kivül, biztosítékot
adni tartozik. (79. §.) A biztosíték anynyi összegnek, mennyire alperes költségei valószínűleg fölmennek, előleges
letételében (80. §.), vagy kezesállitásavagy zálo^adásban áll (83. §.).
Ki bebizonyíthatja, hogy a perköltségeket, maga és családja szükséges
tartásának sérelme nélkül nem visel
heti, szegényi jogért folyamodhatik, —
azonban igényét, illetőleg védelmét, a
végett, hogy nem konokul perel, — az
illető hatóságnak eléje terjeszteni köteles (88. §.) 2).
Meghatalmazottkép (P rocessbevollmachtigter) csak személyes perelhetési
képességgel birók, s nőszemélyek csak
a 115. §-ban emiitett felek helyett, működhetnek (99. §.) 3).
Egyes bíróságoknál a felek akár
személyesen akár meghatalmazottálral
eljárhatnak (100. § ). Törvényszékeknél
jogositott ügyvédet kell a képviseletre
meghatalmazniok (101. §.) 4).
A meghatalmazás minden ügyre
vagy csupán egy pörre (104. §), továbbá a törvényszéki ülés előtt szóval,
') U . o. 583. §• A költségjegyzék az ellenféllel
nem közöltetik ugyan, de ennek jogában áll a megállapított összeg ellen fellebbezéssel élni.
2
) U. o. 581. §. A német perrendtartási javaslatnak azon határozata, hogy szegényi bizonyitványt
csak annak megállapítása után ad, hogy folyamodó
nem konokul perlekedik: igen helyes.
3
) U. o. 31. §. 1729: 24. tczikk, 1840: X V . tczikk,
II. R. 220. §. stb.
4
) Osztr. polg. perrendt. 4. §. 3. pont, és 30. §.

vagy azon kivül Írásban adathatik (105.,
106

§§.).

A meghatalmazás az eljárás és végrehajtás minden tényeire kiterj< d, —
különös megbízás csak a következő
esetekben kivánta'ik : egyezség, a követelésnek egészben vagy részbeni elengedése, választott biróság szervezése,
az ajánlt eskünek el nem fogadása a
pertöli elállás, pénz és pénzérték felvétele (108. §) «).
A meghatalmazás felmutatását mind
az ellenfél, mind a biró követelheti;
utóbbi azonban, ha a képviselet ügyvéd
által történik, csak azon esetnél, melyben az ellenfélnek a megbízás hiányaért szót emelni alkalma nem volt
(113. §.).
Ha a fél helyett meghatalmazott,
azonban megbízás nélkül jelenik meg,
ugy tekintendő, mintha meg sem jelent
volna, — kivévén, ha a nyert megbízás
alaposan gyanítható, vagy az észlelt
hiányok jóvátétethetnek (114. §.) 2).
Oly személyek, kik a féllel egyenes
ági vagy oldalágon inásodizigleni rokonságban vagy sógorságban, avagy
házastársi viszonyban állanak : mint
meghatalmazottak megjelenhetnek; —
azonban a megbízásnak utólagos beadására zárt határidő alatt szoritandók (115. §).
Szószólók (Beistand) csak a fél vagy
meghatalmazottja jelenlétében s csupán
annak ki egitéseiil léphetnek fel (119.
§ ); s ilyenek a társas biróság előtt csak
ügyvédek,rokonsági vagy sógorságiszemélyek és házastársaklehetnek. ( 1 2 l . § )
A törvényszéki végrehajtók, mint
közhitelességii személyek, önállólag s
felelősség mellett járnak el (123. §.).
(Folytatása következik.)
') V . ö. osztr. polg. tkönyv 100?. §.
) Osztr. polg. perrendt. 42. §.
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Az 1743 4-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Folytatás.)
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.)

II.
Károly császár 1740. okt. 20-án meghalt.
A pragmatica sanctio értelmében a trónkövetkezés Mária Teréziát illette. A királyasszony erdélyi udvari korlátnoksága által,
már következő napon okt. 2l-én megküldte
az assecuratorium diplomát, melyben tudatja
atyjának halálát, a maga trónralépését, s elrendeli, hogy további intézkedésig is minden
hatóság megszakasztás nélkül fol} tassa működését. „Assecuramus autem — mondja
végül — vos verbo nostro regio, non secuset
alios quosvis cujusque gradus et conditionis
subditos nostros, nos nullám principis et
regis boni inunus intermissuras, quin imo
omnes et singulos in communi et particulari,
in earum juribus, legibus, privilegiis, imraunitatibus et indultis, quae videlicet a sacratissimo quondam Principe dominó Leopoldo
Romanorum imperatore ac Germaniae Hungáriáé Bohaemiaeque etc. rege et Avo nostro
desideratissimo, seu diplomatice, seu aliis,
sacrum hoc diploma secutis benignissimis
resolutionibus et sanctionibus eidem nostro
Principatui concessa et indulta í'uere, prout
per gloriose defunetum sacratissimum quondam P r i n c i p e m J o s e p h u m etc. regem praede
cessorem et patruum nostrum, necnon alte
dictum Genitorem nostrum charissimum factum est, nos quoque eo, quo in vos, charumque Principatum nostrum ferimur afféctu,
non modo clementer confirmaturas, verum
etillibate conservaturas, cunctaque et singula
benigne promissa effectui tnancipaturas."*)
Hasonló leiratokkal pótolták József óta a
trónralépő fejedelmek a korábbi fejedelmi
conditiokat, az országgal azonban az országgyűlésen collective, s helységenként
külön-külön letétették a homagiumot.

mint atyjának egyetlen örököse tényleg
átvette az uralmat, miből kivetkezik, hogy
a rendek is tegyék le a homagiumot a megnyitandó országgyűlésen, melyre ő biztosul
az erdélyi hadiparancsnokot herczeg Lobkowitzot nevezte ki, mint a kinek kezei közé
leend a homagium leteendő. A jelen nem
levő nemesek és mások megyéikben, vidékeiken, városaikon vagy más helyeiken az
1713-iki modalitas szerint fogják azt letenni.
Kirendeli továbbá a leirat, hogy az országos
elnök távollétében a rendek válaszszanak
mindenek előtt a szokott mód szerint országos elnököt ,,absque tamen consequentia,
autpraejudicio inde formando"; azután előrebocsátván, hogy valamint atyja küldött már
a királyi kormányszékhez, a jezsuiták kérésére, leiratot, hogy az ezen rend iránt ellenséges törvényeket eltöröljék , ugy ő is
felhatalmazza a rendeket hogy ezen irt
articulusokat eltöröljék. Végül felhozza, hogy
a rendek már atyját felkérték, hogy engedje
meg nekik, hogy sérelmeiket saját követeik
által, élő szóval terjeszthessék elébe, s az
országnak mint határszéli tartománynak helyzetét felderíthessék. E tárgyban már a kormányszék is folyamodott ő hozzá a királyasszonyhoz. Ennek alapján ő megengedi,
hogy az országgyűlés követeket válaszszon,
kik gyűlés végeztével s a homagium letétele
után feljőjenek az udvarhoz, a hol kézcsókra
fognak bocsáttatni, a hitet előtte az ország
nevében leteendik, s felhatalmaztatnak, hogy
kérelmeiket panaszaikat, sérelmeiket elébe
terjeszszék.*)

A gyűlés Szebenben febr. 20-án 1741-ben
megnyílt. Febr. 23-án herczeg Lobkovvitz
főhadiparancsnok és királyi biztos átküldte
az országgyűléshez a fejedelmi propositiokat,
F ő k i n t ezen homagium letételére a ki- melyek szokás szerént a királyi leiratnak átrályasszony 1740. decz. 30-áról 1741. febr. írását foglalták magukban s ezzel tartalmilag
20-ára Szebenbe összehívta a rendeket. A és lényegileg megegyeztek.**) B á r minden
leirat előrebocsátja, hogy a királyasszony í külforma a múltból vétetett át, mulhatlanul
fel kelle tűnni, hogy a leiratnak két pontja haj*) Az erdélyi Muzeumegylet birtokában levő lamot mutat a törvényességhez közeledésre:
egykorú másolatból. Gr. Kemény Sámuel Grammatophylaceum Transsilvanieum. T. X I V . Miscellanea.
1 8 - 1 9 . 11.

*) Egykorú másolat ugyanott 20 —23. 11.
**) Egykorú másolat u. o. 24 26. 11.

az, mely a jezsuiták kiczikkelvezésére vonatkozik, s az, mely megengedi, hogy a sérelmeket követség által terjeszszék a királyasszony elébe. Remélhetővé lett ez által,
hogy az országgyűlés azon helyzetbe fog
hozatni, hogy — mint a fejedelmi korszakban — törvényes articulusokat hozhasson.
De érezték légyen bár ennek vágyát a hazafiak, ellenszenvök a jezsuiták iránt nagyobb
volt, hogy sem arra könnyű szerrel rá állót
tak volna, s különben is egy körülmény ez
idő szerint lehetetlenné tette azt: a törvényes országos elnök nem volt jelen. Az országgyűlés eziránti óvását jegyzőkönyvben
fejezte ki, midőn a gyűlést eongregatiónak
s nem diaetának nevezte. A választást azonban végrehaj tá, — gr. Kornis Istvánt ültetvén az elnöki székbe, azonban a leirat kivánata szerint megjegyezve: hogy ez ,,sine
praejudicio vei eonsequentia in futurum"
hajtatott végre. De ezzel a jezsuiták ügyének tárgyalását kikerülték.
Következett a hitletétel márczius 2 án a
kormányzó, kormányszék és országgyűlés
által. Megesküdtek, hogy a fejedelemhez
örököseihez ,,hivek, engedelmesek, igazak és
tökéletes subditusok,barátinak baráti, ellenségeinek ellenségi lesznek," hogy személye,
állapota, méltósága, tisztsége és birodalma ellen sem titkon, sem nyilván nem törnek, mást
arra nem segítnek, sot ha ilyesmiről tudomást
vesznek, azt feljelentik*). Aztán a homágium
letételről ünnepélyes okmányt állítottak ki;
minekutána a királyi biztos előterjesztéséből
s az assecuratorium diplomából meggyőződtek a királyi felség üdvös czélzatairól, s az
1722-iki országgyűlés által elfogadott és
eredetiben meglevő pragmatica sanctiot újra
fontolóra vették, ugy találják, hogy ezen
alaptörvény ereje teljesen rájok tartozik,
minekutána Y I . Károly ő felsége már megszűnt élni, s összes birodalma leányára Mária
Teréziára fejdelmökre szállott névleg, különösen, valóban és tényleg ők is előszóval
letették a hűség esküjét, meggyőződve,hogy
ő felsége anyai gondja alatt üdvöt, nyugalmat s békét találandnak, és egyszersmind
kérve, hogy az assecuratorium diplomában
ígértek teljesedésbe vétessenek. S egyszersmind az okmányt aláírásaikkal s a kormányszék és három nemzet pecsétjeivel megerő*) E g y k o r ú másolat u. o. 33,34. 11.

siték.*) Aztán egy febr. 7-én kelt udvari
rendelet alapján a királyi biztos márcz. 7-én
kelt átiratával az évi adóösszegnek meghatározását tűzte ki tárgyalás alapjává, — fentartván az eddigi gyakorlatot, hogy az adóösszeg meghatározása felett a királyi biztos
és rendek együtt szoktak kiegyezni. Ez
ügy bevégzése után az udvarhoz küldendő
sérelmi deputationak tagjait választották
meg; s a névsort Lobkowitznak bemutatták.
M é g egy pár más ügy eldöntése u t á n a gyűlés máj. 18-án eloszlott.
E gyűlés tehát csak részben h a j t o t t a végre
azt, mire a királyi propositiók szerint össze
volt híva: a jezsuitákat terhelő törvényeket
nem tette érvénytelenekké. A dolog a rendek
ellenszenvén tört meg, s ennek eszközlésére
a statuum praesidensségi viszályos kérdés
igen is alkalmas ürügynek tetszett. Sot a
gyűlés fölhiva érzé magát, intést bocsátani a
páter jezsuitákhoz, ,,hogy a magok privatumát ne vegyítsék az ország dolgai közé."
Azonban a királyné némely halaszthatatlan
ügyek — ujonczok és hadi adó megszavazása
— végett 1742. márcz. 20-ára u j gyűlést
hirdetett, mely a gubernium által kinevezendő elnök alatt a szokásos ünnepélyes formák mellőzésével tartassák meg. Ezúttal
csak a halasztást nem tűrő dolgokat akarta
ellátni; de nem hagyott fel azon tervével,
hogy a vallásügyet szabályozza — csakhogy
most már nyomatékosabban szándékozott
eljárni.
E czélból aug. 20-ára Szebenbe országgyűlést hirdetett. A királyi propositiokat
jul. 20-áról leküldötte. Királyi biztossá gr.
Czernin Theobaldot erdélyi főhadiparancsnokot nevezte ki. Azután óhajtását fejezé ki
leiratában, hogy a rendek articulusba igtassák az 1722-ben elfogadott pragmatica
sanctiot, miután egy más gyűlésen, az 1724ikin ugy nyilatkoztak a rendek, hogy ezen
örökösödési szabályzat az ország köztörvényei közé volna igtatandó ,,interea vero,
donec id in opusredigiet articulum superisto
actu confici modalitate consveta confirmandus ad augustam aulam mitti potuisset" tetszett a mindenható Istennek a királyasszony
apját az élők sorából kiszólítani. E z z e l kapcsolatban mind azon törvények, melyek ezen
örökösödéssel s a királyi joggal és tekintély*) Egykorú másolat u. o. 29,30. 11.

lyel ellentétben állanak, s melyek ,,in corpore I ügy az országgyűlés,elé terjesztve, arról egy
legum transsilvanicarum intacte adhuchaben- azon időben kelt követjelentésből *) hitet u r " törvényesen eltöröltessenek, melyre már les felvilágosítást n y e r ü n k : „az ország a
a hű karok és rendek igéretetis tettek s melyet felséges
udvarnál megfordult
követei által
©
ö
esak azért nem hajthattak végre, mert nem in anno 1742. 10. Augusti Managetta u r a m
volt törvényes országos elnök, mint a kinek által tött rövid írásában, hogy ha a felséges
jelenléte a törvényalkotáshoz mulhatlanul lotharingiai herczeget ő serenitását invitálná,
szükséges. Miután azonban, mint látni fog- az ország ad eorregimen hujus etiam P r i n c i juk, egy mellékelt udvari rendeletből e ne- patus exemploHungáriáé jam praemissio, tehézség is el van háritva, meg van győződve a hát, (hogy a Managetta szavaival éljek) id
királyasszony, hogy a kormányszék és rendek Suae Majestati gratissimum fore, eundemque
kiváló hüségöknek bizonyítványát adandják singularem
devotionis actum filialis# amoris
O
az örökösödésnek törvénybeigtatása, az em- indicem benígnissime acceptatum i r i , sőt
iitett törvényeknek pedig kiczíkkelyezése ejusdem anni 1742. 18 Augusti, midőn affiáltal. Reméli továbbá a királyasszony, hogy dálták volna a követ urak ő felségét, hogy
anyai várakozásának elég lesz téve az általis, t. i. az ország ingyen sem kívánja frustralni
hogy azon törvények, melyek a cath. vallásnak ezen felséges herczeg ő serenitása iránt való
praejudicalnak s azok is, melyek a jezsuitákat őfelsége appetitusát, consiliumát, non modo
Erdélyből kitiltják és ezek pártfogóit hüt- accepta est haec ansa a parte aulae, sed arlenségi nota alá vetik, el fognak töröltetni, repta, igen nagy és kiváltképenvaló k e d v é t
valamint P a t a i András jezsuitának s a ko- jelentvén ő felsége ezen corregentia acceplosvári kollégiom rectorának már a rendek tatiójának hova hamarább leendő effeetuatioáltal is ismert kérelmére ezen kollégiomnak jához. A honnan rescribáltatván a méltósájavai a pura fiscalitasok közül ki fognak gos követ urak által a nemes országnak ő
töröltetni, s ez által a királyasszony atyjá- felsége kegyelmes intentíója, legotta'n verinak megelőző években több leirattal nyilvá- ficalni, sororio quasi invitationis nexu el
nitott óhajtása s következőleg az övé magáé nem m u l a t t a , hanem azon felül említett
is teljesedésbe vétetik. Azután áttér a király- 1742-ik esztendőben nomine statuum et o r asszony az adóügyre s előszámlálja ennek dinum alázatos invitatioját küldötte az orsokféle hiányait, az uzsora dolgára, midőn szág ő serenitásához. Mely honorifica invipénzt, gabnát, bort kölcsönöznek a közterhek tatioját az országnak ő serenitása nálunk
alatt nyögő népnek, még pedig annyi teljesí- extalt rövid levelében igen kedvesen vévén,
tendő napszámra, mennyi a törvényes hatos felséges asszonyunk eleiben submittalandó
kamatot is sokkal felülmúlja, s mindezek- könyörgéseink promotiojában ő felsége előtt
nek orvoslását sürgeti. V é g ü l megerősitl omni nisu et conatu munkálkodni ad securiazon még 1714-ben hozott törvényczikket, tatem p a t r i a e juriumque tam in communi
mely Erdélyben és a Részeken szabályozza quam in privato omnium conservatione illia jobbágyok és zsellérek heti munkanapszá- bata igyekezik."
mát, az elsőkét négy, az utóbbiakét három
A rendek e készsége mellett végzés k e l t
napra tevén. *)
e tárgyról s az előleges lépések meg is t é Volt a királyasszonynak egy más óhajtása tettek, de az törvényesen nem articulaltatott.
is, melyet azonban nem leiratilag, csak ize- Ugyanazon okok hatottak most is, melyek
nettel sürgetett azon küldöttség által, me- az 1741-iki tanácskozásokat meghiusiták.
lyet a mult évi országgyűlés tisztelgés s a Czernin a királyi előterjesztvényeket és lesérelmek felterjesztése végett juttatott a
*) Officiosa Relatio ablegati Sedis Siculicalis
királyasszony elébe, smely férjének EerenczMaros (gróf Kemény Józs. hibásan irta a czimre
nek corregentiáját illette, mint a mely a po- Csik, mint ez magának a terjedelmes relationak
zsonyi országgyűlésen 1741-ben Magyaror- szövegéből kitetszik, melyben ugyanis virágzó u n i t .
szág részéről, bár sok nehézség s ellenállás és ref. statusról, továbbá Tordamegyével f o l y t a t o t t
után, végre is elfogadtatott. Hogyan lett ez határvillongásról, s nem is Csik- hanem N y á r á d -

Szerdáról van szó) super actis, factis et cursu Comitiorum Cibinium ad 1744 promulgatorum, mint ezt
*) Gróf Kemény Sámuel idézett gyűjteménye velem a gróf Kemény József-féle gyűjteményből
43—49. 11.
Szabó Károly barátom közölte.

iratokat egy sept. 13-án kelt átirattal *) küldte
az országgyűlésre. A királyi előterjesztvények ugyanazok voltak, melyeket a jul.
20-iki leirat felsorolt, de az átirat vége a
királyasszonynak a főbb hivatalokra tett kinevezéseit is tartalmazta. A kinevezések az
országgyűlési canditatiok alapján tétettek,
s köztük volt az országgyűlési elnökség is,
mely hivatal g r . Bethlen Ádámmal töltetett be.
A rendek nem kis zavarba jöttek. Nem
volt bátorságuk kimondani, h o g y ők a régi
vallásügyi törvényczikkek módosítását s főként a jezsuiták inarticulázását ellenzik. E
helyett oda munkáltak, hogy az országgyűlést
tegyék határozathozatalra képtelenné. A
statuum praesidens számára olyan esküformát készítettek, milyenre ez a hitet letenni
vonakodott. A viszályt nem is egyenlitették
ki, — s ekkép nem levén elnök, articulusokat
nem is hozhattak, s minthogy az országban
különben is ragály dult, oct. 8-án eloszlottak.
A rendek makacssága boszantá a királyasszonyt. B e l á t t a , hogy mind e halogatás
csak ürügy, sürgettetett a cath. status és
jezsuiták által is, s ezért tervének kivitelét
egy egészen u j a n összehívandó országgyűlés
által akarta eszközölni. E végett 1743. j u n .
5-én kiadta leiratát: nem kétkedik, hogy a
mult évi országgyűlés készséggel hajtotta
volna végre az általa kivánt törvények alkotását, ha ebben nem gátoltatik. Miután a
ragály megszűnt, s mindazon akadályok,
melyek a mult gyűlés eredménytelenségét
okozák, el vannak hárítva: jónak látja a hű
Erdély r e n d e i t uj gyűlésre hivni össze,
melyre biztosul újra gróf Czernint nevezi ki,
s melynek tárgyaivá a mult évben elmaradtakat tűzi ki azokkal együtt, melyekről g r .
Czernin f o g j a őket értesitni.*)
Megjelenés határnapjául aug. 21-ike lőn
kitűzve. D e ha a királyasszony leirata kegyelmesen hangzott is, annál élesebb volt a
gr. Czernin átirata, melyet ez aug. 26-áról a
*)Gróf Kemény Sámuel idézett kézirati g y ű j t e ménye 53 — 59 11.
**) U g y a n a z o n gyűjtemény, 60—61. 11.

rendek közé küldött. Teljes az szemrehányással. Kezdete szól a ragályról. Azután
felhozza, hogy az uj országgyűlési elnök számára az esküforma a kormányszékkel egyetértve megállapittatott. Nem bírálja, hogy
mire vezethetett volna a rendek eredménytelen eloszlása. A királyt a szomszéd M a gyarországhűségének bizonyítványaival örvendeztette meg s Erdélytől is hasonlót várt
volna. De némelyek nem ügyelve a haza
törvényeire, esküjökre, bal magyarázatokat
támasztottak, illetlen kiáltásokat hallattak,
s ekkép megzavarták a hű rendek elméjét és
elhalasztását eszközlék azoknak,mik a király
s haza javát eszközlendették volna. A királyasszony az ország jogait, kiváltságait a legszélesb alapon erősítette meg, biztositotta a
rendeket, hogy a korlátnokság újraszervezése legközelebbről várható, valamint a sérelmek orvoslása is meg fog történi. De tekintetes karok és rendek! nincs kárhozatosabb a
hálátlanaágnál, s ezt levetkezve mindenki
fogja érezni, hogy annyi jótétemény után,
mivel tartozik a király anyai szeretetének,
s ezt meg is várja, ha nem is mindenkitől,
de az országgyűlés nagy részétől. Azonban
a rendek szabad tanácskozásának nem akarja
útját állani, csak hogy az zablátlansággá ne
fajuljon. Ne tápláljon tehát Erdély kebelén
kígyókat, egyesüljünk a fejdelem szolgálatára s a közjóra, száműzzék a rendek körükből a pártviszályt, száműzzék a hangot,
mely annyira megszomoritá anyjokat. Fontos
ügyekről van szó: a királyi akarat végrehajtásáról, a haza boldogságáról s a köz
egyetértésről. **)
A kormányszék, azon tény által, hogy
az udvarral egyetértve eldönté az elnöki eskü kérdését, különválasztá ügyét a rendekétől. Befolyása az országgyűlésre különben
sem alapult törvényen s most ennek részéről
minden további alkotmányos ellenállást lehetlenné tett. Gróf Bethlen Ádám letette az
esküt s most már a tanácskozásokat meg
kelle kezdeni', mert ü r ü g y a halasztásra
többé nem volt,
(Folytatása következik.)
*) Ugyanazon gyűjtemény 62—64. 11.

Jogirodalom,
6. Nemzet gazdaságunk
és a
vámpolitika
folytonos
tekintettel
törvényhozási
feladatainkra és társadalmi teendőinkre az anyagi
érdekek terén. A m.tud. akadémia által 1000
ft- dijjal koszorúzott pályamunka. Irta Kautz
Gyula, egyetemi tanár, m, tud. akad rend.
tag és országgyűlési
képviselő. Első fele.
P st, Heckenast Gusztáv. 1866. 304. I.
—w. Az akadémiától koszorúzott eme
fennirt pályamunkának első fele imént hagyta
el a sajtót; pályamunka — tehát már előre
óvást tesz minden kétkedés ellen, a korszerűséget s nélkülözhetlenséget illetőleg. És
valóban, ha nemzetgazdászati irodalmunk
terén minden ujabb terméket, mely gazdálkodásunk elméleti vagy gyakorlati mivelésében közrejárul, megelégedéssel veszünk:
ugy kétszerezett örömmel fogadjuk azon
művet, mely hazánk nemzetgazdászati jövőjének kulcsát foglalja magában. Azon átalakulás Titán, mely az 1848-diki törvények és
események folytán a haza társadalmi viszonyaiban jelenkezett, senki sem kételkedett,
hogy gazdasági fejlődése és törekvése is el
fogja hagyni az addig j á r t utakat. A jelenleg együttlevő törvényhozástól reméli a
soknemű viszontagság után meg nem tört
nemzet az 1848-diki vivmányok betetőzését;
ezzel meg lesz téve a nemzetgazdászati téren az, a mit a törvényhozástól méltán követelhetni. De számos nemzetgazdászati
alakulás nem f ü g g a törvényhozástól —
ezekre nézve az egyesek, a család, a társadalom, a döntő eleinek; jeles szolgálatot tesz
a hazának, ki az utóbbiakat a reájuk várakozó feladatokkal mégismerteti. Kautz műve
mig egyrészről a törvényhozás feladványait
fejtegeti, másrészt oly dús anyagot hord
össze, hogy az utóbb jelzett irányban is jó
hatással kell lennie.
Sajátképeni birálatot az előttünk fekvő
műről alig Írhatunk; nemcsak azért nem,
mert a mű még nincs befejezve, hanem mert
azon része a munkának, mely az átalános
elvek kifejtésével sajátképeni alapját képezi
az egész nemzetgazdászati programúinak, bizonyára csak oly elveket fejteget, melyeket min 7en gondolkodó s a tudomány vivmányát tisztelő nemzetgazdász magáénak
t'og vallani. A nemzetgazdászat mai állapota

folytán bizonyos elvek mellett s bizonyos
elvek ellen harczolni aligha nem tűnnék nevetségesnek. Ezen lapjai a műnek teljesen
bírván tetszésünket, a többi részeket, az
első részben kifejtett elvek alkalmazását, jó
hiszemben kell elfogadnunk, mert kénytelenek vagyunk bevallani, hogy azon apparatum, melylyel a vizsgáló s rostáló Ítésznek
az ott Összehalmazott tényeket bonczolnia
kellene, nem áll rendelkezésünkre s aligha
csalódunk, ha azt tartjuk, hogy szerző is
csak nagy fáradsággal volt képes összehordani. H a tehát mint mondók sajátlagos birálatot irni nem szándékozunk, örömmel
teljesítjük olvasóink iránti kötelmünket, kik
méltán elvárhatják tőlünk, hogy nemzetgazdászati irodalmunk ezen ujabb termékét
bárha röviden bemutassuk; szabad legyen
mindjárt itt reményünknek kifejezést adni,
vajha minden egyes olvasónk a mű tanulmányozása után meggyőződnék, vajmi nehéz
vala a dústartalmu könyvet rövid vázlatban
ismertetni.
A jelen kötet három részt tartalmaz; az
első a közgazdasági alapnézetekről s különösen a szabadkereskedés és védvám kérdéséről értekezik, a második az osztrák birodalmi vámrendszert fejtegeti s a közgazdasági
politika hatását Magyarország anyagi fejlődésére; a harmadik végre nemzetgazdaságunk jelen állását, szükségeit és feladásait
tünteti föl.
Az első, mintegy 85 lapra terjedő
részt kimerítő értekezésnek mondhatni a
szabadkereskedésről, mely eléggé meglátszik, mennyire átgondolta szerző a roppant
anyagot. Sajnáljuk, hogy nem kisérhetjük
szerzőt fejtegetéseiben a közgazdaságról átalán, a földipar, műipar, kereskedés, külkereskedési politika és a vámügy jelentőségéről ; sajnáljuk, hogy elő nem adhatjuk a
szerző nézetei okadatolását a szabadkereskedést illetőleg. Meg kell elégednünk azzal, ha
dióhéjba szorított eredményeket közölhetünk.
A szabadkereskedés és védvám nagy
vitakérdésének legegyszerűbb megoldása —
mondja a szerző, vizsgálódása eredményét
néhány főtételbe összefoglalni igyekezvén —
azon fő és irányelv kijelentésében áll, hogy
a nemzetközi kereskedésben * szabadság és

szabad mozoghatás mindenkor a szabály és
a normális állapot, a mely kétes esetekben
mindenkor fenntartandó; mely alól azonban
fontos tekinteteknél fogva s bizonyos időre
s körülményekben kivételeknek is hely
adandó, csakhogy e kivételeknek mindenkor
illőleg igazoltaknak kell lenniök. — Ez átalános fő és irányelvnek természetes folyományait pedig az osztrák birodalom legnagyobb szaktekintélyei egyike, Hock, ismeretes
remek munkájában a közadók és államadósságokról ilyképen formulázza: ,,szükséges
volna korunkban a nemzetközi áruforgalom
terén, ép olyformán, mint azon international
szerződések és egyezmények, melyek századunkban, a nagy emberiségi kérdések népjogi elintézésére — péld. a rabszolgaság és
kalózat eltörlésére, a nagy folyamokoni hajózás felszabaditására, a szellemi tulajdon
biztosítására, vétkesek kiadására — nézve
megköttettek: egy nagyszerű átalános szerződés, mely a nemzetgazdaság következő
nagy elveit j u t t a t n á érvényre: mellőzése
minden átviteli vámoknak; semmiféle kiváltságolása egyes vidékek határok, hajók és
termelési országnak; megszüntetése minden
kiviteli praemiumoknak; eltörlése — igen
kevés kivétellel — minden kiviteli vámnak;
a bevitelnél semmiféle prohibitio, csak igen
kevés fogyasztási, és a körülmények által
egy ideig követelt védvámok; végre átalános
vámkartell, azaz egyezkedés a közös határoknak dugárusság elleni kölcsönös megótalmazására nézve — és mindazon forgalomkönnyitések életbeléptetése, melyek a személy- és
áruszállítás gyorsasága és olcsósága érdekében kívánatosak. — A mi pedig a vámtariffat
illeti, az ép ugy, mint maga a vámpolitika
rendszere, mindenkor a nemzet közreműködésével, illetőleg szakértők és érdeklettek
által mindenoldalulag történt alapos fölvételek (enquétek) nyomán állapittassék meg.
— Azon kérdést illetőleg, váljon czélszerübb-e, ha az állam külforgalmi vámtariffáját az idegen országokkal kötött különös
kereskedelmi szerződések alapján állapítja
meg, vagy ilyenek nélkül önálló tariífarendezést vesz eszközlőbe? kiemelendő, hogy

átalános, minden népre és minden időre alkalmazható főelvet felállítani felette nehéz, s
hogy korunknak irányulata e téren is oda
czéloz, hogy az egyes országok vagy népek
által élvezett kedvezményeket átalánosokká
változtassa, azaz a többi országokra s népekre is kiterjeszsze, s h o g y szerződések kötése vagy meg nem kötése j ó részben már
nem is függ egyes statusoktól, hanem, hogy
legtöbben, akarva nem akarva, a nagy hangadó nemzetek kezdeményezése folytán azok
vámpolitikai iránylataikhoz alkalmazkodni
kényszerülnek.
Nagy vonásokban előadtuk azon eredményeket, melyeket a szerző nyomozásai
folytán a szabadkereskedés és védvám kérdésében kifejt; nemzetgazdaságunkról akarván a szerző nyomós szavazatát közzétenni,
igen czélszerüen cselekvék, hogy előbb azon
fogalom jelentőségét kellő világba helyezte,
mely az egész tárgyra nézve elhatározó fontossággal bir. Alapja ez, mint mondók, a további összes épületnek; a ki az utóbbit akarja
megdönteni, a kifejtett tételek czáfolatával
kellend kezdenie. Áttérünk a másik két
részre.
(Folytatása következik.)

Jog- és államtudományi könyvészet.
27. Függelék az ideiglenes törvénykezési
szabályokhoz. Első folyam. (1861—1863.)
Második kiadás. Kiadja Heckenast Gusztáv.
P e s t 1864. Ára 2 ft. Második folyam. (1864.)
1865. Á r a 2 ft. 30kr. Harmadik folyam, első
füzet. (1865. január—junius.) 1865. Á r a 60
kr.; második füzet. (1865. julius—deczember.) 1866. Ára 60 kr.
28. Külön függelék az ideigl.tör v. szabályokhoz : bélyeg- és illetékszabályok. Ára 1 ft.
29. Külön függelék az ideigl. törv. szabályokhoz : ideiglenes sajtó-rendszabályok.
Ára 40 kr. o. é.
30. A pragmatica sanctio keletkezésének
története. Osszeállitá Imrik József. Pest,
1866. Á r a 1 ft.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

HCáT Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G a s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, április 16.

16.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. —
a

délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
kiadó-hivatalhoz intézendők.
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Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

A porosz Landrecht.
bérlőnek a haszonbérbe adó Gersdorf
A porosz Landrecht alatt értjük a uri osztályú egyén elleni perében, meporosz államban erővel biró Összes kö- lyet az előbbi az utóbbi ellen a malomzönséges törvények gyűjteményét. (Az pataknak állítólag másfelé szándékosan
„Összes és közönséges" kifejezések alább lett elszármaztatása miatt indított, ala Landrecht kötelező ereje, illetőleg peres részére ítélvén az ügyet, ez által
tartalma vázlatánál találják magyará- II. Frigyesnek, a mint aztán később
ezen ügynek megújítása folytán is kizatukat.)
A Landrecht keletkezését megelőző tűnt, mivel az Ítélet ismételtetett, —
jelentősebb lépéseket Nagy Frigyesnek méltatlan haragját vonta magára, egy1746-iki cabineti rendelete kezdette szersmind az 1780. april 14-ki kabineti
meg, melyek a Cocceji Sámuel akkori rendeletet szülte, melyben egy u j törigazságügy-miniszter által szerkesztett vénykönyv kidolgozása meghagyatott
Corpus juris Fridericianumot
hozták és ezzel Carmer nagy kanczellár és
létre; de ez csak némely tartományokra Suarez kamarai törvényszéki tanácsos
nézve ruháztatott fel kötelező erővel és bízatott meg élén egy bizottmánynak,
Cocceji halála után annak egy másik melynek ez utóbbi az illetékes férfiak
javaslatával együtt, mely „Codex Fri- egyhangú szavazata szerint valódi csildericianus marchicusil név alatt isme- laga volt. Javaslata hat részben 1784—
1788-ig kinyomatott, a szakértő közönretes, heverni hagyatott.
A tüzetes munkálkodást azonban az ség elé bocsáttatott és az országrendek
átalánosan elterjedt közvélemény sze- s hatóságok, valamint egyes bel- és
rint egy egyszerű, magán jellegű peres külföldi tudósok észrevételeire méltó
ügyre lehet visszavinni. Történt ugyan tekintettel egy törvénykönyvvé átdolis, hogy a berlini kamarai törvényszék goztatott, mely 1791-ben már szentesíbizonyos Arnold János malomhaszon- tést is nyert, de ez 1792-ben felfüg16

gesztetett, mig végre 1794. julius 1-sö
napján ,,Allgemeines Landrecht filr die
Preussischen Staaten" czim alatt véglegesen törvényerőre emeltetett.
E törvénykönyv lépett a rórnai, közönséges szász- és egyéb subsidiarius
törvények helyére, de maga is csak
mint subsidiarius, segédkutfö oly esetekre nézve, melyekről a particuíaris
törvények és a helyi statutumok hallgatnak.
Hogy pedig a statutumok bizonytalansága megszüntessék, ezeknek öszszegyüjtésére két évi határidő tüzetett
ki, és ezeknek eltéréseik csak fontos
okokból lettek meghagyandók; de ez
csak a keleti tartományi statútumokra
nézve történt meg. Azon részekben,
melyek 1807-ben Poroszországtól elszakittattak és 1814-ben ismét visszajutottak, a Landrecht nagyobb mérvben
érvényes, mivel az időközben megszüntetett törvények többé vissza nem állíttattak. A rajnai tartományokban is
részben a Napoleon-Codex maradt meg,
mig az u j elő-Poineraniában mindig a
közönséges német jog bir érvény nyel.
Idöjártával számos függelékek és
kiegészítések is járultak hozzá és ujabb
revisiója már régóta szándékban van.
Mi a Landrecht rendszerét és beosztását illeti: az egész két részből áll:
Az els'ó rész elörebocsátva egy bevezetést a törvényekről átalában és a
jogátalános elveiről, 23 czimbőláll, melyeknek tárgyai: 1. A személyek és
azok jogai. 2. A dolgok és azok jogai
átalában. 4. A cselekmények és azokból
eredő jogok. 4. Az akarat-kijelentések.
5. A szerződések. 6. A tiltott cselekményekből folyó jogok és kötelezettségek.
7. A birtok. 8. A tulajdon. 9. A tulajdonszerzés közvetlen s 10. közvetett
módjai. 11. Tulajdonszerzési czimek
élők közti szerződésekből s 12. halál
esetére. 13. Tulajdon szerzés egy har-

madik által. 14. A tulajdon és jogok
fentartása. 15. A tulajdon követelése.
16. A jogok és kötelezettségek megszűnési módjai. 17. A közös tulajdon.
18. A megosztott tulajdon. 19. Dologi
és személyes jogok idegen tulajdonra.
20. J o g a dolog állagához. 21. A használat és haszonvételi jog. 22. A telkek
egymásiránti jogosultságai. 23. Az u. n.
Zwangs- und Banngerechtigkeit.
A második rész 20 czimre oszlik.
Az 1. szól a házasságról. 2. A szülők és
gyermekek viszonos jogai- és kötelességeiről. 3. A család egyéb tagjainak
jogai-és kötelességeiről. 4. A közös családi jogokról (alapítványok, hitbizományok). 5. Az uraság és cselédség jogai
és kötelességeiről. 6. A társulatokról,
testületek és községekről. 8. A polgári
rendről (hol a polgári foglalkozások
mind felsoroltatnak és az ipar és kereskedelmi törvények, sőt a váltójog is
foglaltatik.) 9. A nemesi rend jogai és
kötelességei. 10. Az államszolgák. 11.
Az egyházak és egyházi társulatok jogai és kötelességei. 12. Az alsó- és felső
iskolák. 13. Az állam jogai és kötelességei átalában. 14. Az államjövedelmek
és íiscalis jogok. 15 Az állam jogai és
regáléi az országutak, folyók, kikötők
és tengerpartokra nézve. 16. Az állam
jogai-uratlan javak- és dolgokhoz. 17.
Az állam jogai és kötelességei alattvalói különös ótalmára. 18. A gyámságok
és gondnokságokról. 19. A szegény intézetek és egyéb jótékony alapítványokról. 20. A büntettek és azok büntetéséről.
A czimek több szegélyekre és §§-ra
oszlanak, de az utóbbiak nem folyó
rendben elejétől végig, hanem jobbára
u j cziinmel kezdődnek és végződnek.
A §§-ok összes száma 10— 12,000.
* A Landrecht tartalmának fennebbi
vázlata egyszersmind tanúsítja, hogy
az nem csupán a közönséges, hanem a

különös magánjogot is mint váltó-keres- tetett azon túlságos casuistica által,
kedelmi stb., azonfelül a köz- és bün- mely követtetett. De e czélt valamint
a Landrecht el nem érte, ugy bármely
tető jogot is magában foglalja.
Az irányt és czélt illetőleg, mely a törvénykönyv sem fogja elérhetni és
Landrecht készitöinek kitüzetett, leg- a birót csak gépies állásra szorítjobban megfejti maga az 1780-ki cabi- hatni; mivel a törvényhozó nem képes azon végnélküli különféleségeket
neti rendelet e szavakban:
„Wenn Ich . . . Meinen Endzweck... előre átgondolni, melyekben a jogerlange, so werden freilich vieleRechts- viszonyok előfordulhatnak, annyival
gelehrten bei der Simplification dieser kevésbbé azt, miként azok az élet-, közSache ihr geheimnissvolles Ansehen lekedési- és gyorsabb forgalmi viszoverlieren, um ihren ganzen Subtilitaten- nyokhoz képest a jövőben alakulni és
Kram gebraeht, und das ganze Corps irányulni fognak. Hogy minden törder bisherigen Advokaten unniitz wer- vénykönyvnek annyiban bizonyos töden. Alléin ich werde dagegen . . . . kélyre kell törekedni, a mennyiben
desto mehr geschickte Kaufleute, Fabri- tárgyát egész kiterjedésében és belső
kanten und Künstler gewartigen kön- összefüggésében felfognia és megállapínen, von welchen sich der Staat mehr tania kell, az igaz, de ez csak bizonyos
főelvek felállításával lesz elérhető, meNutzen zu verspreehen hat."
A törvénykönyv készitöinek az ek- lyekből a külön concret esetekre szolként kitűzött ezélra törekedniök nem gáló szabályok szükségkép következzecsekély feladat volt, melynek megol- nek, és épen ugy kötelezzenek, mintha
dásában a vezéreszmék és fogalmak a törvényben világosan meghatározva
megállapításától eltérve minden lehető vagy formulázva volnának. És épen
jogesetre igyekeztek világos és határo- ezen szükségképi főiránynak szem elől
zott törvényt felállítani, javaslatukban tévesztése az, mi a Landrecht hibájául
a birót a törvény által külön megha- felrovatik. Bármennyire igyekeztek is
tározva nem levő jogesetekben a tör- annak készítői a római jognak még az
vény magyarázatától és az analógiától életre alkalmas tételeit kiaknázni, egyeltiltani és elrendelni, hogy ily esetek- más mellé állítani és igy aztán megben a törvényhozó bizottmányhoz tar- állapítani, de magát a szellemet, mely
tozzék fordulni, az onnét nyerendő vá- a jogviszonyok tiszta felfogásában, előlasz azonban csak őt fogja kötni az ügy állításában és igy a felmerülhető esetek
eldöntésében, az Ítélet elleni törvényes feletti eligazodásban a rómaiak kiváló
jogorvoslatok fennhagyatván. De az el- jellegét képezte, átültetni nem sikerült.
fogadott törvény e javaslattól eltért és Ezen túlfeszített casuistica, illetőleg a
a biró a törvényhozó bizottmány meg- főelvek és irányeszmék felállításának
kérdezéséhez kötve nem lett, hanem sza- hiánya képezi a porosz Landrechtnek
badabb és észszerűbb hatáskört nyert, azon főárnyoldalait, melyekben szenmi által hivatala az azt megillető tudo- ved, és ez okozta azt, hogy a későbbi
mányos jelleget ölté fel azon gépies német codificatioi munkálatoknál roellenében, mely neki az eredeti irány konszenvre nem talált.
A fáradozás sikerének egyik föakaszerint szánva volt. Azonban még sem
tagadhatni, hogy a Landrechtben a dályául Savigny szerint a német nyelvbirói működésnek legkisebb mérvre le- nek akkori fejletlen állapota szolgált,
endő leszállítása valóban czélba vé- melylyel a törvényhozóknak a római

jogból kiszedett anyag felhasználásában küzdeniök kellett; továbbá, hogy
a jogtudománynak azon időbeli bár teljes elismerésre méltó állapota a törvénykönyv szerkezetében öt megillető
kifejezéshez nem juthatott, mivel II.
Frigyes eredeti eszméjének hódolt és
az által korlátoltatott. Végre azzal zárja
be különben éles bírálatát: hogy az, a
mi e törvénykönyv szerkesztésében teljesíttetett és mulasztatott, a korszak
szellemének és belátásának teljesen
megfelel. Miből azt lehetne következtetni, hogy ha csakugyan megfelelt,
tőle többet kívánni nem lehet, mert a
jogtudomány is a szerkesztésnél a le-

hető legnagyobb mérvben képviselve
volt nemcsak porosz, hanem egyéb tekintélyes német jogászok által is, kik
észrevételeiket beküldötték és ezekért
dijakat is nyertek; de épen ez okozta,
hogy a mü nagyon is iskolai jelleget
öltött, nyelvét a tudományétól vette, a
nép nem érti, és nem is szereti, mint
azt más tekintélyek állítják. Savignyt
illetőleg azonban nem kell felednünk,
hogy ő itt is azon erős meggyőződéséből indult,mely szerint még saját korát
sem tartá a codificatióra megérettnek,
annyival kevésbbé azt, melyben a porosz Landrecht létre jött.
(Folytatása következik.)

Igenis tisztázzuk az eszméket."4)
(Csatskó Imrétől.)

A „ S ü r g ö n y é n e k mult 1865-diki
szeptember 8-án és 10-én megjelent
206-ik és 207-ik számában közölve voltak a birósági szervezetről, különösen:
a birósági tagoknak minőségéről, számáról, a bíróságoknak fokozatos alárendeltségéről némely nézetek.
Ezek okot s alkalmat nyújtottak a
„Hon"-nak f. 1866-ik január 19-én és
20-án megjelent 14-ik és 15-ik számaiban ily czimü értekezésnek : „tisztázzuk
az eszméket" közlésére, mely miután elismeri, hogy a Sürgönyben megjelent
czikk-sorozatban „a tárgy tudományos
álakban és készültséggel fejtegettetett"
oda nyilatkozik, „miszerint a czikkben
fejtegetett nézetekben sok alaposság és
igazság mellett a birósági szervezet
*) A n n a k , hogy jelen észrevételeimet esak most
közlöm, egyik oka az, miszerint a „ H o n " t rendesen
nem olvasván, későn j u t o t t a m az ellen-értekezésnek
tudomására; másik oka p e d i g az, miszerint hivatalos teendőim által elfoglalva levén, a húsvéti szünnapokat használhattam fel csak azoknak elkészítésére.
Cs.

leglényegesebb és legfontosabb mozzanataira nézve oly alapeszmék és elvek állíttatnak föl, melyek hite szerint (csak
igy?) hibásak, sőt veszélyesek is lehetnek a gyakorlati életben."
Köszönve mindenekelőtt a czikkrőli
kedvező nyilatkozatot, szabad legyen
értekezőnek czikkem iránt nyilvánított
némely állításairól, sine ira et studio,
csupán amaz óhajtás által vezéreltetve,
hogy az eszmék tisztuljanak, s igy az
igazsághoz közelebb juthassunk, és
némi igazolásomul is, felvilágosító észrevételeimet közleni.
Értekező mindenekelőtt megjegyzi:
I. ,,A czikk a biróság teendőjét a
gyors és pontos jogkiszolgáltatásban hiszi feltalálhatónak." — „A czikk a biró
részrehajlatlanságát kevéssé veszi figyelembe, mi kitetszik azon állításából:
„hogy az államnak (kormánynak) kevésbbé van érdekében az, hogy valamely kétséges peres birtok kinek jusson birtokába."

Ezek ellenében értekező azt állítja:
„hogy a jogszolgáltatásnak czélja a
polgári társadalomban a jog vagy erkölcsi érzet tisztázása és állandósítása
is;" és „az államnak nagy érdekében
áll, hogy a peres birtok csakis annak
jusson birtokába, a kinek ahhoz valóban (például a fennálló törvények értelmében) joga van.
Ez utóbbi állításokból az,t lehetne
következtetni, mintha a Sürgönyi czikkirő nem kívánná a bírósági szervezetet
ugy alakítani, miszerint a jogszolgáltatás részrehajlatlan legyen; és mintha
czikkiró azt állítaná, miszerint a kormánynak nincs érdekében, hogy a kétséges peres birtokot az kapja meg,
kinek ahhoz joga van.
Hogy a czikk a birósági szervezet
által a részrehajlatlan jogszolgáltatást
is létesíttetni kívánja, világosan kitűnik
a kővetkezőkből: a) hogy a czikknek
12-ik pontja szerint a pontos jogszolgáltatás alatt kifejezetten,, minden részrehajlás nélkülitu ért; és b), hogy a
16-ik és 17-ik pontban a birósági tagnak külső függetlenségét azért kívánja,
miszerint a biró részreliajlatlanul Ítélhessen.
A czikknek amaz állításából, miszerint a kormánynak kevésbbé van érdekében az, hogy valamely kétséges peres
birtok kinek jusson birtokába, csak azt
lehet következtetni, hogy a kormánynak
kevésbbé van érdekében az, vájjon valamely kétséges peres birtok kinek
jusson birtokába, mint valaki másnak,
különösen: mint a peres feleknek ; nem
pedig, az egész czikknek foglalatját,
jellemét tekintve, azt, mintha czikkiró
a birósági szervezetnél közönyösnek
tartaná, ha a peres birtok annak is jutna
birtokába, kinek ahhoz joga nincsen.
Czikkiró amaz állításából, miszerint
a kormánynak kevésbbé van érdekében, vájjon a kétséges peres birtok ki-

nek jusson birtokába, a 18-ik pontban
csak azt következteti, hogy tehát a kormánynak nem leend érdekében a polgári ügyek iránti jogkiszolgáltatást
befolyása által megzavarni, vagy akadályozni; mi a jogkiszolgáltatás tekintetéből csak kívánatos. Feltevén azt,
hogy a kormánynak érdekében van,
miszerint valami peres birtok valamely
bizonyos személynek jőjön birtokába, —
attól lehet alaposan félni, hogy a kormány érdeke szerint az illető pernek
folyamára és eldöntésére közvetlen befolyást, parancsok, rendeletek által
gyakorolni hajlandó leend (Cabinetsjustiz•), mi a pontos és részrehajlatlan
jogkiszolgáltatást csakugyan veszélyeztetné.
Hogy a czikkiró a jogkiszolgáltatást
a kormányra nézve nem tekinti érdektelen valaminek,kitűnik a czikknek 19-ik
pontjából, hol a következőt állítja: sőt
inkább a kormánynak érdekében áll,
hogy a jogosság a leggyorsabban, legpontosabban, a legnagyobb részrehajlatlansággal szolgáltassák k i ; ez által
saját biztosabb lételét eszközölvén. Justitia est regnorum fundamentum.
Értekező amaz állítását illetőleg,
miszerint a jogszolgáltatásnak czélja a
polgári társadalomban a jog vagy erkölcsi érzet tisztázása és állandósítása is
(vagyis az közvetve), azt czikkiró is elismeri ; minthogy a gyors, pontos és részrehajlatlan jogszolgáltatás által, mit értekező is, a birósági szervezetnek alkalmi
és közvetlen czéljául elismer, a polgári
társadalomban kétségtelenül a jog vagy
erkölcsi érzet tisztíttatni s állandósittatni fog. Valamint ellenben a bíróságnak oly eljárása által, mely nem
gyors, hanem halasztó, huzó-vonó , mely
nem pontos és részrehajlatlan, hanem
inkább Önkényi és pártoskodó, személyi
tekintetek szerint majd ennek majd annak, az anyagi jog megvetésével, ked-

vező, a jog és erkölcsi érzet megveszte- az anyagi és alaki jognak öszhangzó
gettetni, és végkép megrontatni fog.
együttléte és működése fogja csak eszA gyors, pontos és részrehajlatlan közölhetni, hogy a birósági szervezet
jogszolgáltatás tehát, és a jog és erköl- üdvös czéljának megfeleljen.
csi érzet tisztitása s állandósítása szoros
Egyébiránt czikkiró a pontos jogkiösszefüggésben vannak, mint ok és oko- szolgáltatás alatt az anyagi törvényekzat; és midőn a czikkiró az okot akarja, kel megegyező jogkiszolgáltatást ért, mi
az okozatot, mint annak természetes kitetszik azokból, miket az czikke 1-ső
szükséges következményét nem akar- pontja végén, és a 2-ik és 4-ik pontban
nia nem lehet. Csakhogy czikkiró a mond.
gyors és pontos jogszolgáltatásnak távoII. Értekező állítja továbbá: „A bílabbi következményeit kölönösen meg- ráskodás jogalapja az Önkéntes alávetés
említeni feleslegesnek tartotta; mert és beleegyezés." — „Innen minden szaellenkező esetben nemcsak a jog és er- bad intézménynyel biró nemzetnél és
kölcsi érzetnek tisztítását s állandósítá- népeknél a biróválasztás.lí — ,,Igy volt
sát, hanem mást is, mint a gyors és ez nálunk is a legutóbbi szomorú esepontos jogszolgáltatásnak következmé- ményekig."
nyét megérinteni kellett volna; mint
Hogy amaz állítás iránt, miszerint
például: a vagyon, közforgalom bizton- a bíráskodás jogalapja az önkéntes aláságát, a hitel megszilárdulását, és a mi vetés és beleegyezés, tisztára jöhessünk,
ebből ismét következik, a külkereske- a polgári és büntető perbeli ügyeket
désnek is gyarapodását stb.
elkülönítve kell tekintenünk.
E helyütt figyelembe veendő, miPolgári pernek tárgyát képezik a
szerint czikkiró jól tudja, a mint ez magánjogok, az enyim és tied iránti
czikkében érintve is van, hogy jól ren- kérdések, miszerint az egyik peres fél
dezett államban mindenekelőtt czél- azt állítja, hogy a kérdésbe vett jog öt
szerü, kimerítő anyagi törvények szük- illeti, a másik peres fél pedig azt taségesek; mert hol ezek hiányoznak, ott gadja, s igy tagadja egyszersmind a
a legjobb birósági szervezet mellett is, másik jogának megfelelő kötelességét
kisebb nagyob mértékben aperesügyek is. Példáid: Péter, Pál irányában vakörüli eljárásban Önkény és bizonyta- lami követelésének teljesítését (adósság
lanság fog mutatkozni. A birósági szer- fizetését) kívánja, Pál pedig Péternek
vezet pedig nemcsak arra terjed ki, mi ehhezi jogát tagadja, s igy megtagadja
a czikkben bővebben előadva van, ha- egyszersmind a követelésnek teljesíténem, hogy az czéljának megfeleljen, a sét is.
czélszerü polgári és büntető perrendBüntető pernek tárgyát képezik az
tartást, valamint szinte a mindkét rend- elkövetett büntettek (tágasb értelembeli ügy rendtartást (birósági utasítást) ben) s azoknak megtorlásai.
és a birósági illetékességnek meghatáA polgári perekben oly jogokról
rozását is megkívánja.
levén szó, melyeknek elismerését köveA birósági személyeknek tulajdo- telni vagy nem, mindig az illető peres
naira, azoknak valamint a bíróságok | féltől, mint tulajdonostól függ, ennek
számára s alárendeltségére nézve a ! önkényétől és beleegyezésétől függ is
a czikkben előadott nézetek eredmény minden egyes esetben valamint magánnélkül fognak maradni, ha a fentebb em- jogának érvényesítése végett bíróhoz
iitett megkívántatóságok hiányoznak; folyamodni, s magát annak hatósága

alá vetni. De nem mondhatni egyszers- számú esküdtbirák ellen kifogást tenni,
mind azt is, hogy az ellenfélnek Önké- és ez által azokat a biráskodástól eltányétől és beleegyezésétől függ, magát a volítani; de ezt is a vádlottak csak anybiróságnak alávetni; mert ha ez állana, nyiban tehetik, a mennyiben az nekik
akkor a jogszolgáltatás, az ellenfél ma- törvények által megengedve van.
kacssága által meghiusittatván, lehetAz emiitett önkényes alávetésben
len volna; tág kapu nyittatnék a kap- és beleegyezésben némi fictio lehet, a
zsiságnak , erőszakos foglalásoknak, mint t. i. némely jogtudósok felfogása
jogmegtagadásoknak. Ezt, ugy vélem, szerint, a polgári főhatalom s annak
értekező is el fogja ismerni, mert az el- minden jogai önkényes alávetésből és
lenfél akaratjától függvén magát a biró- beleegyezésből származtatnak; mi csak
ságnak alávetni, nem tudom, mi módon oly értelemben fogadható el, miszerint
volna, mint gyakorló-ügyvéd, képes a mindenki állam tagjává lenni, s annak
legigazságosb követelést is érvényesí- jótéteményeivel élni óhajt, mert csak
teni.
igy közelitheti meg emberi rendeltetéA büntető pereknél másként áll a sét. Miből következik, hogy szükséges,
dolog; mert itt a közbiztonság fen- miszerint mindenki az állam oly intéztartása végett az államnak nemcsak ményeinek is alávesse magát, melyek
joga, hanem egyszersmind kötelessége nélkül az állam lételét, s abban a közis — minden büntettet és bűnöst meg- biztonságot, mi minden további emberi
büntetni — forogván fenn: nem állithat- működésre nélkülözhetlen kellék, fenni, hogy egyedül az államtól vagy annak tartani nem lehet. S ily intézmény az
képviselőjétől függ, vájjon akkor, mi- államban a polgári és büntető biródőn bűntett követtetett el, akar-e a bű- ság is.
nösnek felfedezése és megbüntetése
Minden jól rendezett államban melvégett biróhoz folyamodni, s annak lőzhetlen kellék, hogy a bíróságok átaeljárását igénybe venni, vagy sem: De lában, tehát mind a polgári, mind a
még kevésbbé mondhatni, bogy az ala- büntető ügyekkel foglalkozók, minden
posan gyanúba vett egyénnek önkényé- tekintetben törvények által előlegesen
től, beleegyezésétől függ, magát a bi- czéljuknak legjobban megfelelöleg felróságnak alávetni vagy sem; az ily állítva és szabályozva legyenek, és mintönkény minden közbiztonságot, min- hogy alkotmányos országban a nemzet
den békés együttlétet lelietlenitene.
is részt szokott venni a törvényhozásA peres felek önkéntes alávetése és ban, mondhatni, miszerint a nemzetnek
beleegyezése a bíróságokra nézve, mutat- is van befolyása a birósági szervezetkozik némileg polgári ügyekben a vá- nek megalapitásánál. A birósági szerlasztott bíróságoknál, a mennyiben t. i. vezet a törvényhozás utján megalaaz alkotott törvények által engedett pítva és behozva levén, már mindenkiszabadságukban áll a peres feleknek, nek kötelessége, ha csak, szintén a törvéa köztök fenforgó peres ügynek eldön- nyek engedelme következtében a peres
tését, általuk közös akarattal és külö- felek közakarattal különös biróságot
nösen e végre választott bírákra bizni; nem választanak, a tor vény szer inti bíbüntető ügyekben pedig ott, hol es- róságnak magát alávetni. Miután azonküdtszékek vannak behozva, az esküdt- ban lehetséges, hogy valamely peres
birák választásánál,
a mennyiben a félnek a birósági tagok némelyike, vagy
bűnösnek szabadságában áll, bizonyos talán az egész biróság ellen, a törvény-

ben is meghatározandó, alapos kifogásai lehetnek: megengedtetni szokott,
hogy a peres felek részökre más kifogástalan biróságot kiküldetni kérhessenek (delegatio).
Az értekező által állított önkéntes
alávetés és beleegyezés tehát minden
jólrendezett jogállamban csak közvetve
és az előadott megszorításokkal lehetséges.
Rendezett államban szabályként még
a törvényes bíróságok közt sem választhat a peres fél csupán Önkénye szerint
magának birót; mi az ellenfélnek boszantásával, sőt terheltetésével történhetnék; — például: midőn a peres felek
egymástól távol laknak, és felperes az

ő lakása szerinti bírósághoz folyamodik, mi a távol lakó alperesnek sok időveszteséget és költséget okozhatna.
A birósági szervezet megkívánja,
hogy minden bíróságnak hatósága bizonyos meghatározott területre, és bizonyos ügyekre szorítva legyen; és
minden államtagnak kötelessége aztán
panaszával a törvény szerinti bírósághoz folyamodni, az ellenfélnek pedig
az ily bíróságnak magát alávetni; mit
ha tenni, és a bíróság elébe idéztetését
megvetvén, megjelenni elmulasztana,
makacsságbóli elmarasztalása volna az
ily mulasztásának következménye.
(Vége következik.)

Az 1743/4-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Folytatás.)
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.)

III.
A marosszéki követek jelentése t e r j e delmesen értesít, hogy mikép igyekeztek a
rendek a nehéz és kedvetlen munkával
m e g k ü z d e n i , s mennyi fáradsággal jutottak
hozzá, hogy törvényczikkeket alkossanak,
melyek aztán többféle önkényes módosítás
után szentesittettek s a novellaris articulusok elseit képezik: „Felséges asszonyunk
kegyelmes parancsolatjának rendit fel vévén
az elmúlt esztendőben a die 20. augusti
praementionati a nemes ország in ipso statim diaetae limine votorum utcunque majoritate állíttatott fel egy commissio, (melyet
neveztenek articularis commissionak) ilyen
verbális instructio mellett, hogy ezen commissionak objectuma legyen:
P r i m o dolgozni circa majestatica.
2-do. Circa articulos romanae catholicae
religioni praejudiciosos:
3-tio. Circa articulos rev. patres societatis J e s u tangentes, még pedig ilyen declarátióval: hogy a három feltött punctumok
közül concinnaljon azon commissio ne articulusokat, hanem csak statusok elméjét facilitaló projectumokat.

Minthogy pedig ezen commissio objectuma punctumainak ketteje circa religiosa
vertebatur, azért a státusok elméje szerint
kellett kiállíttatni ezen commissionak oly
subjectumokból és modalitással, a holott
ratio habeatur paritatis, tam quoad religionem, quam quoad nationalitatem in principatu receptam. Némelyik igy pedig Ítélvén,
hogy ne commissione, hanem regnotenus
tractaltatnának ezek az ardua materiák, sok
ratiókra nézve, vicit tandem processus comissionetenus in hís administrandis instituendus, felállittaték azért ezen commissio sub
praesidio excellentissimi domini Thesaurarii
Joannis Joachimi L. B. de Thoroczko. Voltanak benne sí nationem spectemus, vármegyék részéről e magnatibus Nro 6, ex ablegatis Nro 4. A székely natio részéről e
magnatibus Nro 2, ex ablegatís Nro 4. Si
vero attendas ad religiones 4 receptas: a
catholicus urak közül N r o 11. E reformatis
Nro 8. E x augustanis vagy Lutheranis Nro
4. ex dominis unitariis Nro 2. In summa personae 25.
Consideálván az ekképen leirt articularis commissio emiitett praeses Thesaurarius

uram ő Excellentiája szállására, azokon az pragmaticae ante memoratae haud imraemoórákon, a melyeken szoktanak volt a statusok res, a felséges ausztriai ház successioját jure
is felgyülekezni, assumalta primum ante et ordine primogeniturae in eadem sanccirca majestatica.
tione uberius expressae, fide vasallari, imo
Felvévén a commissio circa majestatica: fiducia in clementiam austriacam aeternum
Elsőben is az Approbátát és Compilátát duraturam conjecta , kész engedelemmel
singularis alteratioval perlustrálván, omnes amplectáltuk, arról edált egyik u g y mint in
illos articulos quicunque spirabant vei sal- serie 3-ik articulus projectumában.
tem spirare quoquomodo supponi poterant
Negyedszer. Mely deciaráit fidelitásunkadhaesionem portae ottomannicae akár in nak és conjuncturáknak consequentiája,hogy
unione akár in conditionibus principum elec- t. i. ily egész és csalhatatlan reménységgel
tivorum, akár egyebütt in corpore legum ejurálta legyen Erdélyországa a jus electipatriarum, azokat egybeszedvén szorgalma- vumot, melynél a magyarnak drágább kintosan , egy azoknak opponált
fidelitatem cse nem vala, okául ezt találta, hogy ab
regni in augustissimam domum austriacam anno 1686 a felséges ausztriai ház innata
contineáló generális articulus projectumával clementiájából folyó mindennemű, de kivált
tolláltuk.
angustiakor közlött atyai indulatinak belső
Másodszor. Ujabban előbbi circumspecta részei és ezeket követő számtalan jelek,
attentióval átforgatván mind az Approbata, annyira elkötelezték és meggyőzték szegény
mind a compilata constitutiokat és minthogy hazánkat, hogy conferálván azt a faciessét
még az anno 1722-benkelt pragmatica sanc- ennek a hazának, a mely volt sub electivis
tióban transierat provincia e j u r e electivo principibus hazánk mostani directiójával és
in jus haereditatis domus alte fatae austria- faciessével, a mennyire az arany a salaktól,
cae, azért quidquid in codice legum liberum napkelettől a napnyugot, vagy az ég a földprincipes eligendi jus találtatott, mind azt től, annyival hazánk felséges ausztriai ház
in secundi articuli projecto tolláltuk, anti- alatt levő directiójának, dignitássa, felicitássa, régibb boldogtalan és bokros intestina
quáltuk és oboleáltuk.
Harmadszor. A keresztyén névnek meg- seditiókkal vesződő sorsát és ábrázatját felül
esküdött ellenségitül, a török porta poten- haladja és igy csalhatatlanul elhitette a haza
ti áj ától, deo duce a felséges austriai ház ex magával, hogy stante patre patriae domo
Lernaca illa omnium miseriarum palude nem- austriaca, semmi szüksége nincsen az eleccsak kiszabaditani, hanem annak felette régi tivum jusra, sot ha volna is, azt egész
szabadságunkat, törvényeinket, immunitá- készséggel, fidelitással, subjectioval és básainkat, privilegiuminkat, tam circa sacra, torsággal resignalja ma magával együtt in
quam profanatam in communi quam in pri- beneplacitum alte fatae domus austriacae
vato tangentia, ab exordio gloriosi sui regi- ea spe et fiducia freta patria, hogy futuris
minis suscepti minékünk a felséges ausztriai quoque omnium posteritatum temporibus
ház mind a diplomában, mind azt követő nagy fidelitásnak ebbejfi *példa nélkül való
felséges successorai regimeneknek suscep- drága tesserajáért ő jfelsége ezt a hazát a
tiójakor országunknak küldetett kegyelmes miképen inbenignissimó v^erbo regio affidálni
resolutiójukban ad tenorem praefati diplo- már kegyelmesen méltóztatott, sicuti oculi
matis megtartani felséges asszonyunkkal sui pupillám, mint a maga szemének feketéegyütt méltóztatván, hogy mind Isten mind jét, adversus insultus exterorum armis intra
az szent angyalok, mind a világ cum uni- vero civitatis moenia legibus jam coníirversa nostra posteritate megtudja, per trans- matis fogja tutálni és defendálni in omne
missionem ad eos articuli eatenus condendi aevum.
országunkon eleitől fogva ezen accumulálóMely eképen exoneralt fiduciaját és ő
dott felséges ausztriai háznak, prope innu- felsége kegyelmességét, midőn inter Mtica
mera clementiae prodigia, és lássa azért in nro projectorum quarto akarná a commissio
compensam, quasitött sin perenne documen- recensealni, differentia orialódék a méltósátum erigalt hőségünknek örökös monumen- gos catholicus urak és a más három recepta
tumát innen mi is accepturum tot e beni- religiok között, e felett, hogy mindenik relignitate austriaca tesserarum ut et sanctionis gió kivánja vala ragasztani maga perpetua

securitását ezen projectumhoz tanquam futuri h u j u s nostri articuli partém essentialem.
Meg nem egyeztetvén azért e clausulában a
religiok ezen négy projectumai cum hac
biformi declaratione ment is fel a méltósá^
gos statusok eleibe.
Ötödször. Consideráltatván a commissiotól (és post repertum commissionis a nemes
hazától is) a mostani felséges conregens
urunk Franciscus lotharingiai herczeg ő
serenitásának, de kivált néhai boldog emlékezetű felséges édes atyjának világ szemei
előtt levő és ad seras posteritates megmaradandó n a g y meritumi között, hogy a török
porta szolgálatja alól ipso desideratissimo
quondam moderni serenissimi ducis genitore
duce et auspice libertati cristianae asserta
sit, victricibusque ejus armis splendori,paci,
tranquillitati et felicitati modernae restituta provincia, azért (a miképen oda fel
declarálók inter dietae motiva) a nemes
ország unanimi voto ad conregimen ő felségét invitalta : ugy mostan is eodem zelo in
arrham et compensam gratitudinis ac fidelitatis penes formulám juramenti suae serenitati submissam et ab eadem serenitate
acceptam solenniter inarticulaltatni kivánja.
E k é p p e n azért :Quinque istorum articulorum recensitorum projecta, azon egy instrumentumban a commissiótól elkészíttetvén, a feljegyzett religiosa diíferentiával, de
némelyeknek, kik is a dismembratiotól tartanak vala, oppositiójuk miatt fel nem olvastathatván, akkor csak abban maradott.
H a n e m nyújt a commissio maga objectumainak második punctumához, vagy merabrumához, quod quidem vertebatur circa
articulos romanocátholicae religioni praejudiciosos sic dictos.
Mely articulusok körül igy procedalt a
commissio, hogy kiadák a méltóságos catholicus u r a k mind azokat valami nehezen valamelyeket vei in toto vei in parte tollalni
vagy p e d i g modificalni kivánnák vala.
E z e k e t adták ki pedig pro articulis praejudiciosis
E x approbatis constitutionibus.
P a r . I . titulus 1. articulus 2., 3., 5., 6., 8.,
9., 10., 11., 12.
T i t u l u s V. articulus 1., 2., 3., 4. et 5.
Titulus V I . articulus 1., 2.
Titulus V I I . articulus 1.

Titulus X . articulus 1., 2., 3.
P a r . I I . Titulus I. articulus 1., 2., 3 et 7.
P a r . I I I . Titulus I. articulus 1.
E compilata constitutione
P a r . I. Titulus I . articulus 1., 4., 6. et 8.
P a r . II. Titulus I. articulus 1. et 5.
E z e k közül némelyek in toto némelyek
in parte tolláltattak, némelyek modificáltattak, némelyek felett meg nem egyezhetvén és sopiáltathatván a differentia sub
eadem differentia maradtanak a commission.
Midőn azért sok heteket és napokat töltöttünk volna az amicabilis compositiónak
tractálásával super conventione recensitorum articulorum és némely differentiákat
tanquam elementa diversa inter se perpetuo
pugnantia nem concitalhatna liaec inter
desudanti commissioni izenik egykor a statusok, hogy ha készen vannak az öt articulusoknak projectumai circa majestatica,
immediate a commissio reportalja a statusoknak, mert a méltóságos regius commissarius ur ő excellentiája kivánja mora praecitata és sietteti azoknak különösön való
felküldéseket. Felolvasván azért az öt articulusoknak projectumait Henter Dávid uram,
a melyek a méltóságos statusok izenete után
a többitől dismembráltattak commissio actuariusa által cum differentia in praemissis
declarata repraesentaltuk az országnak. De
a méltóságos statusok is a felül irt differentiát nem conciliálhatván , sőt coincidenti
quidem essentia ac stylo diverso concinnált
két rendbeli instrumentumokat készitettenek, egyet a catholicus atyafiak, mást pedig
a 3. diversa religiók, melyeket cum suis motivis oraculo suae majestatis homagiali cum
reverentia,absque tamen consveto sigillorum,
et subscriptionum munimine, a méltóságos
regius commissarius által submittáltanak;
és interim a diaeta akkori vagy is tavalyi
periódussá az elmaradt dolgokkal együtt,
suspendaltaték.
Inchoalódván ujabban karácson után ezen
commissio, noha más agendi modust tartottunk in cursu operis obtollendas scilicet animorum contentiones, Írással procedálván az
egész télen mindenekben azon praejudiciosus
articulusok körül való dolgokban, sed frustrati sunt tot labores neque eodem gyro
amicabilis compositionis animi dissentientium concludi potuere, sed re infecta difluxere status ad ferias paschatos.

A szünnapok végeztével apr. 20*án újra
összeültek a rendek, most már harmadízben.
Máj. 12-ig különböző tárgyakkal voltak
elfoglalva. E k k o r r a íeérkezett egy márczius
20-án kelt udvari rendelet, mely máj. 12-én
gróf Czernin egy átiratával együtt a rendek
elé lőn terjesztve. „ A királyasszony" —
írja az udvari rendelet — ,,értesült a hozzá
küldött felterjesztésből, hogy a mult év aug.
21-én megnyílt országgyűlés az 1742-dik
évben a rendekhez küldött leiratok alapján
az örökösödés s a herczeg-férj corregentiája
kérdését készséggel vette tárgyalás alá, de
sajnálattal értesült, hogy a rendek pártokra
szakadtak, nem tudtak kiegyezni, s két törvényezikk-tervet terjesztettek fel hozzá végeldöntés végett. A rendek készsége az örökösödési tárgyban nagy örömöt okozott neki
s ezt teljesen dicséretreméltónak t a r t j a ; de
másfelől nehezen vette, hogy jó egyetértés
létrejövését hiában ajánlotta, mert nem fogadták meg, a kormányszéket, mint illett
volna, nem hallgatták meg, e mit hüségöktől megvárt volna, királyi akaratának nem
tettek eleget; arról sem örömest értesült,
hogy a rendek egymás közt meghasonlva
kettős alakú törvényczikket terjesztettek
fel, és nem a kellő ünnepélyességgel és hitelességgel kiállítva. Fejedelmi akaratát az
országgyűlésen a teljhatalmú királyi biztos
gr. Czernin fogja fejedelmi propositiókban
előadni, kívánja hogy neki teljes hitelt adjanak, inti hogy a viszályt kerüljék nemcsak a
királyi biztossal, hanem a kormányszékkel
is, mint ezt az ő hűségök s az ország és birodalom java kívánja. Az esküformát ugy,
mint azt helybehagyja, mellékelve küldi:
ennek értelmében tegyék le a szeretett férjének fogadandó hitet. *)
Az itt emiitett propositiók gróf Czernin
máj. 12-iki átiratában olvashatók. Ennek
eleje kiemeli a királyasszony szeretetét és
gondját Erdélyországa iránt. Elmondja, hogy
*) Gr. Kemény Sámuel Gramm. Transs. T. X I V .
190 s köv. 1. egykorú másolatban. A Kemény J ó zsef gyűjteményében levő leirat márcz. 22-iki kelettel van ellátva.

a rendek is sok példáját adták ragaszkodásuknak. J ó neven lőn fogadva a mi a corregentia és örökösödés ügyében történt, de
kedvezőtlen benyomást tett a rendek meghasonlása. Figyelmezteti a rendeket, hogy
illetlen a dolgokat zavarosan és viszálylyal
tárgyalni s komolyan inti, hogy a kormányszékkel egyezzenek ki. A két czikk tervezet
alapjában helyeselhető ugyan, de minthogy
némelyekben ellenkeznek s különben is a
magyarországi örökösödésről és corregentiaról szóló törvénynyel egyezniök kell, ő felsége azokat átalakította. Továbbá kívánja a
propositio a három nemzet uniójának h i t f o r máját, a mennyiben ellenkezik az u j törvényekkel, átalakítani s egyszersmind a többi
vallásügyi articulusokban is lényeges módosításokat ajánl. Az ily módon alakítandó
tÖrvényczikkek ő felségének tetszését m e g
fogják nyerni s a rendek hűségének bizonyságául szolgálandnak. Határozni kellend
o
Ö
továbbá az Approbata I l l - i k Rész 12-ik
tit. I. art.-áról. Végül tudatja, hogy a corregensnek leteendő hűségeskü elfogadásával
meg van bizva. *)
Értesülvén ekép a rendek, hogy a tavaly
felküldött a r t i c u l u s o k — í r j a a követjelentés
— kétrendbeli instrumentumaiból egyet készíttetni és azt a commissio digestiója szerint
öt articulusokban recensealni méltóztatván,
kívánja ő felsége in leges patriae p r a g m a ticas az országtól recipiáltatni, melyeket
concorditer a statusok amplectáltanak is, és
hogy azon acceptált öt articulusoknak confirmatiójáért
communi I. Statuum nomine
supplicáltassék alacriter decernáltatott.
Eldőlvén ekép az öt első törvényczikk
ügye,máj. 21-én a királyi biztos a törvénybe
igtatott corregensnek nevében letette a hitet az ország jogainak, kiváltságainak megtartására. Erre Inczédi József actuarius
szónoklattal fejezte ki a rendek örömét, kik
triplicato nagy vivát kiáltással nyilvániták
tetszésöket.
(Vége következik.)
*) Gr. Kemény Sámuel gyűjteménye 186—189.11.

Jogirodalom.
6. Nemzetgazdaságunk
és a
vámpolitika
folytonos
tekintettel
törvényhozási
feladatainkra és társadalmi teendőinkre az anyagi
érdekek terén. A m. tud. akadémia által 1000
f t . dijjal koszorúzott pályamunka. Irta Kautz
Gyula, egyetemi tanár, m. tud. akad. rend.
tag és országgyűlési
képviselő. Elsö fele.
Pest, Heckenast Gusztáv. 1866. 304. I.
(Folytatása és vége.)
A második rész, mely érdemlegesen
értekezik az osztrák birodalmi vámrendszerről, első fejezetét kiválólag történeti fejtegetéseknek szenteli. Tudomásul veszszük,
hogy hazánk vámügyének történeti fejlődésében az első figyelemreméltóbb mozzanattal a X V . század elején, Zsigmond király
alatt 1405-ben találkozunk s főbb vonásaiban megismerkedünk a magyar vámügy
történetének átnézetével. Következik az
osztrák vámügy történeti rajza 1848-ig s
1848-tól napjainkig; a fejezetet bezárja a
német vámegyletnek s szervezetének vázlata.
Nemzetgazdászati elvek gyakorlati alkalmazásáról levén szó, a történeti fejtegetés az
egyedüli módszer, mely biztos irányt nyújt
szétágazó elméletek tömkelegében. A szerző
maga elmondja (4. 1.) „hogy igazán sikeres
politika a nemzetgazdaság irányában csak
az leend, mely gondosan számbaveszi a nemzet történelmi fejlődését." Nem kell jobban
ezen oldalát a tudományosságnak hangsúlyozni, hogy köszönettel fogadjuk mindazon
törekvéseket, melyek a nemzetgazdaság elveit
történeti alapokra igyekeznek fektetni. Midőn tehát megelégedéssel veszszük az érintett történeti fejezetet, nem tartózkodhatunk
elmondani azt, hogy igen szerettük volna
az érintett magyar s osztrák vámügy s a
német vámegylet egymásközötti viszonyát
vagy egybefüggését feltüntetni látni.
A második fejezet szinte sok történeti
anyagot nyújt, a vámügy körüli eszmemozgalmat fejtegetvén hazánkban 1825-től
1848-ig s szakértően rostálja az 1848 előtti
vámrendszer hatását Magyarországra. Csak
egy adat felenditésére szorítkozunk, melyet
szerző felhoz annak bebizonyítására, hogy
az osztrák birodalom szóló tanúsága a pro-

hibitiv vámrendszer félszeg és lankasztó befolyásának. Az 1851/53-diki vámreformokat
közvetlenül megelőzött években az összes
be- és kivitel forgalmi értéke következőkép
mutatkozott Európa egyéb államaiban, öszszehasonlitva Ausztriával:
Nagybrittanniáé: 1320 millió tallér, tehát
egy lakosra
F r a n k h o n é : 690 millió tallér, tehát egy
lakosra
Német vámegyleté: 520millió tallér, tehát
egy lakosra
Olasz birodalomé: 215 millió tallér, tehát
egy lakosra . . . ,
Hollandé: 270 milló tallér, t e h á t egy lakosra
Belgiumé: 180 millió tallér, t e h á t egy lakosra

35 tallér
20

„

21

„

4

„

90

„

45

,,

j u t o t t ; holott a 35 millió főből álló ausztriai
birodalommé csak 173 millió tallér (illetőleg
269millióft.) volt, vagyisegy lakosraÖ tallér,
tehát csak kevéssé több jutott, mint az oly
messze hátramaradt Oroszbirodalomban. Valóban a nemzetgazdászat a történeti tudomány méltóságával s értékével dicsekedhetik!
annyi ilegalább kétségbevonhatlan, hogy a
történeti lapok legékesszólóbbikát képezi.
— Az ezen fejezetben s a mű egyéb részében
előforduló táblázatok felette nagybecsüek
s gondosan állitvák egybe. Miután a védegyleti mozgalmakról egy mutatványt már
korábban közöltünk volt*), még csak egy
futó pillantást vetünk e fejezet azon részére,
melyben szerző a vámügy körüli mozgalmat
rajzolja hazánkban 1825-től 1848-ig.
1825-ben a fennálló vámrendszer tapasztalt hiányai s nyomasztó hatása fölött megindult az élénkebb eszmecsere. A vámügy
körüli eszmemozgalmat három elem képezte: az 1825., 1832/36. s az 1844-diki országgyülés, a politikai napi sajtó s a védegyleti agitatio. — 1825-től 1848-ig magyarország anyagi érdekei elomozditása képezte
a hongyülések gondoskodásának főtárgyát.
A z 1825-diki országgyűlés nagy sulylyal sürgette a kereskedelmi s vámi reformok keresztülvitelét s a rendszeres bizottságok
egyikének meghagyá a vámügyi kérdés
figyelembevételét.
Szerző a bizottság mun*) L. lapunk 4. számát.

kálatait, melyeket egyébiránt tüzetesen nem
tárgyal s csak Horvát Mihály után (Ipar s
kereskedés története. 340—342. 1.) mutatja
be, az akkori állapotok s helyzet sajátszerűségének megfelelőknek tartja. Az 1832/36diki hongyülés egyik felterjesztésében a fejedelemhez azon óhajtásnak ndott kifejezést,
miszerint szükséges volna, hogy egy magyar
országos bizottmány anémet örökös tartományok egy bizottságával a vámügy elintézése
iránt tanácskozzék. E felszólalásnak ép oly
kevéssé lőn eredménye, mint a rendszeres
bizottság munkálkodásának. Az 1843/44-diki
országgyűlést megelőzött két három év alatt
nevezetes változáson ment át a közvélemény;
mig ugyanis azelőtt mit sem óhajtott a nemzet forróbban, mint a közbenső vámreformok
megszüntetését, most nemcsak a megváltást,
hanem még az egyszerű eltörlést is ellenzette a nemzet egy tekintélyes része. Az
1844-dik év nyarán a kerületi ülésekben
szóba jővén a vámkérdés, avédvámi párt s a
szabad kereskedelmi rendszer hivei állottak
egymással szemközt; ámbár a védvámi p á r t
volt túlsúlyban, a fejedelem elé terjesztett
feliratban, különösen a felső tábla határozott kivánsága folytán, a védvámrendszerre
vonatkozó tételek kihagyattak. Ismeretes
dolog, bogy e lépésnek sem lőn sikere. Az
1847/48-diki országgyűlést megelőzőlegkérdésünkre nézve a megyék az utasításokban
nyilatkoztak; kiemelendő jelesül Pestmegye
utasítása, mely ugyan az akkori idők szempontjából tekintve jogosultnak mondható,
mégis lényeges fogyatkozásokban szenved.
Az 1825 — 1848-diki időszakban a vámügy
körüli eszmemozgalom a megyegyülések és
a törvényhozótestület tanácskozási termein
kivül is nagy élénkséggel s belterjüséggel
nyilatkozott, főleg a politikai napi sajtóban,
meg az irodalomban. Csak egy nevet emiitünk, de e név kora egészét maga köré varázsolta: értjük Széchenyit. — Á hírlapirodalomban három iránynyal találkozunk: a
szabadkereskedés védőivel — Jelenkor,
Budapesti Hiradó; — a védvám pártolóival —
Hetilap, Pesti Hírlap; végre a vámszövetségi
iránynyal
— Pesti Hírlap.
— 1848-ban
megszakad a nemzeti haladás fonala, mely e
törhetetlen szorgalmú iparkodások nyomán
egy szebb jövővel kecsegtetett, s beállott
az erőszakos kisérletek ideje. Sivár napok
á t o g a t t á k a nemzetet s ismét bebizonyult,

hogy mesterséges eszközökkel nem lehet a
nemzetgazdászatot nyilatkozásra kényszeríteni. A harmadik fejezet ezen időszakot
bonczolgatja, nevezeten a közbenső vámsorompók eltörlése hatását Magyarországra,
az 1865-ig fennállott osztrák külvámrendszert, az 1853/54-diki vámszabályzat hatását a birodalomra s Magyarországra. ,,Az
1853 54-ben életbeléptetett s napjainkig
fennállott vámpolitikai rendszer" — mondja
a szerző — „egészben véve reánk magyarokra nézve tulnyomólag viszás hatású volt,
a mennyiben a mi érdekeink által feltételezett szabadkereskedelmi rendszertől m é g
igen távol állt, a protectionistikus tekinteteket s érdekeket kizáró mérvként tartotta
szem előtt, idegen kulturnépekkel s iparállamokkal érintkezésbe j u t á s u n k a t megnehezité, főleg pedig azon nehéz anyagi áldozatok által, melyekre bennünket a birodalom
német-szláv gyárnokai s iparosai érdekében
többé kevésbbé kényszeritett, s melyek pénzösszegben kifejezve alacsony számításban
évenkint átlagosan 22—25 millió forintra,
tehát 12 év alatt legalább 250 milliónyira
tétethetnek, nemzeti vagyonosodásunkat s
anyagi erősbödésünket gátolta s a k a d á lyozta. Az ausztriai vámrendszerről el lehet
vala mondani, hogy lankasztja a népesség
productiv erőit, gyöngíti fogyasztásképességét, tévútra tereli a tőkéket s a munkaerőt, megakasztja a forgalmat, szóval olyan,
mely a mai kor igényeinek meg nem felel.
A harmadik részben ismét a kizárólagos
nemzetgazdaság terén találjuk a szerzőt,
nyomozván nemzetgazdaságunk jelen állását szükségeit s feladásait. K é t kérdésre
válaszol a szerző; az e g y i k : melyek hazánk
nemzetgazdasági felvirágzásának akadályai?
a másik: melyek a bajok orvoslási módjai s
eszközei? E két kérdésben összpontosul e
harmadik rész s átalán az egész munka sajátságos czélja; mielőtt a szakavatottsággal
irt műtől, mely mellett annyi élvezetes ó r á t
töltöttünk, megválunk, megkísértjük e k é t
kérdésre nézve a szerző nézeteit előadni.
Főakadálya a birodalom anyagi felvirágzásának a már másfél évtized óta tartó politikai bonyodalmak; e visszás helyzetnek
következményei az ingadozó habozás a külpolitikában s a folytonos pénzügyi zavarok.
Az emiitett mozzanatok a birodalom közhitelviszonyait a lehető legkedvezőtleneb-

alig mondhatni az osztrák államférfiakra,
mint minő ezen egyszerű elősorolásban
rejlik. D e a szerző nem elégszik meg ezen
árnyoldalak feltüntetésével, azon szerekre
is u t a l , melyekkel az osztrák birodalom
kóros a n y a g i viszonyain segíteni lehet.
A bajok orvoslását óhajtván, szükséges
hogy mindenekelőtt a fennforgó politikai
kérdések megoldására irányuljon
figyelmünk. Politikai tekintetben továbbá egy
olyszerü alkotmányi s kormányzati államszerkezet veendő czélba, mely a birodalom
népeiben nyugvó minden szellemi s anyagi
képességek s erők szabad kifejlését m e g e n gedje. Következnék a birodalmi lakosság
szellemerkölcsi művelődésének minden kitelhető módon eszközölt kifejlesztése; e v é g ből a reál s technikai oktatás hiányos állapotára s a népnevelésre fordítandó kiváló
gond. Szükséges leszen különös figyelmet
fordítani az igazságszolgáltatás j a v í t á s á r a ,
jobb adóssági s hiteltörvények s biztosb
csődrend életbeléptetésére. Szemügyre veendő a pénzforgalom könnyítése, az iparszabadság érvényesítése, a hitelrendszer megszilárdítása, az associatio kifejtése. — E
lényegileg politikai s erkölcsi irányú f ö l t é telek megvalósítása mellett s ezekkel k a p csolatban az anyagi téren is roppant sok
reformok lesznek czélba veendők. Csak ezen
gondoskodás folytán leszen Ausztria képes
*) Csak az európai államok közliitelpapirjai a többi kulturállamokkal való versenyzésre,
árfolyamára utalunk, melynek összehasonlításából névszerínt a czélba vett szabadabb i r á n y ú
az derül ki, hogy mig az utóbbi Angliában 88 Vi, vámreform sikeres kivitelére.

b e k k é * ) v á l t o z t a t j á k , a nemzeti produkcziót,
ipart 8 forgalmat p e d i g a legsulyosb békóba
verik. — Nagy hiányt képez továbbá a monarchia közgazdasági életében az, h o g y az
igazi egészséges közszellem, gyakorlati irányú világnézlet, felsőbb nemzetgazdászati
öntudat, s alapos technikai képzettség illő
mértékben nem található. Nagy hiány az,
hogy az associatio elve nem tud érvényre
jutni, hogy a tőke aránytalanul drága, illetőleg a kamatláb rendkivül magas, h o g y a
népekben nincs meg a takarékosság szelleme. A hitelügy hiányos s rendezetlen, a
valuta folytonos ingadozásnak van kitéve, a
hitel s kereskedelmi törvények s a t ö r v é n y kezés félszeg rendszerre alapitvák, az értékvesztett papirospénz, mely a birodalom v a lódi r á k b a j á t képezi, az ipar s forgalomélet
alapjait szakadatlan rázkódtatásnak teszi ki,
a pénzdrágasággal k a r ö l t v e jár a munkabér,
a tűzelőszerek, a nyers s átalakitási anyagok, a szállítás aránytalan drágasága, közlekedési hálózatunk szerfelett hiányos s szerény terjedelmű, mig u g y a n i s 100 ezer lélekre
Angliában 9 osztr. mfid, Ausztriában csak
2 y 8 műd vaspálya-vonal esik ugyanannyira.
Mindezekhez jár végre a nemcsak hiányos s
sok tekintetben helytelen alapelvekből kiinduló, hanem valóban sújtó s módfelett terhes
adóztatási rendszer. í m e sujtolóbb Ítéletet

Poroszországban 76%, Hollandiában s Belgiumban
75, Francziaországban 65 l /t, Oroszországban Ő21/*,
Spanyolországban 47y»-en állott: Ausztriában csak
45-ön volt, t e h á t csak a r o p p a n t rázkodáson keresztülesett Italiának (38), a vérengző polgárháború
által z a k l a t o t t amerikai uniónak (24/4), meg a félig
bankrott Törökországnak (24'/*) árfolyamánál volt
kedvezőbb.

Mihelyt e munka második fele elhagyandja a sajtót, azonnal sietni fogunk, ismertetésünk fonalát felvenni. Addig p e d i g
örülnénk, ha a hazában szerteszét minél
több olvasója akadna eme legújabb nemzetgazdasági munkának.

K ü l ö n fé lék.
— (Kánonjog-tudori
szigorlatok.) A m a gyar kir. helytartótanácstól 1866. évi m á r czius 27-én 23,562. sz. a l a t t bibornok-herczeg-primás ő eminentiájához, valamint a
magy. kir. tudományos egyetem akadémiai
tanácsához küldött intézvény kivonatának
mássá: O császári s apostoli kir. Felsége f.
évi bőjtelő hó 23-án kelt legmagasabb elha-

tározásával a kanonjog-tudor szigorlatoknak
a pesti egyetemnél ismét életbeléptetését, s
ennek folytán a kánonjogtudori czimnek
adományozhatását legkegyelmesebben megengedni méltóztatván, az ekként ismét életbeléptetett k á n o n j o g - t u d o r s á g megszerzése
iránti föltételek a következő rendszabályok
által állapittatnak m e g ; u g y a n i s :

a) A tudorjelölt, ki a nagyobb egyházi szerint megkivántatott szigorlatokat még
rendeket már fölvette, csak egyházi személy 1856-ban, vagyis a fölfüggesztés ideje előtt
(clericus majorum ordinum) lehet, ki kimu- j tették le, fölavatási értekezésük helybenhatatni tartozik, miszerint az érettségi vizsgát gyása s a hitvallás letétele után tudorokká
jó sikerrel bevégezte, s a római s kánonjog- felavattathatnak; végre
h) A szigorlati dijakat illetőleg: ezek
beli előadásokat annyi óraszámban hallgatta,
a mennyiben ezen tantárgyakat az egyetemi minden egyes szigorlatra, ugy a fölavattajogtanulók hallgatni kötelesek; mely tekin- tásra is egyenkénti huszonegy osztr. ért.
tetben az mi különbséget sem tesz, a tudor- forintban meghagyatnak s szokásos módon
jelölt az egyházjogi előadásokat akár a hit- felosztandók, mig a tudoroztatási dijak általános szabályozása azokra nézve is némi váltani, akár a jogi karnál hallgatta légyen.
b) A szigorlatok tárgyait képezik: a ró- tozást nem szülend.
— (Felhívás.) A nagyméltóságú magyar
mai jog, az egyházi jog, s az egyházi j o g
kir. helytartótanács 1866-ik évi márczius
története.
c) A szigorlatok számát illetőleg, két 13-án 9351. sz. a. keltezett magas intézmészigorlat, t. i. egy a római jogból s egy az nyében a dunántuli helv. hitv. főtiszt, egyegyház-jog történelméből, s mindegyiknek házkerület elnökségét, ennek e tárgyban
1 % órai tartama állapittatik meg, az illetők felterjesztett kérvényére felhivni kegyeskeszabad választására hagyatván a rend,mely- dett, hogy azon ifjak véleményes jelentéssel
ben a szigorlatok egymásután következ- ellátott kérvényeit, kik a czimzett egyházkerület pápai főtanodájában, az 1861-ik év
zenek.
óta
e főtanodában szervezett jogakadémia
d) A vizsgáló bizottmány, melynek tagjai csak katholikus férfiak lehetnek, a jogi nyilvánossági joga elismeréseig, vagyis az
kar dékánjának elnöklete alatt két vizsgáló- 1865-ik évi október hó 1-jéig a jogtan-foból állittatik össze; ezek egyike az eszter- lyamot bevégezték, vagy megkezdették, felgomi érsek által rendeltetik, a másik pedig terjeszsze, mivel e magas kormányszék az
a vizsgálati tárgy és szakma szerint a római államvizsgára leendő bocsátás tekintetében,
és egyházi jog rangra nézve idősb rendes az átmeneti időszak nehézségeire, a kimutanára leend. Azon esetben, ha a dékán a tatottképesség s fennforgó méltányossághoz
vizsgálandó tárgyak egyikének egyedüli képest, esetről esetre tekintettel lészen.
szaktanára volna, akkor ennek kell vizsgálni
Felhivatnak t e h á t az érdeklett jogvégs helyette az aldékánnak elnökölni. Az el- zett, vagy a mondott időben a jogtanfolyanök, a szigorlatok eredményére nézve a mot megkezdett jogászok, hogy bizonyítvátöbbi tanárral egyenjogú szavazattal bir.
nyokkal felszerelt kérvényeiket, e most már
e) A kedvező sikerrel letett szigorlatok nyilvános jogakadémiával biró fó'tanoda
után a tudorjelölt, a tudori fok elnyerése igazgatóságához, a tanári kar szükségelt
végett, az egyházi jogból szabadon válasz- véleménye elkészítése, és az illető felsőbb
tott thema fölött értekezést adand be. Ezen helyre leendő felterjesztés végett nyújtsák
értekezés mindenekelőtt a vizsgáló bizott- be, a kérvényben az iránt is nyilatkozván,
mány azon tagjának, ki az egyházi jogból hogy melyik államvizsgálati bizottmánynál
vizsgál, adandó át birálat végett, s ugyan- óhajtanák a vizsgát letenni. — Kelt Pápán,
ezen t a g által, birálatával együtt, a bizott- april 4. napján 1866. A főtanodai igazgatómány többi tagjaihoz utasitandó, mely után ság által.
a tudori fok adományozása fölött mind a
— (Törvényhozó bizottmányok.) A képhárom vizsgáló szavazásának eredménye fog viselőháznak X L I V . ülésében (mart. 21.)
határozni.
Deák Ferencz több rendbeli bizottmányok
f) Mielőtt a tudorjelölt tudorrá avattat- alakítását hozta javaslatba, melyek a törnék, püspöki bizonyitványnyal tartozik ki- vényhozás minden tárgyaira nézve a szükmutatni, hogy a keresztény katholikus hit- séges előmunkálatokat és javaslatokat kivallást az úgynevezett tridenti vallásforma dolgozzák s ekkép az országgyűlési tanácskozásokat előkészítsék. A tárgyak, melyek
szerint letette.
g) Azon egyházférfiak, kik a kánoni jog- ily bizottmányokra bizandók, a következők
tudorságra az előbbi törvényes gyakorlat lehetnek:

A z erdélyországi viszonyok iránt készítendő törvényjavaslat.
A municipalis és községi ügy.
A z országgyűlési képviselők választásáról
szóló törvénynek netalán szükséges átvizsgálása.
A polgári,büntető, váltó-, kereskedelmi s
bányai codificatio, mind az anyagi, mind az
alaki törvényekre nézve. Ezzel kapcsolatban
a telekkönyvi ügy. A polgári törvénykönyv
kidolgozásánál figyelembe veendők a hűbéri
viszonyok is.
A vallás-s közoktatási ügy, különösen a
népnevelés.
A közgazdasági s anyagi érdekek, s
ezek között különösen a vasúti, iparvállalati és egyesületi törvények.
A közintézetek, minő: a muzeum, akadémia, színház stb.
r

•

1 .

— (Nemes czélu társulat.) Bécsben egy
társulat van alakulóban, mely a börtönökből
kiszabadult bünönczök felkarolását tűzte ki
feladatául. Ama szerencsétlenek, kik elitéltetésök következtében huzamosb időt töltnek a börtön falai közt, kiszabadulásuk alkalmával gyakran azt sem tudják, merre
forduljanak, miféle oldalát ragadják meg
amaz életnek mely rájok nézve most egészen
idegen, úgymondva u j alakban tűnik fel. —
Megszokott tétlenség, leggyakrabban az életszükségletek hiánya miatt sokan ismét viszszaesnek ama bűnbe, melyért oly hosszasan
kellett bünhödniök. E társulat feladata tehát
abban áll, hogy a rabságukat kitöltött fegyenczeket, oktatásban részesítvén, nekik
módot és alkalmat nyújtson a polgári társadalomba való visszatérésre, becsületes munka
által. (Tan. 1.)

r

— (Átalános magyar törvénykezési eljárás) peres és perenküli ügyekben s a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító
jegyzetekkel és kimerítő irománypéldákkal
birák, ügyvédek s a közélet használatára.
I r t a Ökröss Bálint. E műnek mely 1863.
évben jelent meg Heckenast Gusztávnál,
második kiadása van jelenleg sajtó alatt.
Áz első kiadás 46 ivet tett, a második kiadás
több mint 50 ívből álland, s első fele néhány
nap múlva fog ugyanazon kiadónál megjelenni.
— (Magyarország anyagi érdekei) czimü
nemzetgazdasági folyóirat mutatványszámát
vettük. E szaklap folytatása a mult évben
indított hason czélu vállalatnak, s mint czime
és jeligéje mutatja, anyagi érdekeink emelésére fogja munkásságát irányozni. H a meggondoljuk, hogy a napi sajtót a politika
érdekfeszitő eseményei mennyire igénybe
veszik; hogy a törvényhozás minden nemében mennyi nehéz munka vár reánk és a
munkálatokhoz a szakismeretnek mily sokoldalúsága kívántatik: e vállalatot nyereségnek kell tekintenünk. A mutatványlap
tartalma érdekes és változatos, kiállítása
csinos. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő
Szathmáry Károly. Előfizetési dij: egész évre
10 ft., félévre 5 ft., negyedévre 2 ft. 50 kr.

—• (A kalocsai takarék-pénztári)
részvénytársulat abbeli kérelmének, miszerint
alapszabályai 31. §. I I . pontja módosittassék,
hogy a társulat által oly váltók is leszámitoltathassanak, melyek bejegyzett kereskedők által aláírva nincsenek, a m. kir. udvari korlátnokság részéről kivételképen hely
adatott.
— (Kinevezések.)
K i n e v e z t e t t e k : Magyar
Károly szolgabíró főbiróvá, Hajas Gábor megyei k ö z b i r t o k o s és okleveles ü g y v é d , továbbá
Schmilliár
Pál közbirtokos s rendelkezési állapotban volt ú r b é r i
t ö r v é n y s z é k i hivataltiszt, Saly Lajot ésMayer
Lajos
megyebeli esküdtek alszolgabirákká, Gráf Károly
és Vlaszaty Ferencz esküdtekké, Gerencsér
János
tisztb. esküdtté, Mosdorfer
Ferencz pedig t e l e k könyvi fogalmazóvá S o p r o n m e g y é b e n ;
Jeszenszky
Lajos h. ü g y v é d a vág-ujhelyi j á r á s v á g - u j h e l y i k e r ü l e t é n e k alszolgabirájává, Valáschek Gusztáv rendszeres megyei e s k ü d t és tisztb. szolgabíró megyei
telekkönyvi i r a t t á r n o k k á N y i t r a m e g y é b e n ; a H o dássy I s t v á n pornói járásbeli szolgabiró elhunyta
folytán üresedésbe j ö t t szolgabírói állomásra Tóth
Dávid h. ügyvéd s megyei tisztb. e s k ü d t V a s m e g y é b e n ; dr. Grósz Lipót helyt, tanácsi fogalmazó, t i s z t b .
helyt. t. t i t k á r r á .
— (Nyugalmaztattak.)
Pongrácz Károly,
Nóg r á d m e g y e első a l i s p á n j a ; Horváth Jánot, B a r a n y a m e g y e első alispánja.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

fflféf Teljes számú példányokkal még; szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G n s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n Pesten, 1866.
( E g y e t e m - u t c z a 4-ik szám alatt.)

Pest, április 23.

18Ű6. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-liivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : P a r l a m e n t i törvényhozás. (Lw.) — I g e n i s tisztázzuk az eszméket. ( V é g e . ) C s a t s k ó
Imrétől. — Az 174 s /t-diki novellaris articulusok k e l e t k e z é s e . (Vége.) J o g t ö r t é n e t i t a n u l m á n y Szilágyi
Sándortól. — T á r g y a l á s i terem. 7. K e r e s k e d ő k n e k az aláirási czim bejegyzése e l ő t t kelt k ö n y v b e l i t a r t o zásaikérti beperlése. Szeniczey Gusztávtól. — K ü l ö n f é l é k .

Parlamenti törvényhozás.
„Midőn g y ö k e r e s reformot s ü r g e t ü n k , koránsem a k a r j u k
mondani, h o g y mindennek e g y s z e r r e kell t ö r t é n n i . "
Szalay publicistái dolgozatok. I I . k ö t . 50. 1.

(Lw.) A képviseleti kormányforma nye korunk politikai meggyőződése,
kétségkivül egyike korunk legkiválóbb elemezni, történeti vizsgálódás társ legjelentékenyebb állami alakulásai- gyává tenni; megindult parlamenti
nak. A müveit népek egyesegyedül életünk csak arra serkent, bogy futó
benne vélik feltalálhatónak szabadsá- pillantást vessünk azon hiányokra, meguk és haladásuk biztos tényezőjét. lyek a parlamenti törvényhozással szükJellemzetes kifejezését korunknak azon ségképen együttjárnak.
élénk küzdelmekben kell tebát keresAz 1865. decz. 10-dikére összehínünk, melyek között e forma a külön- vott országgyűlést alkotmányozó gyűbözően fejlett miveltséghez s az éghaj- lésnek is mondogatják, tőle várván
lat, törzssajátosság, foglalatosság által azon intézmények megállapitását, mefeltételezett állapothoz idomítva oly lyek a haza szellemi s anyagi jólétére
fájdalmas vajúdások után életbe lépett. irányulnának, azon igény eknekteljesitéMennyire érdekese küzdelmeket nézni! sét, melyeket csak a törvényhozás válszemlélni a haladás átalános törvényeit, lalhat magára, azon számos seb behemelyek megvalósulása folytán jelen- gesztését, melyeket az utóbbi kedvekeznek! vizsgálni, hogy milyen a gon- zőtlen időszak a hazán ejtett. Minden
dolat létege elméleti, elvont mozza- hazafiúi kebelnek óhajtania kell, hogy
natában, és bogy miképen alakult a az országgyűlés oly helyzetben legyen,
történeti fejlemény folytán az időnkint melyben a hozzá csatolt várakozásokuralkodó nézetek, meggyőződések, gon- nak s reményeknek megfelelhessen. Az
dolatok, eszmék alapján! Mert minden országgyűlés legfontosabb teendőjét,
kornak van sajátos öntudata, melytől az államjogi viszonyok kedvező rendenem tud megválni, mely ugy képezi zése után, törvényalkotói hivatásában
szellemi légkörét az összességnek, mint fogja fellelni. Jogi életünk majdnem
az egyénnek. — Nem szándékozunk e minden terén uj alkotásnak, u j törvénynagyszerű fejlődést, melynek eredmé- könyvnek szükségessége jelenkezik; mi-

képen fog az országgyűlés alakilag ezen
működésében eljárni ? A képviselők
háza a legkülönbözőbb elemekből áll,
igen nagy azok száma, kik képviselői
tisztöknek egyébként méltóan megfelelnek, de kiknek jogi képzettsége nem
elegendő arra, hogy a törvényhozás
rövidsége nélkül részt vegyenek a ház
törvényalkotói működésében; a ház határozatai szótöbbség folytán mondatnak ki, de mi viszás helyzetbe juthat
gyakran ezen eljárás által, azt a különböző parlamentekben jelenkezett félszegségek elegendően mutatják. Fontolóra fogja-e a képviselők háza venni
ezen aggodalmakat gerjesztő körülményeket? mily állást foglal majdan a
törvényhozás kérdésében a felsőház s
a kormány irányában? — Az 1843-ik
évi magyar büntető javaslat sorsa intő
példaként szól az utókorhoz; oly módozat keresendő, mely a mellett, hogy a
nemzet közrejárulási jogán a törvények
alkotásában csorbát nem ejt, a gyors,
körültekintő, egyöntetű, összhangzó törvényhozás követelményének is képes
eleget tenni.
Országgyűlésünk kiegészítése után
473 tagból fog állani, ily számos gyülekezet ép oly kevéssé képes a közvetlen törvényhozás feladatát megoldani,
mint nem a közigazgatást ellátni.
A törvényhozás oly szellemi munkálkodás, melyet csak hosszas és komoly
tanulmány által a r r a készülő férfiak
végezhetnek, tapasztaltság s gyakorlottság még távolról sem levén kielégítő tulajdonságok. Törvény alkotásakor a legkülönfélébb tekintetek veendők
figyelembe, megvizsgálandók azon viszonyok, melyeket az uj törvény leszen
rendezendő, azon fennálló szabványok
és intézmények, melyek a törvénynyel
összefüggésben állnak, szemügyre veendők következményei s azok befolyása
fennálló törvényekre; a jogrend szerves

élet, melynek erei egymásba ömlenek;
szakgatott tevékenység az összes létszerességet veszélyeztetné. De képesek-e ily munkát végezni mások, mint
kik az illető nép szellemének felkarolása mellett a jogi tudományosságban
jártas s avatott munkások? Soha a törvényhozás igényeinek nem fognak eleget tenni, ha a törvények nagyobb testület kebeléből kelnek ki, ha minden
egyes pontja felett külön szavaznak.
„A törvényalkotás ezen módjának félszegsége, mondja a britt tudós s parlamenti tag John Stuart Mill, Angliában
bárkinek is szembe Ötlenék, ha az angol
törvényeknek szerkezete és összefüggése nem képezne már oly zűrzavart,
hogy ugy látszik, miszerint a ziláltság
s ellenmondás a tömeg bármilyen
öregbítése által nem fokozódtatnék. De
még most is évről évre érezhetőbbé
válik, mennyire alkalmatlan s czélszerütlen az angol törvényhozási gépezet.
Már maga a törvényjavaslatok keresztülvitelére szükséges időköz mindinkább képtelenné teszi a parliamentet
törvényeket alkotni, kivévén egyes korlátoltabb ügyekben. Oly törvényjavaslat, mely megkísértené behatni az ügy
egész valójába — pedig lehetetlen egyes
tárgy fölött törvényt előkészíteni, a
nélkül, hogy az egészre figyelemmel
ne volnának — e gyik ülésszakról a
másikra húzódik, miután merőben lehetetlenség a megkívántató időre szert
termi. Nem segit a bajon, ha a törvényjavaslat nyilván vagy a legalkalmatosabbnak vélt hatóságtól körültekintéssel és minden czélszerü eszközzel lett
előkészítve, vagy pedig oly külön bizottmány által, mely tárgyavatottságánál
fogva választatott és éveken át meghányta-vetette az intézkedés m ó d j á t :
czélt nem lehet érni, miután az alsóház
le nem mond drága jogáról, hogy vaskos
kezeivel itt-ott foltozgathasson,"

Nem lehet elégszer ismételni, hogy melyből mint a népélet egyéb jelenségei:
a törvényhozás fontossága és nehézsé- az erkölcs, nyelv, művészet, tudomány,
gei komolyan figyelembe vétessenek, nem tudatosan, hanem benső szükséés hogy e téren az ügy érdekében min- gességnél fogva ered; a törvény legköden könnyelműségtől és gondatlanság- zelebb csak külső megtestesülése és
tól lelkiismeretesen óvakodjunk. De ennyiben megismerési eszköz. Különvajmi gyakran nem veszik ezen intést ben nem késünk elismerni, hogy a törszámba. Mint korábban, ugy jelenleg is vény s jog oly szoros összefüggésben
a legkönnyübb oldaláról fogják a tör- állnak, miszerint amazt méltán tartjuk
vényhozást. Azt mindenki habozás nél- az utóbbi harmonikus kifejtése majdkül el fogja ismerni, hogy ha mint jogi nem nélkülözhetleri tényezőjének.
Ha azon badar nézetet nem akarjuk
iró a nyilvánosság elé akar lépni, a
jogtudomány beható s alapos tanul- magunkévá tenni, mely szerint kizárómányozása elkerülhetlen kötelességévé lag a törvény létesitője összes jogéletétetik, de teljesen fölösleges, ez az tünknek s jogviszonyainknak, ha ennél
átalános vélekedés, hogy a törvényhozó fogva tagadjuk, hogy minden rendelfoglalatoskodjék ilyszerü tanulmányok- ménye és ötlete, melyek erkölcseinkkel
kal és hányan vannak, kik soha sem és szokásainkkal, állapotainkkal és
bátorkodtak volna a jogi irodalom te- viszonyainkkal ellenkeznek, hallgatag
rén fellépni, törvényhozói képességök alázatossággal követendők: ugy elsö s
felől azonban épen nem kételkednek, legfontosabb követelményünk a törminélfogva nem átallanak összeülni vényhozó bizottmányba meghivandó
férfiakat illetőleg az leszen, hogy tisztörvénykönyveket gyártani.
Helyén lesz itt — a törvényhozás teljek és kellően fogják fel a nép jogleglényegesebb sajátosságáról levén öntudatát s a benne élő és működő
szó — a jognak ezzel szoros összefüg- érzeteket s meggyőződést a jog felöl.
gésben álló felfogására nézve előadni Ha ezen első követelményünket nem
nézetünket. A jog az emberi szellem leljük fel az illető férfiakban, ugy minegyik nyilatkozata; az emberi szellem den egyéb kiváló tulajdonságaik és
tudatlanul kifejtett terméke, mint a érdemeik inkább hátrányára, semmint
nyelv, az erkölcs; az emberi szellem a előnyére volnának az ügynek. Hisz
külső viszonyokhoz képest különbözöleg mennél szellemdusabbak s eredetiebfejlődvén, nyilatkozatai is különbözők, bek, annál inkább kellend attól tartani,
az egyes nemzet szellemi egyénisége hogy oly munkát fognak eszközölni,
szerint változván. A nép egyénisége, mely ug\ an valamely más időben, vagy
mint minden organismusé, folytonos fej- valamely más nép számára kielégítő
lésnek s változásnak levén kitéve, jog- volna, de magyar hazánk viszonyait
élete sem állapodhatik meg, hanem nem veszi számba. Ezen vád alól teljeöregbedve s gyarapodva, haladásában sen a jeles 1843-diki büntető törvényszünetet nem tarthat. A tudomány fel- javaslatot sem lehet felmenteni, mely,
adata csak az lehet, hogy ezen haladás hogy csak egy példát említsünk fel,
mozzanatait szerény elmével megfi- eltörlé a halálbüntetést, habár kétgyelje s a különböző jogintézményekben ségbevonhatlanul azt lehet állítani,
azonnal érvényre juttassa. A mondot- hogy több bűntettekre nézve a nép jogi
taknál fogva világos, hogy a jog forrása öntudata csak a halálbüntetés elrendenem a törvény, hanem a népöntudat, a lése által elégittetik ki, hogy tehát

ezekre nézve a nép minden más fenyítést igazságtalannak tartand. Ugy
hiszem, alig kell megemlitenem, hogy
a népöntudat ilyszerü megfigyelése
nem abból áll, hogy ódon mumiarnódon megőrzött fogalmakat hozzunk
forgalomba, és legyen szabad arra emlékeztetni, hogy azon kor, melyben mi
élünk, mindenesetre a legfontosabb tényezője a jogéletnek, és hogy a korunkban keletkezett jogmeggyőzödések kiszorítják a korábbiakat.
Elvárhatni a törvényhozótól, s e
követelmény a mondottakból önként
következik, hogy a létező jogot annyira
sajátjává tegye, hogy mintegy vérévé
vált legyen. De nemcsak az érvényben
levő jogot kell ismernie, hanem azon
jogokat is, melyeket a jognézletünk
legszabatosabb kifejezésének tartunk,
melyeket tehát jogunk átalakításakor
tekintetbe vétetni kívánunk. Ezen ismeretnek azonban nem szabad töredékesnek lenni, a casuistika még koránsem meríti ki a jogtudományt, az összes
tömeg belterjü áthatása után lehetséges
csak sajátlagos törvénykönyvet alkotni.
Végül még egy, talán alárendeltebbnek látszó, de az eddigieknél nem
kevésbbé fontos követelményre kell
figyelmeztetnünk.
A törvényhozónak
mesterileg kell a nyelvet kezelnie. Atalán meglephette a tudományos világot,
midőn Savigny azon meg nem czáfolt
állítással lépett fel, hogy a mult század
vége felé s a jelen elején alkotott német
törvénykönyvek nyelv dolgában sokkal
mögötte állnak a XVI. századbeli törekvéseknek, és hogy Schivarzenbergnek az 15£2-iki regensburgi birodalmi
gyűlésen elfogadott büntetőtörvénykönyve (Constitutio Criminalis Carolina) szerinte a kifejezés komolyságára
és erőteljességére nézve a 18. századbeli
törvénykönyveket jóval felülmúlja. Legyen a törvénykönyv nyelvezete oly

tömör és egyszerű, minő a római XII.
táblaitörvényé volt, oly világos, a minő
a franczia codeoké, oly szabatos, minőt
egy némely jogi írónknál,például Szalaynál találunk, akkor el fogjuk róla
mondani, hogy megfelel a követelményeknek.
A népképviseletnek nem lehet feladata az előadott nehézségekkel megküzdeni , mert tökéletesen megfelelt
kötelességeinek, ha arról gondoskodott,
hogy az illető helyen a törvényhozás
követelményei kellőképen figyelembe
vétessenek, hogy kiszemelje s kirendelje
azon személyeket, a kiket a legalkalmat os ab baknak vél az ügyben eljárhatni, hogy megállapítsa azon elveket,
melyekhez az utóbbiak ragaszkodni
tartoznának, hogy végre az ennek folytán létesült munkálatra nézve megadja vagy megtagadja a nemzet jóváhagyását.
Képviseleti alkotmányunk a törvényhozás tevékenysége elé oly nehézségeket gördít, melyeket az ó és középkor államai nem ismertek. A római nép
comitiaiban az indítványozó által előadott tárgy fölött szavazván, vagy
elfogadta minden változtatás és módosítás nélkül, vagy elvetette feltétlenül. A középkori törvényhozás is
ily szerűen járt el, a javaslat különféle bizottmányok kezébe került,
majd meg visszautasittatott az eredetleges szerkesztőkhöz, de utóvégre
mindig csak arról lehetett szó, hogy
vagy feltétlenül elfogadtassék, vagy feltétlenül elejtessék; alig tévedünk, ha azt
állítjuk, hogy Verbőczy István Hármaskönyvének elfogadása is ily módon
történt. Hasonlóra akadunk magyar
törvényhozásunk eljárásában egész a
legújabb időkig. Az országgyűlés felirataiban a királyhoz csak azon főelveket fejtette ki, melyeket az alkotandó
törvénybe felvétetni óhajtott; a tör-

vények szerkesztése az országgyűlés
végeztekor egy külön bizottmányra
bizatott.
A parliamenti törvényhozás hiányai
s félszegségei oly szembeötlők, hogy
jelenleg vajmi kevesen fognak találkozni, kik kétségbe akarnák vonni, miszerint a képviseleti testületek nem
alkalmasak nagyobb törvények szerkesztésére és megvitatására. És ennek
daczára nemcsak elkerülhetlen a népképviselet közrejárulása, hanem számos
okoknál fogva véghetetlenül kivánatos,
sőt egyenesen nélkülözhetlen. A kérdés
csak az lehet, hogy miként kellend e két
homlokegyenest ellenkező nézetet öszszeegyeztetni?
Ha nagyobbszerü törvényhozási kérdés kerül szőnyegre, a tárgyalás két
részre szakítandó, egy megelőzőre,melyben a vezérelvek állapittatnak meg s
egy utólagosra, mely a működő bizottmánynak ezen vezérelvek alapján kidolgozott javaslatát vagy feltétlenül
elfogadja, ugy feltétlenül elveti, vagy a
bizottmányhoz ujolagos megvitatás végett visszautasitja. Az 1840 : 5-dik törvényczikkely által a büntető törvénykönyvi javallat iránt kiküldött bizottmány épen az előadott eljárást követte
1841. decz. 10-dikén, azon főelveket állapítván meg, melyek az alválasztmányokat munkálataikban vezérlendők
voltak. Megállapittatott, péld., hogy
börtönrendszerül a magányrendszer választassák, hogy büntető eljárásul a
vádló rendszer fogadtassák el, hogy az
egyes vétségeknél a büntetés minimuma ne jelöltessék ki — ezen és még
számos eleve meghatározott elvek nyomán haladtak azután az alválasztmányok feladataik megoldásában. Ezen
elvek meghatározására nagyobb testületek bizonyára kiválóan alkalmasak,
ezekre nézve minden értelmes ember,
bárha soha jogi tanulmányokat nem

folytatott is, józan Ítéletet t u d magának
képezni. Miután ezen főelvek megállapittattak, megkezdi a törvényhozó bizottmány működését.
Minden kelletlen félreértés kikerülése végett ismételjük, hogy oly intézmény alkotását akarjuk javaslatba
hozni, mely egyrészt a nemzet elidegenithet.len,elévülhetlen jogát a törvényhozás lényeges tényezője gyanánt szerepelhetni, illetetlenül és érintetlenül
hagyja, másrészt a nagyobbára nem
szakférfiakból álló testületek tanácskozásából szükségképen eredő viszás félszegségeknek útját szegi. A nemzet joga
csorbítása nélkül sürgetünk jól szervezett törvényhozást hazánk számára.
A közigazgatási ügyek ellátását a
nemzet egy felelős minisztériumra bizza
s megny ugszik, ha szabadsága védelmére
elegendő biztosítékot lát azon ellenőrzési jogában, melylyel a kormányt
minden lépten nyomon felelősségre
vonhatja, a végrehajtó közegek minden
cselekményét és rendelkezését Ítélőszéke elé idézheti. Ezen példa szerint
alkosson a nemzet képviselete egy törvényhozótestületet , mely viszonylag
annyi tagból állhatna, a hányat a törvényhozás különféle ágazata igényelne.
Ezen testület feladata volna azután a
népképviselet által eleve megállapitott
vezérelvek nyomán egységes és egyöntetű törvénykönyveket alkotni, az
életbe léptetett törvénykönyveknek a
gyakorlati szükséglet szerint mutatkozó változásait javaslatba hozni, nem
hosszadalmas novellák alakjában, mint
jelenleg világszerte divik, hanem az
illető czikkely megváltoztatása által.
Hisz elégszer tapasztaljuk, hogy egy
hosszú utólagos rendelet czélja a törvénykönyvben eszközölt csekély változás által elérethetnék. Nemzeti életünk
jelenlegi fejleményében a jognak különösen következő tényezői veendők

számba: a jogi irók nézetei s felfogása,
az egyetemi tanárok oktatása, a törvényszéki gyakorlat, a törvényhozás
tevékenysége. Mindazon eszközök és
módok, melyek a bizottmánynak megkönnyitenék ezen elemekkel megismerkedni, természetesen rendelkezése alá
volnának helyezendők.
Különben főelv maradna azontúl
is, hogy törvénynyé a jogosult többi
tényezők jóváhagyásával csak az válhatik, a mit a képviselők háza elfogadása által szentesit; a képviselet jogában állna nemcsak teljességgel elvetni
a javaslatot, hanem ujabb megvitatás végett a bizottmányhoz utasitani,
élhetne a kezdeményezés jogával, akármely tárgyat a bizottmánynak kézbesítvén, hogy arra vonatkozólag terjeszszen elő törvényjavaslatot. Az előter-

jesztett javaslaton változtatni nem állna
jogában a képviseletnek, feltétlen elfogadás vagy elejtés — ez volna a jelszó.
Csak körvonalokban nagyában mondottunk egyetmást az alkotandó testületről; kimerítően fejtegetni még korán
volna.
Nem vitatjuk, korszerü-e azon kérdés, melyet pengetünk és készek vagyunk elismerni, hogy a fennforgó
viszonyok között, midőn a nemzet sarkalatos jogai gyakorlatilag még nem
érvényesíthetők,javaslatunknak inkább
csak elméleti jelentősége van. Azonban
ha álladalmi és jogi intézményeinket
tudományos alapra fektetjük, egy ujabb
tényezővel gazdagítottuk a nemzet erejét és ezen áron könnyen elviselhetjük
azon vádat, hogy elvont fejtegetésünk
megelőzte az Összerü viszonyokat.

Igenis tisztázzuk az eszméket.
(Vége.)
(Csatskó Imrétől.)

Mi értekező az állítását: „innen van kájára, mint magyar nyelven Írottra, s
minden szabad intézménnyel biró nem- ennélfogva honunkban ismeretesebbre
zetnél a biróválasztásilleti,
nem tu- hivatkoznom, ki a 24-ik §-ban a 131-ik
dom ugyan, értekező mit ért szabad lapon azt mondja: a kormány, illetőleg
intézmények alatt; de hihetőleg az fejedelmi jogok egyikét a törvénykezésalatt az állami főhatalmat korlátozó fenség (Gerichtshoheit) képezni, jelesül
alkotmányt érti. Már ha igy, akkor állí- annyiban, a mennyiben a jól rendezett
tása hibás; mert a monarchát, egyuri monarchiai államban a fejedelemnek
főhatalmát korlátozó alkotmánynyal áll jogában a bírákat kinevezni; az igazbiró legújabb nemzeteknél, a birósági ságszolgáltatást az ő nevében foganahatalom gyakorlata az állami főhatalom tosítani, a törvényszékeket ellenőrizni,
kifolyásának lényeges részéül tekinte a bűntényeket űzőbe vétetni, megketik, mondhatni majdnem általában, az gyelmezési jogot gyakorolni, és kiválóelméletben ugy,mint az alkalmazásban, lag a hozott halálitéleteket fejedelmi
és a birósági tagokat is a főhatalmat helybenhagyásával megerősíteni, vagy
gyakorló egyén, vagy annak nevében másnemű büntetésfai által enyhíteni."
a kormány nevezi ki.
És ismét a 6i-ik § 9-ik jegyzetében a
Szabad legyen itt mindenekelőtt 384-ik lapon: „Legkiválóbb joga a fejeKautz Gyulának: Politika czimü mun- ; delemnek egyébiránt az ujabbkori leg-

több alkotmányok szerint a birák kinevezése, az Ítéleteknek ön nevébeni
kihirdetése, a törvényszékek feletti felügyelés és ellenörség, főleg pedig a
megkegyelmezési jog, Blackstone Comment. IV. 31. 2; svéd alkotmány 23-ik
§.; hollandiai 66-ik §; belgiumi 73-ik §;
spanyol 47-ik §; osztrák 24-ik §; porosz
49-ik §; bajor 4-ik §. III.
Ezekenkivül még arra nézve, hogy
a birókat kinevezési jog, az állami fohatalommal
felruházott egyén által
gyakoroltatik, hivatkozhatom a következő irókra és alkotmányokra:
Friedr.
Bülau: Encyclopádie der Staatswissenschaften. Leipzig, 1832. 64. 65-ik lap;
L. v. Dresch: Naturrecht. Tübingen,
1822. 285. 289-ik lap; K. J. Zachariá:
Vierzig Biicher vom Staate. Heidelberg,
1839. III B. 273. lap; K. H. L. Pölitz:
Staatswissenschaftliche Vorlesungen.
Leipzig, 1832. II. 283—4. lap; A. Virozsil: Epitome Juris naturae. Pestini,
1839. 135. 136-ik §; De Colone: Die
Verfassung von England. Altona, 1819.
189. 194 — 5. lap; Frh. v. Vinche: Darstellung der innern Verwaltung Grossbritanniens. 2-te Auíl. Berlin, 1848. 6.
8. 11. 13. 58. 74-ik lap.
Alkotmányok
közül: a norwégiai
21-ik §; az 1848. nápolyi 5. 62. 80-ik
§; az 1748. toskanai 19-ik §; az 1848.
osztrák 10. 11. 14-ik §; az'1831. belgiumi 66. 98. 99. és 101-ik §; L. ParlamentarischesTaschenbuch,enthaltend
die Verfassungen von Nordamerika
stb. v. Dr. H. Rauch. Erlangen, 1848.
Ugy hiszem, hogy ez alkotmányokat
értekező szabadeívüség hiányával vádolni^nem fogja.
Értekező: „igy volt ez nálunk is(t.i.
a biröválasztás), a legutóbbi szomorú
eseményekig."
Ugy volt egy részben, de nagy részben nem. — Különösen tudjuk, hogy a
megyékben az alispáni és szolgabírói

biróságot azok képezték, kik a megyének nemessége által választattak; a
törvényszéknek tagjai közül a táblabirákat rendszerint a megye főispánja
nevezte ki, és csak némely megyékben
történt, hogy a megyei törvényszéknél
működő táblabirákat a vármegyei nemes közönség választotta.
A megyében lakó nem nemes jobbágyoknak elsö birájuk volt a földesúr ok,
ki birósági hatalmát az általa választott uriszék által gyakorolta. S már
ebből is kitetszik, hogy 1848 előtt a
magyarországi lakosoknak legnagyobb
része birói választást nem gyakorolt.
Szab. kir. városokban a birót és
belső tanácsbelieket, kikből a törvényszék összeállittatott, nem az egész polgárság választotta, hanem annak csak
egy igen kis számú része, t. i. a külső
tanácsbeliek; kiknek választásába szinte
az egész polgárság be nem folyt, hanem
a hiányzókat, a tanácsban már benlevők választották; s ily szerkezetnél
megtörténhetett volna, mint Dr. J.
Wildner: Ungarns Verfassung. Leipzig, 1843. czimü munkájában a 18-ik
lapon megjegyzi, hogy ha a kültanácsbeliek egyszerre (ugyanazon időben)
meghalnának,nem lenne senki, a kinek
joga volna e testületet helyreállítani.
Tehát szab. kir. városokban is 1848
előtt a lakosságnak csak egy igen kis
része választotta b i r á i t ; a nagyobb rész
itt is tartozott a más által választott
bírónak magát alávetni.
A felsőbb birák, mint" a kerületi, a
királyi itélő és hétszemélyes táblához, —
kivéve az ország nádorát, mint egyszersmind a hétszemélyes táblának rendes
törvényes elnökét, ki az országgyűlésen
választatott, mindnyájan részint Ö Felsége, részint az illető méltóságok által
neveztettek.
Hogy pedig a váltóügyekben bíráskodó törvénytudó tagokat az 1840-ki

15-ik tcz. váltótörvény szerint, mind az
első, mind pedig a felsőbb folyamodásu
bíróságokhoz Ö Felsége nevezte 1848
előtt, és jelenleg is, kiki tudja*). Ez
tanúság arra, hogy az országgyűlésen
együtt tanácskozó, és törvényt alkotó
Karok és Rendek czélszerübbnek tartották, ha a váltótörvényszéki birák Ö
Felsége, és az Ö nevében működő kormány által neveztetnek, mintsem ha
azok az illető peres felek által választatnak.
Egyébiránt, hogy az 1848 előtt szokásban volt választás sem volt legüdvösebb közigazgatási tekintetben, azt
tudják mindazok, kik akkor a közügyek menetét figyelemmel kisérték.
Figyelemreméltó e helyütt a hires
Mohi Róbertnek
Encyclopaedie der
Staatswissenschaften Tübingen 1865.
czimü munkájában, mely legközelebb
magyar nyelven is kiadatott, a 34-ik
§-ban 4) jegyzet, 261-ik lapon olvasható következő nyilatkozata: „Die
Erinnerungen der sammtlichen Comitatsbeamten durch den Adel, war der
klarste Beweis, wie wichtig das aristocratische Element in der altén ungarischen Verfassung war.Bekannt ist aber
auch,auf welchem niedern
Standpunkte
die königliche Gewalt eben durch diese
Abgetrennheit der Beamten stand."
III. Értekező: „En az összes alsó és
első bíróságoknak szervezését, mely t. i.
a törvénykező közönséggel közvetlen
érintkezésben áll, választás utján gondolnám eszközlendőnek; — nem tartanám sem helyesnek, sem tanácsosnak,
hogy a nemzet a birósági szervezésnek
minden befolyásától kizárassék."
Itt megjegyzendő, miszerint a birósági szervezés, nemcsak a birósági tagoknak, hogy t. i. kik legyenek azok,
Péter-e vagy Pál, választásából áll, a
minthogy ezeknek kinevezése vagy vá*) L. a II. R. 8-ik és köv. §§-okat.

lasztása a biróságok szervezésénél az
utolsó tett, mely az előre elkészített,
és megállapított szervezést befejezni,
létrehozza.
A birósági szervezéshez tartozik,
mint már fentebb is érintve volt, meghatározása: a) a biróságok hatáskörének,
mind az ügyekre nézve (polgári, büntető, váltó, kereskedelmi, bányászi stb.),
mind pedig a területet tekintve, például : bizonyos területen hány első,
hány másod vagy harmad folyamodásu
bíróság, és egymás iránt mily viszonyban legyen; b) a biróságok hány tagból álljanak, egyes vagy testületi birák legyenek, miként működjenek,
szavazzanak, döntsenek egymás irányában, egyenjogúak, vagy alárendeltek legyenek; c) a birói személyek
kellékeinek képzettségre, idökorra, szolgálati időre, honfiságra, birtokra nézve;
d) ama biztosítékoknak, melyek megkívántatnak a végre, hogy a birák minden, akár felülről, akár a peresfelek
részérőli befolyás nélkül, a szigorú
anyagi jogosságot kiszolgálhassák; e) a
biróságok feletti felügyeletnek, fegyelmi
hatalomnak, mi nélkül jól rendezett és
czéljának megfelelő birósági szervezet
nem lehetséges, és annak, ki által és
mily alakbani gyakorolhatása stb. S
midőn mindezek már a törvényhozás
által kellőleg szabályozva vannak, következhetik csak jól rendezett jogállamban a birósági személyeknek kiszemelése akár választás, akár kinevezés
utján.
A biróságok szervezésénél czikkiró
sem akarja a nemzetet minden befolyástól kizárni, sőt ellenkezőleg, mindazokba, mik a biróságok szervezéséhez
tartoznak, alkotmányos országban a
törvényhozásban résztvevő nemzet-képviselők, kell, hogy befolyjanak; mint
ezt Magyarországban különösen az
1791: 12-ik tczikk, de a törvényhozási

Aztán valla meg értekező őszintén,
politica is átalában megkívánja; esak|
igy lehetvén alaposan remélni, hogy ugy van-e meggyőződve, miszerint a
a birósági szervezet az állam fenálló volt megyei választók képesek-e megviszonyainak, szokásainak és kívánal- bírálni azt, vájjon ki bir ama tulajdomainak a szigorú jogszolgáltatásnak nokkal, kivált tudomány tekintetéből,
föfigyelembevétele mellett legjobban melyek a bíróban megkívántatnak ? Ha
a választók oly képzettséggel bírnának,
fog megfelelni.
mint
értekező, kik azonban kevés számÉrtekező legnagyobb súlyt fektet
mal
vannak,
akkor lehetne reményleni
az alsó bíráknak választására. Czíkkiró
a biróválasztásról vagy kinevezésről jó biróválasztást. De midőn a műveletválaszt,
tüzetesen nem is szólott, csak azt állitá, len, megvesztegethető tömeg
miszerint a kormánynak a peres ügyek- akkor nem a képesség vétetik figyenek mikénti t. i. kinek részérei eldön- lembe döntő érvül, hanem más anyagi,
tése kevésbbé van érdekében, mint pél- aljas, gyakran erkölcsrontó eszközök;
dául, a peres feleknek; miből aztán azt melyek nemcsak a megvesztegettekre
következtethetni, hogy a kormány bi- vetnek homályt, hanem még inkább
rói tagokul olyakat fog kinevezni, kik azokra, kik ily eszközök által a műveminden alanyi befolyás nélkül a tisztán letlen és már ennélfogva is kevesebb
tárgyilagos, vagyis: az anyagi törvé- önállósággal, csekélyebb független jelnyekkel megegyező jogot, fogják Ítéle- lemmel, biró választókra hatni igyetükben alaki jogként kimondani. A vá- keznek.
lasztó ellenben mindig azt fogja biráÉn oly bíróban, ki megvesztegetés,
jául választani, kitől remélheti, hogy aljas, sőt bünos eszközök és módok, mint
peres ügyeiben inkább neki, mint ellen- vérengzés, sőt emberhalál közbejöttével
felének fog kedvezni.
kész bíróságot elfogadni, bizodalmat
Ezt tagadni alig fogja valaki, és hi- helyezni arra nézve, hogy igazságos,
hetőleg értekező sem, ki az 1848-ik részrehajlatlan biró leend, nem tudnék.
előtti állapotokat ismervén, fog emlé- Remélhetni-e attól, hogy szigorúan
kezni arra, miszerint a megyebeli bí- fogja, fékezni a gonosztevőket, kinek birák választásánál igen gyakran szemé- rói széke megvesztegetésen, erkölcslyes érdekek határoztak, és egy vagy telen kicsapongásokon alapszik, sőt tatöbb hatalmas ur választotta tulajdon- lán a választásnál ő miatta kiontott
képen a bírákat, a nagy szavazó tömeg vértől piroslik?! Ugy hiszem: nem. —
pedig csak tudatlan eszköz volt a ha- Valamint mindenben, magán- ugy mint
közügyeinkben: ugy itt is irányadó letalmasak czéljainak kivitelére.
A választott és választóinak leköte- gyen a morál.
lezett biró, lehetett-e szigorú és részreEgyébiránt czikkiró a választásról
hajlatlan, vagy nem inkább lett-e az tüzetesen nem szólván, nem is adta elő
hajlandó azt, ki öt választotta,ki reá sza- ama biztosítékokat, melyek a kormány
vazott, polgári ú g y m i n t fenyitö ügyek- általi kinevezésnél is a törvény rendeben a szigorú jogosság rovására is pár- lete szerint megtartandók; csak hogy
tolni: minden emberismerő, a szemé- ily törvények hozataláról eleve gondoslyekrei tekintet nélkül, megmondhatja; kodni kell, mik arra irányzottak legyede azt tudják azok is, kik az 1848 előtt nek, hogy a kinevezéseknél a lehetséges
a közügyek tárgyalásába és a törvény- Önkényt és visszaélést, mennyire csak
emberileg lehetséges, kizárják.
kezésbe befolytak.

Ily biztosítékok közé számítandó az
is, hogy az illető bíróságnak joga legyen
a hiányzó birói tagságra alkalmas egyéneket ajánlani. Mert minden bíróságnak ugy, mint egyéb testületeknek, van
testületi becsületérzete, minélfogva nem
közönyös előtte, vájjon a közbizalomban és becsülésben mint igaz, részrehaj latlan biró részesül-e vagy sem; és
már ez okból is a bíróságnak érdekében
van, tagtársaiul olyakat ajánlani, kik a
birói teendőkre legalkalmasabbak, nehogy jó hire, neve koczkáztassék. De a
bíróságnak érdekében leend tagjaiul a
legügyesebbeket ajánlani azért is, nehogy ellenkezőleg cselekedvén, a teendőknek halmaza a többi birói tagokra
nehezüljön.
A biróválasztást illetőleg figyelembe veendő még az is, hogy a mellett
sem mondhatni, miszerint mindenki magát önkénytesen alávetette a bíróságnak. Mert, ha az kívántatik, hogy a
biró a választók által egyhangúlag választassék, ez valószinüleg minden választást eredményétől fosztana meg,
alig gondolhatván oly esetet, miszerint
a választók, kivált ha nagyobb számmal vannak, ugyanegy személyt akarjanak maguknak biróul választani, és
hogy egy-két más véleményű ne találkoznék.
Hogy tehát a választásnak eredménye biztosittassék, a választók, illetőleg
szavazatok többségének kellene határozni a kevesebbség ellenében, akár legyen az aztán általános vagy viszonylagos többség; azaz : vagy több, mint
valamennyi választónak fele, vagy pedig csak több, mint két részre oszlott
választóknak akármelyik része külön
véve.
Ezekből kitetszik, hogy a választásoknál is nevezetes száma lehet a választóknak, kik a többség által megválasztott birót nem, hanem mást akar-

nak, és mégis ezek is a megválasztott
bírónak magukat alávetni, kénytelenek
lesznek. De a választásnál még az is
megtörténhetik, hogy a kisebb részen
vannak a vagyonosabbak,
műveltebbek,
kik tehát miud anyagi, mind szellemi
tekintetben túlnyomók; és mégis kénytelenek leendnek, a talán csak egy szavazóval több választók által megválasztott bírónak magukat alávetni.
Ott, hol választásoknál nem az átalános, hanem viszonylagos többség határoz , még sokkal nagyobb számmal
lehetnek azok, kik a megválasztott biró
helyett mást akarnak, és mégis annak
magukat alávetniök kellend. — Az az
Önkéntes alávetés tehát a birák választásánál is némileg Jictio, mert erőszakolása a kisebb résznek a nagyobb által arra, mit az tulajdonképen nem
akar.
Arra nézve, hogy a biró-választás
nem oly üdvös valami, mint látszik, világos tanúságot nyújt Francziaország
Paraquin Ernő Gyula szerint, ki miután
ily czimii munkájában: Diefranzosische
Gesetzgebung. München, 1861. J. G.
Cotta. I-söR. 18-ik lapon a Francziaországban 1790-ben létrejött birósági
szervezetet előadta,mondja: „Manches
bewies sich durch die Erfahrung als
unpractisch, wie die Wahl der Richter
durch das Volk, und wurde bald aufgegeben, und die Ernennung der Richter der obersten Staatsgewalt zuerkannt."—Ez történt Franczíahonban a
legnagyobb szabadság időszakában.
Nem akarom tagadni, hogy a birósági teendőkkel megbízottak között
vannak az országban olyak, kiket ügyesebbekkel pótolni kívánatos; de a hiánynak oka aligha az, miszerint azok
neveztettek, nem pedig választattak, hanem inkább az, hogy azok, kik talán a
bíróságra alkalmasabbak volnának, magukat visszavonták, s igy igen termé-

szetes, hogy a kormány azok közül nevezett bírákat, kik ajánlkoztak.
Hol alkalmasak kellő számmal nem
ajánlkoznak, ott a kevésbbé alkalmasok
is felhasználandók; mert tagadha'lanul
jobb a valami, bár hiányos rend és
ügymenet, mint annak, hivatalnokok
nem léte miatti fenakadása s az anarchia.
Fel nem tehetem értekez'órol, hogy
a választott alsó birót a felsőbb biró
irányában minden alárendeltségtől és
felügyelettől mentnek lenni kívánná;
mert igy a jogszolgáltatás aligha meg
nem akadna, az alsó biró, mint a felsőtől független, —ennek Ítéleteit érvényeseknek el nem fogadván, és végre nem
hajtván. Az állam és különösen a biróság szervezete olyan, mint egy jól rendezett gyár, hol minden egyes résznek
és keréknek egybevágólag kell működni;
mert másként az államban, mint annak

rendeltetése szerint kell, nem leend jog
és rend, hanem jogtalanság és rendellenesség.
Alig lehet kételkedni azon, hogy
hivebbenfogja teljesíteni hivatalos teendőit az oly biró, ki biztos az iránt, hogy
hivatalában megmaradhat mindaddig,
mig becsületesen teljesiti kötelességét,
mint az olyan, ki félhet attól, hogy
hivatalától vagy politicai
mozgalmak
folytán, vagy pedig az időszerinti
választásoknál az ellenpárt többségre
kerülése miatt megfosztathatik; ez
utóbbi esetben inkább indíttatva fogja
magát érezni a tisztviselő arra, hogy
hivatalos befolyását saját és családja
jövőjének biztosítására használja fel.
Es mostanra legyen elég; azon megjegyzéssel fejezvén be észrevételeimet,
hogy komoly megfontolás és nyugodt
vér biztosabban vezetnek az igazság
templomához.

Az 1743 4-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Folytatás.)
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.)

IV.
A húsvéti szünnapok eltelte óta az articularis commissio folyton folytatta munkálkodását, de a kiegyezés eredménye nélkül.
A catholicus status felsőbb pártfogoltatása
érzetében nem engedett; a más három bevett vallás a törvényesség teréről nem volt
hajlandó lelépni, mert félt, hogy ez által alárendelt helyzetbe fog sodortatni, s e kérdéssel kapcsolatban állott egy másik, nem kevésbbé kényes — a görög egyesült vallású
oláhok ügye, mely azért tetszett kényesnek,
mert a három nemzet mellé egy negyediknek felállítását tette kilátásba. A dolgot a
kormány teljes önkénynyel oldotta meg.
De halljuk e nagyfontosságú dologról
magát a követjelentést: „tettünk ezután —
írja a marosszéki reformált követ — ismét
valami tentament circa articulos praejudicioso8 ex mandato I. S t a t u u m , és egymással

azon commissiobeliekül elméinket coramunicáltuk a t. páter Jesuiták articulussai körül is, inhaereálván ez iránt annak a circumscriptionak, a melyet húsvét előtt a
catholicus atyafiakkal communicáltunk v o l t ;
kiadtuk pedig végkép elménket, declarálván
azt, hogy mi a catholicus atyafiak praejudiciumaít, si quae sint, tolláljuk, sine tamen
nostri ruina; és elsőben a három catholicustól diversa religioknak praejudiciumait enumerálván, azoknak tollálását atyafiságosan
sollicitáltuk, sed „cum utrinque altius i n j u riae, quam beneficia r e p e t e r e n t u r " Senecaként, kivált hogy némelyek a graeci ritua
különös clausulával való ínarticulatióját u r geálták, és hogy a nélkül simpliciter meg
sem egyeznek magukat declarálták; mások
ismét felelvén arra, hogy a mennyiben a
leopoldinum anno 1699. az oláh clerusnak
indulgealt privilégiumnak sensussa és az ő

felsége kegyelmes resolutiójának stylusa
megegyez in quantum t. i. vere sunt romano
catholicae ecelesiae uniti et quoad personalia
nem contradisputáltatik statusok, hanem
csak épen nem akarnának oly terminusokat
ejteni, a melyek gentis istius toleratae nationalitatem, vei praejudiciosam qualem legibus patriis ponerent et supponerent jurisdictionem. Midőn tehát ez és több differentiák semmiképen nem sopialtattatának,
tepertálá a commisio verbotenus finaliter
maga principális urainak a t. Statusoknak
minden e d d i g folyt dolgait.
Holott is midőn ujabban circa componendas in praemissis materiis differentias desudalnának a statusok, tehát 5-ta J u n i i
Anni praesentis küld ki a méltóságos regium gubernium méltóságos praesidens ur
ő excellentiája által egy copertában levő
pecsét, subscriptio és titulatio nélkül való
irást, melyben valának az oda fel említett
egyenlőképen amplectált majestaticus articulusoknak, subnectált és azokat inmediate
követő 6-ik és 7-ik articulusok; melyek felül azt méltóztatott kiizenni nomine excellentis8Ími commissarii regii a méltóságos
regium gubernium, hogy ante dissolutionem
respondeant status: utrum piacent isti articuli, nec n e ? Minémü articulusok lettenek
légyen azok, im hol vágynák in copiis, maguk szóljanak.
Attoniti status his auditis, felküldi az
ország méltóságos báró L á z á r János urat
cum adjunctis méltóságos regius commissarius ur ő excellentiájához; kik is kérdjék
meg: mi v é g r e küldettek és micsoda articulusok ezek, hová néznek, mit akarnak, s mi
végre communicáltattak a méltóságos statusokkal?; az öt elsőbb articulusokról pedig
nem szól az ország, a melyeket de majestaticis örömmel már még a napokban amplectált, hanem csak szintén ezen öt árticulusokat
követő 6-ik és 7-ik árticulusokról; egyszersmind t u d j á k meg a követ urak ő excellentiájától azt is, ha a dissulutiot ad dissolutionem diaetae értette-e ő excellentiája vagy
a mostani sessionak eloszlásáról. Mindezekre
az ország követének ő excellentiája ezt resolválta: esse expressam mentem suae majestatis; neque deliberatiostatuum indigere;
a dÍ8Solutiot pedig értette ő excellentiája a
mostani statusok sessiójáról, hogy addig le
ne oszoljanak, mig ő excellentiájánakrotunde

afeljül említett kérdésre nem felelnek: utrum
piacent isti articuli, aut non? Midőn a méltóságos Regius Commissarius úrtól az említett ország követei a repertummal megakarnának térni, in praesentia excellentissimi commissarii regii, ő excellentiája
ammentiájából azt addálja az ő excellentiája előbbi izenetéhez a bellicus Secretarius
l^elkers: imo considerent Status quid agant,
agitur nempe de gratia vei disgratia principis, quam status incurrere possunt. Mindezeket ekképen értvén a méltóságos statusok
a követ uraktól, — (minthogy a méltóságos
guberniumot már az előtt méltóságos M a riaffi ur és adjunctussi kihivatták vala, hogy
in rebus tam arduis ubi status obstupuere
intentique ora tenerent, nec qua se verterent
satis nossent, mint eddig azért mindenekben
a méltóságos gubernium maga atyai gratiáját, succursusát, a statusoktól meg nem vonta,
ugy most is a t. statusok közzé ad consultandum et subveniendum jönni méltóztatnék,
és a méltóságos gubernium kijővén együtt
consideál vala a statusokkal), — ekkép értvén
mondom a méltóságos regius Commissarius
positiva declaratioját, ültenek délután két
óráig együtt a statusok a méltóságos guberniummal cum profundo silentio. H a n e m
elutójára, némelyek urgeálván azt, hogy
csak resolváljanak a statusok, acceptálják ez
articulusokat tanquam suae majestatis mentem expressam, azután per supplicem libellum deprecáltassanak ezen articulusok O
felsége előtt, de ugy, hogy elsőben conveniáljanak a három religiók a méltóságos catholicus statussal, és azon conventióból formálandó két articulusokat felküldvén, azoknak
confirmátiójokért O felségének alázatosan
supplicáljanak. Választatnak azért ujabban
az előbbi követ urak, kik a méltóságos regius Commissariusnak vigyenek ilyen reportumot: „Minthogy a méltóságos statusok
követei által ő excellentiája aperte declarálta,
hogy O felségének elmetszett és elvégeztetett akaratja ez, hogy azon általküldött
articulusok inarticuláltassanak, sőt sub denuntiatione gratiae vei disgratiae suae majestatis adatott e dolog az ország eleibe, és
hogy considerálják a statusok mit cselekesznek, mert ö felségének ezúttal disgratiájába
incurrálhatnak: igy értvén azért az ország
a dolgot, azon statusok között felolvastatott
articulusok publicáltattak és nemine recla-

mante cum obsequio suscipiáltattak, de egyszersmind Ő felségének is praecibus supplieibus de eorumdem artieulorum ut habét
protocollatio serior, modificatione instálni
kívánnak." Ezen emiitett ország nevével
submittálandó supplicationak promotióját ő
excellentiája magára vállalni méltóztatott
is. Azután a protocollatiót a bellicus secretarius valami részében változtatni kívánván,
a statusok nem mentenek reá ob certas rationes, és arra sem, hogy triplicált kérdésére
a compositio elkészülése alatt a regia commissionak: utrum piacent isti oblati articuli,
vei non; ita, vei n o n ? rotundoresponsonem
ment az ország; hanem hogy constaljon O
felsége előtt, hogy in jurium religiosorum
aequalitate sine tamen alter-utrius praejudicio, a catholica religiotól diversa három
recepta religiók complanatiót tenni készek,
una fidelia concentrálván egymással a preceseknek s egyszersmind conventionakformuláj á t post longas et multiplices disceptationes
sopitis dissidentium animis evalescalt végre
az ország in his praecibus (Yide textum).

Mely precesekből azután a két itélőmeater
ur, úgymint actuarius Inczédi és Henter
urak, concipialtanak két generális-articulusok projectumát, az egyiket vagy elsőbbet
pro securitate 3. receptarum religionum a
catholica diversarum, és az uniónak, mely
vagyon approbatae constitutionis p a r t e 3. tit.
1 articulo primo, manutentiojára; a másodikat pro securitate aequalitatis j u r i u m religionum romano catholicae, hogy t. i. az
approbatában és compilátában levő restrictioi tolláltatván, ezután annyi jussal bírjon
pontban az romano catholica religio is, mint
akármelyik a más három recepta religiók
közül külön külön, a mint e két projectumok
megmutatják (Vide textum) *). Mely két generális articulusok confirmálásáért Ö felségének communi nomine filiali fiducia, suplex
praememoralt libellusát elkészítvén az ország, a méltóságos regius commissariusnak
recommendálta, és ő excellentiája annak
promotiojáról az országot assecurálta.
*) Alább, ez értek. V I . sz. a.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
még azon időből kelt, midőn férje R . G. még
életben volt.
Miután pedig férjének aláírási czime
akkor, mikor a kereseti könyvkivonati áruk
megrendeltettek és szállíttattak, a váltótszéknél bejegyezve nem volt: magában értetik, hogy őt az azokból származott követelésekért váltótörvényszék előtt beperelni
K . R. és Sch. bécsi bejegyzett gyárosok, nem lehet.
be nem jegyzett pesti kereskedő R. G. özFelperes ennek ellenében előterjesztette:
vegye ellen, — ki aláírási czimét férje halála után a pesti váltótszéknél bejegyeztette, hogy alperesnő férje üzletét átvévén és foly— egy könyvkivonat alapján a pesti eb. tatván annak kötelezettségeit is tartozik
váltótszék előtt keresetet támasztottak, mely- kielégiteni; minthogy pedig alperesnőnek
ben nevezett özvegyet, mint férje üzletének , aláírási czime a váltótszék előtt be van jefolytatóját, az elhunyt férj részére szállított ! gyezve; annálfogva keresetét ellene a váltóáruczikkek hátralékos árában stb. elmarasz- tszék előtt jogosan inditotta. Kéri tehát
őt a váltótszéki illetőség megállapitása meltatni kérték.
lett a kereseti összegben és járulékaiban
Alperesnő a tárgyalás alkalmával a vál- elmarasztalni.
tótszék illetősége ellen kifogást tevén a
ítéletek.
pesti váltótszéknek birói illetőségét leszállítani k é r t e ; mert ő aláírási czimét csak
Ezen fentebbi szóváltások folytán a pesti
1865-ik évi márcz. 9-én jegyeztette be, holott e.b. váltótszék az 1865-ik évi november 2-án
a kereset alapjául szolgáló könyvkivonat 62515. sz. a. hozott határozata által a birói
7. Kereskedők, az aláírási czimök bejegyzése
előtt keletkezett könyvbeli tartozásaikért,
a
váltótörvényszék
előtt, aláírási
czimöknek
később lett bejegyeztetése után sem pereltethetnek be, hanem efféle követelések a köztörvény
utján
érvényesitendök.

illetőséget megállapította és felperesnek kereseti követelését, azon esetre, ha a pótló
hitet a felperesi czég egyik tagja az iránt,
hogy a kereseti számvitelben feljegyzett
tételek, tudtára mind jogczimükre, mind
mennyiségükre nézve helyesek, leteendi,
megítélte; mert:
1. Alperesnek a birói illetőség elleni kifogása elvetendő volt azért, mert a vtk.
II. r. 18. §-a szerint a bejegyzett kereskedőknek k'önyvkivonati ügyei a váltótszék
illetőségéhez tartoznak, s e részben az, hogy
a követelés a bejegyzés előtti időből származik, akadályul nem szolgálhat.
2. A z ügy érdemét illetőleg, alperesnek
azon kifogása, hogy ő azon árukat, melyeknek ára felperes által követeltetik, meg nem
rendelte, hogy az áruk férje által rendeltettek meg, s mégis a könyvkivonat alperes
nevére szól, hogy tehát a könyvkivonat
hamis és valótlan, figyelembe nem vétethetett azért, mert a 4 •/. — 16 •/. alatt becsatolt
felperesi mellékletek egybevetéséből kitűnik
az, hogy alperes, a néhai férje és felperes
közt fennállott üzleti viszonyt, saját czime
alatt szakadatlanul folytatta, sőt a férje
által megrendelt árukért részfizetéseket is
teljesitett. Ennélfogva a különben kifogás
alá nem vett könyvkivonat a vtk. I I . r. 114.
§-a szerint félpróba erejűnek tekintendő
levén, a teljes bizonyiték előállítása végett, felperesnek a vtk. II. r. 115. §-a szerinti pótesküt odaítélni, hitletétel esetére
alperes a könyvkivonati tőkekövetelés és
járulékaiban elmarasztalni, ellenkező esetben pedig alperest a be nem bizonyított kereset alól felmenteni; s mindkét esetben
az illető pervesztes felet az okozott perköltségek megfizetésére kötelezni kellett.
3. A követelési tőke 316 ft. 16 krban
állapittatott meg azért, mert a könyvkivonati követelési tőke után, az 1840: 16. tcz.
56. §-a értelmében azon esztendőnek végétől,
melyben a tartozás eredt, járnak a haladéki

6 % kamatok; az pedig, hogy ellenkező
volt kikötve, felperes által nem igazoltatott.
A kir. váltófeltörvényszék
ellenben az
1865-ik évi deczember 28-án 5809. sz. a.
kelt határozata által az első biróság végzését
megváltoztatta, és a váltótszék bírósági illetőségét leszállítván, felpereteket
keresetükkel
a köztörvény útjára
utasította.

Indokok.
A vtk. II. R. 18. §-a értelmében a váltótszékek illetőségéhez csak bejegyzett kereskedők egymásközti olyan perei tartozn a k , melyeknek eldöntésére a kereskedői
könyvek megmutatása szükséges, ezen §. tartalmából, tehát azt kell következtetni, hogy
kereskedők üzleteiből keletkezett kölcsönös
jogviszonyok és így az egymás iránti követelési és tartozási tételeknek váltótörvényszékek általi megbirálhatása alapjául csak oly
kereskedői könyvek szolgálhatnak, melyeket bejegyzett kereskedők vezetnek és melyek a vtk. I I . r. 106. §-a rendeletéhez képest szabályszüleg meghitelesittettek; minthogy pedig R. G. sem pedig neje a jelen
könyvkivonatbeli követelés keletkezésekor
a váltótszéknél bejegyezve nem voltak és e
szerint oly hiteles könyveket sem vezethettek, melyek szükség esetében a felperesi
könyvbeli követelés megczáfolása tekintetéből váltótszékek előtt bizonyitékképen fel
mutattathatnának, ugyanazért az első biróság végzését megmásítani és az illetőség
leszállítása mellett felpereseket a köztörvény ú t j á r a utasítani kellett. A perköltségek
pedig azért voltak kölcsönösen megszüntetendők, mert a másod biróság az első bíróságtól különbözőleg határozott.
A fmlgukir. hétszemélyes tábla az 1866-ik
évi márcz. 1-sö napján 95. sz. a. hozott határozatánál fogva a kir. váltófeltszéknek
fennidézett végzését az abban felhozott okok alapján
helybenhagyta.
Közli Szeniczey
Gusztáv,
kir. váltófeltazéki biró.

Különfélék.
— (Bélyegmentesség.)
A nm. m. kir.
helytartótanács f. évi mart. 26-kán 20,891.
sz. a. kelt körintézvénye az ország valamennyi törvényhatóságához. A budai orszá-

gos pénzügyigazgatóságnak folyó évi martius 7 dikén 14,477. szám alatt kelt közlése
szerint, a császári királyi pénzügyminiszterium, a hadügyminisztériumhoz mult évi no-

\

vember 23-án 53,454. sz. a. menesztett
átiratában, felmerült kételyek folytán kinyilatkoztatta, mikép törvényes okok beálltával
a hadseregbőli elbocsátásokérti beadványok,
minthogy azok nem mást, mint a hadkötelezettség alóli fölmentéseket tartalmaznak,
és a hadkiegészítési törvény 13. és 42. §.
alapján kérelmeztetnek, valamint ezen folyamodványokhoz vagy felfolyamodványokhoz
csatolt mellékletek bélyegmentesek. H a pedig a hadmentesség más, mint törvényes okból kérelmeztetnék, az illető beadványok és
mellékletei bélyegjegy gyei ellátandók. Midőn erről, a lakosság közti legkiterjedtebb
közhirrétérel végett
tudósíttatnék, egyszersmind értesíttetik, mikép valamint a
budai országos pénzügyi igazgatóság az
alattas pénzügyi közegeit fentebbi nap és
szám alatt hasonló értelemben már is utasította, ugy az országos hadi főparancsnokság
is az illető hadkiegészítési parancsnokságoknak is ezt tudtukra adta. Kelt Budán,
1866. mart. 26. A magyar kir. helytartótanácstól.
— (Császári rendelet a bányavámok mérsékléseiránt; érvényes az egész birodalomra.)
A bánya-mivelés nyomott helyzetének könynyitése, s egyszersmind közvetve az attól függő iparnak lehetőleg támogatása végett, 1865. szept. 20 ról kelt nyiltparancsom
alapján (bir. törv. 1. 89. sz.), s miniszteri
tanácsom meghallgatása után — rendelem,
a mint következik:
1. Az 1862. apr. 28-diki törvény 3. §-án
alapuló (bir. törv. 1. 28. sz.) s minden szabadturzástól évi husz ausztr. ért. forintot
tevő szabadturzási illeték 1866. julius 1-től
kezdve évi négy a. é. forintnyi öszletre szállíttatik le, s egyszersmind megengedtetik,
hogy az 1859. aug. 5-ről kelt határozatom
következtében kibocsátott 1859. szeptember
30-ról kelt miniszteri rendelet (bir. törv. 1.
181. sz.), a bánya-mérték-illeték mérséklésének megengedhetőségére vonatkozólag,
hasonlóan tekintetbevételre méltó esetekben
a szabadturzás-illetékre is alkalmaztassák.
2. Az 1854. szept. 28-, s 1858. aug.
29-ről kelt határozataim értelmében, az 1854.
okt. 4-ki miniszteri rendelet 1-ső §-ával (bir.
törv. 1. 267. sz.), s az 1858. szept. 2-ki miniszteri rendelet l-ső §-ával (bír. törv. 1.
139. sz.), minden egyszerű bánya-mértéktől
hat forint 30 krnyi ausztr. ért. öszletben

megszabott mérték-illeték hasonlókép az
1866. második félévétől kezdve évi négy
forintnyi öszletre a. é. mérsékeltetik.
2. Az 1862. apr. 28-ki törvény 2. §-sa
szerint (bir. törv. 1. 28. sz.), a bánya miveveléstől kölcsönzött bánya-mértékekben lefizetendő jövedelmi adó, a vas- s ólombányák
tiszta bevételétől! egyszerű rendes illeték kiszabására vonatkozólag, az 1866. január
1-től 1870. deczember végéig eső időre, a
megadóztatható tiszta jövedelemnek 5 prctjéről 3 pctra mérsékeltetik.
4. Átalában a bányászattóli jövedelmi
adó kiszabása jövőre az adó-kiszabás évét
közvetlenül megelőzött évbeni tiszta jövedelem alapján fog történni.
5. Ezen rendelet végrehajtásával a kereskedelmi s népgazdászati, valamint a pénzügyminiszterek bizatnak meg.
Bécs, márcz. 29-én 1866. Ferencz József,
s. k. Larisch, s. k. Báró Wüllerstorff, s. k.
Legfelsőbb rendeletre: L o v a g Meyer Bernát, s. k.
— (Országos
csendörparancsnokságok)
O császári s A-postoli királyi Felsége f. évi
január 28-ról kelt legfelsőbb elhatározásával
az öszbirodalomban létező 10 csendőrezrednek 15 országos csendparancsnoksággá leendő átalakitását, egy törzstiszt mint parancsnok vezénylete alatt, a főtisztek létszámának
kevesbitése, nem különben a járó illetmények korlátozása mellett legkegyelmesebben
elrendelni méltóztatott. Ezen legfelsőbb elhatározás folytán Magyarországban öt országos csendőrparancsnokság, a kassai,
nagyváradi, pozsonyi, pesti és temesvári
törzsállomásokkal fog létezni. A csendőrségi
főfelügyelőségnek f. é. martius 19-én 1131.
sz. a. kelt átirata szerint:
a Kassán székelő 5. számú törzsállomáshoz: Abauj, Torna, Gomör, Sáros, Borsod,
U n g , Zemplén, Beregh, Ugocsa, Marmaros
és Szepesmegyék a 16 szepesi várossal;
a Nagyváradon székelő 6. számú törzsállomáshoz: Szatmár K. Szolnok, Heves,
Bihar, Krasznamegyék, Kővárvidék, a H a j dú- és Jász kerületek, és a N a g y - K u n s á g ;
a Pozsonyban székelő 7. számú törzsállomáshoz: Pozsony, Győr, Moson, Sopron,
Komárom, Nyitra, Trencsén, Turócz, Liptó,
Árva, Nógrád, Zólyom, Honth, Bars és Esztergom megyék;

a Pesten székelő 8- számú törzsállomáshoz: P e s t , Pilis és Soltmegyék, Fehér,
Veszpém, Tolna, Baranya, Somogy, Vas és
Zalamegyék és a Kis K u n s á g ;
a Temesvárott székelő 9. számú törzsállomáshoz: Csongrád, Csanád, Békés, Arad,
Zaránd, Torontál, Temes, Krassó és Bács
Bodrogh megyék tartoznak.
A csendőrlegénységnek ezen beosztás
szerinti uj fel- és beosztása folyó évi május
1-én fos: megtörténni. Ezen öt országos
csendőrparancsnoksághoz beosztandó tiszti
létszám 13 első és 5 másod osztályú századossal, 28 fŐ és 13 alhadnagygyal állapíttatott meg. Kelt Budán, 1866. martius hó
31-én. A magy. kir. helytartótanácstól.
— (Úrbéri kárpótlás bejelentése Erdélyben.) Á nagyméltóságú erdélyi kir. udvari
korlátnokság idei martius hó 25-én 1069.
sz. a. kelt rendelete szerint a magas cs. kir.
pénzügyi minisztériummal abban állapodott
meg, hogy a végleges úrbéri kárpótlás bejelentésére nézve 92—1865. szám alatt kibocsátott hirdetvény és oktatás oda módosittassék, miszerint a kimaradott és eddig még
nem kárpótolt földrészletek (parcellák)
bejelentései nemcsak ezen országos földtehermentesitési alapigazgatóságnál, hanem közvetlenül a valósító bizottmányoknál is a helyszínén történendő valósitások alkalmával, a
bizottmányok előmunkálatai alapján megtétethessenek és tárgyaltassanak. Ebből
kifolyólag meghagyatott a valósító bizottmányoknak, hogy az eziránt folyamodó vételjogosultaknak az illető foldmérleti munkálatok
s jelesen az általuk ez irányban véghezvitt
munkálatok betekintését és használatát megengedvén, azoknak a bejelentésekre szükséges adatok összeállitásában segítségükre
legyenek. — Kolozsvárt, martius hó 31-én
1866. — Az orsz. kir. földtehermentesitési
alapigazgatóságtól. Crenneville m. p.
— (Lovak kivitelének tilalma.) A cs. k.
pénzügyministeriumkibocsátványa 1866.apr.
2-ról; a lovak kivitelének tilalmára vonatkozólag; érvényes az átalános ausztriai
vám-terület összes országaira. A lovak kivitele az átalános ausztriai vám-terület ösz-

szes határait illetőleg betiltatik. Ezen tilalom ama napon lép hatályba, melyen az a
vám-hivataloknak tudomásukra jut. Gróf
Larisch-Mönich s. k.
— (Octroi.) E szó átalános értelemben
engedményt vagy szabadalmat jelent. A
francziák tulaj donkép a községi adókat értik alatta. Eredete igen régi. Még 1295-ik
évben királyi kiváltságot (octroi) nyert Lyon
város arra, hogy az ott eladott áruczikkek
után bizonyos adót szedjen. Hasonló j o g
adatott Párisnak 1337. évben, s e jog csakhamar azután a királyság városai nagyobb
részének megadatott. Az „octroi" az,,assemblée constituante" által 1791. febr. 19-ikén
megszorítások alá vettetett, a consulság
alatt azonban nemcsak előbbi érvényét
nyerte vissza, hanem azóta folyvást növekedett. Az „octroi" utján beszedett adók
kezdetben részint az állam szükségeinek
födözésére, részint községi kórházak fenntartására fordíttattak. Innen az „octroi de
bienfaisance" elnevezés.
— (A drágaság befolyása a bűntettek
számára.)
Frankhonban 1846-dik évben
31,768 egyén állt tolvajság miatt biróság
előtt; az 1847. évi drágaság folytán e szám
41,626 ra emelkedett, s 1848-ban 30,000-re
szállt le. Angolhonban 1834-ik évben 22,451
bűntettes fogatott be. A következő két év
alatt a gabnaár leszállott, s több munka- és
keresetmód kínálkozott: tehát a befogatások
száma is kevesbült. A mint pedig 1837-ben
az élelmi szerek magasb áron keltek, a szám
2600-al növekedett. 1837-től 1841-ig folytonos áremelkedés: tehát a befogatásoknak hasonló növekedése egész 31,309-ig.
1842 ben vámreformok, élénk kereskedelem;
1842-től 1846-ig vasútépítések s olcsó gabnaár : tehát a befogatások száma 24,000-re
olvadt le. 1847-ben üzletkrisis: a befogatások száma 28,838-ra s 1848-ban 30,249-re
emelkedett. Azóta a gabnavám megszűnt s
az élelmi szerek olcsóbbak lettek, — s bár a
lakosság száma folyvást nő: a bűntetteké
körülbelül az előbbi maradt.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Mai s z á m u n k h o z van m e l l é k e l v e : Előfizetési felszólítás ily c z i m ü maitkára: „ A
római j o g történelme é s institutiói."
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetera-utcza 4-ik szára alatt.)

1866. évi folyam.

Pest, április 30.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól. —
A kánonjogtudorság a magyar kir. tud. egyetemen. (Dr. Kőnek Sándortól.) — Az 184V«. évi országgyűlés. (Ökröss Bálinttól.) — Tárgyalási terem. 8. Ujabb adalék a személy- és vagyonbiztontalansághoz. — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

gyűjtettek és
Az ausztriai átalános polgári törvény- „Motiven -Bücher"ekbe
őriztettek.
könyv.
I. Leopold alatt Quarient Ferencz
Az ausztriai polgári magánjog régi udv. tanácsos és titkos előadó egybekutföi csaknem ugyanazok, melyek a gyüjtötte az I. Ferdinándtól kezdve
német jogé. Németország egyéb tarto- kibocsátott igazságügyi és közigazgamányaivali közös uralom alatt, azoké- tási rendeleteket, melyek betűrendben
hoz hasonló államszerkezet, az er- szerkesztve két részben Codex Austriakölcsök, viszonyok rokonsága és a cus czim alatt 1704-ben Bécsben kinyokölcsönös közlekedés mindannyi té- mattak. E gyűjtemény folytattatott két
nyezői valának a törvények és szokások pótkötettel, az egyik az 1720-ig, a máhasonlatosságának, melyek a biróságok sik VI. Károly haláláig kibocsátott
egybehangzó Ítéletei által bővíttettek. hasonnemü rendeleteket tartalmazván.
A római jog, mint egyéb német tarto- Mária Therezia meghagyásából végre
mányokban, ugy itt is befogadtatott, de B. Pock az 1770-ig kibocsátott rendeleazért a legrégibb német jogi kútfőket, teknek évszerinti gyűjteményével folymelyekből az u. n. városi jogokba tatta az ötödik és hatodik kötetben.
„Stadtrechte" sok átszivárgott, valamint
Az ezzel megszakított gyűjtemény
egyéb hazai törvényeket egészen hát- csak II. József trónra léptével nyerte
térbe nem szorította. És habár mind- folytatását, azonban már czélszerübben,
ezek el is vesztették irott törvényi mivel az igazságügyi rendeletek a közjellegöket, de mint jogi szokások kö- igazgatásiaktól különválasztattak, — és
ve ttettek és az u. n. Consvetudinarium- ez követtetett 1797-ikig; ekkor végkép
ban és a „Landtafel'1 ban összegyűjtet- megszakadt.
tek. Ezekhez járultak még a biróságok
De Mária Terézia meggyőződve a Jusegybehangzó Ítéletei, melyek az u. n. tinian-féle törvények czélszerütlenségé18

röl, 1753-ban a legfőbb törvényszékkel tudatta, hogy egy teljes Codex készíttessék, mely által minden tartományokra bizonyos egyenlő törvény és
egyforma eljárás szabassék elő. E ezélra
az összes tartományokból kiszemelt jogtudósok- és igazságügyi tanácsosokból
(Briinnbe) egy bizottmány neveztetett.
Ennek utasításul adatott, hogy a Codex
szerkesztésénél egyedül a magánjogra
szoritkozzék, az előjogot a lehetőségig
fenntartsa, a különféle tartományi jogokat, törvényeket, a mennyire a viszonyok engedik, egybehangzásba hozza,
munkálkodásában a közönséges jogot
(Gemein-Recht) s annak legjobb magyarázóit, valamint más államok törvényeit használja, kiegészítésül pedig
mindenkor az ész átalános törvényére
legyen tekintettel.
Ezen u. n. Compilations-Commissionak feladata volt mindenek előtt a törvénykönyv tervét elkészíteni, az egyes
tárgyak kidolgozását tagjai közt felosztani és az elkészült munkálatok felett közösen tanácskozni. A javaslat
aztán az u. n.
Revisions-Commissionak
(Bécsben) vala beterjesztendő; ennek
teendője vala észrevételeit a bizottmánynyal közölni. Azon pontok, melyek felett megállapodás nem jött létre,
a legf. elhatározásra tartattak fenn.
Azzoni prágai jogtanár készítette a
tervet, az egészet 3 részre (Personen-,
Sachen-, Obiig ationen-Recht)
osztván.
A terv legf. helyen jóváhagyatott, a
részek kidolgozása azonban már nem
egy tagra bízatott, hanem megosztandó lett. De a működő tagok, valamint a bizottmány és aRevisions-Commissio közt felmerült nézetkülönbségek
magát a munkálkodó bizottmányt feloszlásra kényszeritvén, a 3 éven át alig
az első részen á t j u t o t t mű kivitelével
Azzoni tanár és Holger udv. tanácsos
bízatott meg; az előbbi azonban 1760-

ban elhalván, helyére Zenker udv.
tanácsos jött, kinek a polgári törvénykönyv jutott, Holger pedig a büntetőt
vállalta magára.
A polgári törvénykönyv javaslata
1767-ben létre is jött 8 folio kötetben,
jobbára a római jogból és afeletti commentárokból készítve, igen nehézkes
irmodorban. De a fejedelem szándékának meg nem felelt, ki is azt oly meghagyással utasitá vissza 1772-ben, hogy
abból egy kivonat készíttessék, melyben az, mi a törvénybe tartozik, attól,
— mi tankönyvbe való, elválasztassek;
lehetőleg rövid legyen, a ritkább esetek mellőztessenek; a többiek átalános
tételekbefoglaltassanak; a kétértelműség és homályosság kerültessék; magukban a törvényekben nem kell a
római joghoz ragaszkodni, hanem mindenütt a természetes méltányosságot
követni; végül a törvények a lehetőségig egyszerüsittessenek, ugyanazért oly
eseteknél, melyek lényegben ugyanazonosak, valamely fennforgó subtilitás
miatt be ne bonyolittassanak.
A kivonatot Horten készítette el,
kinek föérdeme a házassági pátensben,
és az annyira egyszerű öröklési rendben jelenkezik. 1782-ben beterjeszté az
I. részt, mely II. József császár alatt
Keesz udv. tanácsos által átdolgozva
1786-ban közzététetett, és az örökös
tartományokban 1787. január, — Galicziában pedig május l-jével életbelépett. Ez az u. n. József-féle törvény könyv, mely azonban nem folytattatott.
Ezen I. rész öt fejezetből áll. Az első
szól a törvényekről, a második az alattvalók jogairól általában; a harmadik a
házastársak, a negyedik a szülők és
gyermekek közti jogokról, az ötödik
az árvák és mások jogairól, kik ügyeiket maguk ellátni nem képesek. — A
jogviszonyok egyéb részeire nézve az
előbbi jogállapot maradt fenn.

II. Józseí halála után II. Leopold
császár újból szervezte a törvényes
ügyekbeni udvari bizottmányt, és a polgári törvénykönyv kidolgozása b. Martini előbb jogtanár s akkori igazságügyi
és bizottmányi elnökre bízatott, a ki is
1794-ben már II. Ferencz alatt az első
részt, 1795-, 1796-ban a másik két részt
bemutatta. E javaslat kinyomatott, szakértő bizottmányokkal közöltetett, az
egyetemi tanári testületeknek is megküldetett, ugy szintén a külföldi jogtudósoknak is észrevételeik megtételére alkalom nyittatott; egyszersmind
1797. febr. 18-án kelt nyiltparancs által
nyugati Galicziában „nyugatgalicziai
polgári törvénykönyv" czimmel és u. a.
évi szept. 8-án keleti Galicziában is
életbeléptetett.
A megvizsgálás ezalatt a tartományi bizottmányoknál folyván, végre
1801-ben befejeztetett, és a javaslat egy
udvari bizottmány elébe terjesztetett,
Rottenhann
államminiszter elnöklete
alatt. A tárgyalásoknál az előadói tiszt
Zeiller Ferencz jeles észjogi tanárnak
jutott, kinek észrevételei nem csekély
figyelemre méltattak, ugy ezen, valamint a másik alkalommal, a midőn az
1806-ban befejezett munka egy ujabb
bizottmány elé került, és ezen is átesvén, 1808-ban legfelsőbb sanctio alá
terjesztetett, melyet az államtanács
birálata után végre 1810. julius hó
7-én megnyervén, 1811. junius 1-én
kelt nyiltparancscsal, mint átalános polgári törvénykönyv
1812. január hó
1-vel, Magyarországot kivéve, az egész
birodalomban életbeléptetett.
A beosztást illetőleg:
Bevezetésből és három részből áll.
Az I. rész szól a ,,személy-jogról,Lí négy
fejezetben; II. rész a dologi jogról két
szakban, elseje a dologbani jogokról tizenhat fejezetben, másika a dologhozi
jogokról tizenhat fejezetben. III. rész „a

személyi és dologi jogok közös meghatározásairól négy íejezetben.
Az irányeszmék, melyekből az ált.
polg. törvénykönyv kiindult, Zeiller
szerint következők:
1. A. jogegyenlőség. Ezen iránypontnak indokolására az észjog elvei hozatnak fel, különösen az embernek
személyiségi jellege, minélfogva jogképeséggel bir, és jogait biztosítani a
polgári állapotnak vált feladatává. Az
igazság sem születés, sem vallás, rang
vagy polgári álláskülönbséget nem
ismer. Másként áll ez a politikai törvényhozásban, hol e különbségek szerepelnek. — A mondott irányeszme
kifejezéseit találja a 16. 17. 19. 20. 21.
22. 29. 30. 33. 39. 47. 115. 116.
123—136. §§ ban.
2. A polgári törvénykönyv csak a
közönséges magánjogra szorítkozik. A
közigazgatási törvények, a büntető, egyházi, hűbér, kereskedelmi, katonai törvények és ezek alá esö jogviszonyok kizárásával.
3. A törvényeknek
egymással és
egészbeni Öszhangzása. A jogoknak, mint
az ész és törvények kimondásainak egymással ellenkezniök nem szabad. Ezzel
indokoltatik a római jognak hatályon
kivül tétele, a törvény magyarázatának,
a szokásoknak, tartományi szabványoknak és birói ítéleteknek a magánjogbani majd korlátolása, majd kizárása.
6 _ 8 . §. 1 0 — 1 2 . §§.

4. A törvénykönyvnek
teljessége.
Nemcsak nem szabad a jogügynek bármel v ágát mellőzni, hanem minden ágra
oly kimerítő szabályokat kell felállítani,
hogy a jogtudós azok szerint minden
lehető esetet eldönthessen. (6. 7. §.) A
teljességet azáltal igyekvék a törvénykönyv elérni, hogy minden jogügynél
a főfogalmat vevé alapul, abból a természetes, majd a felek részéről gyanítható nézetek által irányzott — a

gyakorlati élet, a tudomány, és a kültörvények által is támogatott szabályokat kiszemelve állapitotta meg.
5. Az állam különös
viszonyainak
megfeleljen. Ez elértnek tartatik azáltal, bogy a személyjogban az u. n.
József-féle törvénykönyv, a dologiban
a római jog vétetett fel alapul, és a javaslatok megbirálására oly férfiak szemeitettek ki, kik ama különös viszonyokat , melyek minden törvényhozásnál
figyelembe veendők, érvényesiteni képesek voltak.
6. Czélszerü és alkalmas
alakban
állittassék elo. Ez áll a tárgyak természetes, könnyen felfogható rendjében
a rövidség és világosságban, mit a törvénykönyv fennebb idézett beosztása
által igyekvék elérni, a midőn elöbocsátva az alapfogalmat, az egyes szabályokat a jogviszonyok keletkezése, tartama és megszűnése iránt mintegy
időrendben következteti; a magánjogba
szorosan nem tartozó anyagot mellőzi,
az ismétléseket elkerülve a törvénykönyvet mérsékelt terjedelemben állítja
elő. Világosság és könnyű felfogás tekintetében nemcsak a jogtudósra, ha-

nem a mivelt polgárra is figyelemmel
volt; az alsóbb néposztályok jogi érdekeinek megóvását a jogvédektől és a
biróságok főnökeitől feltételezvén.
Ezek azon főmomentumok, melyekből az ausztriai átalános polgári törvénykönyv ugy egészben, mint egyes
alkatrészei, alakja és egyes tételei tekintetében indokoltatik. Itt egyelőre
még csak azt jegyezzük meg, hogy kívánatos vala a következetesség a törvénykönyvnek Magyarországra az 1852.
nov. 29-ki cs. nyiltparancs által lett kiterjesztését megelőzött, tanácskozmány
alkalmával ama főelvekhez, melyeket a
törvénykönyv készitése alkalmával követetteknek vall; mert ha a fennebbi
5. pont lelkiismeretesen szem előtt tartatik azok által, kik az idézett pátenst
eszkölték, az ausztriai polg. törvénykönyvet vagy épen nem, vagy csak
azon főelvnek, melyről az 5-ik pontban
volt szó, szoros szem előtt tartásával
lehetett volna Magyarországra is kiterjeszteni! De erről alább tüzetesebben
fogunk értekezni.
(Folytatása következik.)

A kánonjogtudorság a magyar királyi
tud. egyetemen.
(Dr. Kőnek Sándortól.)

A mint Graczián fellépése óta a
kánonjog mindinkább elválva a hittani
szakoktól, önálló és pedig kiválólag jogi
tanulmányként kezdett szerepelni; főleg
a mint e tudós szerző által eltéröleg a
korábbi gyűjteményektől tudományos
rendszerben szerkesztett Decretum alapul és kiindulási pontul vétetett a kánonjog behatóbb tanulmányozására:
ugy Bolognában e fontos tanszakra
külön kar keletkezett, a római jog

glossátorai mellett, az egyházjog magyarázatával foglalkodó külön glossatorok merültek fel és a kanonisták
iskolája nemcsak versenyt futott a legisták iskolájával, hanem azt rövid idő
alatt tetemesen felül is szárnyalta.
A 12. század közepe tájától egy századon át e szak tanításával még egyháziak foglalkodtak ugyan, de a 13. század
utolsó évtizedei óta, midőn Fuscararius
Aegidius (f 1289.) első a világiak sorá-

ból e jogtani szak tanításához fogott, felváltva majd egyházi majd világi személyek hivattak meg e fontos szakma tanítására, sőt a 14. században az előbb külön
állott kánon és polgár-jogi tanulmány
állandóan egy közös jogi karba folyt
egybe, melynél azonban rendesen a
kanonistákat illette áz elsőség a legisták felett.
A mint továbbá a kánonjog kibontakozva a hittudomány köréből és saját bőtartalmu joggyüjtemények alapján mind
önállóbb jogtani szak jelentőségére vergődve, örvendetesb fejlődést nyert, azonnal külön tudori fokozatoknak vált keresett tárgyává és már a 12. században
Doctores Decretorum czimü tudori fokkal találkozunk. Noha azonban a 13. század vége óta több, kivált némethoni
egyetemen a kánonjogtudori méltóság
különosztogatása lassankint a divatból
megint kilépett,' helyébe a juris utriusque, vagy nemkeresztényekre, jelesen
Mózes vallású jelöltekre nézve a juris
civilis Doctoratus lépvén; mindamellett
sok helyt, jelesen hazánkban, mely mindenkor és mindenben az egyház kánonszem intézményeihez szokott szívósságával híven ragaszkodott, a kánonjogtudori fok is teljes épségében fennmaradt.
Midőn boldog emlékezetű nagy királyunk Mária Terézia egyetemünket
mint annak másodalapitónéja ujjá szervezte, ezen tudori fok elnyerésére is
kiterjeszté anyai gondját; az 1775-ki
márcz. 6. kelt 1. f. rendelettel és ennek
alapján ugyanaz év april hó 10-én kelt
helytartótanácsi intézvénynyel megszabva lön a kivánt eljárás, mely szerint a kánonjogtudori babér az egyháziak részéről elnyerhető vala, e végre
a természet- és kánonjogból a jogi kar
előtt leteendő két-két szigorlat, külön
vitatkozás mindakét, tantárgyból, és a
jogi kar dékánja általi felavattatás kívántatván meg.

A magyar egyetem, mely a dicső
másodalapitóné iránti hálás érzület és
fiúi kegyelet sugalta szigorral járt el
mindenkor bölcs intézkedései lelkiismeretes foganatosításában, az akkép
szabályoztatott kánonjogtudoroztatásnál is a nagy fejedelemasszony szellemétől hagyta magát vezéreltetni, mig
ezen akadémiai méltóság adományzása
a fennállott cs. k. oktatási minisztérium
részéről 1856-ban bizonytalan időre fel
nem függesztetett.
Az 1855-ben kötött ausztriai concordatum 6. czikke a megyés püspököt
azon joggal ruházza fel, hogy kánonjogtudori jelöltek megvizsgálására rendelt vizsgálók fele részét a hit- vagy
kánonjogtudorokból maga nevezhesse
ki. Ezen intézkedés, mely a többi fennállott szabályzatok teljes éptartása
mellett oly könnyen lett volna létesíthető, szülte a fennebb említett felfüggesztést, miáltal több mint egy évtizeden át e fok osztogatása lehetlenné
vált, daczára a magasabb tudományra
törekvő papjaink többjei részéről ismételve közbejött szorgalmazásnak; daczára maga az egyetem részéről annak
újra életbeléptetésére irányzott többszörös sürgetéseknek.
Az egyetemnek ez ügyben különösen 1861-ben történt erélyesebb felszólalására elvégre megindult az alkudozásoknak hosszú sora és előbb
az esztergami érsek herczegprimásunk
hallgattatott meg, ki az egyetem ebbeli
kérelmét maga részéről is melegen pártolván több módositványokat hozott
indítványba, melyek közt leglényegesebb vala az, hogy a szigorlati tárgyak
közé az eddigi ész- és kánonjogon kivül az alaphittant és az egyháztörténelmet kivánta felvétetni.
A jogi kar, mely e feletti véleményadásra felszólítva lőn, és mely az
alaphittant elhagyandónak, de az egy-

háztörténelmet felveendőnek vélte, a
herczegprimás által javalt egyéb módositványok legtöbbjeihez maga részéről
már azért is készségesen hozzájárult,
nehogy ez ügy a magyar papság és a
tudományosság rovására még továbbra
is elhalasztassék.
A magas kormány azonban, mely
nem pusztán a magyar egyetemen kívánta a félbeszakasztott kánonjogtudorságot újra folyamatba hozni, hanem
azt a többi ausztriai egyetemeken is
egyenlő alapra fektetni, nem elégedett
meg karunk véleményével,hanem ezen
ügyet a cs. k. közoktatásügyi tanács
elé hozta, mely sokban eltérő véleményre hajlott.
Az oktatásügyi tanácsnak javaslata
1864-ben újra a magyar egyetemmel
jelesen az itteni jog- és hittani karral
közöltetett, és noha több pontjaiban,
jelesen a szigorlatok tárgyaiul ajánlott
tanszakokra nézve nyomos érvekkel kiforgatva lőn, a legújabb ez ügyben kelt
kormánybeli elhatározásban mint jövő
zsinórmértékül szolgáló szabályzat elfogadtatott. Legyen ennélfogva szabad, midőn ezen legújabb szabályrendeletet megismertetjük, egyszersmind
az álláspontot is constatálnunk, melyet
a magyar egyetem az oktatásügyi tanács irányában elfoglalni szükségesnek
látott.
Elnézve attól, hogy a magyar egyetem azon helyes nézetből indulva ki,
miszerint a kánonjogtudorságnak nem
uj elrendezése, hanem csak isméti életbeléptetése forogván kérdésben, a bölcseleti jogtannak a szigorlati tárgyak
közé megtartása mellett nyilatkozni annál szorosabb kötelességének tartá, minél inkább meg vala győződve azon
okok helyességéről, melyek felséges fejedelemasszonyunk ebbeli intézkedései
alapjául szolgáltak, és minél inkább át
vala hatva a dicső alapitóné szellemétől,

az egyetemi rendszer módositásai iránti
minden szerves javaslatában a jogtudomány, bölcseleti és történelmi elemeinek kellő figyelembe vételére és minden
egyoldalúság gondos mellőzésére mindenkor törekedett; a jogikart azonfölül
még egyéb nagy horderejű tárgyilagos
indokok is, az észjog megtartása melletti hathatósb felszólalásra birák.
Ugyanis a magán- és közjog alapelvei és tanainak bölcsészeti ismerete
csak üdvös hatással lehet az egyházjog
legfontosabb részeinek belterjesebb tanulmányozására olyannyira, hogy a
leghíresebb egyházjogtanárok az észjogot a kánonjognak egyik forrásául készségesen ismerik el; annak fejlődése az
összes jog- és államélettel legszorosabb
összefüggésben v a n ; az észjog mivelödése az elméleti és erkölcsi igazságok
bölcseleti megállapítására vezet, mire az
egyház is kénytelen m á r a dolog természete szerint különös súlyt fektetni. Az
ész józan okoskodásainak erejét és érvényét még a római curia is nemcsak
hogy soha félre nem ismerte, hanem az
ellenkező felfogás túlzásait mindenkor
és napjainkban is határozottan roszallotta.
Az észjog elejtésével a kánonjogtudor minden tájékozó vezérfonal nélkül
leend a kivált honunkban, alkotmányos
viszonyainknál fogva, oly nagy fontosságú és az egyházi jogéletre oly jelentékeny befolyású közjog terén. Pedig
épen a közjog körül szerzett tisztultabb
eszmék szülhetik egyedül ama a jog- és
méltányosság érzületén gyökerező tapintatot, mely az egyházt kormányozó
férfiakban oly annyira szükséges, hogy
az egyház és államhatalom közti összehangzás mindenben helyreálljon azon
szép tanelv szerint: „reddite caesari" stb.
Azon káros következmények pedig, melyek az oktatásügyi tanács véleménye
szerint az észjognak nem jogászok ál-

tali tanulásával állítólag járnak, legalább a magyar egyház ama férfiaiban,
kik közel egy század óta a kánonjog
tudori fokozatát elnyerék, legkevésbbé
sem valának tapasztalhatók, hogy ellenkezőleg talán épen e körülményben
t. i. főpásztoraink a bölcseleti jogtan
alapelveivel való teljes megbarátkoztatásában található lenne kulcsa ama szép
egyetértésnek, mely a magyar egyház
és a kormány, valamint a többi hitfelekezetek közt mindenkor fenforgott, a
vallásos érzület, a lelki nyugalom és
hitbuzgóság ép oly megszilárdítására,
mint a haza közboldogitására.
A magyar egyetem koránsein tévesztette szem elől azon szoros összefüggést és kölcsönös kihatást, mely a
római és kánonjog közt, tekintve főleg
az utóbbinak fejlődését és önálló jogtanulmánya emelkedését, létezik,koránsem ismerte félre a római jog, mint az
összes jogtudomány főalapjának helyes
jogászi gondolkodás létesítésére való
üdvös befolyását, de elmellőzve azt, miszerint már az egyházjog tanulmányozása a hason római jogintézményekkel,
valamint azoknak az egyházéletre lett
kihatásával való közelebb megismertetését ép ugy teszi szükségessé, mint a
hasonbefolyást gyakorlott germán és
más tételes jog tanulmányozását: a római jognak a kánonjog tudori szigorlatok közé sorolása a történeti alapokon
gyökerező akadémiai fokozatok eredetével, fejlésével és jelentőségével nemcsak egyenes ellentétben áll, hanem a
kánonjogtudorságot sajátlagos ősi jellegéből teljesen kivetkőzteti.
Az egyetemi jogtanulmányok fő,
úgyszólván kizárólagos tárgyait a római polgári jog, ama jus civile, melyről
Verböczynk oly jellemzőleg mondja:
dum non exprimitur nomen huius vei
illius civitatis, tunc per excellentiam
jus romanorum significatur, és kánoni

jog képezék; vonatkozással azokra keletkezett a polgári és kánoni jog külön
két akadémiai fokozata (doctores legum
és decretorum), azok egyesítéséből eredt
mindkét jog tudorsága (doctoratus juris
utriusque),és ha időjártával több tárgygyal szaporodván a jogtudományok
köre, azok a szigorlati tárgyak közé
soroztattak is, a római jog jelenleg
is az egyházjogtudorságtól különböző
egyetemes jogtudomány oly lényeges
alkotó elemét, sőt főnyomatékát képezi, hogy valamint hajdan hazai egyetemünknél, ugy még most is a külföldi
egyetemek legtöbbjein az egyetemes
jogtudori szigorlatoknak fő, sőt némelyeken a kánonjoggal kizárólagos tárgyát képzi; ugy, hogy annak a kánonjogtudori szigorlatok közé felvétele a
kánonjogtudorság helyébe tettleg az
egyetemes jogtudorság eszméjét és lényét lépteti.
De a történeti indokokon kivül a
római jog, ha többé nem is gyakorlati
világjog, a polgári jog legrészletesebb,
legteljesebben kifejtett rendszerét tünteti elünkbe; érdemleges vizsgálata a
jelölteket nemcsak alapelveinek,hanem
összes intézményeinek részletes és tüzetesb tanulmányzására készteti, mitől
ép a kánonok őket oly annyira óvni
törekedtek (cap. 10. X. ne cler. vei
mon.), azokat oly kül- és beltanulmányokkal terheli, melyeknek megfelelő
jutalmául az egyházjog babérkoszorúját alig lehetne tekinteni, és épen ezen
aránytalanság a tulmagasra csigázott
igények és a kilátásba helyezett csekély
eredmény közt, aligha nem az eddigi
felfüggesztést végmegszünéssé fogja átváltoztatni !
Pedig a főczél épen a megakasztott tudoroztatásnak újbóli megindítása
vala. Kívánatos is lenne, hogy a magyar papság, követve dicső emlékű
elődjeik nemes példáját, a kánonjogtu-

dori fok elnyerésére annál inkább tö- kelleténél tul megnehezittetik, pedig a
rekedjenek, mennél bizonyosabb, hogy romai jognak, mely ezentúl az e tárgyaz egyháztörvények, jelesen a tridenti ban f. é. bőjtmáshó 1-én 3042. sz. a.
zsinat határozványai az egyházkor- kelt udvari rendelvény értelmében másmányzókban ezen akadémiai méltósá- fél óráig tartandó egyik kánonjogtudori
got különösen megkivánják.
szigorlat tárgyát fogja képezni, alapos
H a a magyar clerus, valamint haj- tanulmányozása sokat vissza fog tardan u g y jelenleg is mindenben egyik tóztatni, a nélkül, hogy a római jognak
szent kötelességének ismeri a tridenti még oly beható tanulmányozása által
zsinat rendelményeit a magyar egyház- már magában a szorosan vett jogászi
élet összes rétegeiben olyképen megho- gondolkodás-képesség, maga Schulte ez
nosítani, hogy alig van katholikus nép, ügyben valódi tekintélynek (kinek tolmelynek a kath. egyház alapigazai lából különben az oktatásügyi tanácsannyira vérévé váltak volna, mint épen nak ellenkező véleménytétele látszott
a magyar kath. híveknél, miért mulasz- folyni), elismerése szerint teljesen lenne
taná el a tridenti zsinat kívánalmait ép elsajátítható. A jogászi alapos szakképazon téren valósítani, hol egyedül raj- zettség sem a római, sem egyéb tételes
tuk áll azokat minél szigoruabb alkal- jogok pusztán elméleti mivelésének,
mazásba hozni, miért feledkeznék meg hanem az egyetemleges jogelméletnek
ép azon intézkedések foganatosításáról, a joggyakorlattal való szerencsés összemelyek az egyházi föpásztorok szüksé- köttetésének lehet egyedüli szüleménye.
ges minősítésére vonatkoznak.
Ezeknek előrebocsátása után a fennA tridenti zsinat a káptalani viká- idézett udv. rendelvénynyel megállapíriusban oly annyira kivánja a kánon- tott ujabb szabályzatnak*) megismerjogtudori fokot, hogy az e méltósággal tetésében lehető rövidek lehetünk.
ékeskedőt még a hittudor elé teszi, a
1. A tudorjelöltben, ki csak a
püspökökben a hit- vagy kánonjogtu- magasabb rendeket felvett egyházi szedori fokot tételezi fel, a káptalanbeli mély lehet, mi által az eddigi szokás
tagokra nézve kivánja, hogy legalább csak praegnánsabb formulázást nyert,
fele része a tagoknak a hittudomány az érettségi vizsgának sikeres letételén
vagy kánonjog tudora vagy licentiatusa kivül megkívántatik, hogy a római s
legyen, a zsinati vizsgálókban ugyané kánonjogbóli előadásokat annyi órakellék szükségeltetik. Az ausztriai con- számban hallgatta legyen, a mennyiben
cordatum, mely leginkább a közönséges azokat az egyetemi joghallgatók hallegyházjognak általános érvényre jutta- gatni kötelesek, tetszésére hagyatván
tását czélozza, 4. 6. 10. 22. és 23. czik- az egyházjogi előadásokat akár a hitkeiben a kánonjogtudorság szükséges- tani, akár a jogi karnál hallgathatni.
ségére, valamint azzal egybekapcsolt Az érettségi vizsgálatnak megkivántaelőnyökre elég világosan vonatkozik. tása, miután a papjelöltek rendesen a
Minél inkább kívánatos, hogy a nélkül szoktak felvétetni, papjaink köconcordatum nem egyoldalulag, hanem zöl számosokat e czél elérésétől el fog
minden egyéb, de kivált a papiszemé- ütni, és e kelléknek jövőben való szilyek tudományosabb minősítésére tö- gorú fentartása, valamint az egyetemi
rekvő pontjaiban nyerjen teljes alkal- ; előadásoknak követelése, szükségessé
mazást, annál sajnosabb, ha a kivánt teendi, hogy a megyés püspökök e kö«) Lásd f. 16. sz.
qualificatióra vezető ut szükség nélkül I

rülményre mind az ujonczok felvételé- szigorlatért, és a felavatásért különnél, mind a papnöveldei kötelmek meg- külön 21 ft. vagyis összesen 63 ft. o. é.
szabásánál kellő figyelemmel legyenek. fizetendő, holott előbb, hozzájárulván
2. Hogy a szigorlatok tárgyai közé még a közvitatkozási dij, összesen 80
a római és kánonjogon kivül még az pengő ft. j á r t dijak fejében.
E szabályzat szerint már most újra
egyházjog történelme is felvétetett,
semmit nem változtat az eddigi szoká- indulhat meg az egy évtizeden át felson, eddigelé is az egyházjog-források függesztve maradt kánonjogtudori fok
történeti fejlődése kiváló tekintetbe vé- adományzása. Bár a magyar papság
megemlékezvén a kánonjognak az egytetvén.
3. Két szigorlat leend, az egyik a ház helyes kormányzására való szükrómai jogból, a másik az egyházjog és ségességéről, megemlékezvén a római
annak történelméből, mindegyik más- pápák,jelesen I. Incze és I. Coelestinnek
fél órán át, a sorrend a jelölt szabad az egyházjogtudomány ismeretét tüzetesen ajánló szavairól, megemlékezvén
választására hagyatván.
4. A vizsgáló bizottmány a jogkari ezen s más pápák és egyházirók ebbeli
dékán elnöklete alatt két kath. hitval- intelmeit, mindenkor lelkiismeretesen
lású vizsgáló tagból álland, kiknek követett hazánk hírneves főpásztorai és
egyike az esztergomi érsek által lesz dicső emlékű eldődeikröl, megemlékezkirendelendő, a másik pedig a vizsgálati vén végre arról, hogy a legjelesebb egytárgy és szakma szerint a római és egy- háztörvényhozókként tündöklött római
házjog rangra nézve idősb rendes ta- pápák, mint III. Sándor, III. és IV.
Incze, IX. Gergely, de kiválólag és minnára leend.
5. A kedvező sikerrel letett szigor- denekfelett XIV. Benedek leginkább
latok után a tudorjelölt az egyházjogból egyszersmind kitűnő jogászok ég kánoszabadon választott tárgy felett érte- nisták is voltak, minél nagyobb lelkekezést adand be, melynek elfogadása és sedéssel és buzgalommal karolná fel
azon körülmények püspöki bizonyít- az eddig előlük elzárva volt alkalmat
vány nyal való kimutatása után, hogy azon akadémiai fok elnyerésére, melya tridenti vallásforma szerinti ker. kath. ben nemcsak a tudományosságnak, hahitvallást annak módján letette, a tu- nem az összes egyház elismerése szerint,
dori felavatásra bocsáttatik, az ezelőtt még az egyházkormányzási képességszokásos volt nyilvános vitatkozás vég- nek is egyik főbiztositéka rejlik; hogy
kedves édes hazánkban valósuljon I.
képen elejtetvén.
6. Végre a tudoroztatási dij illetmé- Coelestin mondata : „Nulli sacerdotum
nyek akkép szabattak meg, hogy a két liceat canones ignorare."

Az 1843/4. évi országgyűlés.
(Ökröss Bálinttól.)

A ki hazánk törvénytárát végiglapozza,
s az országgyűlés munkásságát 8 érdemeit
azon mérték szerintitéli meg, melyet a lapok
száma nyújt: elégületlenül fogja a csekély
eredményt fogadni, mit az 184%. évi tör-

vényhozás, rövid tizenhárom czikkben f ö l mutathat.
Különösen feltűnő e sovány termés az
183 2 / 6 és 1840. évi országgyűlések gazdag
aratásai után. A nélkül, hogy levonnánk

valamit a régiebb törvények értékéből, vagy t. czikkben a lelkiismeret szabadságát látjuk
túlbecsülnénk a most emiitett országgyű- biztosítva, — nem befejezett mű még, de
lések m u n k á l a t a i t : elmondhatjuk, hogy a minden esetre oly közeledés a hitfelekezetek
magán jogélet jelen álláspontja szerint közt, mely nélkül a vallás-egyenlőség nem
mérlegbe vetve mindkettőt, mennyiségre és lenne elérhető. A birtok- és hivatalképesség
minőségre nézve e két törvényhozás többet itt adatott meg a nemnemeseknek (3. és 4.
ad, mint a mennyit az előbbiekből a jelen t. czikk), — az ember és személyiségének
viszonyok közt még használhatunk.
átalános joga ez, de a melynek élvezetétől a
Méltánytalanság lenne azonban az 18i3/A. kasztok sorompói, túlnyomó részét a nemévi országgyűlést egyedül a törvénytárból zetnek mindaddig távol t a r t o t t á k .
Ítélni meg, s több, mint méltánytalanság, az
Századok fáradnak egy-egy magasztos
első látszat után — elitélni. A hős, ki szent elv kivitelében, s a munkán nincs áldás, a
ügy harczában elvérzik, s ki a tragoedia küzdelemben nincs eredmény: mind az, mit
bonyodalmaiban győzelemre nem j u t h a t : annyi kéz összehordott és megalkotott, mint
czélja és küzdelmei után követeli az embe- sisiphusi szirtdarab, a tetőről hull alá. Az
riség méltánylatát. Egyik jeles történészünk 184%. évi országgyűlés, ha semmi mást
helyesen jegyzi meg, hogy a ki a magyar nem tett volna, mint, hogy a nép nagy töországgyűlés eredményeit akarja megítélni, megét az emberméltóság színvonalára fölnemcsak azt kell tekintenie, mi s minő tör- emelte : már többet tett, mint némely százavényeket alkotott az, ténylegesen; hanem, dok. De ismertetni akarván az országgyűlés
ha hivatásául tűzte ki a teendőket indítvá- munkálatait, a kivivott eredménynél nem
nyozni, az eszméket kifejteni s megtiszti- szabad megállapodnunk. Munkálatai ott t ű n tani, és a közvéleménynek bizonyos határo- nek föl legnagyobb arányban, hol a sikert
zott irányt adni: ezen előkészítése is hasznos csak a következő országgyűlés hozta meg,
eredmény gyanánt tekintendő, ha különben vagy a melyekben a jelen törvényhozás keazt kellőleg megtette a törvényhozás.
res anyagot a codificatióhoz.
3
I l y szempontból kér az 184 / 4 . évi orBizony, ha vannak, kik 1848. évi törvészággyűlés bírálatot; és ha a jótékony, de nyeinket az idő és esélyek rögtönzött müvékis számú vivmányok mellett törekvéseit s nek állítják; ha vannak, kik kétkedve néznek
munkásságát is számba veszszük; ha látjuk, a törvényhozás nehéz munkái elé, s vagy a
hogy annyi nemes czél, annyi szép dolgozat jelen nemzedéket nem t a r t j á k képesnek, vagy
tört meg a végzetszerű akadályokon, melyek az előkészületeket elégségeseknek a kiinduerős tömegén keresztül utat nem nyithatott; lásra: azok nem akarják ismerni az 184 3 / 4
ha végre meggondoljuk, hogy a honfiúi évi országgyűlés dolgozatait; s ezek nem
szent akarat és tetterős munkásság mily tudják, hogy alig van munkája az 1848-nak,
diadalt aratott az 1848. reformjaiban, s mily vagy terre a jelennek, mi ott szóba nem
dus örökséget hagyott a jelen törvényhozás- hozatott vagy elő nem készíttetett volna.
nak is a codificatio nehéz munkáira: nem
A magyar felelős minisztérium egyik
vonakodunk számára az őt jogosan illető legnagyobb alkotása az 1848. évi törvényhelyet megadni, — azon első rangú kevesek hozásnak (3-ik t. czikk), — és ha az 184 3 / 4 .
közé illesztve azt, melyek a jogtudomány évi országgyűléshez visszatérünk, ugy találterén legtöbbet alkottak, s alkotásaikban juk, hogy a gyermek itt született, s csak
közvetve és közvetlenül legtöbbet hatottak. nevét nyerte később a keresztségben. T ö r M a g u k a szentesitett törvények is, számra vényeink vannak, hogy O Felsége Makevesek bár, de szellemben és haladásban gyarország minden ügyeiben csak magyar
nagyok, a nemzet háláját teljes mérvben tanácsosainak segélyével éljen, s hogy e
megérdemlik. A magyar nyelv, e drága, fél- tanácsosok, hivatalos tetteikért felelősséggel
tett kincse hazánknak, itt rázta le nyolcz- tartozzanak. I I . Ulászló törvénye szerint:
százados békóit és lett egyedül uralkodóvá „Si quis dominorum, aut regnicolarum in
a törvényhozás és végrehajtás minden ter- Consilio regiae majestatis contra libertatem
meiben (2. t. czikk). V a j h a eléggé körülte- et commune bonum, atque statuta hujus
kintők és erősek legyünk mi, hogy e szent : regni palam publice et temerarie agere athagyományt végiglen megőrizzük! A 3-dik tentaret, talem teneantur praescripti domini

assessores in generáli diaeta proxime semper sabb kiszolgáltatása iránt buzgó indulatának
ventura, universis dominis praelatis et ba- saját könnyebbségét is feláldozni kész levén,
ronibus ac caeteris regnicolis, ex nomine mihelytPesten minden szükségeseknek megmanifestare. Quera ibidem, tamquam Reipu- léte tudtára esik, az országgyűlés ottan tarblicae, libertatisque Regni proditorem et tásáról rendelés fog tétetni, — az 1830. évi
turbatorem, in rebus et persona juxta sua országgyűlésen egybegyűlt K K . és R R .
demerita iidem puniendi habeant faculta- örömmel vették; az 183V6. évi országgyűlés
tem." (1507 : 7.). E törvény soha nem összes Rendei pedig 1833. márcz. 30-ról
t a r t a t o t t meg kellő szigorral, s a legfőbb ismételve tett alázatos felírásukban a felhokormányzati közegek testületiségével a fe- zott 1830-iki kegyelmes kir. nyilatkozatra
lelősség nem is volt összeférhető. Az 184 3 / 4 . örömmel hivatkoztak; mert bizton reményévi országgyűlés a végrehajtó hatalom szer- iették, hogy ily előzmények u t á n az egész
kezetében lelte föl a bajt s kereste az or- nemzet által pártolt s országosan kijelentett
voslást. A Karok és Rendek az országgyűlés óhajtás teljesítése továbbra halasztatni nem
vége felé már egy határozatban letették fog. És mégis a nemzet ezen ismételt kéa magyar felelős kormány alapelvét. A relme, mindamellett, hogy az időközben
kivitel és szinezet volt csupán, mi a kö létrejött élénkebb közlekedés az ország
vetkező országgyűlésnek jutott feladásul. középpontjával tetemesen előmozdittatott;
,,A K K . és R R . — igy szól többek közt a mindamellett, hogy ezen kívánat a K K . és
határozat, — a jelen országgyűlésnek folya- RR.-nél, valamint az összes nemzetnél, namata alatt azon meggyőződésre jutottak, ponkint sürgetőbben nyilatkozik,— az, még
hogy részletes intézkedések az ország anyagi a jelen országgyűlésen, e tárgyra nézve már
és szellemi kifejlődésére nem vezérelnek; sot negyediken sem teljesült. E helyzetben tehát
inkább minden fennálló viszonyoknak csak Felséged fenntebbi atyai nyilatkozatát s a
összezavarását következtetik, mindaddig, nemzet folytonos hő kivánatát egyaránt szem
mig az ország közéletének gyökere orvo- előtt tartva, ezen kérelmünket ismételve
solva nincs. A K K . és R R mind sérelmeik- megujitjuk és Felségedet hódoló tisztelettel
nek főokát, mind haladási czélzataiknak ujolag m e g k é r j ü k : hogy az ország ezen
főakadályát abban találják, hogy az alkot- egyesitett kérelmét kegyesen meghallgatni,
mányos törvényhozás mellett a nemalkot- és Pozsony szabad kir. városának a törvénymányos kormányzási rendszer folytonos el- hatóságok legnagyobb részétől szertelen
lentétben áll. A K K . és RR.-nek, habár a távolságát, ellenben Pestnek az ország kömagyar kormány személyzetében bizodal- zepén alkalmas helyzetét, az ország levélmuk lehetne is, bizodalmuk teljesen elenyé- t á r á n a k könnyebb használhatását, megszaszett oly kormány iránt, mely az alkotmányos porodott s naponkint szaporodó épületeinek
téren kivül, és felelősség nélkül működik.... számos és nagy voltát, s igy részint e miatt,
A K K . és RR. különösen egy alkotmányosan részint pedig az országgyűlés számos tagfelelős kormányban látják mind törvényeik jainak Pesten állandó szállásai fennléténél
szentségének egyedüli biztosítását, mind az fogva a szállások szűkéből jelenleg eredő
ország lehető kifejlődésének
egyedüli felté- alkalmatlanságok önkénti megszűntét; s
végre a közkívánathoz képest czélszerü s a
telét
Törvény hozatott 1848-ban (4-ik tczikk), nemzet díszének megfelelő országház építhogy az országgyűlés állandóanPesten tartsa tetéséig, tanácskozásra ideiglen használandó
üléseit. E z t már 1830-ban is kérelmezték a alkalmas termek fennlétét tekintetbe véve:
Rendek; a z l 8 4 3 / 4 . évi országgyűlésen pedig a jelen országgyűlésnek P e s t szabad kir.
ujolag felirtak e tárgyban, — sőt a folya- városba való áttételében kegyelmesen megmatban levő országgyűlést is Pestre kíván- egyezni, s a nemzetnek egyetlen királyi keták áthelyeztetni. „ A nemzetnek, — szól a gyelmes szava által kielégíthető egyetemes
felirat, — 1830. évi országgyűlésről felter- kérelmét teljesíteni méltóztassék." (Orsz.
jesztett azon közkívánatára, hogy az ország- gy. írások 33. sz.) Ezen kérelmet a főrendek
gyűlés Pestre tétessék által, u. a. évi nov. is magukévá tették. (46.,sz.)
Ujabb tczikkében az 1848. évi ország2-káról kelt abbeli kir. kegyelmes válaszát,
— hogy cs. kir. Felséged az igazság gyor- gyűlésnek az is rendeltetik, hogy ország-

gyűlés minden évben tartassák. És ezt is az
184%. évi törvényhozás hozta javaslatba. A
kérelem u j volt, de nem uj, sőt régi törvényekben gyökerező volt az, mi kérve yolt.
„Visszatekintvén alkotmányunk történetébe,
— igy szól e t á r g y b a n a felirat, — midőn
látjuk, hogy az 1458: 13. 1471 : 1. 1 4 9 8 : 1.
1526 : 16. 1563 : 3. 1655 : 49. 1715 : 14.
1 7 2 3 : 7. tczikkek szerint még amaz időkben
is szükségesnek t a r t a t é k az országgyűlésnek
néha évenkint, néha minden másod évben,—
szabályszerüleg azonban minden harmad évben összehívása; midőn fejletlen állapotában
a nemzet önkint sem érezhete nagy vonzalmat, harczias körülményei közt pedig időben
s nyugalomban sem bővelkedék olyan belsőjs
részletes javítások s intézkedések körüli foglalkozásokra, melyek béke által s a nép értelmi műveltségének bizonyos fokozata által
föltételeztetnek: azt hiszszük, Felséged előtt
nekünk elég ama törvények sorára, s azokon
felül még az 1791 : 13. 1827: 5. tczikkekre
egyszerűen hivatkozunk; elég a mult és jelen
különbségeit az érdekek mostan szövevényesb és surlódóbb, a szükségek rohanóbb
s változóbb természetét és a nemzet fejlettebb s munkásabb kÖzértelmességét, ekkép
röviden csak megérintenünk annak bebizonyítására, hogy midőn mi az országgyűlések
évenkint tartását kivánjuk, sem olyat nem
kívánunk, mi törvényeink
szavaiban és szellemében is nem volna gyökerezve, sem olyat
nem, mi korunk s nemzetünk sajátsága és
szükségei által nem igazoltatnék stb.
Az 1848. évi országgyűlés népképviselet
alapján szervezte az országgyűlést, s ezáltal
a törvényhozásba a nemnemeseket is befogadta. (V. tczikk.) Előbb, mint t u d j u k , a
szabad kir. városok és szabad kerületek csak
gúnyos kisebbségben, a jobbágyok pedig
épen nem voltak az országgyűlésen képviselve. A z 184 3 / 4 . évi országgyűlés kemény
rohamot intézett a sorompók ellen, melyek
a nemzetet kasztokra oszták, s megtörte az
ösvényt, melyen a nemkiváltságos elem a
képviseletbe, habár később, bejuthatott.
„Nincs többé szó, — mondá Korpona város
követe, a derék Szalay, ki ez ügynek zászlóvivője volt, —- nincs többé szó néhány városi votumnak rehabilitatiójáról, hanem szó
van egy uj elemnek a törvényhozásba! befogadásáról." Tovább azonban ez országgyűlés sem ment, mint, hogy a szabad kir.

városoknak 32, a h a j d ú kerületnek 2, a jászkun kerületnek 2, F i u m e és Buccari kerületeknek egy-egy, s a szepesi kerületnek
megyei fél szavazatot, a megyékével egyenlően számitandókat, hozott javaslatba.
Az 1848. évi törvényhozásnak egyik legszebb vívmánya az erdélyi unio. D e e nagy
munka sem volt más, mint az 184 3 / 4 . évi
országgyűlés törekvéseinek folytatása s kívánalmainak teljesedése. Az országgyűlés e
tárgyban 1844. aug. 28-án feliratot intézett
Ö Felségéhez. A feliratot beható állambölcsészet s testvéri hő szeretet lengi át. „ A
kornak, — ugy mond, — melyben élünk, kitűnő jelleme a rokon nemzetiségnek összeforrasztása, a közös eredetű népek közötti
szorosabb szövetkezés, s a különböző irányokban elágazó magánérdekeknek egy nemzeti közérdekben összpontosítása által, a
közállományok hatalmát és szilárdságát növelni s öregbíteni; s a nemzeteknél, melyek
ez ösvényen a kitűzött czélra sikerrel haladtak, a közállományi hatalom s polgári közintézetek oly szilárd alapon, s oly nagyszerű alakban fejlődtek ki, melyekhez hasonlót a világ
történetei nem mutatnak. E törekvés, melynek jelei világszerte mutatkoznak, a szív legbensőbb hajlamainak természetes kifolyása
levén, az isteni gondviselés bölcsesége által
az emberi kebelben felébresztett sejtelme
lehet oly viszontagságoknak, melyek fogantatva a társas s közállományi viszonyok
mult és jelen szakában, a jövendő kétes folyama alatt a világ népeire nehezedve, enyészettel fenyegetik mindazon nemzetiségeket,
melyek akár anyagi, akár szellemi tekintetben önálló és életerős alapon nem nyugosznak.
Korunknak e komoly törekvéseiben ismét
egy u j a b b intést találunk arra nézve mi is ;
hogy a midőn egy részről a hon lakosainak
különböző érdekeit a polgári jólét és alkotmányos szabadság terén egy közérdekben
egyesítve, hazánk minden részeit, s polgárait egy életerős nagy nemzeti testté összeforrasztani ó h a j t j u k : akkor más részről szakadatlanul oda irányozzuk igyekezetünket,
hogy hazánk belviszonyainak javítása mell e t t , annak területe is kiegészíttessék, s
minélelőbb egyesüljünk ismét azon testvér
honnal, melylyel egyesülve nemzetünk hajdan nagy és hatalmas volt, s melyen kivül,
hazánknak, miként ezt az ország rendei már

1833. évi márcz. 30-kán kelt alázatos felírásukban is kijelentették, e föld kerekségén
más testvérje nincs.
Ily érzelmek által lelkesitve, legsürgetősb teendőink közé tartozandónak véltük,
azon első feliratunkban, mindjárt, melyet az
országgyűlésről előleges sérelmeink és kivánataink s a kegyelmes kir. előadások t á r gyában mult évi jul. 12-ről felterjeszténk,
Felséged előtt 1833. évi márczius 30-ikán,
1835. évi aug. 19-én, 1836. évi apr. 18-án s
1839. évi oktob. 31-kén t e t t alázatos felírásokban már ismételve előterjesztett azon
kérelmünket megújítani, miszerint egy országos biztosság rendeltessék, mely E r d é l y nek Magyarországgali szorosabb egyesülése
módjáról Erdély rendeivel értekezvén, tudósítását a legközelebbi országgyűlésnek
mulhatlanul beadja; egyszersmind pedig kinyilatkoztattuk, hogy a kiküldendő országos
választmány iránt külön törvényjavaslatot
fogunk Felséged királyi jóváhagyása alá
még ez országgyűlés alatt terjeszteni; s ezen
törvényjavaslatot most azon alázatos kéréssel mellékeljük ide: hogy azt Felséged kir.
jóváhagyásával megerősíteni, egyszersmind
pedig arra nézve, hogy a kiküldendő országos bizottság munkálódását minélelőbb
foganatosan bevégezhesse, — Erdélyben is
a szükséges intézkedéseket megtétetni méltóztassék.
A magyar koronának jogaiErdélyre nézve
törvényeinkből, történeteinkből, a kölcsönös
kötésekből s magukból a királyi hitlevelekből is kétségtelenek. Erdélynek Magyarországgali szorosabb egyesülését a lakosok
közös származásának s vérségének tekintetén — s az egyesülve leélt annyi századok
dicsőségének, valamint az elszakadás folytában bekövetkezett legsúlyosabb csapásoknak emlékezetén kivül, mindakét honnak
közérdeke, s a jelen idők körülményei között inkább mint valaha érzett közszükség
követeli; s a mint ezen egyesülés századok
óta az összes magyar nemzetnek leghőbb
kivánata volt, ugy most is, közelebb tartatott országgyűlésükben hasonló óhajtásunkat Erdélynek rendei Felséged előtt azon
kéréssel nyilvánították: miszerint határozataikról bennünket is kegyelmesen tudósítani
méltóztassék; — s igy hogy a nemzedékről
nemzedékre hagyományképen átszállott legforróbb óhajtás egyszer valahára teljesedjék,

leginkább Felségedtől f ü g g ; biztosan reméljük tehát, hogy Felséged annyiszor ismételt
alázatos kérelmünket meghallgatván, E r délynek hazánkkali szorosabb egyesülését
minden a r r a szükséges előkészületeknek
életbeléptetése által hathatósan előmozdítani, s ezáltal e honnak szintúgy, mint a
magas királyi széknek érdekében, nemzeti
életünk erőteljes felvirágzása egy uj és dicső
korszakának alapját megvetni méltóztatik."
Az 1848. évi országgyűlés az e hazában
törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes
egyenlőséget és viszonosságot állapitott
meg. ( X X . 2. §.) Ki ne emlékeznék az igaz
kereresztyén szeretet szolgájának, Y u r d a
kanonoknak az 184 3 / 4 . évi országgyűlésen
mondott eme lelkes szavaira: „a vallási súrlódások alapoka a törvények egyoldalúságában fekszik, mert minden politikai hiba
megboszulja magát még századok múlva is.
Ezen egyoldalúság állitá fel a vallások közt
a politikai különbséget és szülte — daczára
Lactantius ama szavainak : „religio est res
liberrima" — a legembertelenebb törvényeket. . . . E szempontból kiindulva, legezélszerübb elismerni a vallási teljes szabadságot; ez vezethet egyedül a kivánt c z é l r a . . . .
Az ember két világ polgára; a szellemié és
anyagié; azok mindegyike más elven alapszik. Az egyik külső, a másik belső szabadságot igényel; a hol pedig a belső szabadságot kényszer fojtja el, ott a külső sem állhat
fenn. Mondjuk ki tehát: hogy a maga körében minden vallás szabadon mozoghat, s nemcsak egyesekre, de az egyházi községre nézve
is,* mondjuk ki, hogy alkotmányos
szabad
országban a vallásnak, a véleményeknek
is
szabadoknak kell lenniök
Kimondatott ugyanezen törvényezikkben
(1848: X X . 1. §.) az is, hogy az unitaria
vallás a törvényesen bevett vallásfelekezetek
közé számíttassák. Ámde nem kell felednünk,
hogy e törvény javaslata az 184 3 / 4 . évi országgyülésen készült és terjesztetett föl,
eredmény nélkül, királyi szentesítés végett.
Alkalmat e törvényre a „ p a r t i u m " K r a s z n a ,
Zaránd, Közép-Szolnok vármegyék és K ő várvidék visszacsatolása nyújtott. „ M i u t á n
e részek, — mond a felirat — mindennemű
állapotjaikra nézve az országhoz teljesen éa
tökéletesen visszacsatolva vannak, és igy már
nem különös részt, hanem az egyéb részek-

kel teljesen összeolvadott egészt képeznek:
sem helyesnek, sem igazságosnak, sem méltányosnak nem látják, hogy az unitaria vallást követők, kik a visszakapcsolást megrendelő törvény által a magyar szent korona
alatt élő többi polgárokkal együtt magyarországi polgárok lettek, a polgári jogok
gyakorolhatásában, az országnak egy kis
részére szorítva, ugyanazon országnak többi
részeiből kirekesztessenek."
Egyik legnagyobb alkotása az 1848. évi
törvényhozásnak a 8-ik tczikk, melyben a
közös teherviselés megállapittatott. Mondjuk-e, hogy e törvény is az 184%. évi országgyülés vajúdásai közt született. A sajtó
ugyan már előbb is megpendité a kiváltságos osztály adókötelezettségét. Gf. Sztáray
Albert és gf. Széchenyi István voltak kizárólag a reform előharczosai. De első, mely a
törvényhozás illetékességével szólt e kényes
tárgyhoz: az 184%. évi országgyűlés volt.
Országos — financialis — választmányt rendelt ki a hazai közszükségek és azoknak miképen leendő fedezése t á r g y á b a n ; és ez az
1844. szept. 9-én előterjesztett jelentésben
előadta, hogy a választmány, a tanácskozás
folyama alatt mindinkább meggyőződött
arról, hogy az ország csak jelen hátramaradott állapotjábóli kiemelésére, s mind szellemi, mind anyagi tekintetbeni felvirágoztatására és boldog jövőjének megállapítására
s biztosítására legigazságosabb és legméltányosabb, s ennélfogva legbiztosabb eszköz
a közterheknek az ország minden lakosai

által közösen és aránylagosan leendő viselése; mely ebbeli meggyőződését nem is
késett a jelentésben nyilvánítani, — oly
megjegyzéssel: hogy ezen elvnek átalános
alkalmazását — jelen körülményekben s a
szükséges adatok hiánya miatt kivihetőnek
nem látja; addig is azonban, mig a törvényhozás jövőre e részben rendelkezik, elkerülhetlennek tartá, az ország sürgetősb szükségeinek födözhetésére országos közpénztárt
felállítani, melynek alapját és egyenes jövedelmét országos ajánlat tegye, egyéb közvetett s illetőleg mellékes jövedelemforrásai
pedig világos törvény által határoztassanak
meg. Az országos pénztár jövedelme egyenes forrásául szolgáló országos ajánlat menynyíséffét a választmány, a nemzet erejéhez
mérsékelve, évenkint 3 millió forintban
vélte meghatározandónak, — akképen, hogy
ezen országos közczélok létesítésére szolgálandó teherben az adózó osztály is részesüljön. Nehogy pedig annak eddigi terhe
ezáltal még inkább sulyosodjék : azon menynyiséget, melylyel az adózó osztály ezen
teher viseléséhez járulandó lesz, az országos
választmány egy negyed részben, vagyis
250,000 ftban állapitá meg. A hadi adó tehát
még a nép terhe maradt volna ugyan, de a
közszükségek fedezésére t e t t ajánlatot a főrendek is elfogadták; oly módositással azonban, hogy a javaslatba hozott 3 millió forint
három évre, vagyis évenkint csupán egy
millió fizettessék.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
8.Ujabb adalék a személy- és vagyonbiz- súlyosan megsértvén, a fogda ajtaját kifeszítvén, iszonyú lárma és veszélyes fenyegetontalansághoz.
tések között a helység korcsmáit rendre
• . A Bánháza-község birájának 1865-iki
szeptember hóban tett ama jelentése folytán,
hogy J . M—ly ismeretes rokonczátlan tolvaj és a váczi fegyházból legközelebb kiszabadult B. L — ó , az első kés-, az utóbbi
egy pisztolylyal felfegyverkezve, mint betyárok, a bánházi erdőségben kóborolnak,
az illető szolgabiró a nevezetteknek elfogat á s i t és a községi fogházban tartását rendelte el,mi m é g i s történt. J . M — l y azonban
társával, elsőbb a velők fogva volt G. Gy—öt

j á r t a és több bántalmazásokat követett el.
Igy különösen J . M—ly, M. J — s t a
korcsmában megöléssel fenyegette nemcsak,
hanem azt földhöz vágta s összekarmolta.
Ugyanaz K . Gy—öt a korcsmában szintén
megöléssel fenyegette; másnap pedig azt
lakásán baltával megtámadta, míglen segítség érkezvén, eltávozott.
J . M—ly továbbá a fogdábóli kitörése
után feltett kalappal nagy dühösen a megyei
esküdtnek hivatalszobájába ment, s ennek

rendreutasitását mibe sem v é v é n , az esk ü d t n e k szitkok közt, két helybeli őrnek
jelenlétében azt felelte, hogy az Istennek
sem veszi le a kalapot. — Később J . M—ly
fejszével ellátva fenyegetések között ment a
hivatali helyiséghez; de egy ismeretlen czigány által a kapunál feltartóztatván és több
ember jelenlétét a hivatalnál látván, B.
L — l ó társa felszólitására eltávozott.
Másnapon J . M—ly az esküdttel találkozván, ezt azzal fenyegette, hogy majd lesz
vele estére egy kis beszélnivalója. Az esküdt állítása szerint az egész lakosság meg
volt rémülve, minthogy J . M—ly késsel és
fejszével ellátva a helységben j á r t , és ő
maga is, ki a helység végén lakik, félt a felgyujtástól.
Az olvasó aligha csodálkozni nem fog
azon, hogy az előadottak oly helységben
történtek, hol megyei szolgabiró és esküdt
székel.
A történet lehetősége abban leli megfejtését, hogy egy hajdún kivül más biztonsági
egyén a helységben nem volt, és hogy a
szolgabiró felszólítása daczára, sem a községi biró, sem a többi elöljárók és községbeliek e garázdálkodó betyárokat elfogni
nem merték, félvén a falu felgyújtásától. E
szerint a két egyén két napig korlátlanul
rakonczátlankodott a községben, mig a véletlenül megjelenő cs. kir. csendőrök által
elfogattak és a törvényszéknek érdemlett
büntetésül átadattak.
A biztonságnak szomorú helyzetét tanusitja a jelen eset, nem mutatkozván egy
egész községben annyi erély és bátorság,
hogy két rakonczátlankodó egyént fékezni

hajlandó legyen. — A felgyujtástóli félelem,
mi hasonló esetekben a gonosztevőknek el
nem fogatásánál, sőt inkább azok pártolásánál mentségül felhozatni szokott, ismét csak
szomorú jelensége a megelőző jogrendtartás
(Práventiv- Justiz) hiányának. — Nem volna-e czélszerü e tekintetben az illető közhatóságoknak oda működni, hogy minden
községbeliek egymást kölcsönösen, egyetemlegesen a tűzvész ellen biztosítsák? Ily
kölcsönös, egyetemleges biztositás mellett
minden helységbelinek érdekében állana,
minden tűzvészt erélyesen akadályozni, a
támadt gyuladást mihamarább eloltani, sőt
minden gyanús egyént, ki gyujtogatásra
hajlandónak látszik, a községből eltávoztatni, sőt annak közelébe jönni sem engedni.
Az ily kölcsönös, egyetemleges biztositás
elegendő ösztön volna arra is, hogy a község, körében, vagy közelében veszedelmes
csavargót meg se t ű r j ö n ; a hatóság felszólitására azt mindenki elfogja, üldözze, biztosítva levén arról, hogy ha gyújtogatás által
ne talán károsodnék, őt az egész helység
kártalanítani köteles leend. — Nagyobb
biztonság tekintetéből mind a gonosztevők,
mind pedig a tűzvész ellen biztositandók irányában aztán czélszerü volna, hogy ne csak
ugyanazon községbeliek, hanem több szomszéd községek is egymást egyetemlegesen,
bizonyos arányban tűzvész ellen biztosítsák.
— Elmélkedjünk a mondottak felett, mert
csak igy remélhető, hogy az egytől vagy
néhánytól felfogott hasznos eszme terjedjen,
bővebben a körülményekhez képest fejtegettessék, és közmeggyőződéssé válván,
életbe lépjen.

Különfélék.
— (O Felsége legmagasb kegyelmi ténye.)
Legmagasb meghagyás folytán a cs. kir.
igazságügyminiszterium egy jegyzékét állitá
össze azon fegyenczeknek, a kik megkegyelmezésre méltók, és Ö Felsége elé terjesztette.
Császár O Felsége ennek következtében az
igazságügyminiszterhez a következő legmagasb kéziratot (megjelent a „Wiener Zeit u n g " hivatalos részoben) intézte: „ K e d ves Komers lovag! Midőn önt megbizám,
hogy a vezetése alatti fegyintézetekből

időnkint oly fegyenczeket nevezne meg, a
kik büntetésüknek már legnagyobb részét
kiállották és azalatt bünbánatuk s javulásuk
szilárd próbáit adták, egyszersmind pedig
egyéb, előéletük, büntetésidejök alatt tanúsított vagy megszerzett kereseti képességük s
munkásságuk által azon megnyugtatást nyuj tják, hogy büntetésükbőli elbocsáttatás után a
társaságot nem fogják újra gonosztettekkel
fenyegetni,— szándékom oda irányult, hogy
a törvény szigorával és a közbiztonság köte-

lességszerü gondosságával egyeztethető szelídséget országfejedelmi kegyelmem utján
nem csak ez elitéltekkel éreztessek, hanem
ezáltal egyszersmind minden más, büntetésbe
esett foglyokban hathatós ösztönt ébreszszek
a jobbuiásra. Megelégedésemre szolgál 19
nagyobb fegyintézet házi bizottmányának, az
erre hivatott magasb törvényhatóságok, politikai tartományi főnökök, valamint igazságügyminiszteriumom ön által előterjesztett
jelentéseiből értesülhetnem, hogy négyszáz
tizenhárom fegyencz ismertetett olyanul,
kik a fentebbi tekintetben kegyelemre érdemeseknek látszanak. — Ennélfogva ezen, az
ide visszamellékelt jegyzékben foglalt névszerint felemiitett fegyenczeknek büntetésök
hátralékát elengedem. Bécs, april 21. 1866.
Ferencz József, s. k . "
— (Pályázat,
codextervekre.)
Midőn a
codificatio küszöbön áll, s a törvényhozókat
a terv, a közönséget pedig a vágy foglalkoztatja, hogy a nemzet valahára rendszeres
törvényekkel láttassék el: korszerű és szükséges egyszersmind, a kiindulási pont helyes megválasztására minél nagyobb figyelmet fordítani. Minden irány az első lépéstől,
minden siker a jól választott iránytól függ.
E z irány a codificatiónál az egység és rendszeresség. A törvénykönyv különböző részeinek akkép kell rendszeres egységbe
hozatniok, mint különböző hangoknak az
accordban. És e kitűnő kelléket egyes alkotó
erő a d h a t j a csupán a munkálatnak, — számos
főből álló nagy tömeg soha, vagy csak ugy,
ha egyes kiváló tehetségnek vezérszerepet
enged. Az alkotó képesség pedig nem függ
sem a képviselői minőségtől, sem a képviselők bizalmától, mely némelyeket meghiv,
másokat mellőz az alkotás munkájában.
M e g vagyunk győződve, hogy törvényhozóink a legjobbat a k a r j á k ; de meg vannak-e
győződve vájjon a törvényhozók arról,hogy
a legjobb tervet csupán és kizárólag azon
testületnek lehetséges vagy kell épen készitnie, mely e czélra alakíttatni fog ? Óhajt a n é k tehát, hogy az alapelvek és rendszer
alkotásánál mindenkinek szabad t é r nyittassák, erejét megkísérteni, s a törvényhozó

bizottmánynak alkalom, többek közöl a legjobbat választani. E r r e csupán egy ut áll
nyitva: a pályázat. E terv nem u j és nem a
mienk. Bentham e módot tartá egyedül
czélszerünek a terv készítésére, s ha jól emlékszünk, egy amerikai állam ily uton nyerte
codexét. A pályakérdéseket, külön szakok
szerint, az alkotandó codex rendszere s
alapelvei képeznék, — röviden, de formulázva és indokolva, ekképen, hogy a részletes kivitel biztos alapot nyerjen mindenütt.
Előre is feltehető, hogy ily munkára, — mert
e munka igen nehéz leend, — szakképes
erők vállalkozandnak, kik hazánk s a külföld
jogviszonyait s törvényeit ismervén, ha nem
is mindenben elfogadhatót, de sok részben
használhatót fognak beküldeni; a pályaművek tehát fokozatos arányban dijaztatnának,
— egyedül azok rekesztetvén ki a jutalomból, melyek a jogtudomány színvonalán nem
állanak, vagy puszta utánzások. A pályaműveket megbírálni, s közöttök választást
tenni a codificaló bizottmánynak lenne föladata, — és e választás a bizottmányi üléseknek legelső teendője; ugy azonban,
hogy valamelyik tervnek elfogadása a bizottmányt se a tervezet netáni módosításában, se abban, hogy a többi dolgozatokat a
rendszer egységének ártalma nélkül tekintetbe vegye, — ne akadályozza. Ez volna
szerintünk első lépés a codificatióban, és ez
eljárást a képviselőháznak még azon eshetőségre is ajánlanók, ha a tervezett bizottmányok létre nem jöhetnének.
— (Pályázat.) A pesti kir. e. b. váltótvszéknél egy, 1000 frt évi fizetéssel s V I I I .
napdijosztálylyal összekötött jegyzői állomás
üresedésbe jővén, az ezen állomást elnyerni
kivánók felhivatnak, miszerint tanulmányaikat, eddigi szolgálatukat s képességüket,
különösen a váltótörvényekből sikerrel letett
vizsgálatot igazoló okmányaikkal felszerelt
folyamodványukat jelen hirdetmény keltétől
számitandó hat hét alatt a pesti kir. e. b. váltótvszékhez nyújtsák be. Kelt Pesten, 1866.
Sz.-György hava 12. A kir. e. b. vtvszék.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

f g j T Teljes szánm példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, május 7.

10*

1866. évi folyam,

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Codificatio. A jog. (Folytatás) Ökröss Bálinttól. — Tanulmányok a polgári magánjogi
codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól.— Azl74*/i-iki novellaris articuluí>ok keletkezése. (Folytatás.) J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól. — Tárgyalási terem. 9. Váltóvégrehajtási jogeset. Pfendeszak Károlytól. — Különfélék.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, d e r Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung nnd Auspragung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthatiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare BegriíFe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

A jog.
V.
Welcker a jogtörvényeket az erkölcstörvényekböl vonja le, s igy közöttök lényeges különbséget nem ismer.
A tételes törvény hozója nem késziti,
csak kimondja a jogot; tárgylagos jogtalanságot pedig való joggá soha nem
emelhet. A jogállamban minden anyagi
viszony a polgárok és állam szükségeinek és erkölcsi czéljának körültekintő átgondolása és rendezése szerint
a tárgylagos jog által határoztatik meg
s a kormányhatalom által tartatik fenn.
Ennek kiváló jellege a rend és ezélszerüség. Tévedés volna a népet külső
kényszer által jóerkölcsüvé tenni akarni.
Az érzéki ösztönök száműzése soha nem
lehet ezélja a törvényhozásnak; a le-

küzdés az egyetlen ut, mely az értelemnek áll nyitva.
Rotteck szerint a jogelv nem nélkülözhető az erkölcselv mellett. Minden
jogelvnek szigorú, átalános és világos
érvénynyel kell birnia, — származzék
az ellenmondás hiányából, vagy azon
alapgondolatból, mely egynek szabadságát minden másokéival összeegyezteti. A jog nem a cselekvésre, hanem a
viszonhatásra van tekintettel, s mások
cselekvénye vagy mulasztása megengedésének észszerű szükségességén alapul.
Jog, külszabadság a viszonhatásban és
egyenlőség: egyjelentöségü fogalmak.
Hol ez utóbbi nincs meg, a jogos rend
is megszűnik. Minden cselekvény jogos,
mely a hasonló s lehetőleg legnagyobb
külszabadsággal összeférhet. A jog nem
ismer kötelmeket, melyek az erkölcsi
19

törvényekből származnak, hanem csak
tartozásokat. A jogot a történelemtől
függővé tenni s műveltségi fokozatok
szerint osztályozni nem lehet.
Warnkönig szerint a jogosság fogalma az emberi természetben és értelemben gyökerezik. Minél műveltebb
az ember, minél tapasztaltabb és jobb
a nép: annál helyesebb fogalommal bir
a jogról. De a jognak, külső kiszolgáltatása czéljából külső szentesítésre is
van szüksége. Az államok hivatása a
szabadságot és uralmat összhangba
hozni; azonban sem alakzatukra sem
czéljukra nézve nem szükség azonosoknak lenniök, sőt a hely, idő, kiterjedés
és műveltség különbségeihez képest
kell változniok.
Hegel ugy tekinti a valódi erkölcsi
világot, mint földi hazáját a szellemnek, s isten országát e földön. Tagadja
egyszersmind, hogy a szabadság csupán
negativ tehetség volna az elvont bensőségbe visszavonulásra; ellenkezőleg
a valódi szabadságot ugy ismerteti, mint
örök, valódi és erkölcsi világot, mit az
isteni akarat munkássága az öntudatos
emberi lélek közreműködésével hozott
létre. A valódi, erkölcsi világ az állam.
Az állam alakzatai a különböző népek
fejlettségéhez és természeti viszonyaihoz képest különfélék.
Bentham az átalános hasznot állítja
fel minden törvényhozás határozott
elvéül. Ezen haszon a kedv és kedvetlenség indokai szerint sorakozik, —
kedvetlenség alatt a rosz, s kedv alatt
a jó vagy annak oka levén értendő.
Csak a vele kapcsolatban álló kedv
vagy kedvetlenség tekintetében jelenkezik az erény, mint jó, s a teher, mint
rosz. Az erkölcstan és törvényhozás
egész rendszere egyetlen alapon, t. i. a
kedv és kedvetlenség érzékeinek ismeretén nyugszik. A jó erkölcsök, szabadság, egyenlőség, jogosság, sőt maga a

vallás nem czélok, hanem csak eszközei
a kedvnek és haszonnak. Az állam valódi kapcsolata polgárainak túlnyomó
érdekében áll, — hogy t. i. a kormányhatalom fenntartassék. E nélkül sem
biztonság, sem család, sem tulajdon,
sem ipar nincsen. Jó törvények a jóléthez segítik a népet, kormányhatalom
nélkül is; ellenben boldogtalanná kell
lennie a legnagyobb államhatalom mellett is, ha rosz törvényei vannak.
Herbert szerint a jog többek akaratának egyezősége, mint szabály gondolva, azon czélból, hogy az egyetértés
fenntartassék. Az emberi társaságban
a gyakorlati fogalmak bevégzett összhangot képeznek. Az emberek társaságba lépnek azonnal, mihelyt valamit egyenlő érzelemmel munkálnak. A
mennyi a közczél, annyi a társulat. A
társaságnak összetartó s intéző hatalomra van szüksége: igy jő létre az
állam.
Ahrens kárhoztatja a nézetet, melynélfogva az állam az egyesek oly akarat müvének tekintetik, melynek föladata az egyéni szabadság biztosítása
volna; másrészről ép oly hibának tartja,
hogy egy pantheisticus eszménykép
tiszteletében egyesek személyisége háttérbe szorittassék. A szerves állam a
szerves alkatrészeket nem nyomhatja
el, hanem éles válaszvonalat kell húznia a között, mi fogalma és feladata
szerint az államnak lehetséges, és a
között, mi az egyesek személyi és egyesitett erőinek fennhagyatott. A jog eredeténél és alkalmazásánál fogva isteni
fogalom. Isten a jognak legfőbb forrása,
s azt minden lények ellen mint gondviselés gyakorolja. A jog mind az erkölcstantól , mind a vallástól lényegesen különbözik, de a fogalomnál fogva
azokkal minden intézvényekben egyező.
Az emberi társulat nem más, mint öszszekapcsolt szervezet, s nem csupán a

jogrenden, hanem vallási, erkölcsi és istenin; mindazáltal magában önálló, s
ipar-szabályzaton alapul.
ezen önállóságában áll a jog tételessége.
Stahl következőleg okoskodik : az A szabadság lénye egyedül csak saját
ismeret tárgya kivülíink van, — t. i. maga által határozható meg. Ez másokaz isteni szellem és szabad tettei; a nak hasonló szabadsága által van jogitermészet, melyet létre hozott; a tör- lag korlátolva. A szabadság az ember
ténet, melyet intéz, s a czél, mit a világ erkölcsi lényétől el nem választható.
elé tűzött. Ennélfogva az igaz és jogos Az egyenlőség ősjoga az embereknek,
nem az, a mi az értelem, hanem az, a de csak bizonyos mértékben s bizonyos
mihez az értelem, munkássága által jut, viszonyban, mert az erkölcsi világ szers mi az értelem által, de nem az érte- vezete egyenlőtlenséget kiván a jogban.
lemből észleltetik. 4-z értelem látja a Természeti tulajdonok, hivatás, tehetség
világosságot, s eredétét a világosságtól és sors különbözősége alapítják és móveszi; de ö maga nem a világosság, és dosítják a jogot. A legfőbb erkölcsi
nem szüli a világosságot. Abban áll fogalom, mely az államtannak alapul
épen a rationalismus fonáksága, hogy szolgál: az erkölcsi ország fogalma. Ez
az igaznak szervét magával az igazzal ad mélyebb alapot a politikai rendnek
azonosnak tartja és ezen szervnek elem- és politikai szabadságnak. Ez egyszerzése és szemlélete által azt véli hibásan, smind isteni intézménynek tekintendő.
hogy az igazság lényének is, — mit Az erkölcsi állam ad törvényt és hatalelőbb még szereznie kellene, — birto- mat az emberek fölött, melyhez azonkába jutott. A szabadság tényt, vagyis ban ez utóbbiak, mint szabad önálló
változást, egyenlőtlenséget kiván; az tagok tartoznak. Az állam ugyanazon
egyenlőség ellenben mindenkor változ- egy uralom alatt álló népnek jogi és
hatlanságot követel, s a tényt és sza- erkölcsi egyesülete.
badságot kizárja. Minden valódi, positiv
Mohi szerint, az államok alakulásáerény, péld. a hit és szeretet, ténybeli nál és fejlődésénél az emberi akarat
és szakadatlan: tétlen állapotban nem épen nincs kizárva; ellenkezőleg az
is gondolható. A jog a népnek élet- akarat hatással van a természeti jelenrendje, miáltal az isteni világrend fenn- ségekre, s a módozatok és eszközök közt
tartatik. A jog emberi szabályzat, de az szabadon választhat. De a viszonyokhoz
isteninek czéljából, isten parancsai által és tényekhez kell magát tartania, mekijelölve s felhatalmazására alapítva. lyek mögött az isteni gondviselés és
A morál istennek közvetlen parancsait, vallásos parancsok állnak, s a kölcsöa jog az emberi fennsőbbség intézkedé- nös kötelmeket mindenkinek egyiránt
seit foglalja magában. A jog, ép ugy kiszabják. Az emberi nemzet fokonkint
mint a morál, a tiz parancson alapul, s jobb létre képzi magát; ehhez arányigy tartalmukra nézve el nem választ- ban az államtudományoknak is tökéhatók. A jog alapeszméi és alapviszo- letesedniük kell. Az ujabb fejlődés esznyai istennek világrendjén épültek, közei: uj tények, uj eszmék, a rokon
istenileg szükségesek; de a kivitel meg- tudományok mivelése, az erkölcsiség
határozott módjai emberileg szabadok. társadalmi álláspontjainak változása.
Az istenileg szükséges és emberileg sza- Az államban kisebb társulatok is hebad jelleg egymást áthatva, elválaszt- lyet foghatnak, de fönállásukban és
hatlan egységben jelenkezik. Igy alapul czéljaikban szorosan meg kell egyezaz emberi szabályrend, mely a jog, az niök az állam czéljával. Az ember vi19*

fizonyait az államban jog, erkölcsiség eredményében a mondottak ismétlésére
és czélszerüség szempontjai határoz- vezetne bennünket.
Csupán azon észrevétellel zárjuk
zák meg.
be tanulmányunkat a jog fogalmáról:
hogy az egyedül jó és igaz borotvaélen
De legyen elég a különbözö néze- végzi útját, — „quo ultra citraque netekről.
quit consistere."
Részletes birálata ennyi eltérő foÉs most térjünk át a jogtör vényekre.
galomnak czélunktól igen messze s vég(Folytatása következik.)

Tanulmányok a polgári magánjogi codi
ficatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Az ausztriai átalános polgári törvénykönyv.
Az észrevételek, vélemények és beható birálatok, melyek az ausztriai átalános polgári törvénykönyv előnyeit és
hibáit illetőleg hiányait fejtegetik, —
mintegy dióhéjba szoritva — következők:
Savigny — fennebb idézett munkájában — mely 1814-ben, tehát az ausztriai polgári törvénykönyvnek megjelenése után csak három évvel jelent meg,
és igy az ujabb codex-rendszerek nézpontjaiból kiindult bírálatoktól különböző irányú, a müvet csupán az ausztriaitudományosság akkori álláspontján
gyökerezőnek tekinti, holott azt az egész
német nemzet tudományi álláspontjából lehetett volna megindítani, mi nem
történt, mivel az összes német egyetemeknek közremüködésrei felhívása
elmulasztatott, mi eredmény nélkül
nem maradt volna.Ily különválás pedig
a sikerre nézve, ha nem is határozó, de
mindenkor veszélyes.
Továbbá, hogy nagyobb eredetiséget lehetett vala várni, mint a porosz
Landrechttől, mivel a szerkesztők nem

voltak szorosan a római joghoz kötve,
hanem inkább a méltányosság követésére utalva; mégis a római jogból
merítették az anyagot és kevésbbé tisztán s közvetlenül, mint a Landrecht
szerkesztői; kiktől azonban főleg abban
különböznek az anyag felhasználására
nézve, hogy nem a jogviszonyok fogalmait és azokra vonatkozó legátalánosabb szabályokat igyekvének felállítani.
Alak tekintetében Savigny azt egy
kissé teljesebb
Institutionen-Compendiumnak mondja. — A jogviszonyok
fogalmai ily irányú és terjedelmű
munkában igen fontosak. Máskint áll
ez a Landrechtben, hol ezek a gyakorlati szabályoknak engedni kénytelenek.
Azonban az ausztriai polgári törvénykönyvben a jogi fogalmak részint igen
átalánosak és határozatlanok, részint a
római jognak betűire, vagy a commentárok félreértéseire alapitvák, mit a
kútfők alaposabb ismerete által el lehetett volna kerülni. E hiányai a munkának a Landrechtével ugyanazonosak,
sőt nagyobb mértékben sajátjai, mint
ezt egyes pontokra nézve begyözni
igyekszik, nem ugyan magukból a defi-

nitiókból, hanem a fogalmak összeállí- nyiben elkerülhetlenül 'és egész csendtásából indulva; melyeknek bővebb ben a tudományos theoria fog a
fejtegetésébe bocsátkozni czélunk és jogszolgáltatásra befolyást nyerni. —
terünkön kivül esik. Elégnek véljük Záradékul itt is csak azt következteti
Savigny munkájának 98 — 107 lapjaira a mondottakból, hogy a kor, melyben
utalni, melyeken olvasható egygyes, irt, codificatióra megérve nem volt.
Dr Bluntschli a zürichi codex szermindenesetre a tudomány szempontjából főleg igen jelentős észrevételek a kesztője következőleg szól az ausztriai
további bírálatokban is előfordulnak. polgári törvénykönyvről:
,,In der That ist es ein grosser
Mielőtt azonban Savignytól elválnánk,
Vorzug
desselben vor dem preussimegemlítjük azon észrevételét, melylyel
a polgári törvénykönyv 7-dik §-ára vo- schen Landrecht, dass es so kurz und
natkozik, mely szerint, „ha valamely schlicht ist.
Dieses Gesetz hat wenig wissenjogeset sem a törvény szavai sem annak természetes értelme szerint el nem schaftliche Ausbildung. Seine Begriffshatároztathatik, a törvényekben világo- erklarungen sind haufig ungeschickt,
san elhatározott más hasonló esetekre und darum in der That auch schadlich,
és más avval rokon törvények alap- weil sie leicht durch blos logischen
okaira kell tekintettel lenni. Ha a jog- Gebrauch zu innerlich falschen und
eset mégis kétséges marad, ugy azt verkehrten Folgen führen. Dieser Übelszorgalmasan összeszedett és éretten stand ist um so grösser, als das östermegfontolt körülmények tekintetbevé- reichische Gesetz sich in der That auf
tele mellett a természeti jogelvek sze- die Grundbegriffe und Grundprinzipien
— und das mit allém Recht — mögrint kell elhatározni."
Erre Savigny azon megjegyzést te- ichst zu beschranken sucht, und somit
szi, hogy az első segéd kútfő, vagyis az selten in weiteren Entwickelungen wieanalógia kevés biztos támaszt nyújthat, der verbessert, was es in der allgemeimivel a törvénykönyvnek anyagbani nen Begriffserklarung verfehlt hat.
bősége nem is vétetett ezélba; alaki
Aber diese Mangel werden doch
tekintetben pedig — értve a föeszmék aufgewogen durch die Vorzüge des
és fogalmak összeállítását — szintén Gesetzes, insbesondere durch seine
hiányokban szenved. A természetjog Einfachheit, und durch seine Gemeinpedig mint másik segéd kútfő, érdemes verstandlichkeit. Man begreift es, dass
férfiak véleménye szerint, kik a törvény- dieses Gesetz popular, dass es ein Volkskönyv napvilágra jöttét közvetlenül buch geworden ist.
elősegítették, az igazságszolgáltatásra
Der Sprache desselben fehlt es
nézve igen is veszélyesnek ismertetett el, durchaus an wissenschaftlicher Scharfe;
ezek közül idézi Zeiller szavait: „Danun einem geistig bewussten Volke könnte
aber auf dem philosophischen Gebiete diese Sprache unmöglich genügen, aber
jedermann nach seiner Überzeugung sie hat etwas Gemíithliches, Wohlwolurtheilet, so ist leicht zu erachten, dass lendes, was anspricht.
die Urtheile oft nach einer eingebildeDemStoffe nach halt sichvornehmten Biliigkeit (aequitas cerebrina) und lich an die damalige Theorie vom
im Grundé nach Willkür gefallet wer- römischen Recht, und theilweise an
den." Az eredmény ebből egészen más die hergebrachten Landesgewohnheilesz, mint a mely czéloztatott, a meny- ten. Nur schüchtern, und in der That

zu schüchtern reinigt und corrigirt es
den hergebrachten Rechtsstoff von veraltetem oder unpassendem römischen
Rechte, und bringt einheimisches, aber
von der TheorieniedergedrücktesRecht
zu verdienter Anerkennung.
N u r ausserst selten wagt es gar
schöpferisch einzugreifen. Von dem Ra
dikalismus des preussischen Landrechts
hat es nicht viel an sich. SeinCharakter
ist vorhcrrschend conservativ-absolutistisch." (L. Privatrechtliches Gesetzbuch f ü r den Kanton Zürich. Vorwort
XIX. és kk. 1. 1.)
A szász — mint legújabb — Codex
szerkesztői szerint az ausztriai polgtörvénykönyv csak alapfogalmakra és
elvekre szoritkozik és ezért előnynyel
bir a Landrecht felett, de igen rövid és
a mit tartalmaz, tudományos kivitel
hiányában szenved. Kimondásai világosak, érthetők, de hiányzik az él és erő,
mi oda mutat, hogy a törvényhozó tárgyát egész körületével és bellényegében át nem hatotta. — A szász Codex
csak az elvi formát vehette belőle mintául és ezt is csak azon módositással,
hogy nem szoritkozott csupán mint
amaz a magasabb tételekre, hanem a
szabályokat annyiban egyes tételekbe
foglalta, a mennyiben a hibás alkalmazás elkerülésére szükségesnek találtatott.
Stubenrauch ismeretes Coinmentárjában (1.11. lap) hivatkozik Gonnerre,
ki 1812-ben az ausztr. polgári törvénykönyvet oly műnek mondja: „auf welches nicht nur die Nation, f ü r die es
gegeben ist, sondern selbst die deutsche
Nation stolz sein darf." — Hivatkozik
Pardessus franczia jogtudósra, ki azt a
franczia Codexnél teljesebbnek, módszeresebbnek és jobban szerkesztettnek
találja. — Továbbá (az I. 109. lapon a
14. §-hoz csatolt jegyzetében) maga
Stubenrauch is bevallja, hogy a tör-

vénykönyv rendszere és beosztása éles
bírálatok alá vonatott és valóban nem
tagadhatni, hogy ezen oldalakról lényeges hiányokban szenved.
Azonban mielőtt a rendszer tekintetébeni birálatokra térnénk, lássuk
röviden, miként indokolja e rendszert
maga Zeiller a törvénykönyvnek mintegy alkotója (Commentárjának 90. lapján a 14. §-nál).
A polgári törvényekről, melyek
által a magánjogok megalapittatnak —
átalában szóló bevezetés után maguk a
jogok következnek. Valamint a minden
ségben a lényeknek csak két neme van,
személyek és dolgok, (okos és oktalan
lények) ugy a jogoknak és a jog tárgyainak is csak két fő neme v a n : t. i.
személy- és dologi jog. A személyjog a
különféle személyek és ezeknek jogviszonyait tanitja, tekintet nélkül a dolgokra (enyim- és tiedre). A dologi jog
pedig a dolgok különféle fajait és a
személyeknek a dolgokra nézve egymás iránti jogviszonyait tanitja. —
A dologi jog eloszlik dologbani és
dologhozi jogokra. — Es bár menynyire különböznek is a személy- és
dologi jogok, a dologbani és dologhozi jogok egymástól: mégis vannak
némely közös meghatározásaik. Közös
módokon megerősithetők, átváltoztathatók és megszüntethetők. Ezáltal igyekszik indokolni a törvénykönyv rendszerét I. Személyjogra. II Dologi jogra
két szakban: a dologbani t. i. és dologhozi jogra. III. A személyi és dologi jogok közös meghatározásaira.
Térjünk már most vissza Stubenrauchra, hol megállapodtunk: szerinte
az utolsó résznek az elsővel vagyis a
személyjoggal semmi köze, és legnagyobb részben a dologhozi jogokra vo;natkozik. Az elbirtoklásróli tan jobban
illett volna a tulajdon- és szolgalomszerzésmódok közé, mint a jogok és

kötelezettségek megszüntetése módjai jogba, mert a birtok még nem jog, sem
között. Az öröklési jogot közelebb kel- jog a dologra; holott ha a dologi jog
lett volna hozni a családi joghoz és ez alatt a dolgokra vonatkozó jogviszoutóbbit nem elszakgatni annyira, mint nyokat és jogszabályokat értjük, akkor
történt. Kisebb helytelenségekről mun- a birtok igen is helyén van. Hasonló
kája folyamában az illető helyeknél észrevétel alá esik az örökjognak a
emlékszik; zárszavai e rövid bírálatá- dologbani jogok közé felvétele; épen az
nak: „Dass der geriigten Mangel unge- obligatiók előtt, holott az örökségben
achtet die Aneinanderreihung der ein- kötelezettségek is foglaltathatnak. —
zelnen Materien auf einem einfachen Megtámadja az örökjognak subjectiv
natürlichen Prinzipe beruht und f ü r értelemben felállított fogalmát és az
ein Gesetzbuch immerhin als genügend 532. §-ból azt következteti, hogy mihelyt az örökös az örökséget birtokába
bezeichnet werden kann.
Mellőzve a bírálatoknak még igen veszi, megszűnik örökös lenni, mivel
hosszú sorát, elégnek véljük csupán az által jogának egész tartalma kimeriUnger jelenleg bécsi egyetemi jogtanár tettnek tekintendő.
Átmenve a személyjogra: tévesnek
véleményét, mely szerint a törvénykönyv rendszere igen alapos érvekkel találja a személyjogok fogalmának megmegtámadtatik, sőt mondhatni végkép határozását, (15. §.) mely szerint a szeromba döntetik, vázlatban megismer- mélyjogok vagy a személyes tulajdonságokból és viszonyokból vagy a családi
tetni.
Előre bocsátjuk, hogy Unger a viszonyokból erednek: holott ezekből
jogokat nem a személyből, vagyis sze- alanyi értelemben semmijogoksem szármélyiségből (personalitas), hanem a maznak; ezen állapotok csak módosítájogviszonyokból származtatja és ez le- sokat eszközölnek a jog és cselekvési kévén az egyedüli helyes felfogás,—mint pesség tekintetében, vagyis a jogok szeralább bővebben látni fogjuk — önként zésének lehetőségére birnak befolyással.
következik, hogy az ausztr. polgári Azon körülmény, hogy valaki p. o.
törvénykönyv rendszere a tárgyak va- zsidó, módosítja jogképességét, (39. §.)
lódi természetét elferdíti. Egyes jogok, de melyek azon jogok, melyek e minőmint bizonyos jogviszonyok tartalmai ségéből származnak? A kiskorúság pélés igy azoknak csak egyes oldalai vé- dául és az őrültség módosítja a cselektetnek fel alapul és minden meghatáro- vési képességet, de melyek azon jogok,
zások csak oda irányozvák, hogy azon melyek ebből származnak? (21. §.); innét
jogok, melyek egyes individuumokat következteti: hogy e §-nak czime is téillethetnek, előadassanak és a módok, vedésen alapul. Vagy azon körülmény,
melyek szerint a subjectiv jogok sze- hogy valaki holtnak nyilvánítható, ad
reztetnek, megtartatnak és elvesztet- ilyennek valamely személyjogot vagy
nek , meghatároztassanak. Hogy ily magánjogi szabadalmat? — A Ill-dik
alapfelfogás nemcsak elméletileg téves, rész czime ellenére csupán oly szabáhanem gyakorlatilag is hibás elfogadá- lyokból áll, melyek a vagyonjogra vosokra vezethet, magától is érthető, de natkoznak; oly szabályokat, melyek a
röviden a következőkben is bizonyít- személyjogra vonatkoznának, nem is
ható. Ha a dologi jog (Sachenrecht) a tartalmaz; és a rész czimét, valamint a
dolgok körüli jogok összegét jelenti: beosztást tekintve még eddig senkinek
akkor a birtok épen nem illik a dologi sem jutott eszébe kérdezni, vájjon és

miként lehetne az embernek vallási minőségét zálog — a házassági hűségét
kezesség által biztusitani? stb. — Megrója végre a két egymástól lényegileg
különböző jogi institutiónak, t. i. az
elbirtoklásnak és elévülésnek egy és
ugyanazon fejezetbe lett elhelyezését;
és záradékul azt találja, hogy ezen hármas felosztás által a római institutiók
rendszerét igyekeztek a szerkesztők
mintegy megmenteni. (Bővebben „System des Österreichischen allgem. Privatrechtes I. köt 220. és köv. 11.)
líme csak fővonalokban bemutatott
birálat is képes az olvasót meggyőzni
arról, hogy az ausztriai polg. törvénykönyv sem rendszere, sem egyes szabályai, vagyis inkább azoknak alapjául
felvett fogalmai tekintetében a tudomány valamint a jogélet jelen követelményeinek meg nem felel; miből azon
ban nem következik, hogy korának,
melyben létrejött, megfelelni nem igyekezett volna; mivel ezt több tekintélyek
nyiltan is bevallják, sőt tények is szólnak mellette, a mennyiben több utánna
következett codificatiói munkálkodások
belőle nem kevés anyagot meritettek.
Ungernek bírálata éles ugyan, de való,
azonban nem kell felednünk, hogy Unger nem az egyidejű viszonyokhoz méri
a műnek őt megillető becsét, hanem az

ujabb iskola vívmányai szempontjából
indul és igy észrevételei illetőleg megrovásai nem is annyira a műnek az
ujabb iskola vívmányainak már jóformán megállapodásra j u t o t t kora előtti
relatív jó és czélszerü voltára, mint
inkább a tudomány jelen színvonalához
mért rendszer és elvek szerinti reformjaira vannak intézve.
Annyi mindenesetre elvitázhatlan,
hogy az ausztriai polgári törvénykönyv
mellett, a függelékben foglalt ujabb
törvények, a törvényszéki gyakorlat és
a bő jogi irodalom segélyével azon tartományokban, melyeket érdekel, a jogélet meglehetős biztonságban létezett
és létezik. Ezen felül az ausztriai polg.
törvénykönyv még magán a birodalom
határain kivül is elismerést vívott ki
magának azáltal, hogy a svájczi kantonok közül Bern 1830-ban, és ezt követve Luezern, Zürich 1852-ben elkészült ugy szintén Aargau és Solothurn
még munkában levő codexeik — de a
tudomány követeléseit is szem előtt
tartva — kisebb nagyobb mérvben
utánna indultak, nem annyira rendszer,
mint egyes meghatározások tekintetében; és a szász polgári codex szerkesztői részéről is figyelemre méltattatott.
(Folytatása következik.)

Az 1743/4-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Folytatás.)
( J o g t ö r t é n e t i tanulmány Szilágyi Sándortól.)

V.
M a g u k a rendek sem reméllették, hogy
az udvar által leküldött articulusok helyében az övék fog elfogadtatni. De még ez sem
foglalta magában mind a kivánt újításokat.
A maj. 12-iki királyi propositiókból még két
dolog volt hátra, épen oly fontos mint azok,

sőt többeknek szemében azoknál is fontosabbak.
Az első a három nemzetközt fennálló uniónak átalakítása. Annak alapja le van téve az
Approbata I I I . Rész I. T . A. I. Art.-ban.
Ennek az udvar teljes eltörlését kivánta.
De azt a rendek az ország fennállása alapjának tekintették. U g y a n azért az uniónak

„a mely — mondják a marosszerdai követek 'jesuiták a méltóságos guberniumnak és or— minden fundamentális haza törvényeinek szágnak szóló memorialiet, melyben deploszabadságnak fundamentuma, ennek mondom rálván limites suae societati in Articulo
manutentiojára, örökös megtartására igye- projecto recenter cocinnato positos, és azon
kezvén a haza cum plena in suis praecibus terminus mellett maradandó sorsoknak mingenuinaque informatione historica instálni denek előtt leendő evilescalásokat, instáltak
egyenlő szivvel és indulattal kivánt 0 azon, hogy sublatis illis limitibus inseraltasFelségének, servata interim circa religio- aanak e két szók: conserventur et retinum diversarum in unione menereceptarum neantur, és pia legatiojok per indorsationem
aequalitate et proportione ad Cynosuram meinorialis tétessenek in tutum et securum,
justitiae tam expletricis sine comutatívae a statusoknak pedig nagyobb része sem
(quae et arithmetica sive simplex proportio azon terminusnak limitibus suis sint condicitur), tam vero justitiae atributricis sive tenti változtatásának, sem az indorsationak
distributivae (vulgo comparatae sive geo- mint superfluumnak nem annálván, mivel
metricae proportione insignatae), hogy igy hogy az limessel nem ad personalia hanem
fratres in eadem unione citata distincti csak ad realia bonorum scilicet eorundem
occasione articuli recenter condendi per talem possessionem intendálnának, a mely
novam quasi divisionem vei antiquae divisi- possessio által a verus haereseknek jussoknak
onis rectificationem, pari u t in omnibus ita per obaerationes nimias ne praejudicáltassék,
circa religiones obtendo jure sive rata az pia legatiok securitását is efféle indorsaportioné futuris temporibus non conturba- tiokban keresni szükségesnek nem látván,
rentur ut in diverbio t r i t o habent nec in minthogy azon pia fundatioknak collatiójok
perpetuum colliderentur. Alig is lehet két- eddig is in salvo voltanak: innen második
ségünk benne, a mint a regius commissarius memorialissok által per modum alicujus inpropositiojából világos, hogy felséges asszo- 8Ímulationis instálván és urgeálván, hogy
nyunk szemei előtt a három nationak és négy valamit akarmit a statusok indorsáljanak
recepta religionak mind a két generális instantiajukra, hogy lássa a posteritás ipsos
articulusokban foglalt compositiója mind suo officio non defuisse, de erre is semmit
ezen uniónak articulussa iránt in suis preci- nem obtineálhatván, végre in íertio etultimo
bus sőt declaratioja kedvet és approbatiot suo memoriáli ezekkel a szókkal éltenek
vagy ilyen kérdést tettenek: „ A n non obne találjon.
A másik a törvényhozás szabályozásának, stantibus quibusvis clausulis Articuli secundi
némi tekintetben ujjá alakításának kérdése. recens ab I . statibus concinnati capitalibus
Az Approbata I I I . R. 12-ik czim nem talál- piarum fundationum socitatis nostrae contatott eléggé szabályosnak, sőt a kormány tractibusque ejusdem cum patriae civibus
ezt a felségi jogokba ütközőnek találta. A legitime initis ad sít plena (seu tanta quanta
kérdés több ülésen keresztül élénk vitára prius) securítas atque firmitat, vei non? Ezen
adott alkalmat „némelyek — irják a maros- harmadik memorialissokra a tisztelendő páter
szerdai követek — acerrime urgealvan an- jesuitáknak post fidelem nonnullorum in
nak modificatióját, azért mintha majestati ipsorum causa navatam operám a statusoksupremae legislatoriae praejudicalna, né- nak nagyobb része megváltoztatván előbbi
melyek pedig mivel azon Articulusokban akaratját és determinatioját, tettenek ilyen
semmi praejudiciumat a suppremamajestas- indorsatiot a memorálisra: „Non videri stanak nem l á t v á n , és arra való nézve az: tibus securitatem piarum fundationum in
Articulust tamquam legem pragmaticam bi-• simili indosatione quaerendam esse, sed in
zonyos ratiokra nézve illibate megmaradnii Articulo novissime per status concinnato et
kívánván,
ad confirmationem submisso, et contractibus
A dolog csak hosszas vitatkozás utáni ad mentem legum patriarum emanatis caudölt el, s fogadtatott el az erre vonatkozó> tum de iis esse, salvo jure haeredum pariter
articulus, mely csak módositá az Approbatat.. in legibus fundato, ne bona oberationibus
Ekkor „midőn már az articulatiok se-• abalienentur!"
riese is elkészült volna, — irják a szerdaii
Az articulatio ekképen véget ért — de
követek — adtanak be a tisztelendő páter" mint láttuk az ország alkotmányára nézve

eléggé sérelmesen. Mielőtt azonban az utolsó
7
ülés leírásához fognánk,
szükségo lesz mégo
O
egy felmerült tárgyról emlitést tennünk,
mert ez kapcsolatban áli a többiekel s mert
a rendekeknek épen mint azok sok aggodalomra szolgáltatott alkalmat.
E t á r g y a görög egyesültek uniója.
A g ö r ö g egyesültek kiváltságolt állása
nem országgyűlési végzéseken hanem csak
diplomákon alapult. E diplomák egyikét,
azt, melyet Leopold császár 1699 febr. 16-án
adott számokra, s melyet Maria Terezia
1743-ban megerősitett báró Klein Ignácz a
fogarasi püspök, (ki mióta 1738-ban a balásfalvi uradalmat nyeré balásfalvinak is szokott
neveztetni) 1744 febr. 7-én az országgyűlésen publicáltatni a k a r t a .
A dolog nagy zavarra adott alkalmat.
,,A privilégiumot — irják a marosszerdai
követek — ad mere spiritualia etpersonalia
extensum, egész subditális reverentiával
acceptálta az ország* mint illett azt józan,
és haza törvényeivel megegyező értelemben
acceptálni. De az oláhpüspök azt ingerálta
az országnak, hogy ha csak ad jurisdictionalia seculária et quaevis alia jura beneficia
D. Catholicis communia nem excudálják,
ad mentem alterius ejusdem cleri prívilegii
Leopoldini anno 1701 die 19 martii, ad
intercessionem beati defuncti cardinalis Leopoldi a Ivolonics archiepiscopi Strigoniensis
emanati, a mely privilégiumban inter caetera
ezek a szók extálnak: quin imo clementer
anuimus ut quicunque etiam seculares et
plebeae conditionis homines toties mentionatae sacro-sanctae ecclesiae se se secundum
normám a theologo praescribendam univerint
immediate statui catbolico adnumerentur,
sicque inter status computentur, capacesque
legum patriarum universorum beneficiorum,
non u t hactenus solum tolerati, sed adinstar
reliquorum patriae filiorum reddantur." H a
e szerint, mondja, nem extendálja az ország,
és ilyen sensussal nem akarja érteni ne indorsálja simpliciter.
D e ő mint a követjelentés mondja „nem
csak tumultuaris és stentorio clamore reclam á l t , " hanem panaszával az udvarhoz is fordult. Elpanaszolta a királyasszonynak az
esetet „nem tudjuk minő szellemtől vezetve,
a megerősítést ki akarják játszani. P e d i g
tudniok kellene, hogy az ily nemű adományok egyedül a királytól függenek. S ezt

ekkép magyarázza: quia certum est omnem
potestatem in Regem esse translatam, quod
nunc tanto magis sub gloriasissimo Regimine
Haereditario o b t i n e t : Tripart. Par. 1-ae
T i t t . 3. qui textus his verbis sonat: In
Principem Regem nostrum a communitate, et communitatis authoritate simul
cum Imperio et Regimine translata est,
id est (pro ut hic textus expresse habét)
facultas plenariaque facultas, quo protestate deinde Rex, Tripar. P a r s 1-ae Titt.
9. toti nobilitati Privilegia quaedam concessit, Comites Barones, et Nobiles, creavit, in hodiernumque creat, non minus universis statibus et Ordinibus, et cunctis Nationibus Diplomata Privilegia impertitas
fűit, imo et ipsum Leopoldinum Diploma
Transylvanicum, ubi cunctis Regnicolis, qui
quaedam indulta Regia habent prospectum
est. Sacratissima Regia Majestas vestra ex
hacplenitudine potestatis sceptri gerentis
benigne confirmavit, et queidem reservata
conditione, sí Inclyti status quoque benignis Regiis intentionibus se accommodabunt,
unde sane nihil aliud inferri potest, quam
quod Sacrma Regia Majestas vestra supremam habeat potestatem, et ipsi status qua
inferiores eidem non tantum obtemperare,
sed etiam Resolutiones et indulta Regia
omni modo adjuvare, et ad debitum finem,
sine omni altercatione perducere teneantur,
nisi his denegatis omnes suas leges privilegia et impetrata, et dignitates quascunque
possident, seu comitum, Baronum, Nobilium
pro cassatis, nullis et irritis, agnoscre velint,
quare ut praefatam confirmationem diplomatis, unionis, quae alioquin se expressis
verbis fundat in diplornate confirmationis
Transylvanico, et tam parum ab inferiore,
interpretari potest, quam parum ipsum diploma Transylvanicum sine expressa declaratione Sacrsme Mattis vestrae aliomodo explicari valet, quam ut genuinus sensus
verborum id exprimit." Ennélfogva alázattal
kéri a királyasszonyt*), kérdje meg a kormányszéktől, hogy azon diploma, mely az
ő egyesülésüket tartalmazza a catholicusokkal, miért nem hirdettetett és adatott ki eddigelé? s a diploma megerősítését érvényesnek tartják-e vagy sem? É s hogy azoknak
névsorát, kik e megerősítést elfogadni vona*) Másolat gróf Kemcny Sámuel, Grammatophilaceumában. 178 — 180. 1.

kodnak terjeszsze fel: „manifestosque faciat
refractarios".
A királyasszony a görög egyesült püspöknek clerusának s hiveinek nevével felterjesztette e folyamodványt felelet adás
végett 1744. máj. 4-ről leküldé az országgyűléshez *).
A vád annyira terhes volt s a rendeknek
annyira zokon esett, hogy ha, mint a szerdai követek hitték „más cselekedte volna,
praesentissima de ipso desumpta fuisset
p o e n a . " I g y sem hallgatták el. „ É r t v é n azért
— mondják ugyan e követek — ilyen declaratiojából a püspök urnák ezt a nagy indignitast, vérekkel keresett szabadságának ingyen való kívánását titulo et sub pallio reli*) Másolat ugyanott 178. 1.

gionis holott látszik minemű unitusok: azért
az ország nem is indorsalta, hanem az O Felségének tett resolutiójában emlékeztette O
Felségét ad sacra sua verba Regia, a melyek
szerint universa j u r a 3 nationurn és 4 receptarum religionum, tam in privato quam in
communi quoslibet tangentia kegyelmesen
corfirmalni méltóztatott, és kérte az ország
O Felségét alázatosan, hogy ilyen ad usque
saliem beneplacitum regnicolarum et Principis toleraltatott genssel vagy colluviessel
parta tot heroum sudore cruore virorum
Hungarorum et Saxonum jura ne közölje,
communissé ne tegye ü F e l s é g e . Afiaknakkenyerét elvévén O Felsége, ne adja azt egyebeknek ; mivel Salamonként a szolga uralkodásánál nagyobb terhe egy a földnek nincsen.
(Vége következik.)

Tárgyalási terem.
apr. 19-én beadott biztosítási végrehajtási
9. Váltóvégrehajtási jogeset.
A váltótszékek számára 1840. évben ki-1| folyamodványra, lett H. G. részére a biztobocsátott kegyes kir. utasítás 111. §-a ren- sítási végrehajtás elrendelve, és még ugyandelete ellenére, az illető félnek történt kiad- azon nap foganatosítva. A biztosítási esetekmányozása előtt, a részére szóló végrehajtási nél a legnagyobb elismeréssel találkozó
határozat hozataláról egy harmadiknak kiál- gyors eljárás, a jelen esetben azon szabályellított hivatalos bizonyítvány alapján kelet- lenesen kiállított bizonyitványon alapulván,
kezelt biztosítási végrehajtási határozat — mely szerint még mielőtt a kielégítési végrehajtás elrendeléseért folyamodó Sz. L.
és végrehajtás semmisek.
Sz. L . váltótulajdonos H . F . váltóadósa részére a hozott határozat kíadványoztatott,
ellen, 991 ft. tőke s jár. megítélt váltóköve- az 1840-ki kegy. kir. utasítás 111. §-a által
telése erejéig, a pesti e. b. kir. vtótszékhez a még ki nem ad ványozott határozatok iránt
kielégítési végrehajtás elrendelése végett meghagyott titoktartás megszegésével, az
folyamodván, ebbeli folyamodványa folytán ez érdembeni határozat hozataláról hivatalos
1865. april 18-án 24218. sz. a. a kielégítési bizonyítvány alapján vétetett H. G. követevégrehajtás elrendeltetett. Ezen kielégítési lésének veszélyben léte igazoltnak, — ennek
végrehajtási határozat megbízott ügyvédé- folytán Sz. L. részéről H. G. biztosítási
nek apr. 20-án kézbesitetvén, midőn az a végrehajtása jógérvényesnek el nem ismervégrehajtásra kiküldöttnél a végrehajtás fo- tetvén, az ez érdembeli kifogás a felvett
ganatosítása végett jelentkezett, azon nem végrehajtási jegyzőkönyvbe igtattatott, de
épen kecsegtető eseményről nyert tudomást, azon kivül előterjesztvényileg az eljárt e. b.
mikép apr. 19-én H. G. váltóhitelező részére, kir. vtótszéknek a H . G. részére elrendelelt
2000. f.tőke s jár. erejéig váltóadósának min- biztosítási végrehajtás alapját képező hivaden értéke már lefoglaltatott. K u t a t v á n , talos bizonyítványnak szabályellenesen törmily alapon nyert a biztosítási végrehajtást tént kiállítása felfedeztetvén, a jogérvény
eszközlött váltóhitelező biztosítási végre- nélküli biztosítási végrehajtási határozat és
hajtási határozatot az iránt győződött meg, végrehajtás félretétele kéretett. Ezen kérehogy a neki apr. 20-án kézbesített végrehaj- lemnek hely nem adatván, és a vételár
tási határozat hozataláról apr. 19 én kiállí- felosztása végett tartandó tárgyaláskorra
tott hivatalos bízonyitvány alapján, ugyan utasitatván Sz. L, végrehajtási igénye elő-

terjesztésére, — miután ezen elutasitó hatá- és érdektársai semmiségi panaszszal összerozat az ellene használt folyamodás folytán kötött felfolyamodványnyal élvén, azt a nagy
másodbiróságilag is helyben hagyatott, — a tekintetű kir. vtófeltszék 3994. sz. a. hatábefolyt vételár felosztása végett t a r t o t t tár- rozatával helybenhagyta.
gyaláskor Sz. L . végrehajtató részéről, az
A két egybehangzó alsóbirósági határoutána következett többi foglaltató hitelezők- zatok ellen Sz. L. semmiségi panaszát a
kel e g y ü t t , a H. G. részére elrendelt és főmlgu Hétszemélyes Táblához kérvén felteljesitett biztosítási végrehajtás elleni azon terjeszteni, és felterjesztendő semmiségi pakifogás alapján, mikép az a váltótszékek naszában különösen kiemelvén, hogy H . G.
eljárását szabályozó kegyes kir. utasítás 111. foglaltató biztositási végrehajtása alapját
§-a rendelete megszegésével szabályellenesen képező hivatalos bizonyítványnak a kegy.
kiállított hivatalos bizonyítványon alapulván, kir. utasítás rendelete ellenére történt kiálmint ily hibás alappal biró jogérvény nélkü- lítása alsóbiróságilag is elismertetett, tehát
linek tekintendő, a kieiégitési sorozat H . G. perbeli kétségtelen tényt képez, mikép H. G.
foglalása figyelembe vétele nélkül kéretett részére a neheztelt biztositási végrehajtási
megállapitatni.
határozat a kegy. kir. utasítás 111. §. által
A pesti e. b. vtótszék azonban 4T2gse736 előirt titoktartás megszegésén alapszik, —
ez. a. végzésében, a H. G. részére hozott továbbá, hogy azon esetre, ha az illető végbiztosítási végrehajtási határozat és bizto- rehajtás kérvényző fél részére hozott határosítási végrehajtás ellen felhozott kifogást zatnak kiadványozása előtt azon határozatnak
történt hozataláról hivatalos bizonyítvány
következő indokolással mellőzte:
,,A foglalható hitelezők közül H . G. ré- állitathatik ki, és ily bizonyítvány alapján
szére a foglalás 1865. é. apr. 19-én Sz. L . egy harmadik követelése veszélyeztetését
részére apr. 15-én, P . V. részére máj. 3-án igazolhatja, az ily alapon sürgősen kért és
és B. A. F. részére j u n . 1-én történt s habár elrendelendő, valamint foganatositandó biza későbbi 3. foglaltató H. G. zálogjogának tosítási végrehajtás által reridszerinti végérvényességét azon oknál fogva tagadják, rehajtási joggal biró, és igy sürgősen kiadmert a Sz. L. részére kieiégitési végrehajtást ványozás alá nem jövő végrehajtási határozat
rendelő 24218. sz. végzés csak f. é. apr. foganatosítása minden egyes esetben kiját20-án képbesittetvén, annak másolataf. é. apr. szathatik, és igy az amúgy is eléggé pangás19-én a kegy. kir. utasítás 111.
ellenére ban lévő hitel még jobban megrendittetik,
H . G . - n a k kiadatott, s általa követelése — ezen semmiségi panasz folytán, a főmlgu
veszélyének igazolása végett ugyanaz napon Hétszemélyes Tábla 1866, mart. 17-ről 61.
b e a d o t t 24770. sz. biztosítási végrehajtási sz. a. kelt határozata által:
kérelméhez csatoltatott, mely kérvény alap„miután a Vtk. I I . R. 16. §-nál fogva a
ján l e t t a biztosítási végrehajtás H . G. ré- vtótszékek minden tagjaitól a kereskedői
szére elrendelve, s 1865. apr. 19-én fogana- hitel fentartása tekintetéből teljes titoktartosítva ; de miután ezen kifogás nem a tás kivántatik, és miután a kegy. kir utasítás
végrehajtási végzés vagy eljárás, — hanem 111. §. szerint a vtótszéki irományokról mácsupán csak egy bizonyiték megszerzésénél solatokat vétetni csak akkor engedtetik, ha
közbejött — állított szabálytalanságra vonat- azok már mindkét félnek kiadattak, ezek
kozik s a kimutatott veszély alapján szabály- következtében a tÖrvégy utasítási szabály
szerűen hozott biztosítási végrehajtást ren- ellenére követett eljárás semmisnek tekindelő végzés és ennek alapján teljesitett tendő, s az ily eljárásra állapított alsóbb
végrehajtás érvénye ez által annál kevesbbé birói határozatokban a fenmegszabott törvégyengítetik, — mivel mindkettő jogerőre nyes formák meg nem tartása miatt az igazemelkedett és Sz. L., kinek a 24218, sz. vég- ságos ítélet hozatala lehetlenné v á l t , "
zés már folyó é. apr. 20-án kézbesitetett, azt
a fentebb körülirt alsóbb birói határozacsak apr. 25-én foganatosította s a H. G.
tokat a Vtk. I I . R. 140, alapján feloldotta,
részére történt foglalás ellen csakis akkor
és az eljáró e. b. vtótszéket az imént érintett
emelt kifogást, az első foglaltató H . G. eltörvényes elv és utasitásí szabály figyelembe
sőbbségi jogát épségben fentartani kellett."
vétele mellett, a fenforgó elsőbbségi kérdésEzen elsőbirósági határozat ellen Sz. L. ben ujabb határozat hozatalára utasította.

Midőn közlő a főmlgu Hétszemélyes
Tábla által hozott fentebbi határozatot a j o gász közönségnek bemutatja, nem mulasztja
el abbeli meggyőződését kifejezni; hogy ily
a szigorú igazságszolgáltatás követelményeinek megfelelő határozatok, nem csak a legfelsőbb biréságunk bölcsességében való bizo-

K ü l ö n
— (Törvény 1866. april 24-röl,) a pénzeszközök előszerzésére vonatkozólag, az állam 1866. évbeni kötelezettségeinek teljesítése végett; érvényes az egész birodalomra.
1865. szept 20-ról kelt nyiltparancsom alapján (bir. törv. 1. 89.), miniszteri tanácsom
meghallgatása után rendelem, a mint következik :
1. Cz. Pénzügyminiszterem folhatalmaztatik, a pénzeszközök előszerzése végett, az
1866. évrei 1865. decz. 30-ról kelt pénzügyi
törvény (bir. törv. 1. 149. sz.) V . s VI. czikkei szerint födözendő állam-kiadásokra, ingatlan állami tulajdon elzálogosítása mellett,
hatvan millió forintnyi névszerinti öszletben,
austriai értékű ezüstpénzben, egy jelzálogi
hitelintézetnél, annak alapszabályaihoz képest, annak zálogleveleiben kölcsönt venni
föl, s ezen zálog-leveleket lehető legjobban
eladni.
2. Cz. Mig a zálog-leveleknek a pénzügy-igazgatóság számadásárai elidegenítése
czélravezetőnek nem ismertetik fölhatalmaztatik, azokat kiadandó kincstárjegyek fódözete- s biztositékául alkalmazni, a még el
nem adott zálog-levelek névértéke felerészének öszleteig.
A kincstárjegyek nem kevesebb, mint
10,000 austr. értékű forintnyi darabokban,
vagy a megfelelő öszletü frankok vagy font
sterlingekben fognak kiadatni, 6 pctet kamatoznak ezüstben, 3 hónap alatt a kötelezett
pénzértékben, esetleg a külföld alkalmas
helyein visszafizetendők, s minden jövedelmi
adó 8 egyéb levonástól mentek. Azok rendeletre szólnak, forgatmány által továbbadathatnak, s 3 —3 hónapra meghosszabbíttathatnak.
3. Cz. H a ily kincstárjegyek adatnak ki,
azok beváltásáig az azok födözetére szánt
zálog-levelek vagy azon intézetnél, melylyel

dalom eró'sbitésére, hanem arra is alapul
szolgálnak, hogy a hazai igazságszolgáltatás helyes volta feletti megnyugvás az igazságszolgáltatást kereső közönségnél mindinkább lábra kaphasson.
Közli Pfendeszak
Károly
h. ügyvéd.

félék.
a jelzálogi kölcsön köttetett, vagy ott, hol ez
a kincstárjegyek vásárlóival megállapittatott, letéve maradnak.
4. Cz. A/. 1865. oct. 27-ről kelt törvénynyel (bir. törv. 1. 107. sz.) az állam-adósság
ellenőrzésére hivatott bizottmány a pünzügy
igazgatóságnak a kölcsönt adó hitelintézet
irányábani jelzálogi kötelezvényeit, valamint
a kincstárjegyeket, azok kiadatása esetében,
ellenjegyzendi.
5. Cz. Pénzügyminiszterem bizatik meg
ezen törvény végrehajtásával.
Bécs, april 24-én 1866. Ferencz József
s. k. Belcredi s. k. Larisch s. k. Legfelsőbb
rendeletre: L o v a g Meyer B e r n á t s. k.
— (Pályázati) A n.-kikindai ker. válts,
tanácsnál az I. aljegyzői állomás megürülvén
700 frt fizetéssel ezennel közhirré tétetik,
miszerint az ezen hivatalt viselni szándékozók folyamodványaikat az alól irt bizonyit
ványokkal felszerelve e ker. tanácsnál f. é
május 13-ig benyújtani siessenek. Kelt N.
Kikindán, 1866. apr. 21-kén t a r t o t t ker. ta
nácsüléséből.
— (Pályázat két jogtanári állomás betöltésére.) A pécsi nyilvános joglyceumnál a
jövő 186%-ki tanévben a második évi tanfolyam megnyittatván, ezennel két jogtanári
állomásra pályázat hirdettetik, azon megjegyzéssel, hogy a kinevezendő két jogtanár
egyelőre rendkivüli minőségben fog működni,
és egy-egy 750 o. é. frtnyi évi illetéket, s
azonfelül lakátalányt nyerend; kilátással
rendes tanári alkamaztatásra, valamint a
királyi jogakadémiai tanárok
fizetésével
egyenlő évi illetékre, és nyugdíjaztatási
igényre. A pályázók kellően felszerelt folyamodványukat bérmentesen a pécs-egyházmegyei hatósághoz küldjék. Pécsett, april 20.
1866. Girk G y ö r g y m. k., pécsi pÜBpök, a
pécsi joglyceum kegyura.

— (Pharao kígyója.)
Ujabbi időben
„Pharaó kigyója" név alatt egy vegyészeti
játékszer j ö t t divatba s terjedt el a közönségben, mely átalános mérges hatásánál,
különösen nagy porlékonyságánál, leginkább
pedig azon körülménynél fogva válhatik veszélyessé az emberi egészségre, hogy külemére nézve csalódásig hasonlit a fehér árpaczukorhoz; minélfogva épen a gyermekek,
kiknek mulattatására van ejátékszer szánva,
vannak leginkább a mérgezési veszélynek
kitéve. Minek folytán szükségesnek látja e
királyi főkormányszék a nevezett játékszert
orvos-rendőri szempontból ezennel a közforgalomból kitiltani s a kereskedésből annyival is inkább kizárni, mivel ezen szer semminemű szükséget nem pótol. Budán, 1866.
april 18. A m. kir. helytartótanácstól.
— (A M. T. Akadémia) X X V I . nagygyűlésének határozata folytán a kétszáz darab aranyból álló akadémiai nagy-jutalom a
legközelebbi nagygyűlésen, az 1860 — 65-ig
magyar nyelven megjelent jog- és államtudományi munkák legjobbikának, az 50 aranyból álló Marczibányi dij pedig a nagy j u t a l mat nyert munka vagy munkákhoz becsben
legközelebb állónak adatik ki. Felszólittatnak
tehát az ügyrend 92. §. értelmében azon
szerzők, kiknek e tudománykörbe tartozó
munkáik azon évek valamelyikébe nyomtatásban megjelentek, hogy azokat f. évijulius
l - i g az Akadémia titkárához küldjék be,
feljegyezve röviden, a mit munkájuk kiváló
vonásának tartanak. Megjegyeztetik azonban, hogy e felszólításnak koránt sincs az az
értelme, mintha a be nem küldött munkák,
melyekről az Akadémia tagjainak tudomásuk
van, ne pályázhatnának; sőt ha az Akadémia
kiadásában jelentek volna meg, v a g y már
beküldettek az Akadémia könyvtárának, a
szerző részéről hivatkozás történhetik arra,
hogy azon munkájával kiván pályázni. Az
1864. és 1865. évben megjelent j o g - és államtudományi munkák azonfelül a Sztrokay
Antal-féle száz darab aranyból álló jutalomdijra is pályáznak. Kelt Pesten, a törvénytudományi osztálynak 1866. apr. 16-án tartott bizottsági üléséből.
— (Adalék az öngyilkosságok
történetéhez.) Angolországban a multszázad utolsó felében egy tuczat spleen-es fiatal ember
elhatározta, hogy külön clubbot alakit. Csakhamar számosan jelenkeztek, kik a legna-

gyobb örömmel szerettek volna ez unatkozó
és unalmas urak körébe lépni. A clubb azonban a tagok megválasztásánál nagy szigorral j á r t el. A felvételre szükséges kellék
volt, hogy az illető fényes állású legyen,
spleen-jét valamely nagy mérvii baleset, nemes unalom, szóval a sorsnak holmi kiváló
szeszélye okozta légyen. Be kellett azonkívül bizonyítani, hogy a baj gyógyithatlan,
s a leghathatósabb szereknek, a legkitűnőbb
orvoslásnak ellentállott. Az egyleti pénztárba ezenkívül minden t a g tetemes összegeket fizetett. Terhes feltételek voltak ezek
s harmincznál nem is mehetett többre a tagok száma.
A társulat szerveződvén, összegyűlt tanácskozni a felől, minő czélt tűzzön ki
magának, mint működjék. Mindenki melankolikus hangon beszélt, s nem mondhatni,
hogy valami feltűnően élénk vagy zajos ülésezés után, elhatározták : hogy az angol társadalmi kívánalmak és a nyilvános erkölcs
érdekében, mindenekelőtt első és főteendő
lenne, az emberiséget a spleen-, e rettentő
betegségből megszabadítani.
Orvosoknak, bölcsészeknek nagy jutalmakat ígértek, ha e betegséget elűzik. Teremtek is nagy értekezések, hogy és miként
lehetne testileg és szellemileg egyiránt legjobban ellentállani e vészes ellenségnek, de
nem értek semmit. Felszólítás lőn kihirdetve; a játék, vagy szórakozás egy-egy uj
nemére, vagy a meglevőknek bővitésére.
Minden nap lakoma, ünnepély volt ilyes
világtörténeti nevezetességek tiszteletére,
mint pl. Mareus Antonius, Lucullus, Nero
és mások. De hiába. V é g r e is csak kitűnt,
hogy az emberi szellem találékonyságának
határa van, a spleen pedig határtalan, legyőzhetlen.
Másodszor üléseztek. Több tag kijelentette, hogy spleenjök már elérte tetőfokát,
s már azon határhoz értek, hol teljes lehetetlen élni. Átalános öngyilkosságot ajánlanak tehát, már az ezután mindegy, akár
mindnyájan a vizbe ugorjanak, akár hogy
étkezésnél in corpore megmérgezzék magukat. E z inditvány ellen, mérsékelt jobboldal
állott föl. Ellenvetették, hogy e lépés balga
hiúságnak, feltűnési vágynak látszanék, s a
bolondoknak csak t á r g y u k lenne miről társalogni. Maga ellen az öngyilkosság ellen
senki sem szolott, a clubb legokosabb tagja

sem, ha ugyan volt ilyen a clubban. Végre
abban egyeztek meg, hogy az öngyilkosság
a clubb tagjainak megengedtetik ugyan, de
nem rögtön, meggondolatlanul, mintegy jeléül, hogy im, az unalom már a kétségbeesésig hágott. Az öngyilkosságot angol
nyugodtsággal, szabályosan, jól meggondolva és hideg vérrel kell eszközölni. E határozmány ellenőrzésére, az öngyilkosság
előre bejelentendő a társaságnak, s a clubb,
mint j u r y dönti majd el, kérvényező elutasítandó e vagy nem, — természetesen a felhozott okok és pontok helyes mérlegelése után
a szavazattöbbség dönt. Az öngyilkosságok
számát évenkint kettőre húzták össze, még
pedig hat-hat hónapi időközökben. Valószínű levén azonban, hogy minden terminuskor több pályázó fog jelentkezni, elrendelték, hogy sorshúzás utján összeállított
3 tagu bíróság fog a legméltóbbak fölött
határozni.
A jelöltek kötelesek bebizonyítani igényeiket, előadni szenvedéseiket s csak ezután
hoz a bíróság Ítéletet az öngyilkosság szükségességéről, annak kedvezvén, kinek valóban legtöbb joga van meghalni. E részletekről azt hinné tán valaki, hogy valami tréfakedvelő a borzadalmasban akarván magát
gyakorolni, csak ugy hozta fel; legyen tehát
szabad megjegyezni, hogy itt történeti tényről van szó. A spleen-clubb a mult század
azon korszakának kinövése, melyben az indiai gyors megvagyonodás az angolok társadalmi és erkölcsi egyensúlyát megzavarta,
s ama hatályos ingadozást hozta létre, melynek hajón, hányás és tengeri betegség lesz
eredménye.
Midőn az első pályázati nap megérke
zett, a birák neveit egy urnából kihúzták.
H é t jelölt lépett f ö l : egyik következőleg beszélte el spleenje történetét.
„Nevem Sir Humphrey D. 35 éves vagyok, de ha az éveket szenvedéseim után számítgatnám, több lennék száz évesnél, sőt az
emberi nem legöregebbje. A szerencsétlenségekben leleményes sors, hogy engem üldözzön, egy uj, rettentő útra l é p e t t : engem
ördögi következetességgel szerencséssé tett.
Fényes születésü vagyok, már mint gyermek
20,000 font sterling évi jövedelemmel biró
vagyon örököse voltam. Gyámom derék
okos ember volt, ki jószágaiinat erélyesen
és becsületesen kezelte s nagykorusitásom

napján kielégítő számadást tett elém. Midőn már érettebb korba léptem: vettem észre,
hogy nekem minden sikerül. Az oxfordi
egyetemen a legcsekélyebb fáradság nélkül
kitűnő előmeneteleket tettem. H o g y tudjak,
csak akarnom kellett. Ha elhatároztam magamat valamely tudomány vagy művészeti
ágnak szentelni, rögtön a legcsodásabb hajlam jelentkezett bennem, s bámulatos könynyüséggel haladtam. A mit kívántam, minden beteljesedett, mintha valami bűvös erő
eszközölte volna. E furcsa szabadalom hozzám tapadt, s egy perczig sem távozott
tőlem.
I f j ú i vigyázatlanságaim előnyeimmé lőn e k , bohóságaimnak oly következményei
voltak, melyeket a legmélyebb bolcseség is
megirigyelhetett volna. Hibáim ép ugy hasznomra voltak, mint erényeim megszűntek
azokká lenni, ha tán az ellenkezőre volt
szükségem. E g y este a szinházban valami
irlandi őrnagygyal összevesztem; borzasztó
párbajhős volt, ki életében már sokat verek e d e t t s kinek azon szomorú szokása volt,
hogy ellenét mindig megölte. Az őrnagy
bebizonyította, hogy ő volt a sértett s igy
r a j t a volt a sor fegyvereket választani. Pisztolyokat választott. Mindig elhanyagoltam
magamat e fegyverrel gyakorolni, az őrnagy
ellenben csudálandó ügyességgel kezelte.
Barátaim már elrendezték temetésemet, én
azonban kinevettem aggódásaikat. A sors
határozott, a mint máskép nem lehetett, én
lőttem először; nagyon ügyetlenül czéloztam
ugyan, ez azonban mit sem tett, ellenem
elesett, hogy eoha többé föl ne keljen. Golyóm jobb szemen át agyába fúródott, s egy
angol tiszti hely üresedésbejött. Ez első párbajom története. Nem akarok a nők körüli
sikereimről szólani. Önök elrémülnének! A
szerencse sehol sem hagyott el. A játékban
is mindig nyertem, az én szerencsém ott se
fordított hátat, csak bankugrasztásra játszottam és mindig „sprengoltam." Lóversenyen az a ló nyert, melyre én fogadtam.
A z t hiszem ha csigára fogadtam volna: az
nyer. Természetesen ilyen körülmények között fel kellett hagynom a fogadással, úgyszintén a párbajjal és szerelmi kalandokkal.
Nekem hát már mi sem maradt, semmi
érdek, semmi mulatság, rám nézve semmiféle szerencse sem létez. Ezerszer el akartam
már szokni ez unalmas szerencsés állapottól,

de mind hasztalan. Feltaláltam, Francziaországban, Olaszországban, Németországban, Amerikában. Akárhogy kisértettem a
sorsot, a szerencse körmei közül nem szabadulhattam. Elfogott a spleen. Ma önök elé
lépek birák, és követelem halálos Ítéletemet.
Önök meg fogják adni. Ne higyjék, hogy
függetlenek itélethozásaikban,amit én akarok, annak meg kell lenni, régi történet — s
ha százan pályáznának is, nekem lenne előnyöm, mert máskép nem lehet!"
Igazsága volt-e a fiatal embernek, vagy
tán bűvösen hatott beszédjével a bíróságra,
elég az hozzá, egyhangúlag megadták kérelmét. „Bizonyos voltam benne" mondá
keserű mosolylyal, ezután üdvözlé a birákat, zsebéből pisztolyt vett elő s fejbe lőtte
magát. E gyors cselekvés némi értekezésekre adott alkalmat. (Vége következik.)
—

(-á magyar kir. tud. egyetem tanrende az
tanév nyári szakára, a jog- és
államtudományi karnál)
Jogtörténet
( I I . rész) v i z s g á l a t o k k a l ;
n a p o n k i n t csütörtökön k í v ü l d. e. 10 — 11-ig- Dr.
Wenzel Gusztáv ny. r. t a n á r .
Római
magánjog,
pandektákszerü előadásban
v i z s g á l a t o k k a l n a p o n k i n t csütörtökön k i v ü l d. e.
9 — 1 0 - i g és hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 3—4-ig.
D r . Hojfmann Pál ny. r. t a n á r .
Eszjogtan;
nevezetesen közjog v i z s g á l a t o k k a l ;
h é t f ő n , szerdán, p é n t e k e n és szombaton d. u. 3 —4-ig.
D r . Pauler Tivadar ny. r . t a n á r .
Egyházi jog, t e k i n t e t t e l M a g y a r o r s z á g egyházi
viszonyaira ( I I . rész); h é t f ő n , szerdán, p é t e k e n és
szombaton d. e. 8 — 9 - i g . Dr. Cherny József ny. r.
tanár.
Egyházjogtan
( I I . rész) vizsgálatokkal; hétfőn,
k e d d e n , pénteken és szombaton d. e. 8— 9-ig Dr.
Kőnek Sándor ny. r. t a n á r .
Pénzügyi
tudomány v i z s g á l a t o k k a l ; n a p o n k i n t
c s ü t ö r t ö k ö n kivül d. e. 8 —9-ig. Dr. Karvasy
Ágost
ny. r . t a n á r .
Büntetőjog,
nevezetesen az alaki j o g vizsgálat o k k a l ; hétfőn, szerdán, p é n t e k e n és szombaton d. e.
9—10-ig. Dr. Pauler Tivadar ny. r. t a n á r .
Ausztriai
magánjog különös része, vizsgálatokk a l ; n a p o n k i n t c s ü t ö r t ö k ö n kivül d. e. 7 — 8-ig, Dr.
Baintner János ny. r. t a n á r .
Polgári törvénykezés ( I I . rész) vizsgálatokkal; nap o n k i n t csütörtökön k i v ü l d. u. 4 - 5 - i g . U g y a n a z o n
tanár.
Ausztriai birodalom, jelesen a m a g y a r sz. korona
o r s z á g a i n a k statistikája, vizsgálatokkal; n a p o n k i n t
c s ü t ö r t ö k ö n kivül d. u 3—4-ig és szerdán d. e. 8 —
9-ig. D r . Kőnek Sándor ny. r. tanár.

Magyar magánjog k ü l ö n ö s része, vizsgálatokk a l ; n a p o n k i n t c s ü t ö r t ö k ö n kivül d. e. 9 — 10-ig és
kedden p é n t e k e n d. u. 5—6-ig. Dr. Wenzel Gusztáv
ny. r. t a n á r .
Magyar alkotmány története a l e g r é g i b b időktől k o r u n k i g ; hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 7 —
8-ig. D r . Kautz Gyula n y . r. tanár.
Közigazgatási
törvényisme
(II. rész) c s ü t ö r t ö kön 8—9-ig és szombaton 5 —6-ig. U g y a n a z o n
tanár.
Pénzügyi siabályok rendszeres átnézete; csütörtökön d. e. 9 —10-ig. U g y a n a z o n tanár.
Hűbérjog;
hétfőn, szerdán és szombaton d. e.
11 — 12-ig D r . Cherny József ny. r. t a n á r .
Római alkotmány és joglcépzödési közegek történelme; kedden és s z o m b a t o n d. u. 3—4-ig, és pénteken d. u. 4 —5-ig. D r . Hojfmann Pál ny. r. tanár.
Törvényszéki
orvostan, elméletileg k e d d e n d. e.
11—12-ig; g y a k o r l a t i l a g c s ü t ö r t ö k ö n d. e. 9—10-ig.
D r . Arányi Lajos o r v o s k a r i ny. r. t a n á r .
Törvényszéki
orvostan gyakorlati m u t a t v á n y o k k a l ; c s ü t ö r t ö k ö n d. e. 9 — 1 1 - i g . Dr. Schmidt
György
magántanár.
Törvény széki lélektan', hétfőn d. u. 5 — 6 - i g , csüt ö r t ö k ö n d. u. 3 —5-ig. D r . Niedermann Gyula magántanár.
Allamszámviteltan
( I I . rész); h é t f ő n , szerdán,
pénteken és sz imbaton d. u. 4—5-ig. D r . Nékám
Sándor bolcsészetkari n y . r. tanár.
^Magyar örökösödési jog; szerdán d. e. 11—12-ig
Dr. Wenzel Gusztáv ny. r . tanár.
* Jogmódszertan-, k e d d e n d. e. 8—9-ig. D r . Pauler Tivadar ny. r. t a n á r .
Jegyzet. * I n g y e n e s előadások, m e l y e k é r t tanpénz nem fizettetik.
— (Kinevezések.)
Kineveztettek Biró
László
skutari-i czimzetes p ü s p ö k , szatmári k a n o n o k s magyar helyt, tanácsi tanácsos valóságos u d v a r i taná
csossá s a magyar kir. udv. cancellária előadójává Maksziány Károly a p e s t i kir. első biróságu váltótörvényszék jegyzője s czimzetes ülnöke ugyanazon
váltótörvényszék valóságos ü l n ö k é v é ;
Keszlerjfy
László a magyar kir. udv. eancellaria tiszteletbeli
udv. s e g é d f o g a l m a z ó j á v á ; Somogyi Ignácz megyei
k ö z b i r t o k o s a Kuglisits J á n o s megyei levéltárnok
e l h u n y t a folytán ü r e s e d é s b e j ö t t levél- és pénztárnoki állomásra V a s m e g y é b e n .
— (Meghaltak.)
Korizmict
Antal bácsi választ o t t püspök s magyar k i r . udv. cancelláriai valóságos
udv. tanácsos és előadó stb. Kovacsics Antal cs kir.
tanácsos, egykori bácsmegyei f ő p é n z t á r n o k , majd
cs. kir. kormánybiztos s legközelebb első alispán
Bácsmegyében. Jablanczy
László szab. k i r . Szent
G y ö r g y város p o l g á r m e s t e r e . Kralovánszky
György,
Lázics Lázár, Kisfaludy
Pál ügyvédek P e s t e n .

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes számit példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos l l e c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t saját n y o m d á j á b a n Pesten, 1866.
( E g y e t e m - u t e z a 4-ik szám alatt.)
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1860. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.
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Észrevételek a végrendelkezési jognak a törvényes osztályrész általi korlátolását illetőleg.
(Dr. Karvasy Ágosttól.)

Minekutána magánjogi törvényeink revisiója küszöbön áll, és hogy
ha a szerencse nemzetünknek kedvez,
több más üdvös törvények mellett egy
rendszeres polgári törvénykönyvnek
létrejövetele (mit mindenkinek, ki hazáját igazán szereti és kinek a helyes
igazságszolgáltatás szivén fekszik, legforróbban óhajtani kell), rövid idő
múlva remélhető : tán nem lesz felesleges a polgári törvényeknek egyik legfontosabb tárgyára figyelmet gerjeszteni.
Ilyen tárgy az örökösödés, melyre
nézve a régiebb honi törvények az
1861-ik évi országbirói értekezlet által
létrehozott ideiglenes törvénykezési
szabályoktól lényegesen eltérnek.
E különbség leginkább feltűnik a
végintézkedö szabad rendelkezhetését
illetőleg, ha annak elhunyta után leszármazó egyenes örökösei, vagy ilyenek hiányában életben levő szülői léteznek.
Mert régiebb honi törvényeink szerint szerzeményéről mindenki szabadon s korlátlanul rendelkezhetett, és

csakis az ősi jószágra nézve volt korlátozva, a mennyiben az, egyenlő részekben a leszállókra, azok nemlétében
pedig a nemzőkre, — és pedig az ősiek
azon ágra, melytől az elhunytra szállottak, a szerzemények pedig a legközelebbikre; a felszállók hiányában
pedig az oldalagos atyafiakra, kik osztályos rokonok voltak (qui communionem sanguinis et juris habent), — szállottak, és ilyen rokonok létében egyedül
csak az ősi jószágokról nem lehetett
szabadon rendelkezni.
Az országbirói értekezlet ellenben
megszüntette ugyan az ősi és szerzett
javak közti különbséget és az oldalagos atyafiaknak örökösödési keresetét,
azon esetre, ha végintézetileg az örökségről intézkedés történt, mely által az
örökség az ő kizárásukkal másoknak
hagyatott; azonban a gyermekek és
ilyenek hiánya esetében az életben lévő
szülők ja vára oly jogi intézményt állított
fel, mely által a végintézkedőnek rendelkezésijoga nem kisebb, sőt nagyobb
mérvben korlátoltatik, mint az ennek
előtte az ősiség törvénye által korlátolva

volt. Ily intézvény az úgynevezett törvényes osztályrész vagyis kötelesrész,
melyre nézve az emiitett ideiglenes
törvénykezési szabályok 7. §-a igy
szól:
„A. végrendelkezési jog leszármazó
egyenes örökös és szülök nem létében
minden öröklött és szerzeményi vagyonra kiterjed; ha azonban leszármazó
egyenes örökösök, vagy életben levő
szülök vannak, a végrendelet ezek törvényes osztályrészét nem érintheti.
E törvényes osztályrész felét teszi
annak, a mit a leszármazó örökösök az
örökhagyó után ennek végrendelet nélküli halála esetén öröklenének. A végrendelet tehát erre nézve semmis, s a
leszármazó egyenes örökösök, ezek nem
létében pedig az életben levő szülök
ezen felerésznek kiegészítését követelhetik.
E szabály alól csak az I. r. 52.
és 53-ik czimeiben foglalt esetek képeznek a kitagadhatásra nézve kivételt."
Az ideiglenes törvénykezési szabályok ezen §-a által behozatott Magyarországban az úgynevezett kötelesrész,
mely régi honi törvényeinkben ismeretlen vala, és eredetére nézve római
jogi intézvény, és a római jogból, mely
iránt még némely ujabb törvényhozó
tán túlságos kegyelettel is viseltetett,
azt a tételes törvények közül a tökéletesség nonplusultrájának tartván,
ujabb nemzetek törvénykönyveibe átvétetett; s igy történt, hogy ezen intézmény lelhető a franczia és az osztrák
codexben is (az utóbbiban csaknem
ugyanazon módon, mint a római jogban), és az osztrák codexnek honunkbani néhány éves uralma alatt factice legelőször lábra kapott jogéletünkben a
kötél esrész-intéz vény, melyet az országbírói értekezlet az osztrák codexböl a magyar jogi életbe ezentúl is fel-

venni és azt a magyar jogban is állandóan meghonosítani a fennebbi § által
szándékozott.
Nem szándékunk a római jog becsét
kicsinyleni, vagy annak hasznát a jogtudósokra nézve kétségbe vonni, valamint
azt sem, hogy a római jog törvényhozóknak még sokáig kiaknázható kincsbánya gyanánt szolgálhat; de nem tartozunk azok közé, kik azt vélik, hogy
ujabb törvények létrehozásánál egyedül csak a római jog szabályainak
kelljen mindenben zsinórmértékül szolgálni ; ujabb korban a nemzetgazdászati kormány és családi viszonyok
sokban változtak, minélfogva nem egy
római jogi intézmény a jelen kor szellemével és irányával homlokegyenest
ellenkezik, némely viszonyra nézve pedig hiában keresnénk a római jogban
valamely utánozható szabályt.
Ugyanis ki tagadhatná, hogy az
atyai hatalomra,a szolgákra vonatkozó
római jogi törvények jelen időben
többé nem alkalmazhatók. Szinte senki,
ki a szabadságról csak némi fogalommal bir, nem akarja tán többé, hogy a
fejedelem, és polgárok közti viszonyokra
nézve a római jogból, mely az absolutismusnak nagyon kedvezett, miért is az
az absolutismusnak hodoló kormányok
által nagyon pártoltatott, merittessenek
szabályok; azért méltán meg lehet ütközni azon, hogy találkoznak jogászok
és ujabb törvényhozók is, kik a római
jog némely intézvényéhez, milyen p o.
a kötelesrész, oly túlságosan ragaszkodnak, és azt noli me tangere gyanánt tekintik; holott ki ezen intézvényt elfogulatlanul vizsgálja, tapasztalandja, hogy
annak fenntartása mellett sem észjogi,
sem nemzetgazdászati szempontból, sem
agyermekekneka szülök iránti magukviselete és tartása tekintetéből nem lehet
alapos érvéket felhozni, sőt mindezen
szempontoknál fogva épen az ellenke-

zöre, t. í. a kötelesrész megszüntetésére
lehet és kell következtetést vonni.
Hogy az észjog a kötelesrészt nem ismeri, azt tartom, senki se vonja kétségbe; az észjog szerint a szülőknek
kötelességük vagyon gyermekeik jövőjéről gondoskodni, tehát a gyermekeiket ugy nevelni, hogy azok felserdült korukban valami keresettehetséggel birjanak, magukat fentarthassák,
erkölcsös emberekké és az államnak
hasznos polgáraivá váljanak (és minden
gyermek megáldhatja szülőinek hamvát,
kik öt ily helyzetbe tették); de koránsem következik az észjogból, hogy
a szülök a gyermekeknek vagyont
vagy legalább kötelesrészt hagyni kötelesek; az észjog semmiféle örökösödési rendet meg nem állapit, hanem
végrendelkezési tökéletes szabadságot
enged mindenkinek. Hogy akkor is, ha
a szülök végrendelkezhetésére nézve
semmi megszorítás fenn nem áll, mégis
sok szülő csupán a gyermekei tekintetéből igyekezni fog vagyont szerezni,
és azt oly gyermekeiknek hagyni, kik
arra érdemesek, azon legszorosabb természeti köteléknél fogva, mely a szülök és gyermekek közt létezik, és
melynélfogva rendszerint a szülök magzataikat minden más ember felett szeretik, és azoknak javát akarják: kételkedni nem lehet.
Épen ezen vélelem, hogy szülök
legjobban szeretik az általok nemzetieket, és hogy végintézet hiányában
a szülőkről fel kell tenni, hogy azoknak
akarták javaikat hagyni, kiket életükben legjobban szerettek, kikkel őket a
legszorosabb természeti kötelék összefűzte, szolgált mindenütt indokul a
tételes törvények alkotóinak, hogy végintézet hiánya esetében bizonyos egymásutáni örökösödési rendet állapítsanak meg, és ezen rendben első helyre
tegyék a leszármazók örökösödését, s

a felszállók és oldaláguak örökösödését
még csak ezután helyezzék.
Ezen örökösödési rend származik a
fentemiitett vélelemből, de azért az
észjog azt épen nem követeli,legfölebb
nem ellenzi, a mennyiben nem létezik
az örökhagyónak ellenkező rendelkezése, mert ez esetben az utóbbinak elsőbbséget ad, mivel megszűnik a vélelem, mely a gyermekek örökösödése
mellett az azzal ellenkező végintézkedés
nélkül harczolna. Presumtio in hoc casu
veritati cedat, oportet.
A nemzetgazdászat elvei szintén nem
követelik a kötelesrész behozatását, a
nemzetgazdászati tudomány szabályai
felállitásában a vagyonszerzési ösztön
gyarapodását az egyeseknél tartja egyedül szeme előtt, bizonyos pedig, hogy
ezen ösztön a vagyon feletti szabad
rendelkezhetési jog, nem pedig ezen
jognak bárkinek kedveért való korlátolása által emelkedhetik. Ha a nemzetgazdászati tudományban ujabb korban
egyátalában csak ezen jelszó hangzik:
„szabadság," ha a munkában, az iparban, a kereskedésben, a szellemi világban szabad mozgás (szabad verseny)
kívántatik, ha a nemzetgazdászati tudomány harczot indít a telek megkötöttségének, a telkek feletti rendelkezés
mindenféle megszorításainak, az iparnak a czéhek és szabadalmak által, a
kereskedésnek pedig a vámsorompók
általi megszorításoknak: akkor csakugyan méltán lehet következtetni, hogy
e tudomány a szabadintézkedésnek a
vagyon felett a köteles rész általi korlátolásával sem barátkozhatik meg, sőt
azt helyben sem hagyhatja; a jelen időben pedig a törvények alkotásában a
nemzetgazdászati tudomány követeléseire is kell tekintettél lenni: miből következik, hogy sok az ókorból, — melyben e tudomány névleg is alig létezett,
— származó törvény jelenleg többé fenn

nem tartható, mint ez többek közt a
hűbéri viszonyokból származó törvényekre nézve már átalánosan elismertetett.
De végre a gyermekeknek a szülők
iránti maguktartása vagy azoknak a
szülök iránti kegyelete előmozdítása
tekintetéből sem lehet a kötelesrész
mellett érveket felhozni, sőt épen ellene; — mert épen azon tudat, hogy a
szülök nem kénytelenek gyermekeiknekbizonyos részt hagyni vagyonukból,
hanem tetszésök szerint szabadon rendelkezhetnek az egészről, a gyermekeknek a szülök iránti maguktartására jótékony befolyást idéz elő, ugy hogy azok
bizonyosan jobban fognak igyekezni
viseletük által a szülők szivét, hajlamát
maguknak megnyerni, azoknak szeretetét maguknak biztositani és azokat
maguktól háládatlan bánásmód vagy
engedelmetlenség által el nem idegeníteni, ha tudják, hogy csak azoktól függ
egyedül nekik valamit a vagyonokból
juttatni vagy nem. Igaz ugyan, hogy a
gyermekeknek a szülök iránti kegyeletének nem kellene függni a vagyontól, mit a szülőktől maholnap várnak,
hanem azoknak mindenkor kellene a
szülők iránt legnagyobb tisztelettel és
háládatossággal viseltetniük akár azoktól maholnap reájok vagyon háramlik
akár riem, — felt éve, hogy a szülök nekik
kellő nevelést adtak, valamely életpályájukról, mely fentartásukat biztosítja,
gondoskodtak, és jó példával az erényben
nekik előmentek; de a törvények alkotásánál nem azt kell ám szem előtt
tartani, minőknek kellene lenni az embernek, tehát a gyermekeknek is, hanem azt, milyenek az esetek többségében a valóságban; már pedig tagadni
nem lehet, hogy az életben számtalanszor
tapasztalhatni, hogy valamint atyafiak
oly atyafi irányában, kitől örökösödést

reménylenek, nagyobb előzékenységet,
tiszteletet mutatnak, mint mások irányában, kiktől semmit sem reménylenek, ugy legalább gyakran igy van ez
még a gyermekek a szülök iránti tartásában is; — sok gyermek,mely különben rakonczátlan volna, csak azon félelem által, hogy a szülök őt egészen
kirekeszthetik az örökösödésből — tartathatik fékben; holott ellenben ott, hol
a kötelesrész fennáll, a gyermek támaszkodván azon törvényre, melynélfogva rendszerint ki nem tagadtathatik,
szülői irányában gyakran gyöngédtelenül, sőt daczczal lép fel, a kötelesrészben mintegy mindenesetre neki járó
követelését látván.
Igaz ugyan, hogy a kötelesrész
fennállása mellett is mindenütt be vannak hozva esetek, melyekben a gyermek a kötelesrészböl kitagadtathatik,
igy az érintett országbirói értekezlet
által behozott ideiglenes törvénykezési
szabályok a kitagadást a kötelesrészböl megengedik, és pedig a hármas
könyv I. r. 52. és 53. czimeiben foglalt
esetekben.
Valóban különös, hogy ily uj jogi
intézvény, milyen minálunk a kötelesrész, oly régi czikkekkel (törvényekkel),
mint ezek, összeköttetésbe hozatik, és
pedig oly czikkekkel, melyek nem a
kötelesrészböli (mely a magyar jogban
nem létezett) kitagadásról szólanak,
hanem arról, mikor kényszeritheti az
atya gyermekét az ősi jószág felosztására. E czikkek valódi értelméről egyébiránt is sokat vitatkoztak jogtudósaink,
mert meg kell vallani, hogy a háládatlan gyermek, ha atyja által az ősi jószág
felosztására kényszeríttetik, tehát atyja
életében jószágot kap: inkább jutalmaztatik, mintsem büntettetik, mi vavalóban különösnek látszik.
(Vége következik.)

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)
y.

Az első könyv harmadik czime az
eljárás átalános szabályait foglalja magában, s következő fejezetekre oszlik:
I. az eljárás feltétele (127. §.); II. nyilvánosság (128—130. §§.); III. szóbeliség, megelőző periratokkal (131 —160.
§§.); IV. kézbesités (161 — 174. §§.);
V. okiratok közlése ( 1 7 5 - 1 7 8 . §§.);
VI.tárgyalások és határnapok átalában
( 1 7 9 - 1 9 3 . §§.); VII. betiltás ( 1 9 4 - 2 0 2 .
§§.); VIII. előbbi állapotbai visszahelyezés (203 — 208. §§.); IX. az eljárás
félbeszakasztása és ú j r a felvétele (209
— 215. §§.); X. az eljárás megszűnte
( 2 1 6 - 2 1 9 . §§.); XI. a pertöli elállás
(220. §.); XII. egyezség ( 2 2 1 - 2 2 5 . §§.),
végre XIII. ügyiratok ( 2 2 6 - 2 3 0 . §§.).
Az eljárás átalános szabályai között,
melyek e czimnek tartalmát képezik,
váratlanul találunk egyes fejezeteket,
melyek mind tárgyuknál,mind a javaslat rendszerénél fogva egészen más czim
alá tartoznának. Igy a IV-ik fejezet,
mely a kézbesitésröl, s a VlII-ik, mely
az előbbi állapotbai visszahelyezésről
szól: nem tartozik az eljárás átalános
szabályaihoz, sőt az utóbbinak egyenesen a perorvoslatok közt volna illetékes helye, — melyeknek maga az előttünk fekvő javaslat is külön könyvet
(III.) szentel. Az újra-felvétel is kétszer
fordul elő a javaslatban, — t. i. itt a
IX. fejezet, — s alább a harmadik könyvben a negyedik czim alatt, — mi hasonlóul hibás szerkezetre mutat.
Annál nagyobb elismerést érdemel
az irányelv, mely az egész eljáráson
végig vonul, s mely körül az átalános
szabályok csoportosulnak: a szóbeliség és nyilvánosság.
Tudva van olvasóink előtt a nemes
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harcz, melyet ez iker-fogalmak mellett
a szabadelvű jogtudósok már rég óta
folytatnak*); ismeretesek a védvek,
melyekre az eltérő nézetek egymás ellen
hivatkoznak. A német törvényhozásban
mind nagyobb és nagyobb tért nyer a
törekvés a szóbeliség és nyilvánosság
felé: a német polg.perrendtartás tehát,
midőn az eljárásnak ily kiindulási pontot választott, nemcsak a fejlettebb
jogtudomány kívánalmainak tőn eleget, hanem Németország átalános törekvés! vágyait is kielégítette.
Hazánkban a kiskörű summás eljárás bir csupán szóbeliséggel; a nyilvánosság, mit közelebb a magyar törvények visszaállításának első évében
élvezheténk, ma már innen is száműzve
van. Azon neme ellenben az eljárásnak,
melyet nálunk szóbelinek szokás nevezni, valódi nevén nem egyéb summás
Írásbeli eljárásnál**). Érdekesnek tart' ) A szóbeliség f ö l ö t t e régi, — sőt, h a a j o g szolgáltatás e r e d e t é r e visszamegyünk,legelső a l a k j a
az eljárásnak. De az Írásbeli alak is messze időre
felvihető. M á r a rómaiak k o r á b a n szokás volt a császárokhoz írásban folyamodni. Plinius E p i s t . Lib. X .
56. sz. a. T r a j á n u s h o z i n t é z e t t levelében: „ . . . exegi,
ut quae d i c e b a n t , quaeque r e c i t a b a n t , libello complecterentur,
qucm tibi, qualem acceperam, misi."
57. sz. a. T r a j a n u s : „Libellus Apameorum, quem
epistolae t u a e j u n x e r a s , e t c . " 67. sz. a. Plinius T r a janushoz: „ F I . Archippus per salutem t u a m aeternit a t e m q u e p e t i i t a me, ut libellum, quem mihi dedit,
viitterem tibi e t c . u Németországban az eljárás szóbeli volt, a birói itélet a z o n b a n , ha a fél u g y kivánta, irásba f o g l a l t a t o t t . M i k é p honositá m e g a
canonjog az Írásbeliséget N é m e t o r s z á g b a n : fentebb
a 14. számban (215. 1.) már emiitettük. A szóbeliséggel mindig karöltve j á r t a nyilvánosság, különösen az ó - n é m e t jogintézményeknél, melyek szerint
a bíráskodást maga a nép g y a k o r o l t a . A franczia
eljárásról, mely a későbbi j o g a l a k u l á s o k r a e részben
is nagy befolyást gyakorolt, — más alkalommal. A
szóbeliségről és nyilvánosságról bőven és t a n u s á g o san értekezik F e u e r b a c h : „ B e t r a c h t u n g e n ü b e r die
OefFentlichkeit und M ü n d l i c h k e i t der Gerechtigkeitspílege." Giessen 1821.
**) M é r t nevezik nálunk az eljárás ezen nemét
szóbelinek, hol minden, szó nélkül s Írásban t ö r t é -

juk tehát e czimét bővebben ismertetni, — részint, hogy gyakorlati alakulását lássuk a vitás elvnek, részint,
mert szeretjük hinni, hogy törvényhozóink a magyar jogélettel különben is
szépen összeférő szóbeliséget és nyilvánosságot codificationalis munkálataikban irányelvül tekintendik. Az eljárás főbb szabályai következők:
A tárgyalás nyilvános. A nyilvánosság csak oly esetben zárathatik ki,
midőn azt mindkét fél kölcsönösen kívánja, vagy ha azáltal az erkölcsiség
avagy a közcsend van veszélyezve.
( 1 2 8 . §.)

A nyilvánosság kizárása iránt a
törvényszék a felek vagy az államügyész indítványa folytán, vagy hivatalból határoz; határozatát nyilt ülésben hirdeti ki s az ellen semminemű
jogorvoslatnak nincs helye. (129. §.)
A nyilvánosság kizárása esetében
mindegyik fél kívánhatja, hogy képviselőjén kivül még három bizalmi személy bebocsáttassék. (130. §.)
A tárgyalás szóbeli. A szóbeli tárgyalás előtt előkészítő periratok váltathatnak, — és ez minden oly esetben
megkívántatik, midőn a felek ügyvédek
által vannak képviselve. (131. §.)
A periratok tartalma: 1. a felek
neve> polgári állása, lakása és perbeli
minősége; az ügyvédek neve, a bíróságnak, mely előtt a per folyamatban
van, — megjelölése, a per tárgya s a
mellékletek száma; 2. a kérelem, mit a
felek a törvényszéki ülés elé terjeszteni
n i k : lehetetlen volna érteni az osztrák polg. perr e n d t a r t á s nélkül, melyből a váltó-, s ennek közvetítésével a jelen törvénykezési eljárásunk vétetett.
Az osztrák p. perrendt. a szóbeli elnevezést onnan
veszi, hogy a tárgyalás alkalmával t e t t szóbeli előadások és perbeszédek a biró által toll alá mondatnak és jegyzőkönyvbe vezettetnek. (48. §.). Igy a
v t k . II. R, 8 5 , 87. §§. Az orszb. szabályelvek (I.
54. §.) megengedik, hogy a felek, szóváltásaikat
gajátkezüleg irják: s igy még kevesebb, sőt épen
semmi ok nincs arra, hogy az eljárás ezen neme
szóbelinek neveztessék.

szándékoznak, rövid, de teljes és határozott kitételével azon tényeknek és
viszonyoknak, melyeken a kérelem alapszik; 3. teljes és határozott nyilatkozat
az ellenfél előadására, hogy semmi kétség se maradjon fenn az i r á n t : mi ismertetik be és mi vétetik tagadásba;
4. az ügyvédek,illetőleg felek aláirása.
(132. §.) A felek perirataikat kölcsönösen közölni tartoznak. A birósággali
közlés azoknak a jegyzői hivatalba
(Gerichtsschreiberei) letétele által történik. E közleményeknek a szóbeli tárgyalást legalább három nappal meg
kell előzniök (133 §.). A félnek kötelességében áll ez iratokhoz, a per igazolására tartozó okmányok másolatain
kivül, a kezénél levő mindazon okiratokat is, melyeket a perben használni
kiván, másolatban mellékelni. (134. §.)
Ha a 133. és 134 §§-ban érintett közlések nem kellő időben teljesíttetnek:
az ellenfél kivánata folytán s a késedelmes fél költségére a szóbeli tárgyalás elnapoltathatik. (135. §.)
A szóbeli tárgyalás azzal veszi kezdetét, hogy az ügy kikiáltása után, a
feleknek, s a per tárgyának és állásának
pontos megjelölése mellett, kérelmét
mindegyik fél előterjeszti. (137. §.) A
felek előadásai nyilvános és rendszeres
beszédben tartandók, aképen, hogy a
peres viszony, mind ténybeli, mind jogi
tekintetben kimerittessék. Szóbeli előadás helyett a periratra egyszerűen
utalni nem szabad. Iratok felolvasása
csak annyiban engedtetik meg, amenynyiben azt a szószerinti tartalom kívánja. (138. §.)
Minden ténykörülmény az igazsághoz híven, teljesen és határozottan
közlendő. Az ellenfél által előadott
tényeknek átalános beismerése megengedtetik , átalános tagadása azonban
nem. Mindegyik félnek kötelességében
áll, az átalános beismerés esetét kivéve,

és helytelen mellékkörülmények vitatása s a lehetőségig minden félbeszakasztás nélkül befejeztessék. (145. §.)
Ha a felek, vagy képviselőik kellő
előadási képességgel nem birnak: a
törvényszék a további előadást tölök
megtagadhatja. (146. §.) A dolog felvilágosítása ezéljából az elnök elrendelheti, hogy mindegyik fél a kezénél
levő okiratokat, melyekre hivatkozott,
felmutassa. (147. §.)
Az elölülőnek jogában áll a felekhez
vagy képviselőikhez intézett kérdések
által mind azt felvilágosittatni, mi az
előadott tények vagy érvényesítendő
kérelem megértésére, a félszeg, határozatlan és értelem nélküli előadások
kiegészítésére vagy felvilágosítására, s
átalában a tényállás kitudására megkívántatik. E ezélból a törvényszék
minden tagja kérdést tehet. A fél által
indítványba hozott kérdéseket az elnök
teszi föl, s a fölött, hogy valamely kérdés megengedhetö-e ? a törvényszék
határoz. (148. §.) Ha a törvényszék
valamely az ülésteremben jelen nem
levő félnek kihallgatását szükségesnek
falálja: az elnök annak személyes megjelenését elrendelheti; s ha a kihallgatandó fél akadályozva lenne személyesen megjelenni, vagy megjelenése,
lakhelyének a törvényszéktöli nagy távolsága miatt különös nehézséggel volna
összeköve: a végzésileg kijelölt pontokra ülésen kivül is kihallgattathatik.
(149. §.)
Ha valamely fél a határozott feleletet megtagadja, vagy elegendő ok nélkül kimarad: ugy tekintetik, mintha a
*) V. ö. osztrák polg. perrendt. 45. §. „ . . . a
szóval tett vagy Írásban közlött kértárgyalás bezártáig mindegyik félnek meg kell engedni, hogy az előbb elvetésből elmellözött bizo- désre az ellenfélnek legkedvezőbb mónyítékokat utólagozhassa. Sőt tartozik a biróság, don felelt volna. (150. §.)*)
habár a tárgyalás berekesztése után venné is észre,
Ugyanazon perben előfordult több
hogy az bármi tekintetben hiányosan maradt, az

az ellenfél által előadott minden egyes
ténykörülmény iránt határozottan nyilatkozni. (139. §.) Ugyanez áll a kellő
módon és időben közlött okiratok valódiságára nézve is. (140. §.)
A birói Ítéletnek, ténybeli tekintetben a szóbeli tárgyalás szolgál alapul,
(141. §.) Ha a szóbeli tárgyalás alkalmával oly lényeges körülmények hozatnak fel, melyek a periratokban nem
foglaltatnak; vagy ha a szóbelileg emiitett tények a periratok tartalmától
lényeges pontokban eltérnek: mindezen
pótlékok és módositások azonnal átadandó Írásbeli jegyzék által, vagy az
ülési jegyzőkönyvben megállapitandók
és felolvasandók. Azt az elnök hivatalból is elrendelheti. (142. §.)
Minden pertárgyalás, mit a fél a
szóbeli tárgyalás alatt annak befejeztéig végez: egy egésznek, — s mindaz,
mi a tárgyalás befejeztéig elöadatik:
kellő időben előadottnak tekintendő.
(143 .§.)»)
A szóbeli tárgyalás kérelem folytán vagy hivatalból elnapoltathatik, ha
valamelyik fél képtelennek nyilatkozik
a pernek teljes tárgyalására, s különösen, ha ujabb előadás által további
nyomozásoknak szüksége merül fel.
(144. § ) * * )
A törvényszék elnöke nyitja meg,
vezeti és zárja be a tárgyalást és
mondja ki az Ítéletet. Ö adja meg vagy
vonja el a szólásjogot; intézkedik, hogy
a tárgy minden oldalról felvilágosittassék, s hogy a tárgyalás, fölösleges
hosszadalmasság vagy kinyomozhatlan

észrevett fogyatkozásokat az elhatározás előtt a
felek isméti megidézése és kihallgatása által ki*) Nagyobb szabatossággal s több kimélyességjavíttatni.u
gel a hibásan ugy nevezett makacsságot kifejezni
alig lehetne. V. ö. osztr. polg. perrendt. 40. §.
U. o. 42. §.

kérdések szabály szerint félbeszakasztás
nélkül, a törvényszék által meghatározott rendben tárgyalandók. A törvényszék azonban, kérelem folytán vagy
hivatalból, egy vagy több pontok felett
külön tárgyalást rendelhet. (151. §.)
Más részről jogában áll a törvényszéknek ugyanazon vagy különböző felek
közt egyidejűleg folyamatban levő
ügyeket egy közös tárgyalásban egyesitni és elintézni. (152. §.)
Ha valamely perben a határozat
hozatalánál oly ügynek eldöntése veendő figyelembe, mely már folyamatban levő más pernek tárgyát képezi;
vagy valamely még be nem bizonyitott
cselekvény jő tekintetbe, mely fenyitö
vizsgálatra szolgál alapul: a törvényszék kérelem folytán vagy hivatalból
elrendelheti, hogy a per tárgyalása
egészben vagy részben a folyamatban
levő ügy jogérvényes eldöntéseig vagy
a fenyitö vizsgálat elintézéséig elhalasztassék. (154. §.*)
A törvényszék a pernek kimeritö
felvilágositása után a tárgyalást berekesztettnek nyilvánitja; jogában áll
azonban a felekhez a szóbeli tárgyalás
bezárása után is kérdést intézni. (155. §.)
Az államügyész a társas bíróságoknak minden nem csupán tanácskozó
üléseiben résztvesz; minden ügyben,
ha a törvények fentartása vagy a közérdek czéljából jónak látja, a tárgyalás
berekesztésével véleményt ad, s e végből az irások közlését s további ülés
elrendelését kérheti. Az államügyész
hibás előterjesztései ellen joga van
a félnek, helyreigazító megjegyzéseit
a törvényszékhez Írásban benyújtani.
(156. §.)
A közcsend és rend felett minden
ülésben az elnök őrködik; a tárgyalás
megzavarását és rendellenességeket
*) Emlékeztet az osztr. p. perr. 2. §-ára.

akadályozza, azokat, kik helytelen viseletök által a tárgyalást zavarják,
megdorgálja s szükség esetén az ülésteremből eltávolítja. (159. §.)
A jegyző (Gerichtsschreiber) által
vezetendő ülési jegyzőkönyv magában
foglalja: 1. a birák, jegyző és államügyész neveit; 2. a felek, meghatalmazottjaik vagy szószólóik neveit; 3. a
peres ügy megjelölését; 4. a tárgyalás
menetét átalában; 5. a felek oly kérelmeit, melyek az Írásbeli fogalmazványban nem foglaltatnak, vagy ha azok a
tárgyalás alkalmával Írásban átadattak, — e körülménynek megjegyzését;
6. a törvényszék határozatait, a menynyiben azok a jegyzőkönyvhöz Írásban
nem mellékeltettek, valamint a kihirdetés megtörténtének megjegyzését. A
jegyzőkönyv az elnök és jegyző által
aláírandó. (160. §.)
Ezek a szóbeli tárgyalás átalános
szabályai*). A czimnek többi részeiből
kiemeljük a következőket:
Birói eljárásnak a polg. ügyekben
csak a felek kérelmére van helye; a
hivatalbóli föllépés esetei a törvényben
vannak meghatározva. (127. §.)**)
Kézbesítés a törvényszéki végrehajtó által (161. §.), a per birájának
közreműködése nélkül (162. §.), a fél
vagy ügyvéde részére (163. §.), s ha a
fél a biróság területén kivül lakik, helybeli e végre rendelt megbízottjánál
(165. §.), az illető félnek lakásán vagy
üzleti helyiségében (167. §.), ünnep- és
vasárnapokon csak a törvényszéki elnök
engedelmével (169.§.); mindenkor kézbesítési vevény (170., 171. §§.) s a
vevény másolatának átadása mellett
#
) Az 1853. jul. 29-én kelt osztrák büntető perrendt. tizedik fejezete (213—258. §§.), mely az Ítélethozatalt szóbeli régtárgyalásra alapítja, sok hasonlót foglal magában. V. ö. különösen a 218., 221.,
222., 224., 225., 226., 227., 228., 243., 248., 253., 257.
stb. §§.
**) V. ö. osztrák polg. perrendt. 1. §.

(172. §.) történik, — azon felelősségével a kézbesítőnek, hogy netáni szabálytalanság esetében az ujrakézbesités
által okozott költségeket viselni tartozik. (173. §.) Kézbesítésnek ügyvédektől ügyvédekhez, a törvényszéki végrehajtó mellőzésével, van helye oly ügyekben, hol a feleket ügyvédek képviselik;
és ekkor a közlendő irománydarab
eredetijéhez kézbesítési elismervény
mellékeltetik, mely az illető ügyvéd
nevét, a vétel idö pontját s az átvevő
aláirását foglalja magában. (174. §.)*)
Mindegyik fél fölszólíthatja a szóbeli tárgyalás előtt irásilag ellenfelét
arra, hogy a használandó okiratokat a
bíróság jegyzői hivatalánál letegye. Ha
e fölszólításnak elég nem tétetett, a szóbeli tárgyalás elnapoltathatik, s a bíróság az okirat letételére határnapot rendelhet, melynek lejártával a késedelmes fél ellen a nemközlött okmányok
mellőzése kimondandó. (175. §.)**) Az
okiratok közlése ügyvédek közt, kézről
kézre, vevény mellett is történhetik. A
határidő az iratoknak bíróság előtti
letételére, vagy a magánúton közlőiteknek visszaadására, három napból
áll. (177. §.)
A tárgyalás és határidő kitűzése az
elnöknek áll jogában. (179. §.)
Tárgyalás kitűzése végett a fél köteles előkészítő periratát annak a törvényszéket illető másolatával együtt a
jegyzői hivatalban letenni. A tárgyalás
kitűzése a pöriraton idejekorán megjegyzendő, hogy ez, a letételtől számítandó 24 óra alatt elvitethessék. (180.§.)
Ha a fél elmulasztotta a perirat kézbe*) A magyar törv. elj. gyakorlat szerint, ha a
szóbeli rendes tárgyalás értesítés nélkül elnapoltatik : az ügyvédek rendszerint otthon készitik s bíróságon kivül közlik a tárgyalási jegyzőkönyvet a
végett, hogy abba a perbeszédeket mindegyik fél
beírhassa.
**) V.ö. osztr. polg. perrendt.39. §. Orszb. szab.
I . 8 9 - 9 1 . §§.

sitése előtt a tárgyalás kitűzését kieszközölni, azt az ellenfél is kérelmezheti.
( 1 8 1 . §.)

Tárgyalás ünnep- és vasárnapokra
csak igen sürgős esetekben tűzethetik.
(183. j.)
Minden tárgyalás az ügy kikiáltásával veszi kezdetét. (184. §.)
A határidő kezdete vagy a perirat
vagy a birói határozat kézbesítésétől, illetőleg kihirdetésétől számíttatik.
(185. §.)
A felek megegyezésétől függő tárgyalásokat az elnök által kitűzendő
más ülésre halasztani, s minden határidőket —a jogorvoslatiak kizárásával —
megrövidíttetni vagy meghosszabbíttatni. (189. §.) Ha valamely határidő
kiterjesztésére a fél vétsége szolgált
alapul: ez az okozott költséget megtéríteni tartozik. (191. §.)'*)
Valamely peres cselekvénynek az
arra kitűzött határidő alatti elmulasztása azon következményt vonja maga
után, hogy a késedelmes fél a tárgyalásból kizáratik s a költségek megtérítésében marasztaltatik. (192. §.)
Oly késedelmi határozatok ellen,
melyek által a föügy vagy mellékkérdés végleg elintéztetett: a késedelmes
fél betiltással (Einspruch) élhet (194.
§.), — két hét alatt a késedelmi határozat kézbesítésétől fogva. (196. §.)
A betiltás pörirat kézbesítése által
történik, mely azon nyilatkozatot, —
hogy a fél betiltást kiván használni,
valamint a késedelmes félnek a főügybeni kérelmét foglalja magában. (197. §.)
Ezáltal a késedelmi határozat végrehajtása felfüggesztetik, — hanemha
abban az ellenkező nincs rendelve,
vagy a betiltással a késedelmes félnek
oly kérelme nincs összekötve, mi a főügyre vonatkozik. (199. §.) Betiltás ál*) V. ö. osztrák polg. perrendt. 44. §.

tal a per az illető pontra nézve azon
állapotba helyeztetik vissza, melyben
az, a késedelem előtt létezett. (200. §.)
Ha jogorvoslatra, betiltásra vagy
fizetési meghagyás elleni kifogásra
kitűzött határidő mulasztatott el: a
késedelem következményei előbbi állapotbai visszahelyezés által függesztethetnek föl,— ha a késedelmes fél okirat
vagy eskü által kimutatja, hogy távollét, betegség, vagy más elkerülhetlen
akadály miatt nem tarthatta meg a kitűzött határidőt. (203. §.) Ily kérelem
az akadály megszűntétől számitandó
két hét alatt kézbesitendö az ellenfélnek. Az elmulasztott határidő lejártától számitandó egy év eltelte után az
előbbi állapotbai visszahelyezési kérelem el nem fogadtatik. (205. §.) Ily
folyamodvány az eljárás menetét ugyan
meg nem akasztja; a törvényszék azonban, kérelem folytán elrendelheti, hogy
az eljárás biztositék mellett felfüggesztessék, vagy csak biztositék mellett
folytattassék. (207 §.)*)
A tárgyalás megszakasztatik : a felek kölcsönös megállapodása által; 2.
mindkét fél kimaradása által; 3. egyik
fél elhunytával, ha az meghatalmazott
által nem volt képviselve; 4 a perlekedési képesség elvesztése által; 5. a
törvényes képviselő illetőleg ügyvéd
halálával vagy képviselői jogosultságának megszűntével. ("209.§.) E körülmények azonban, ha a szóbeli tárgyalás
már befejeztetett, az államügyész indítványát és az Ítélethozatalt nem akadályozzák. (211. §.)
Az eljárás újra felvétele történik:
1. a 209. §. 1. és 2. eseteiben az eljá-

rásnak egyik vagy másik fél általi folytatásával; 2. a 209. § 3 — 5. eseteiben
az újonnan fellépett félnek vagy törvényes képviselőnek az ellenfélhez intézett abbeli nyilatkozatával, hogy az
eljárást újra felveendi, illetőleg ügyét
más ügyvéd által képviselteti (213. §.)
Az eljárás félbeszakasztásától fogva,
annak szabályszerű újra felvételéig
történt minden peres cselekvények ér
vénytelenek. (212. §.) Ha az illető fél
a meghatározott esetekben az eljárás
újra felvételét elmulasztja: az ellenfélnek joga van öt annak folytatása
végett megidéztetni (214. §.); s ha meg
nem jelenik, folyamodó kérelmére az
eljárás újra felvettnek mondatik ki.
(215. §.)
A birói eljárás megszűntnek tekintetik, ha a legutóbbi peres cselekvénytöl vagy az eljárás megszakasztásától
fogva Öt év telt el a nélkül, hogy a
felek valamelyike az eljárást sürgette
vagy újra felvette volna. (216. §.) De
ezáltal sem a kereseti jog (217. §.), sem
a feleknek azon joga, hogy az előbbi
eljárás folyamában érvényesített bizonyítékokat az u j kereset folytán használhassák (218. §.), — el nem enyészik.
Felperes a szóbeli tárgyalás kezdetéig egyoldalulag, azontúl pedig alperes
beleegyezésével, a pertől elállhat. Ezáltal az ügy, a kereset beadása előtti
állapotba esik vissza, s felperes az
ellenfél minden költségeit megtéríteni
tartozik. (220. §.)*)
Felperes a kereset beadása előtt jogosítva van ellenfelét az egyezség megkísértése végett egyes biró elé idéztetni.
(221. §.) **). Az itélö bíróságnak is joga

*) Mind a betiltás, mind az elő' bi állapotbai
visszahelyezés a batáridő elmulasztása esetében, a
magyar törv. eljárás szerinti igazolásnak felel meg.
V. ö. orszb. szab. I . 95. §. Osztr. polg. perrendt.
854—358. §§. A 355. §. szerint azonban a felebbezési vagy felülvizsgálati panaszok benyújtására rendelt határidő elmulasztása miatt az előbbi állapotbai
visszahelyezésnek nincs helye.

*) V. ö. osztrák polg. perrendt. 18. §.
**) Az egyezségnek egyes biró előtti megkisértését, mire a javaslat j o g o t enged, — a franczia polg.
perrendt. minden per kezdete előtt kötelességévé
teszi felperesnek. ,,Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capable de transiger, et sur des objets qui peuvent étre la matiére
d'une transaction, ne sera re<?ue dana les tribunaux

van a pörnek minden mozzanatában
arra, hogy a feleket, kérelem folytán
vagy hivatalból, a főtárgyra vagy
egyes pontokra nézve, egyezség megkísértése végett a törvényszék valamelyik tagjához vagy az egyes biróhoz
utasítsa, s e czélból a felek személyes
megjelenését elrendelje. (222.§.) A létrejött egyezség jegyzőkönyvbe veendő.
(223. §.)*)

Mindegyik félnek joga van a kölcsönösen közlött periratok tartalmára
hivatkozni Az ügyvédek különösen az
ügyiratokat teljesen és rendben tartani,
s ha kívántatik, a bíróságnál bemutatni
tartoznak. (226. §.) Ugyanazokat a felek, kellő felügyelet alatt megtekinthetik, s a jegyzői hivatalnál másolatban
kivehetik. (227. §.)

beli perekben mind az osztrák, mind a magyar törv.
de premiere instance, que le defendeur n'ait été eljárás szerint elsó és elmulaszthatlan kötelessége a
préalablement appelé eu coneiliation devant le j u g e bíróságnak. V. ö. o. polg. perrendt. 45. §. 1840: X V .
de paix, ou que les parties n'y aient volontairement tczikk I I . R. 83. §.
comparu." (Code de proe. civ. Art. 48.)
(Folytatása következik.)
*) Az egyezséget előlegesen megkísérteni a szó-

Az 1843/-*. évi országgyűlés,
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)

Kiváló alkotása az 1848. évi törvényhozásnak a nemzeti őrsereg, vagyis az ország
lakosainak felfegyverzése a személy- és
vagyon bátorság, a közcsend és belbéke biztositása c z é l j á b ó l ( X X I I . t . czikk 1. §.). De az
184%. évi országgyűlés munkálataiban ez
intézménynek is félreismerhetlen nyomait
találjuk. Nem szólunk a nemesi felkelőseregről, melynek vész idején fegyvert fogni, s a
trón és haza védelmére pénzt és vért hozni
áldozatul kiváló kötelessége volt; csupán a
nemnemesek legyenek emlitve, kiknek tömegéből az 184 3 / 4 . évi országgyűlés az őrsereget fölállitni czélozza. A királyi városok rendezése tárgyában készült javaslat
373. s köv. §§. következőket határozzák: ,,A
polgári őrseregben minden polgár 40 éves
koráig rendes szolgálatot tenni köteles. A
polgári őrsereg hűségére van bízva a város
csendességének fentartása és helyreállítása,
ha az rendkívüli módon felzavartatott. A
polgári őrsereg tisztjeit maga választja. A
haza védelmének szüksége ugy kívánván,
a törvény által felhivatva, a polgári őrsereg
az ország határain belől hadiszolgálatot is
tenni köteles." Hasonló rendszabályokkal
találkozunk a szabad kerületek törvényjavaslataiban, s csupán az őrsereg mikénti alakitása tartatott fenn további szabályzatnak.

Elmondhatjuk, hogy a nemzetőrség felállítása a honpolgárok egyenlősitéséből önkint
következett, — méltányos levén, hogy a
polgári elem, ha a nemesekkel egyenlő jogoknak örvend a törvényhozásban,a honvédelem nemes kötelmeiben is osztozzék. De
nemcsak teher volt a nemzetőri szolgálat,
hanem jogositvány is egyszersmind. I g y
a hajdúkra nézve e j o g a választó-képességhez, a jászkunoknál azon választó személyéhez, ki 100 pft. évi jövedelemmel bir,
egyebütt szintén azon minőséghez volt kötve,
mely a polgárt választási j o g g a l ruházta
fel. I g y az 1848: X X I I . tczikk 3. §. világosan kitüntetésnek nevezi azt, a 4. §. pedig
mindazokat kirekeszti, kik rablás, lopás,
csalás, hitszegés, gyújtogatás vagy gyilkosság miatt büntetve voltak.
Ez oknál fogva is méltányos volt tehát,
hogy az őrség diszes jogai a nemnemesekre
is kiterjesztessenek.
A z 1848. évi törvényekből egy czikksorozatot összesen emiithetünk, — t. i. a megyei tisztválasztást (17. tczikk), a szabad
kir. városokat (23. tczikk), a j á s z k u n - ( 2 5 .
tczikk), hajdú- (26. tczikk), fiume- és buccari (27. tczikk) kerületeket szabályozó
törvényeket. I t t csak megérintjük, hogy a
szabad kir. városok és szabad kerületek

rendezése tárgyában az 184 3 / 4 . évi országgyűlés rendszeres és kimerítő javaslatokat
készített. Maguk e javaslatok alább lesznek
ismertetve.
A z 1848. évi törvényhozás megemlékezett a hitelintézetről is, — annak alapszabályait a legközelebbi országgyűlésnek rendelvén a minisztérium által bemutattatni
(14. tczikk). A magyar földhitelintézet, —
mit a gondviselés tartson meg és virágoztasson, — fönnáll már, tőkéjével s alapszabályaival; de kiindulási pontja ennek is az
184 3 /,. évi országgyűlésen keresendő. A hazai közszükségek tárgyában kiküldött financiális választmány t.i. a tanácskozás folyama
alatt arról is meggyőződött, miszerint egy
hitelintézet létesítése hazánkban mulhatlanul megkívántatik és méltán az előleges
teendők közé soroztatik. Ugyanis az 1836.
és 1840. országgyűlésen a kereskedé| érdekében hozott hiteltörvények a földbirtokosok tömegére azon nyomasztó következést
szülvén, hogy ezeknek gazdaságuk igazgatására, az azon fekvő régi terhek lerovására,
a sors csapásai s elemek viszontagságai által
szenvedett kárainak pótlására szükséges
pénzerőt méltányos feltételek alatt kölcsön
megszerezni csaknem egészen lehetetlenné
l e t t ; — miután hazánkban a nemzeti vagyon
nagyobb részét a földbirtok teszi, s igy a
közállomány egyenes érdekében áll, a földbirtok javitását jutányos beruházásoknak
lehetővé tétele által előmozdítani: a választmány a törvényhozás főbb feladatai közé
sorozta a vagyonbeli hitelt is szilárdítani,
s ekkép a földbirtokosoknak módot nyújtani,
hogy méltányos feltételek melletti biztosításra, hosszasabb időre nyert kölcsönpénzzel magukon segíthessenek. A törvényjavaslat e jelentés 17. számú mellékletében
foglaltatik, — s 10 fejezetből és 145 §-ból
áll. A z 1-ső fejezet a hitelintézet felállít á s á t és czélját, — 2-ik a hypotheca kellékeit, — 3-ik a kölcsönadásnál követendő
eljárást, —4-ik a hitelintézet jogait a bátors á g á r a lekötött birtokra nézve, — 5-ik a hitelintézetnek és adósainak egymásiránti
viszonyos jogait és kötelességeit, — 6-ik a
hitelintézet ellen támasztandó kereseteket,
— 7 - i k a hitelleveleket, — 8-ik a tartaléka l a p t á r t , — 9-ik a hitelintézet igazgatását,
és a 10-ik a hitelintézet életbeléptetési szabályait foglalja magában.

Sajtórendszabályokkal is találkozunk az
1848. évi törvények közt (18. tczikK), melyek a sajtóvétségeket, a birói eljárást, az
időszaki lapokat, nyomdákat és könyvárusságot meghatározzák. A kezdeményezés dicsősége itt is az 184 3 / 4 . évi törvényhozást
illeti; sőt ezen országgyűlés egyenesen azon
kezdette munkálatát, hogy független közlönyt birjon a tudósításokkal foglalkozó hírlapokban. Javaslatot készített, hogy 5000
ftnyi hitositék kimutatása és saját felelőssége mellett országgyűlési tudósításokat
kiadni mindenkinek szabad legyen; hogy
azonban a sértések minden nemei, vagy a közcsendnek megháboritása, mint sajtó vétség,
fenyíttessenek, hogy a fenyíték pénzbírságban vagy fogságban álljon s a marasztaló
ítélet közzététessék; hogy a bíráskodásra a
két tábla tagjaiból 25 t a g neveztessék, kik
közül mind felperesnek mind alperesnek
Öt tagot visszavetni joga legyen, és hogy
e birák ítéleteinek végrehajtását semminemű
jogorvoslat nem gátolhatja.
E g y rövidke czikk (19.) tárgyát az 1848.
törvényekben a magyar kir. egyetem képezi,
— a közoktatási miniszter hatósága alá
helyezvén ciztf S £IZ oktatás és tanulás szabadságának elvét megállapítván. Az egyetem ügyéről az 184 3 / 4 . évi országgyűlés sem
feledkezett meg. A gyorsirási és hasonszenvi tanszékek felállítását föliratilag kérelmezte; sőt ugy találván, hogy az egyetem, roppant pénzereje mellett is, jelen
állapotában hivatásának, a nemzet vágyait
kieelégitő sikerrel nem felel m e g : törvényhozási teendői közé számitá a hazai egyetem
iránt minden tekintetben czélszerüleg s mielőbb rendelkezni. E végből feliratot intézett O Felségéhez, kérvén, „hogy ebbeli
munkálkodásainak elősegítésére az egyetem tanítási rendszerének a jövedelmei kezelésmódjának mibenlétét kimerítő adatokat
még a folyó országgyűlésen közölni méltóztassék." A közlés elmaradt, s az országgyűlés további munkálata ez irányban lehetetlenné vált.
Az 1848. országgyűlés különösen meghagyta a minisztériumnak, hogy a közlekedés
előmozdításához segédkezeket nyújtson, s
főleg Budapestből, mint a haza szivéből a
határszélekig 6 uj vaspályavonalat tervezzen, 8 ez irányokban a munkát, különösen a
fiumei vaspályát haladék nélkül megkez-

desse (30. tczikk). Vastag könyvet kellene
írnunk, ha közölni akarnók az 184 3 / 4 . évi országgyűlés munkálatait a közlekedés t á r gyában. A financialis bizottmány terve volt,
hogy az országos utvonalok a törvényhatóságok közvetlen kezelése alól kivétetvén,
az országos munkák igazgatóságának rendelkezése és felügyelete alatt építtessenek;
hogy ezen utvonalok központosulásának
helyeül Pest városa, mint honunknak s az
összes kereskedelmi s fejledező iparnak központja jelöltessék ki; hogy e czélból Pest a
magyar tengerparttal, Galicziával, Marmarosszigettel, Bécscsel, Steierhonnal, Sziléziával, Erdélylyel, Zimonynyal, 10 vonalban
összeköttessék; hogy az országos utvonalok
elkészitésére s további fentartására az országos pénztárból évenkint egy millió forint
fordittassék. Sőt a magyar kir. helytartótanács 1844. márcz. 13-án a magyar központi
vaspálya-társasággal a Pesttől Pozsonyig
és Pesttől Debreczenig épitendő vaspályák
iránt szerződésre is l é p e t t ; a K . K. és R. R.
pedig a Duna s a magyar tengerpart közötti
közlekedés czéljából az érintett vállalkozók
megbízottjainak szabadalmat adtak, „hogy
Vukovártól szakadatlan vonalban egész Fiúméig vasutat építhessenek, részesítvén őket
ezen vállalatukra nézve mindazon jogokban,
kedvezményekben és cselekvési szabadságban, melyek az 1836: 25. tczikkben foglaltatnak, s hasonló közhasznú vállalatokra
nézve a jelen országgyűlésen netalán még
megállapitandók."
A meleg hazafiság, mely az 1848. évi
törvényhozást jellemzi, figyelmét az országos jelvényekre is kiterjesztette. Törvény
alkottatott a nemzeti szinnek és az ország
czimerének ősi jogaiba visszaállítására. (21.
tczikk.) De még ezen törvényt is az 184%.

évi országgyűlés készítette elő. Kapcsolatban a magyar nyelv tárgyában alkotott t ö r vényjavaslattal, — kimondatott: hogy minden magyarországi
pénzek magyar
jelekkel
s körirattal veressenek ; Magyarországban és
a hozzákapcsolt részekben a polgári, kincstári, katonai minden intézeteknél,
valamint
a magyar tenger-révpartok sa magyar kereskedők hajói s egyéb magyar hajók lobogóikon egyedül az ország czimere s a nemzeti
szinek használtassanak;
végre minden hivatalos pecséteken a körirat magyar legyen.
(Országyülési irások 24. sz. e) 4. §.)
Ez összehasonlítás semmi kétséget sem
hagy fenn az iránt, hogy ha az 184 3 / 4 . évi
országgyűlésnek a kormány és felsőház r é széről tett számtalan akadályok nem állnak
útjában, és ha ülései munkaközben, re infecta, be nem z á r a t n a k : sokkal kevesebb
tennivalót hagyott volna az 1848-iki, mint
ez, a jelen törvényhozás számára.
Áttérünk azon javaslatokra, melyek a
jelen törvényhozást mint kész munkálatot,
közvetlenül érdeklik. Több, mint két évtized
óta nyugosznak érintetlenül, s két évtized
annyit változtatott a nemzet viszonyain,
annyit fejlesztett a jogintézményeken, hogy
csak „cum beneficio inventarii" kell fogadnunk a gazdag hagyományokat. Nagy részben elévültek már, az előbbre haladt kor
szellemének lényeges változtatás nélkül meg
nem felelnek; de a törvényhozónak, ki a
nemzet számára, ennek életéből, szükségeiből , vágyaiból meritett s a jogtudomány
kivánalmainak megfelelő törvényeket akar
alkotni: mindenre tekintettel kell lennie,
mit a nemzet e téren munkált, s mit a munkálatokban, saját jogérzületekép kifejezett.
( F o l y t a t á s a következik.)

Tárgyalási terem.
10. Köztörvényi bíróságok előtt lefolyt pereket, midőn már azok végrehajtási
zálogolással és becsléssel befejeztettek, a csődbírósághoz osztályozás végett csak azon esetre
kell áttenni, ha a lezálogolt javak a csődtömeghez csatoltattak *).

Tényállás.
K. K. szab. kir. Arad városa törvényszéke előtt, H . S. ellen egy kötelezvény

Közliny
3. számát) megállapított azon elv t e h á t ,
h o g y ingó záloggal biztositott váltóperek kivételével, minden más m é g árveréssel b e nem fejezett p e r e k a csődbirósághoz osztályozás v é g e t t átteendók,
*) A kir. váltótörvényszéknek 1865-ik évben a kir. hétszemélyes táblának itt a l á b b közlött h a t á 5166. sz, a. h o z o t t h a t á r o z a t á b a n (Z. Jogtudományi r o z a t a által módosítást szenvedett.

síé
alapján 3649 ft. tőke s járulékai iránt indított és egyezséggel befejezett sommás szóbeli
per alapján 1865-ik febr. 10-én végrehajtási zálogjogot nyervén, részére az árverés
1865-ik évi junius 30-án 4421. sz. a. sz.
kir. A r a d városa törvényszéke által elrendeltetett.
E z e n árverési végzés ellen miután H . S.
végrehajtást szenvedett ellen, a csőd 1865-ik
évi május 11-én megnyittatott, az illető
perügyelő felfolyamodást és semmiségi panaszt n y ú j t o t t be^ melyben az árverési végzést megszüntetni és a jelen vgts alapjául
szolgáló pert, miután még árveréssel, azaz
a végrehajtás harmadik fokával be nem fej e z t e t e t t : tekintve, hogy minden olyan perek
melyek végrehajtással még be nem fejeztettek,
az 1840: 22. t. cz. 2. §-a szerint a csódületi
birósághoz osztályozás végett általteendők:
a csődbirósághoz általtétetni kérte.

HatározatokAk: r. v ált ófeltör vény szék ezen felfolyamodás következtében az 1865-ik évi augusztus
30-án 4121. sz. a. hozott határozatánál
fogva, folyamodó kérelmének helyt adván,
sz. kir. A r a d városa törvényszéke 1865-ik
évi 4421. sz. a. hozott árverési végzését tekintve : ,,hogy végrehajtással csak azon perek tekintethetnek befejezetteknek, melyekre
nézve az árverés már megtörtént; tekintve
t o v á b b á , hogy a köztörvényi követelés elintézése, habár a hitelezőnek arra nézve
már törvényes vagy szerződési zálogjoga
volna is, az ideiglenes törvényszabályok I V .
6. §. végpontja értelmében a csődbíróság
illetőségéhez tartozik, és ezen szabály alól
a csődt. 4. §-sza szerint csak a záloggal
biztositott váltóhitelezők vannak kivéve:
feloldotta és az ügyiratoknak a csődbirósághoz leendő áttételét elrendelte.
A kir. hétszemélyes tábla
váltóosztályának azonban a kir. váltófeltörvényszéknek
most idézett végzését; mely szerint szab.
kir. A r a d városa törvényszékének mult
1865. évi junius 30-ról 4421. sz. a. árverést rendelő végzését az időközben csőd alá
j u t o t t adós perügyelőjének felfolyamodására
ugyanazon évi aug. 30-ról hozott végzésében 4121. sz. a. feloldotta volt, felperesnek
az ellen benyújtott felfolyamodása következtében az 1866. april hó 7-én 107. sz. a. hozott

határozata által megváltoztatta és az eljáró
első bíróságnak m. 1865. évi jun. 30-án 4421.
sz. a. árverést rendelő végzését helybenhagyta s ugyanazt további eljárásrautasitotta.

Indokok.
1. Az 1840: 22. csődtörvény 2-ik
a
végrehajtással befejezett ügyeket nem rendeli áttétetni a csődbirósághoz, már pedig
kieiégitési eljárásban történt foglalás is a
végrehajtás egyik faja.
2. H o g y ugyanazon törvény 63. §-a a
csődületi birósághoz á t t e t t pereknél kivételt tesz azokra nézve, melyekben habár
csak makacssági ítélet hozatott is, de már
ez csupán birói foglalás
által a csődület
megújításakor végrehajtatott, mely perekben
a csődperügyelőnek többé kifogásokat s ellenpróbákat előadni nem lehet.
3. Az említett 2-ik §-ban nincs és nem
is lehet szó árverésről, mert az árveréssel is
befejezett perek többé folyamatban nem lehetnek s többé semmiféle birósághoz nem
tartoznak.
4. Azon csődtörvény 32. §-a végszavaiban is csak az mondatik, hogy a csődület
megrendelése után a bukott vagyonára birói
foglalás nem intéztethetik, de árverésről itt
sincsen szó.
5. Az ugyanazon t. cz. 4. §-ban érintett
váltóügyek lényegesen különböznek a közjogi ügyektől, mert amazokban magánzálog
és megtartási jog, különösebben pedig előleges biztositás is a hitelezőt nem köti a
csődbirósághoz, közjogi ügyekben pedig a
2.
szerint egyedül csak végképen elintézett perekbeni végrehajtás adja ezen hiteles
jogot.
6. Az ideiglenes t. szab. IV. r. 6. §-a
végpontjában a tömegbeli, azaz tömegben már
létező, ahhoz bármi módon jogérvényesen
csatolt ingózálogról vagyon szó, mely eset
jelennen fenn nem forog; mert hogy a csődkitüzése előtt végrehajtásilag lefolyt vagyonok a foglalási záloggal biró hitelezőktől elvétettek és a csődtömeghez csatoltattak volna, a perügyelő m. é. 6098. sz.
felfolyamodásában nem is állítja, hogy pedig
azok ellen tulajdoni igény jelentetett volna
be, nem igazolja. K ö z l i Szeniczey
Gusztáv,
kir. ráltófeltszéki biró.

K ü l ö n
— (A kereskedelmi s népgazdászati, valamint a pénzügyi minisztériumok
rendelete
1866. april 25-röl,) a bányamérték 8 szabadturzási illeték befizetési határidejének megváltoztatására vonatkozólag; érvényes az
egész birodalomi-a. A mérték-illetékre nézve
az 1854. máj. 23-ról kelt átalános bányatörvény 216. §-sában kiszabott fizetési határidőknek, melyek az 1862. april 28-ról
kelt törvény (bir. törv. 1. 28. sz.) 3. §-sa szerint a szabad-turzá;d illetékre nézve is érvénynyel birnak, a közigazgatási évül mindegyik évi január elsejétől deczember végéig
behozatott számadási időszakkal öszhangzásba hozása végett, az 1865. szept. 26-ról
kelt császári nyilt parancs (bir. törv. 1. 89.
sz.) alapján, ezennel elrendeltetik, hogy a
bányamértéki s szabadturzási illeték «zen év
második felétől, azaz julius 1-től kezdve, az
eddigi juniusi s deczemberi félévi előleges
részletek helyett, évnegyedi határidőkben, a
jövedelmi adóval egyidőben, a behajtásra
hivatott pénztárakhoz lesz lefizetendő. Gróf
Larisch s. k. Báró Wüllerstorff s. k.
— (Hirdetmény,) vonatkozólag a bélyegzett levélboritékokból kimetszett bélyegekre.
Postadijmentesitési jegyeket, melyek bélyegzett levélboritékokból kimetszetnek, levelek
bérmentesítésére felhasználni nem szabad;
minek következtében ilyen levelekre áttett
bérmentesítési jegyek a postahivatalok által
mint meg nem levők tekintetnek. Kelt Pesten, 1866. april hó 28-án. A cs. k. postaigazgatóságtól.
— (Törvényhozási
bizottmányok.)
Az
országgyűlési teendők iránti javaslat végett
kiküldött tizenkettes bizottság, f. évi május 6-kán kelt s a választmány nevében
Horváth Boldizsár bizottsági jegyző által
alájegyzett jelentésében a) a községek és
megyék végleges rendezése tárgyában választandó bizottsághoz 108 tagot, b) a codificatióra kiküldendő bizottsághoz 95 tagot,
c) a vallás és közoktatás ügyében az alakitandó bizottsághoz 71 tagot, d) az anyagi
érdekekre nézve választandó bizottsághoz
100 tagot, e ) a közintézetek ügyében működendő bizottsághoz 53 tagot hozott javaslatba.
— (Meghívás.)
A budapesti ügyvédi

félék.
egylet alapszabályterve a 40-es bizottmány
által véglegesen megállapittatván, annak az
ügyvédi kar által leendő megvitatása, megállapítása 8 a hatósági engedély iránti intézkedések végett a budapesti ügyvédi kar
f. 1866. máj. 30-án a pestvárosi tárgyalási
teremben, a piaristák épületében d. u. 5
órakor és a következő napokon közgyűlést
t a r t a n d ; melyre a budapesti ügyvédi kar
tagjai általam ezennel tisztelettel meghivatnak. Vidéki ügyvédek szívesen láttatnak.
Kelt Pesten, 1866. april 26. Simon Florent,
bízottmányi elnök.
— (Adalék az öngyilkosságok
történetéhez.) (Vége.) A következő pályázatnál a bíróság egy uj jelölt kérelmét teljesité, kinek
története imigy'hangzik: „ E g y könyvkereskedő fia vagyok, kit a hölgyirodalom tett
tönkre. Atyám, nőnek, még ha r u t v o l t is, sem
tudta elutasítani kéziratát és a leggalántabb
csődöt mondta. Tizennyolcz éves voltam
akkor, a három királyságban a legvidámabb
fiu. E g y szép reggelen elhatároztam megkisérteni szerencsémet. Amerikába hajóztam
és dúsgazdag lettem. E z még mind nem
vette el jókedvemet; midőn tiz év előtt Londonba visszatértem, azt a bolondot tettem,
hogy megnősültem, s a mi még nagyobb
bolondság — Írónőt vettem el.
Többet nem mondok. Lakodalmam után
állapotom mindjárt borzasztóvá vált! Nőm
se nem hirtelen haragú, se nem veszekedő,
minden iránt tekintetekkel van,angyali zsarnok, kinek szelídsége összetép. Házam nem
pokol, hanem czikkek, kísérletek, regényfejezetek purgatoriuma. És mindez engem
üldöz. Soronkint, laponkint, kötetenkint kell
nekem mindent kiállani. Ez spleenem forrása.
Három hó előtt nőm uton volt, s most kiadója
művet kért tőle „ P á r i s és a párizsiakról,"
nőm sebesen ir, holnap visszatér és nekem
majd mindent fel akar olvasni. L á t j á k uraim
a dolog sürgős, nekem még ma kell a halálitélet."
A jury átlátta és megengedte a kérvényezőnek, hogy meghaljon. A következő
órában a Themsén úszott hullája. A félévi
öngyilkosságok oly pontossággal mentek
végbe, hogy mindinkább áthatotta a dolog a
clubbot. Kedves barátságos szokássá vált.

Londom kapui előtt, a Themse p a r t j á n a
clubbnak pompás villája volt, mely bőségesen el volt látva az öngyilkossághoz alkalmas eszközökkel. A p a r t r a szép terrasse, jó
magosan a folyó fölött, elmenők irigyelték
az innen való szép kilátást, pedig u g r á s r a
volt szánva, a vizbe fúlni h a j l a n d ó k n a k .
P o m p á s fürdőszoba volt berendezve, hol az
illető illatos vizben a l e g n a g y o b b kényelemmel felnyithatta ütereit. Szellős, m a g a s erkélyről száz lábnyira lehetett leugrani az
ezen halálnem b a r á t j á n a k ; a házi gyógyszertár a legerősebb m é r g e k k e l el volt látva, az
oszlopokról s a kert fáiról zsinegek l ó g g t a k
le a szivárvány mindenféle színében. E z e k
azonban csak közönséges eszközök voltak,
legtöbben saját eszméiket követték. E g y
gazdag nábob a clubb t a g j a , harmincz éve
szenvedett spleenben. H e t v e n k é t éves szép
a g g a s t y á n volt. L e g t á v o l i b b rokonai is t ü relmetlenül vártak az örökségre. T i z e n k é t
unokaöcsse — önzéstelen látogatásaik a l kalmával — már felvette volt az inventariumot. A nábob utálta őket, s minden csúzát,
köszvényét, h u r u t j á t nekik tulajdonította.
Londoni lakása valódi kincses palota volt.
Mert ő egyszer régiségeket g y ű j t ö t t , másszor tömérdek képet v e t t , meg azután a
szobrok maecenása lett, a mint épen szeszélye h o z t a . Midőn spleenje már az öngyilkosságig j u t o t t el, magához méltó, fényes végről kellett gondoskodnia. Sok fejtörés után
m e g t a l á l t a az igazit. A clubb-villa irányában kis dombot szerzett, erre palotát építtetett, s London első művészei által diszitteté fol. M i g ezt épiték, a nábob minden
v a g y o n á t váltók és kötvényekké tevé. E papírokkal egy matráczot jól megtömetett,
reggelizett, ebédelt, szivarozott s m e g g y u j t á
matraczát, a szomszéd villából a t a g o k kényelmesen nézték, mint hamvad el a nábob
meg a palota, hisz az ő engedelmökkel halt
meg, s azonfelül lefőzte az örökségre v á r t
unokaöcscseket. W i l l i s kroker kapitány halála sem kevésbbé eredeti. Valóságos tengeri
farkas volt, ki spleent kapott midőn a vénség
egy karszékbe számüzé. Egyetlen öröme
Drill ö r e g matróz-szolgája volt.Ezzel midőn

elhatározta, hogy meghal, két kis e czélra
készített hajón tengerre ment s ő és Drill,
mint két ellenséges hajó persze vaktöltésekkel egymásra lőttek. A kapitány küzdött,
de látván, hogy vesztve a csata, a puskaporos k a m r á b a f u t o t t le, m e g g y u j t á s hajóstul
e g y ü t t a légbe repült. Csak ámult, bámult
Drill, midőn az egésznek ily komoly végét
látta.
Nem minden öngyilkosnak volt ily drámai vége, de egyiknél sem h i á n y z o t t a bohó
eredetiség és bátorság. Tizenkét évi fönnállás után, a clubbnak még csak öt tagja élt.
Jelentkeztek volna belépni kívánók, de csak
szaporította a spleent, valahányszor egy-egy
u j elégedetlen unalmas arcz bekopogtatott.
A clubb oly család volt, melynek fogyni,
de nem szaporodni volt czélja. M á r az öt
közül is, meghalt négy, s az utolsó félévben
a harminczadikon volt a sor. E z azonban
ú j r a kedvet k a p o t t az élethez, ö most örökös lett az egész clubb vagyona r e á szállott, és bár a vagyon nem üzi el a spleent: ő
élni vágyott. I g a z á n , nem volt valódi gentleman. D e mi t ö r t é n t : a clubb évek során
át elrejtődzött a rendőrség elől, ez nem valami csodálatos dolog, mert hisz hány nem
ismert j á t é k - és kártyaház áll f ö n n még ma
is, most azonban a visszautasított spleenbetegek boszuból a fennmaradt utolsó gyáva
clubbtagot üldözőbe vették, beverték ablakait, u g y hogy itt nem volt többé maradása.
Bouwells igy hivták a clubb ez utolsó t a g j á t
mindent pénzzé tett tehát és hajóra ült.
— M é g nem sokat vitorlázhattak, midőn
vihar kerekedett, a hajó elsülyedt, és ő, többiekkel e g y ü t t a hullámok k ö z ö t t lelte halálát.
— (Az ágostai hitvallású evangélikusok) eperjesi jogi tanintézeténél engedélyezett birói államvizsgálati bizottmánynak a lefolyt tanévben működött tagjai oly megjegyzéssel, hogy a Grohmann
Gyula bizottmányi tag visszalépte folytán üresedésbe j ö t t helyre Kéler Ferdinánd váltótörvényszéki
ülnök neveztetik ki, a jelen 1865/6-ik tanévre, a f.
évi april 24-én 6435. sz. a. kelt kegyelmes királyi
udvari rendelvénynyel megerősíttettek.
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Hazánk szentszékeihez!
(Dr. Kőnek Sándortól.)

Valamint egyátalán minden jog fejlésének főalapja és egyik főforrása a
tudomány és a gyakorlati élet, ugy jelesen az egyházjog is e kettőtől nyeri
leginkább fejlődése és tökélyesbülésének kivánt közegeit.
A jogszabályok alkotása a törvényhozásnak tisztje ugyan. Tételes jogszabályok csak a törvényhozó hatalom
határozott akaratának, vagy egyenlő
cselekvényekben nyilvánuló jogmeggyözödésnek lehetnek kifolyinányai. A
jogtudósok és birák a jogtételek tartalmát megállapítják, de azokat nem keletkeztetik; a törvényt magyarázzák és
alkalmazzák, de azt nem létesitik. Az
elméleti és gyakorlati jogászok nézetei
tehát, bármennyire összehangzók, bármily doctrinalis tekintélyre vergődjenek , közvetlen jogforrásul nem szolgálhatnak.
Mindamellett a jogtudomány és a
joggyakorlat valamint a polgári, ugy
az egyházjog terén is nagy befolyással
vannak a jogszabályok alakulására és
folytonos kifej lésére; sőt az egyházjog,
mely aránylag kevés tételes alapeszméken sarkal, melynek egész rendszere és
mai jogalkotmánya az isteni jogtól és

az egyház ősszerkezetétől nyert megváltoztathatlan alapon leginkább a jogelvek logikai kifejtése folytán emelkedett fel, még nagyobb mérvben mint a
világi jog, a tudomány- és az életnek
köszönheti biztos megalapulását, fokozatos kiképezését.
Noha t. i. az egyház a törvényhozó
és kormányzói hatalmat a néptől különvált közlegek kezébe teszi le, s noha
ilyformán a jogtudósok az egyház jogéletére és az egyházi törvénykezés kifejtésére nem látszanak oly közvetlen
befolyást gyakorlani, mint az állam
polgári törvénykezésére, mégis az egyház mindenkor a tudomány tekintélyére támaszkodott, ez uton törekedvén
egyrészt a törvényhatóságok merően
subjectiv felfogásának ú t j á t szegni,
másrészt a jogszolgáltatás és az egyházigazgatásnak egyenlő, összhangzatos
fejlődését lehetővé tenni.
Ha minden állam-törvényhozásnál,
legyen bár még oly tökéletes, még oly
részletes és kimeritő, számos jogesetek
fordulnak elő, melyeket nem lehet a
törvény világos intézkedése alá vonni,
mennyivel szaporodnak az efféle jogesetek az egyháztörvényhozás, névsze-

rint. a közönséges egyházjog terén, mely
állami és geográfiái határokhoz nem
kötve, nemzetek és országok korlátai
fölé emelkedve, az egész világra, az
összes keresztény népre egyiránt terjed ki.
Egyetemleges jellegű törvények
még kevésbbé lehetnek tekintettel az
egyes népek szokásai s intézményeire,
a különböző nemzetek jellemére s hajlamára, a külön socialis körök sajátlagos szükségleteire, érdekei- és igényeikre; itt tehát a concret viszonyok
és lényegileg eltérő társadalmi állapotok közt még gyakoriabbak az esetek,
melyek a törvény rideg betűje alá teljességgel nem eshetnek.
Ily esetekben tehát a tudomány és
praxis hivatva van a törvény és az élet
közti különbséget azáltal kiegyengetni,
hogy kivetkőztetvén az egyes jogtételt
a maga specialitásából és azt magasabb
elvi egység felé vezetvén, analógia utján alapitjameg a jogszabályt; ilyenkor
az elmélet és az élet hivatva van a törvény czéljából és keletkezése okaiból
meríteni annak hason körülmények
közti alkalmazhatásának jogérvét és
indokát. A hol tehát a törvény betűje
cserben hagy, ott a jogintézményben
rejlő jogfogalmak tudományos kifejtése, a jogelveknek tekintettel az öszszes jogrendszerre való helyes átalánositása utján alapul meg a jogszabály,
azon magyarázási alapelv szerint: de
similibus idem est judicium.
A tudomány és a törvényszéki gyakorlat ezen közvetítő működésében
korántsem mutatkozik némi bitorlása
a törvényhozói tisztnek, ezáltal a világos törvény legkevésbbé sem terjesztetik ki, hanem csak az tétetik fel, hogy
maga a törvényhozó is a törvényt
mindazon esetekre kivánja alkalmaztatni, melyről ő tüzetesen nem tesz
ugyan emlitést, de mely teljesen analóg

természeténél fogva, hason elintézést
okvetlenül igényel.
Ezen a fennálló törvényeknek hasonnemü esetekre való alkalmazhatását
szentesitö jogelvet maguk a kánonjogforrások is készségesen elismerik, mint
ez például következő kánontörvénytári
helyekből kitetszik : can. 24. C. 1. q 1.;
cap. 2. X de transl. episc. (I. 7.); cap.
3. X. de constit. (I. 2 ); cap. 4. X. de
confirm. (II. 30.) stb.
De lehetnek és vannak gyakran oly
esetek is, melyekre minden tételes intézkedés hiányzik, és a midőn a jogállapot és az igazságszolgáltatás legszentebb érdekeinek koczkáztatása nélkül a
hiányzó törvénynek pótlása más, mint
a tudomány avagy a törvényszéki gyakorlat utján nem is eszközölhető. Ily
esetben a tudomány és attól vezérlett
joggyakorlat hivatva van a fennforgó
jogviszonynak természetét megállapítani és jogászi következetességgel meghatározni, hogy az adott eset, melyről
semmiféle tételes törvény nem intézkedik, a fennálló jogrendszernek miféle
magasabb elvei szerint intézendő el.
Mily nagyobb jogászi szakkészültséggel, mily nagyobb óvatosság- és
alapossággal járnak el ez ügyben akár
az egyes jogtudósok, akár az egyes bíróságok, annálinkább gyökerezik meg
tekintélyük. Miért amazoknak tekintélye leginkább egyéni tudományos szakavatottságok, valamint azon átalános
hallgatag elismerés szerint képződik,
melylyel az összes egyház, főleg a római curia jognézeteik iránt viseltetik.
Igy például ily magas tekintélyben
részesülnek mainap is a régibb kánonisták többjei,jelesen az olaszok közül:
Fagnani, Petra és de Luca bibornokok,
Ferraris, Riganti s Devoti; a spanyol
írók közt: Tellez, Barbosa, Suarez és
Sanchez; a német és egyéb nemzetbeli
kánonjogtudósok közül: Pirhing,Engel,

Reiffenstuel,
Schmalzgrueber,
Zellinger stb., kiknek véleményére, elismert
tudományuk, helyes jogászi felfogásuk
és a kánonjog mezején tanúsított járatosságuk miatt, gyakran mai nap is
kétes jogkérdések eldöntésénél nagyobb
súlyt szoktak fektetni, mint még az
ujabbkori, bár szintén tekintélyeknek
elismert és a tudomány mai színvonalán álló jogtudósok, névszerint Walter,
Phillips, Schulte, Richter s mások jognézeleire.
A bíróságok törvénytpótló határozatainak tekintélye azonban nem anynyira a jognézet keletkezésében használt eljárás, vagy az egyéni felfogás és
a határozat alapjául szolgáló érvek
helyes voltán, mint inkább azon körülményen nyugszik, váljon maguk a törvényszékek tisztelik-e hason esetekben
hozott korábbi végzésüket, és veszik-e
azt jövő esetekben szabályul szolgáló
zsinórmértékül. Mert valamint magántudósok, irók és elméleti jogászoknak
tekintélye nem annyira az egyes esetekben való hódolás, mint inkább jognézeteik sürüebb idézése által, ugy
a törvényszékek tekintélye, is ugyanazon ítéletek ismétlése által alapittatik
meg, miután igy az auctoritas rerum
similiter judieataram az egyes birói
határozatokat iránytadó vagy épen
törvényszabó döntvényekké teszi.
Nemcsak azon körülmény, hogy ily
döntvényekben, főleg ha kellőleg indokolvák, egyrészt a törvényhatóságoknak becses vezérfonal nyújtat;k hason
esetekben való eljárásra, másrészt pedig
a szokásos jog keletkezésére, sőt külön
törvényhozásra kívánt alkalom adatik, kívánatossá tenné, miszerint szent
székeink a fontosabb jogügyekben kelt
birói ítéleteiket nyilvánosságra hoznák,
hanem még más felette nyomatékos
érdekek e kívánalmat hatályosan istápolják.

A. jogtudomány elméleti fejlesztésére mi sem hat oly jótékonyan, mint
ha az egyes tantételek a jogszabályoknak a gyakorlatban mikénti alkalmazása által kellően illustrálhatók. Minél
több jogeset áll tehát a tudománynak
rendelkezésére, melyekben kimutatható, hogy az elméleti tantételek miképen nyernek alkalmazást az életben,
annál több anyag kínálkozik a jogtudomány egyes kételyeinek eloszlatására,
egyes nehézségeinek megoldására.
De nemcsak az anyagi, hanem még
inkább az alaki jog, vagyis a birói eljárás és a perrendtartás érdekében van,
hogy a törvényhozási gyakorlatból merített minél több pereset álljon rendelkezésre, miután a törvényszéki eljárás különböző országokban, sőt gyakran
ugyanazon egy ország különféle törvényhatóságainál különbözöleg alakul
meg, arra a 'gyakorlat még idomitóbb
befolyást vévén, mint a szorosabban
megszabott határok közé szorítkozó
anyagi jogra.
Az egyházb íróságok mindenütt,
még nálunk is, noha szentszékeink e
tekintetben is mindenkor hívebben ragaszkodtak a közönséges jog kívánalmaihoz, többet kevesebbet eltérnek a
kánonjogi perrendtartástól, és pedig
nemcsak a fenyítő vagy bűnvádi ügyekben, mikre nézve a mai korszellem az
elavult kánonjogi formákon túlhaladva
egyátalán a jelenkor igényeinek megfelelőbb biintetötörvénykezési perfolyamat indított m e g ; hanem még a
polgárjogi ügyekben is a világi törvényhatóságok eljárásához simuló és
igy a kánoni perrendtartástól eltérő bíráskodási formák honosultak meg, ugy
hogy a közönséges kánonjog szabványai az egyes bíróságok gyakorlata
szerint folyton módosulnak, folyvást
átidomulnak.
Ezen átalakulást kell hogy az el-

mélet is ismerje, ha nem akarjuk, hogy
egymással folytonos ellentétben legyenek, ha nem akarjuk, hogy az elmélet
az élet által meghazudtoltassék. Szóval,
hogy a jogtanár ne legyen kénytelen
mindannyiszor beismerni, miszerint a
gyakorlat, mint szokás mondani, pofozza a theoriát.
Hozzájárul, hogy az egyházbiróságok előtt folyó perek, jelesen a házasságügyiek oly érdekesek, oly világravalók, annyira a mindennapi életből
meritvék,hogy még a nem jogtudorban
is n e m csekély figyelmet és érdekeltséget képesek gerjeszteni, mit folytonosan táplálni, és igy a laikusokban is
a jogkérdések iránti érdeklődést kelteni, főleg a szaklapoknak egyik elutasithatlan tisztje.
Másutt az egyházbiróságok működése épugy mint a világi törvényszékeké, a szaklapokban tüzetes és beható
tárgyalás alá szokott vonatni, a nevezetesebb peresetek lehető részletesen
és kimeritöleg szoktak megismertetni
és a birói Ítéletek alapjául szolgáló
indokolások tudományos fejtegetések
kedves tárgyát képezik. Pedig a tapasztalás mutatja, hogy az eíféle czikkek
nemcsak fényt árasztanak számos a
particuláris jog és szokás szerint külön
fejlődő jogintézményekre, hanem az
ilyféle a mindennapi életben előforduló
viszonyokon sarkaló pereknek megismertetése egyúttal érdekes és tanulságos olvasmánynak is szokott tekintetni.
Hazánk szentszékeinek birói működése eddigelé nem igen került nyilvánosságra, sőt még a jogászvilág szine
elé sem; nyilván, mivel nem volt szaklapunk, mely a jogéletnek az egyház
mezején felmerülő nyilvánulásaira is
kiterjesztette volna figyelmét. Ez annál sajnosabb, minthogy a kánonjog közönséges szabványai szentszékeink gyakorlatában jóval hívebben
tükröznek

vissza, mint bármely más ország egyháztörvényszékeinél
és igy szentszékeink birói cselekvőségében jóval gazdagabb anyag rejlik az átalános egyházjog
illustratiojárá,
mint bármiféle
más
kath. államban.
Pedig akár Schnaubert,
Bohmer,
Schalk, Münch, Müller, Weiss, Lippert
és mások szerkesztése alatt megjelent
régibb, akár Ginzel, Moy, Dove s mások szerkesztősége mellett jelenleg is
megjelenő hittudományi és egyházjogi
folyóiratokat, akár még a világi jogtudománynak szánt régibb és ujabb
időszaki lapokat végigtekintjük, mindenütt az egyházi törvénykezésből merített felette érdekes s tanulságos értekezésekre akadhatunk, csak hazánk
szentszékeiről hiányzik minden tudósítás, csak az itteni bő anyagból nem igen
kerül valami a jogtudós korok felszínére.
E hiányt a jelen lapok utján megszüntetni
ezen felszólalásnak
czélja.
Azon feltételezésből indulva ki, hogy a
„Jogtudományi
Közlöny" hü a maga
elé kitűzött magasabb feladatához, mely
szerint a jogtudomány minden ágainak
összhangzatos kimivelése, mint íőczélja
felé törekszik, kánonjogi fejtegetéseknek is szívesen tért fog engedni*); helyén véltem lenni ez eszmét megpendíteni azon édes remény fejében, hogy
a „Jogtud. Közlöny" bizonyosan készséggel fogja megnyitni hasábjait az
egyháztörvénykezést megismertető dolgozatoknak is, már csak azért is, nehogy ama gyanúba jőjön, mintha épen
azon egyik fontos jogtudományi ágról
mintegy megfeledkezni látszott volna,
mely oly annyira kiemelkedik a többi
társszakok fölé.
E czél azonban a szentszékeknek
készséges közreműködése nélkül teljes*) Ezer örömmel!

Seerk.

séggel el nem érhető; hiába nyilnának
meg a közlöny hasábjai kánonjogi értekezések előtt, ha maguk az egyházbiróságok nem szolgáltatják át a saját
törvénykezési működésűk alatt dúsan
fakadó joganyagot.
Miért hazánk szentszékeit a jogtudomány, jelesen az egyházjog érdekében ezennel felkérem, hogy a tárgyalás
alá kerülő fontosabb pereseteket a szent
széki jegyző által e lapok számára közölni ne terheltessenek. Nem szükséges,
hogy az anyag feldolgozva küldessék
be, elégséges a peresetnek rövid vázlata, elégséges a tényálladék és a kelt
birói Ítélet s végzések rövid megismertetése, szabatos elősorolásával az
indokoknak, melyeken az illető birói
határozatok sarkalnak. Az értekező legnagyobb örömmel ajánlkozik a közlött
anyagnak, tekintettel az egyházjogtudomány átalános tételeire, tekintettel
a kánonjog közös elveire és particularis jogunk külön intézkedéseire önálló
egyházjogi czikkekké való feldolgozására. Hogy nemcsak az értekező, hanem
a „Jogtud. Közlöny" szerkesztősége is
még nagyobb örömmel venné, ha szakavatott egyházférfiaink e lapokat saját
ez iránybani becses dolgozataik eredeti
közlése által figyelemre méltatnák, talán
felemlíteni sem szükséges. Ily uton pe-

dig hazai egyházjogirodalmunkon hatalmasan lendíthetünk.
Remélem, hogy szerény, egyedül &
tudomány érdekétől sugalt felszólalásom nem fog minden nyom nélkül elhangzani, és hogy a bő joganyagból,
mely szent székeink sürü hivatalügyködése dus folyamában önként felszínre
vergődik, egyik másik hulladék a „Jogtudományi Közlöny" számára fog megnyeretni, mi az egyházbiróságokra sem
fog buzdító hatás nélkül maradhatni,
szent székeinknek bokros birói munkálkodása ily módon nemcsak a jogászvilágnak, hanem a jogélet iránt mindenkor többet kevesebbet érdeklődő
nagy közönségnek is tudomására jutandván.*)
*) Kiszámithatlan n y e r e s é g e leend a gyakorlati
j o g é l e t n e k , ha, mit nem k é t l ü n k , ez i n d í t v á n y viszh a n g r a talál szentszékeinknél. Azért-e, h o g y az egyh á z j o g nem t á r g y a az ü g y v é d i v i z s g á k n a k , vagy
mert kevesebb az e s e t e k száma, m e l y e k b e n illetékességénél fogva a s z e n t s z é k bíráskodik: annyi tag a d h a t a t l a n , hogy j o g á s z a i n k e téren k e v e s e b b gyakorlati ismeretekkel b i r n a k , mint a t ö r v é n y e k s
eljárási szabályok e g y é b nemeiben. C s a k nemrég
h a n g z o t t el — t e r m é s z e t e s e n nem p á r t o l t a t v a —
egy felszólamlás az o r s z á g g y ű l é s e n , bizonysága
annak, hogy a t. képviselő ur a szentszéknek még
illetőségét sem ismeri. M é g gyakoribb az esetek
száma, melyekben a f e l e k és ügyvédek a k á n o n j o g
tételeinek gyakorlati alkalmazása i r á n t m a g u k a t
nem t á j é k o z h a t j á k azon biztonsággal, mely főleg
ü g y v é d e k r e nézve a s z a b a d mozgást l e h e t ő v é teszi.
V é g r e e g y előítélet l e e n d ezáltal legyőzve, mely a
szenszékeket z á r t k o z o t t s á g g a l vádolja.
Szerk.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Törvényhozás a többi német államokban.
Áttérünk a többi német államokra
és azon mozzanatokra, melyeket azok
az ujabb törvényhozás illetőleg a codi-

ficatio terén feltüntettek. De mielőtt
ezeket tüzetesebben fejtegetnök: tekintsünk vissza a törvények tekintetébeni
korábbi állapotokra, melyekből az ujabb
és legújabb irányok fejlődtek.

A német birodalom, daczára ugy az
egyes néptörzsek — mint terület tekintetébeni szakadozottságának és ennek
folytán az irott törvények és szokásokra nézve is elágazodottságának, magánjogi tekintetben mégis bizonyos
egyformaságot és összhangzást tanusitott, ugy hogy aXIII-dik századig még
mindig el lehetett mondani, miszerint a
canonjog mellett, mely a római birodalom szétbomlása óta minden keresztyén
népeknél polgári jogkérdésekben is
használtatott, egy úgynevezett közönséges német magánjog is létezett. Mert
h a b á r sokaknál azon eszme erős hitté
látszott emelkedni a német birodalom
virágzó korában, hogy a római birodalom a németben folytatja életét és a
világuralom a német királyokra mint
utódaikra szállott át (sőt Miksa császár
még 1495 ben is magát Constantin és
Justinián utódának nevezte): mindamellett a köz- és magánjog csaknem
egészen német nemzeti volt, és a mi rómaitörvénynek tartatott és ismertetett,
annak csak egy kis töredékéről mondható.
A XlII-dik században a római jognak némi ismerete Olaszhonból, melynek egyetemein a római jog tanítása
nagy hévvel folyt, a német birodalomba
is áthatott; és noha az u. n. Sachsenspiegelre nem volt befolyással, de a
Schwabenspiegel és utána következett
törvénykönyvekben a római mesterek
növekedő tekintélye már észrevehető, a
mennyiben egyes esetekben a római
tekintélyekre hivatkozások történtek,
melyek azonban a hazai jogban csak
némi módosításokat eredményeztek.
A XV-dik század közepétől s még
határozottabban annak végétől kezdve
az i f j ú német jogtudomány mindinkább
a római jog felé fordult. Az olasz, franczia s később a német egyetemeken
képzett jogászok, doktorok a tudomány

terén, a tanácsban és a törvényszékeknél a római jog tekintélyét képviselték,
a mint azt akkor érthették. Ezen sajátságos fordulatot a jog tekintetében
azon rajongás okoz*a, mely az ókori
műveltség után akkoron annyira uralgott. A nemzeti nyelvnek művelését a
görög és latin háttérbe szorította épen
ugy, mint az u. n. „renaissance styl"
az építkezés terén és a formákban a
germán stylfc. A jogtudósok is felkapták a régi római formát, anélkül hogy
annak szellemét felfogták volna.
Jellemzők ezen korra nézve az u.n.
Beschiverden
der bairischen
Ritterschcift von 1499. következő helyei: „In
judicibus intolerabilis error. Non enim
eliguntur judices more antiquo, sed
inulti juris roinani professores, pauei
magistratus, nobiles, atque provinciales. — Cuin jus municipale servandum
sit, etantiquae consvetudínes pro legibus habendae sínt, fit ut multa his contraria fiant, unde decéptioncs, errores,
et turbae oriuntur. Ilii enim juris professores nostrum morém ignorant, nec
etiam sí sciant, illis nostris consvetudinibus quidquam tribuere volunt."
Hasonló befolyást vívtak ki maguk
részére a római jog tudorai többfelé is.
A német nemzeti jog ugyan sem eltörölve, sem kizárva nem lett, de az uj
tudós birák azt sem nem ismerték közelebbről, sem nem tiszl élték, legfölebb
akkor, ha az római szavakban mintegy
elburkoltatott.
A tudomány és törvényszéki gyakorlat ezen u j irányának lassan-lassan
lett megerősödéséből lehet megmagyarázni azon átalános érvényt, melyre a
római jog Németországban magát a
XVI. században — a canonjognak a
reformatio általi háttérbe szőrittatásá
val — felküzdötte, mivel azt, hogy miként és mikor fogadtatott el, még eddig
sehol megírva nem találjuk, habár ma-

guk a németek is e kérdés megfejtésére
jutalom kitűzését hozzák javaslatba.
Annyi bizonyos, hogy már a XVI. században a római jognak mint „ratio
scriptalínak nem tudományos tekintélyére, hanem Justinian törvényeinek
legális autoritására hivatkoznak, „mintha (egy tekintélyes tudós szavai szerint) a görög császár azt a jövendő német birodalom számára alkotta, vagy a
német római császár és a birodalom azt
mint német birodalmi törvényt kihirdette volna"!!
A bíróságoknak egy idegen törvény
alatti szolgaság a XVI. és XVII-dik
században a legmélyebb lépcsőjén volt,
elannyira, hogy létezett egy a tudósok
és birák közt uralkodó törvény, mely
szerint a biró itélt és egy másik a nép
közt élő a nép érzületén gyökerező törvény, melyet a nép jogviszonyaiban
tisztelt és követett, melyet azonban a
birák nem tudtak, de tudni nem is akartak; és a kit azon balszerencse ért, hogy
ügyével a birákra szorult, ismeretlen
törvény szerint kapott Ítéletet. Hogy
az ily Ítéleteknek, s illetőleg magának
az ismeretlen törvénynek az élő törvényre is lassan lassan befolyása lett,
kétségbe vonni nem lehet.
A XVIII dik század közepe óta, főleg pedig a XlX-dik században a győzelem egészen ellenkező, és természetes
irány lett uralkodóvá. A Codex Maximilianeus Bavaricus volt az első, mely
elég merészséggel birt kimondani: „Das
romische Recht, ivelches zzvar ursprünglich nur den Römern gegeben, hernach
aber auch in anderen, und sonderbar
in Deutschland und hiesigen Landen
eingeführt worden, soll in Sachen, welche etioan durch einheimisches Recht
nicht genug bestimmt sind, auf schickliche, und thunliche Weise zur Hülfe
gebraucht werden.u
Hasonló értelemben intézkedett a

porosz Landrecht is, mint fennebb megjegyeztük. — Ezenfelül a tudománynak a nemzeti jog terén tett vívmányai
által a római jog igen is korlátoltatott,
sőt megrázkódtatott, elannyira, hogy
ujabb időkben jelentősége jogi kútfőnek majd az u. n. közönséges német magánjog, majd pedig az u j a b b codificatio
által a lehető legkisebb mérvre szoritottnak tekinthető; mivel azon államokban,
melyek a codificatióra törekednek, vagy
a hol ez már jogérvényes eredményre
j u t o t t , mindkettő még a segédkutfők
közé sem vétetett fel. Igy szól, mint
alább látni fogjuk, a már életbe lépett
szász codex, igy a bajor javaslat is.
De mielőtt az ujabb irány ily önállást tanúsíthatott volna, milyennek
példáit imént felemiitettük, nem csekély akadályokkal kellett megvívnia,
melyeket az u. n. jogtörténelmi iskola,
átalában, s különösen a római jog terén
ellenébe gördített, és azáltal a nemzeti
jogtudomány mivelése háttérbe szoríttatott.
A jelen század harmadik tizedének
elején a tudomány egészen a római jog
történelmi átdolgozására fordult, tekintet nélkül azon jogra, mely a tudományból és a birósági gyakorlatból
előbb nemzeti alapon már szép fejlődésnek indult.
Ezen ujabb irányra alkalmul szolgáltak némely újonnan feltalált kútfők,
melyek a római jognak tisztább megismerésére nagyobb reménynyel biztattak, mint a siker, melyet eredményeztek. A buzgó tudósok ugyanis ez uton
,,azon élö összefüggést vélték beláthatónak, mely a jelent a múlthoz köti,11 közelebbről pedig e czélt következőleg
formulázták: „jogi állapotaink egész tömegében azt feltalálni, a mi valóban
római eredetű, nehogy azáltal Öntudatlanid uraltassunk
és jogi Öntudatunk
ezen római elemű köréből azt kiválasz-

tani, mi már kihaltvagy
csak a mi
A másik jelentős akadály, mely egy
félreértésünknél
fogva folytatja
tetsz- ideig a codificatiót hátráltatta, abban
életét, hogy igy azon római elemek még állott, hogy a franczia háborúk nyoél'ó részeinek kifejlődésére annál szaba- masztó súlya alóli kibontakozás után
dabb mozgási tér találtassék fel J"
egy kitűnő német jogtudós Thibaut
Nem nyomozzuk, — mint tekinté- indítványba hozta (Über die
Nothlyes tudósok megjegyzik — váljon a wendigkeit eines allgem.
bürgerlichen
jogtudomány történeti nézpontja mind- Rechts für Deutschland,
Heidelberg
azok előtt, kik ezen u j irányhoz sze- 1814.), hogy egész német birodalomra
gődtek, e tiszta felfogásban volt-e meg; nézve egy közönséges polgári törvénysem azt, hogy valódi törekvés jelenke- könyv készíttessék, hogy az által a nézik-e e ezélra azon terjedelmes mun- meteknek politikai tekintetben is anykákban, melyek a római jog valamely nyira fontos egysége, egyszersmind a
régi t a n á t fejtegetik. Annyi azonban jogtudomány és jogszolgáltatás is elötény: hogy a történelmi irány a római segittessék. Thibaut azon államok jogi
jogot nemcsak a nem jogászoknál, ha- állapotát fejtegetve, melyekben a könem még főleg a gyakorlati jogászok zönséges német j o g vala érvényben,
nagy részénél is nem kedvessé tette. És gyökeres orvoslást csak az egész német
méltán szerencsétlenségnek tekinthető, birodalomra kiterjedő, — mindennek a
hogy a legjobb talentumok egy ember mi elavult, mellőzésével, a jognak teréletén át a helyett, hogy a jogtudo- mészetes alapjaira fektetett — codifim á n y t nemzeti vagy más hasznosabb catiót sürgetett. Ellenben egy másik
irányban mivelték volna, a római jog párt Savigny, a történelmi jogi iskola
történeti nyomozásával foglalkodtak. egyik apostola után indulva, az akkori
E tudományos munkálkodás eredmé- időt a codificatióra teljesen alkalmatnyei viszonyítva a tudós készültséghez lannak állította, majd a jogtudomány
az élet és gyakorlati jogra igen cseké- és gyakorlatnak, majd magának a nélyeknek mondhatók és legfólebb is csak met nyelvnek fejletlen állapota miatt.
azt derítették fel, hogy egynéhány róMindkét nézet a követök hosszú
mainak tartott tétel vagy tan nem az, sorát vonta maga után és terjedelmes
bár mindig ilyennek tartatott és mint vitákat szült, melyeknek részletes fejilyen használtatik. Hogy az ily felfede- tegetését mellőzve, a tapasztalás oda
zés nem tartozhatik gyakorlati tekin- mutat, hogy a codiíicatio ellenei veretetben a szerencsések sorába ott, hol a séget szenvedtek; de Thibaut győzelme
római jogra hivatkozhatni, könnyen sem lett tökéletes, mert a coditicatio a
megérthető, sőt inkább a vitákat csak német birodalom egyes államaiban felnevelni képes, melyekben némely jogi karoltatott, bizottságok neveztettek,
irók kizárólag jól érzik magukat a jog- javaslatok, tervezetek készíttettek, tárélet rovására, a mi a római jog iránt az gyaltattak; és az 1848 ki mozgalmak,
utolsó négy évtizedben valódi tekinté- melyek leginkább kedvező kilátással
lyek után mondva ellenszenvet szült. biztathattak egy átalános német polMagasabb tudományi szempontból ezen gári codexre, a mint ily irányú műkötörekvés bajt nem okozott, sőt azon dések történtek is, — csakis egyedül
nyereség, melyet helyesen felfogva a közönséges német
váltórendszabályt
nyújtott, a jogrendszer kifejlődésére eredményezték.
jótékonyan hatott.
(Folytatása következik.)

Az 1743 4-iki novellaris articulusok keletkezése.
(Vége.)
(Jogtörténeti tanulmány Szilágyi Sándortól.)

VI.
J u n . 23-án az elkészített törvénykönyv,
mely összesen hét articulust foglalt m a g a 1

1

ban, b e m u t a t t a t o t t a rendeknek s felolvast a t o t t . A z 1744-iki novellaris articulusok
tulajdonkép ebből készültek, sőt nevezetes
részben ezekkel egyezők is*). De minthogy
az eltérések fő fontosságúak, s a t ö r v é n y czikk keletkezését érdekes világitásban t ü n tetik fel, ide igtatom ezen variansokat,
utalván az olvasót m a g á r a a kinyomatott
törvénykönyvre.
A praefatio s az Y. első articulus a j u r a menti formula utolsó szaváig „ I t a me deus
a d j u v e t " szorul szóra ugy, mint a n y o m t a t o t t
példányban. E z u t á n a K . K . és R . R. felterjesztése igy h a n g z i k :
Admovimus denique t u m manus tum consilia et fidelem operám, ut circa residua quoque negotia t u n c urgentiora securitatem videlicet J u r i u m ac P r i v i l e g i o r u m , tam sacra
quam profana concernentium,abrogatíonemque simul articulorum Religioni R o m a n o
Catholicae praejudiciosorum, communi stat u u m Yoto et assensu certi pariter A r t i c u l i
f o r m a r e n t u r , in quae dum desudavimus,
die 5-ta currentis Junii, exhiberi quidem et
praesentari fecit Excellentíssimus S . R o m a n i
I m p e r y Comes a Czernin, Sacrae R e g i a e
Majestatis Generális Campi-Marschalli L o cumtenens, Unionis**) Legionis C a t a p h r a c t o r u m T r i b u n u s , Armorum suae Majestatis,
in hoc P r i n c i p a t u Substitutus Praefectus,
et Commissarius Regius P l e n i p o t e n t i a r í u s
duos vicissim Articulos praeattactas m a t e rias in se complectentes, qui, quia tali cum
declaratione s u n t éxhibiti velut expressa
S u a e Majestatis mens, cum obsequio suscepti erant in haec verba:
De Príncipatus
Jurium et
Privilegiorum
tam sacra quam profana tpectantium
confir*) Eredetije az erdélyi k. kormányszék levéltárában Cista Diplomatica B. 16. Lemásolta számomra Szabó Károly barátom s ezáltal alkalmat
adott, hogy e nagyfontosságú okmányt a közönségnek bemutathatom.

Igy unitit helyett.

matione et in Approb. Const. Partis
3-ae
Titulo 1-mo Articulo 1-mo unionis
abolitione.
Articulus
Sextus.
Cum sacra Regia M a j e s t a s via legitimae
et immediatae succes3Íonis in praemissis
Articulis fusius declaratae Haereditarii h u jus P r í n c i p a t u s sui R é g i m é n suscipiens, non
saltem Rescripto 21-ma Octobris die a n n o
1740. edito, Jurium, L e g u m , Privilegiorum
ac Diplomaticarum sanctionum a Divis P r a e decessoribus suis Transylvaniae P r i n c i p a t u i
elargitarum securitati p r o s p e x e r i t , sed et
post haec pro uberius attestando M a t e r n o
suo in hunc ipsum P r i n c i p a t u m affectu
praefata J u r a , Leges, P r i v i l e g i a et D i p l o maticas Sanctiones sub 20-ma Mensis J u l y
Anni 1742-i sequentem in modum solenni
ritu tam circa sacra quam profana confirmav e r i t : Et si legem (mint a nyomtatásban,
eddig illibate simus, conservaturae.) Nos venerabundi maternum aífectum huncce a g n o scimus, g r a t a q u e mente t a m luculentum
ejusdem Documentum Articulis hisce inserendum existimavimus. E t sicuti A p p r .
Const. P a r . 3-a, Tit. l - o A r t . 1 - m u s de
unione RegDÍcolarum T r a n s y l v a n i a e et F o r mula J u r a m e n t i praecitata tum in ipso D i plomate Leopoldino, t u m in praeinserta
Sacrae Regiae Majestatis Confirmatione
L e g i A n d r e a e Regis consorius prorsus et
analogus sit, nos eundem articulum ac J u •

i•

rámenti formám et q u i d q u i d alias cum p r a e citata L e g e Andreae R e g i s coincidit, non
solum qua supremae P o t e s t a t i praejudiciosa,
sed etiam publie.ae quieti et securitati noxia
tollimus, obrogamus, extingvimus et eliminamus, in eorum vicém praeadductis h u j u s
Príncipatus Juribus, L e g i b u s Privilegiis ac
Immunitatibus per sacram R e g i a m M a j e s t a t e m , u t praemissum est, t a m circa sacra q u a m
profana benigne confirmatis, eadem verbi
Regii Sanctimonia in salvo tutoque manentibus.
De Legum et Articulorum
Religioni
tam
Latini quam Graeci Ritus Catholicae
praejudiciosorum
sublatione Articulus
Septimus.
Considerantes porro nihil pro bono p a -

triae exoptatius evenire posse, quam ut sublato penitus Partium studio,omnis discordiae
ac querimoniarum ansa eradicetur, aequum
esse existimavimus, ut sicuti securitati aliarum iu Transylvania Riligionum, quae a
Catholica utriusque Ritus discedunt, praemisso Articulo abundc prospectum, harumque Religionum plena et omnimoda L i bertás nullis circumecripta est legibus et
articulis, gravamen quoque Constatuum et
Con civium nostrorum Catholicorum tollatur,
asserta pariter iisdem plena ejusmodi et omnimoda Libertate.
Quem in finem Leges et Articulos libertati huic contrarios et Religioni Catholicae
utriusque ritus exitiosos a u t socictatis J e s u
e Transylvania proscriptionem sapientes,
vei eorum Fautores et receptatores notae
infídclitatis obnoxios reddentes, et quicquid
alias praemissae Libertati Catholicae contrariuin est, tollimus, abolemus et abroganius, a t q u e ut eadem Religio tam L a t i n i
quam Graeci ritus Catholica plena et omnimoda Libertate praesentibus suis Ilierarchiis
et Jurisdictionibus Ecclesiasticis u t a t u r ,
fruatur et gaudeat, statuimus, decernimus
et declaramus.
A d d i t a tarnen fűit vei in ipsa susceptione
annectendarum precum nostrarum mentio,
imo siquidem constiterit nobis ipsis luculentissiine, recentique semper memória, tum
Sacratissimum quondain Iinpcratorem Genitorem Suae Majestatis desideratissimum,
tum suam Majestatem Regiam iteratis vicibus jussisse ac intimari curasse, pariter in
Rescripto suo benignissimo die 20. Mártii
Anni currentis 1744. exarato, et per antelatum Commissarinm Regium oceasione propositionis suae die 12. May nobis exhibito
recentissime clementer ac materne Nos vicissim liortari et monere dignatam fuisse,
ut sicuti pari nos affectu complectitur, ita et
nos sublato omnium dissensionum semine,
depositisque partium studiis, ac redintegrata
Harmónia, omnia prout nostra debita in
suam Majestatem, Augustamque Domum
Austriacam fidelitas ac devotio, et hujus
Principatus salus et conservatio jure a nobis
exigit, mutuo inter Nos amore concludamus
et expediamus, benignae suae Majestatis
intentioni in nostrum ipsorum felicitatem
securitatemque dircctae morém geaturi. Si
qui dem porro in ipsa etiam propositione

praetitulati Rogii Commissarii Plenipontentiarii seriptis etiam exhibita duos adhuc A r ticulos prioribus jam in formám redactis
adjici, iique quid et qualia in se contineant
objeeta, praemanente, haec formalia verba
legantur.
Quo quidem stylo concinnandos Articulos, non modo sacrae Regiae Majestati placituros, sed si co quo decetmodo et authentia muniti atque Regio Throno submissi
fuerint, id suam Majestatem in luculuntum
nostrae devotionis testataeque íidelitatis D o cumentum acceptaturam, eosdeinque Articulos confirmaturam esse.
Talibus jussis et monitis salutaribus nos
universi status et ordines ex omni parte satisfacere volentes, spe denique indubia firmissime nobismet persvadentes, prout suae
Majestati ea semper fűit ab initio Regiminis
sui; ea etiam ante exhibitos etiam articulos
hos posteriores mens ac intentio benignissima, eandem post praesentatos quoque esse,
ut dissentientes aniini sponte potius componantur, et abstersis difficultatibus coalescentes in unum universitum Deo et Majestati
Regiae rem gratissimam, tum conclusis ipsis
firmitatem debita ad posteros etiam transponant solennitate, justo itaque tempore
huic unice conventioni consecrato, ut omnia
prout fidelitas ac devotio in suam Majestatem, prout salus et conservatio Principatus
hujus jure a nob : s exigebat, mutuo inter nos
amore conclusimus, et in bunc qui sequitur
devenimus consensum.
Primo. De Principatus
Transylvaniae
et Partium Regni Hungáriáé eidem reincorporatorum Trium Nationum Statuum et Ordinum Privilegiorum
tam sacra quam Profana spectantium Confirmatione et Unionis
Articulo Approb. Const. Partis 3-tiae
Tit.
1-mi comprehensae
modificatione.
Cum Sacra Regia Mejestas (egyezőleg a
nyomtatott 6-ik Articulussal e szavakig
Articulo huic inserendum
existimavimus.
Speramus autem indubie Terminus
Graeci
Ritus Unitorum stb., mint a nyomtatott példányban e szavakig: earumquae J u r i b u s
Privilegiis, Irnmunitatibus et praerogativis
prejudicio sit, ne Dominis terrestribus
Rustici acqui parentur, ac taliter nostra et majorum nostrorum merita et praerogativa
per
ejusmodi conjunctionem in pulverem cedant

(Ezen utolsó sorok nincsenek a megerősített P a r t . 3-ae Tit. 12-di Articuli 1-mi delibearticulusban).
rent status etquae ibidem Haereditario J u r i
Quod porro stb., ugy mint a nyomtat- Augustae Domus aut supremae Regiae
Authoritati praejudicant, eatenus to\latur
ványban.
In quantum vero dto. dto. e szavakig (igy tol?a?itur helyett) Nos eundem Articonvivere liceat, adeoque nova J u r a m e n t i culum stb. stb. szárul szóra mint a nyomtaformula liis saltem premissís accommodanda tott Articulus IX. . . . . absque^ ulla laesione
veniet in haec verba
supremae Authoritatis Principis
S u b Generáli Vniversorum
Formula J u r a m e n t i :
Statuum et ordinum Principatus
Ego N. J u r o per Deum vivum, et aeterTranniae et P a r t i u m eidem renum, quod omnia J u r a , Indulta, Immunitates et Privilegia stb. stb. I t a me Deus adjuaplicatarum Diaeta Cibinii Die
vet (3 szerint a KK. és RR.
felterjesztvényé23-ti a Mensis J u n y Anno 1744.
ben nincs meg a M. Therezia és férje iránti
( L . S.) Comes Adamus de Bethlen Stahüségfogadás,
mint a megerősített
Articu- tuum Praesidens mp.
lusban.)
( L . S.) Magister Sigismundus K u n ProTeneaturque quívís legitimam aetatem tonotarius mp.
( L . S.) Magister Dávid Henter Protoassecutus vei Indigenatum votumve in publica sortitus, aut officium quodvis gesturus, notarius top.
juxta hancce formulám J u r a m e n t u m Confes( L . S.) Magister Josephus Inczédi P r o sioní cujuslibet Religionis accommodandum tonotarius mp.
deponere.
A rendek a VI. és V I I . t ö r v é n y c i k k n e k
Secundo: De Articulorum Romano Catho- rájok erőszakolt alakjával nem voltak meglicae huicque Graeci Rítus vere
Unitorum elégedve. Fölterjesztcsökben habozás nélkül
Religioni praejudiciosorum
abrogatione.
ki is mondák, sőt mint elhatározák, e törConsiderantes porro nihil pro bono pá- vénytervek módosítását kérék. Mindenektriáé stb. stb. (ugy mint a
nyomtatványban felett sajnálkozásukat fejezék ki ebben, hogy
mind végig) intelligantur.
a királyasszony saját szemeivel nem nézInsuper siquidem dictorum Reverendo- heti e távol fekvő szegény ország bajait,
rum P a t r u m Socíetatis Jesu Collegium mely hasonlít azon beteghez,kinek az orvosClaudiopolitanum
stb. (mint a nyomta- ságokat nem az ágy mellől, hanem messzitott Articulus
VIII.)
ről dictálják. Azután elmondják, hogy a k.
Supplicantes demissíssime suae Majestati biztos minő fenyegetésekkel erőszakolta ráde genu velut Principi ac matri piissimae, jok ama két törvényt, melyeket azonban ők
quatenus consideratis benígnissime rationi- csak azon föltétellel & azon czéllal fogadtak
bus et momentis superius allatis, caeteris- el, hogy azoknak módosításáért országgyűque motivis praegnantissimis, quae in an- lésikig folyamodni fognak, remélvén, hogy a
nexis precibus nostris uberius explicata sünt, királyasszony őket kihallgatni és okaikat
ne dedignetur Sua Majestas Fidelium suo- méltányolni fogja. I t t felsorolják, hogy
rum subditorum preces clementer exaudire Erdélyben három nemzet teszi az állam
et loco Articulorum Sexti et Septimi per lényegét, nyomatékkal emelik ki, hogy az
íuitelatuin Commissarium suae Majestatis események minő szükségessége hozta elő
Regium exhibitoruin subsequentem nostrum a három nemzet unióját s felsorolják anConsensum in forma Articulorum Diaetali- nak szükségességét, azon reménynyel, hogy
ter conclusorum substitui indulgere, iisque ezen alaptörvénytől, a mint ezt a királyvim et robur clementissima sua authoritate asszony a statusok által formált (tehát
Regia adderc, hos etiam acquecum quinque nem a fönnebbi Czernin által hozzájuk külprioribus ratificare, roborare, in Codicem le- dött) VI-ik articulusban kifejezve találja,
gum nostrarum referri ac tam ipsa benigne nem fogja megerősítését megtagadni, megobservare, quam per alios quoscunque ob- engedvén, hogy ők annak kötelékei szerint
servari facere.
élhessenek együtt. S itt áttérnek az oláh
Cum autem in Regia propositione inti nemzetre, melyről a V l - i k és VII-ik artimatum fuerit, quod ratione Approb. Const. culusban emlékezet van. Eléggé élesenmond-

ják el, hogy e nemzet csak tűrt, a miveltségnek alsó fokán álló, s más okaikat, hogy
miért nem hiszik korszerűnek azoknak kiváltságokkal ellátását. Mindezeknélfogva
meg vannak győződve a királyasszony kegyelmességéről, hogy amaz articulusok által
a három nemzetnek nem fog praejudicáltatni ,,neque pleps illorum numerum inter
nationes faciat," sem az nem fog a földesurakkal egyenrangúvá tétetni, különben is
az oláh nemesek birván azon nemzetnek kiváltságaival, mely közt laknak. Végül a
vallásügyi dologra t é r : Conventura est denique quoad articulos, etiam religioni Romano Catholicae praejudiciosos, mutuaque
inter receptas singulas nationes desideratissima cointelligentia, stabilita jam est, tanto
nisu et laboré continuo, u t nil aliud desit,
quam u t Matti vestrae de genu humillime
suplicemus, dignetur hanc ipsam conventionem nostram, e cujus contextu puncta in
serie articulorum concinnata s u n t , velut
universorum S t a t u u m et Ordinum voluntatem, ad quietem et tranquillitatem publicam,
quae regnorum omnium basis est, collimantem et conclusam pro sua etiam tamquam
piissimae principis glória et voluntate acceptare nosque universos nunc et in posterum
immensa ac perpetua sua clementia, amore
et affectu Materno complecti.*)
Másnap a királyi biztos feloszlatá az országgyűlést azon kijelentéssel, hogy rövid
idő alatt a királyasszony vagy őket fogja
összehívni, vagy u j a t irand ki.
D e mi oka lett volna a királyasszonynak
más gyűlést hivni össze, midőn ez oly engedékenynek mutatkozott; lényeges törvényeket minden nagyobb ellenvetés nélkül
feláldozott, megelégedvén egy szerény felterjesztéssel. melyről azonban lényeges módósitásokat nem foglalt magában? U g y is
lett. Ugyanezen gyűlésnek még egyszer
összehívását rendelé el, s Klobusitzky püspök okt. 8-án ennek értelmében következő
körlevelet bocsáta szét: „e mai postán érkezett Felséges asszonyunk kegyelmes decret u m a , melyben a Diaetáról minapiban a
Felséges Ausztriai ház örökös successiójáról
formált articulusokról és a Felséges Nagy
Herczegtől kegyelmesen acceptált corregenti áj ár ól felküldött alázatos Informatiónkra

kegyelmesen resolválta ő Felsége azon articulusoknak confirmálását és azoknak confirmálva nemsokára Méltóságos Substitutus
Commendans Generális ő Excellentiája, mint
már ennekelőtte emiitett Diaetára Deputatus Regius Commissariua Plenipotentiarius
által exhibeáltatását, és arra a végre a nyári
feriákra nézve félbenszakadott Diaetának
continuáltatását, ugyanazon articulusoknak
modalitate, legalitate et solennitate debitis
consummáltatását figálván maga ő Felsége
annak terminussát ad 12-m diem affuturi
Mensis Novembris, helyét pedig Nagy-Szebent, az hová indicáltatott volt. Parancsolj u k azért Authoritate Guberniali, hogy a
tulajdon ő Felségétől praefigalt terminusra
ide Szebenbe, in persona sub poena Articulari irremissibiliter exigenda compareálni
homagialis kötelességének tartsa.*)
A kitűzött napon a gyűlés összeült. Miután a szokásos országgyűlési ügyeket elvégezték, nov. 23-án megküldé a rendeknek
a felterjesztett törvények megerősitését aug.
7-ről ellátott kelettel egy u g y a n é napon
kelt leirattal. E z , minekutánna előrebocsátja, hogy a királyné anyai szívére minő
kellemes hatással volt az öt első czikk egyhangú keletkezése, ekkép f o l y t a t j a : et quemadmodum isthoc fidelitatis ac devotionis
amorisque vestri argumentum in nos, augustamque domum Austriacam specíali modo
testatum inter Cimelia regiae domus nrae
reponendum ex aequo aestimavimus, ita eosdem quinque articulos quin ut palam vobis
sit non modo quam longe nunquam non a
mente nra alienum fuerit, et etiamnum sit
subsequentes quoque duos Articulos T r a n sylvaniae statibus pro imperio obtrudere,
aut suffragiorum libertatem, debitis obsequiis ac reverentiae legibus circumscriptam
ullatenus coarctare sed et quantum preces
vestrae apud nos locum mereantur sextum
quoque et septimum articulos eo tenore,
quo a vobis compilati sunt, u t ut septimum
pro materiarum diversitate in plures divisum, clementer confirmare dignitae sumus,
et quia sexto articulo intuitu valachorum
graeci rítus unitorum explanationem benignae intentioni nraehaud dissonamaddidistis,
liberique exercitii receptarum in Trannia
religionum libertati, ac mutuae Nationum

*) Kézirat, gr. Kemény Sámuel gyűjteménye
*) Ngos Mikes ur gyűjteményében levő erede181—186.11.
tiről.

j u r i u m legumque conservationi m a g i s consultum ire cupitis, nos etiam iis benigne annuimus ea clementissima mente u t siquidem
r e g n o r u m et provinciarum felicitas confidelitate conjuncta arcto quasi vinculo magis
conservanda speratur quicunque super observandis, trium in illo Principatu nro receptarum nationum j u r i b u s legibus privilegiis, et reliquis in j u r a m e n t i formula, sexto
A r t i c u l o subnexa comprehensis j u r a m e n t u m
deposituri sunt, simul etiam fidelitatem nobis haereditariae p r i n c i p i , nostrisque successoribus ex augusta domo Austriaca principibus Tranniae d e b i t a m praescripta ibi
modalitate jurent, q u o d et vos p r o nostro
in vos materno amore e t vestra vicissim in
nos spectata devotione aequi bonique consulturos non ambigimus.

damentalibus tamen príncipatus legibus subj a c e r e debeant, omissa sunt, q u a ratione
tollitur omnis circa vocem legális, difficultas, v e l u t aliis in Transylvania receptis religionibus omnimoda securitas est, nullis
circumscripta legibus, nullisque coarctata
conditionibus. — H o g y azonban az ekkép
a l k o t o t t törvények ereje továbbra is fennm a r a d j o n , a királyasszony összehívta a hű
r e n d e k e t , 8 kívánja, h o g y azok kihirdettessenek , az eredeti p é l d á n y pedig az országos
levéltárban megőriztessék. *)
S a mint a kihirdetés m e g t ö r t é n t , gr.
Czernin nov. 23-iki á t i r a t a értelmében az
országgyűlés eloszlott. **)
I g y ment véghez Erdélyben annyi küzdelem után, s több törvényes f o r m á n a k erőszakolt feláldozásával a törvényesség helyreállítása. S a r e n d e k n e k el kelle az u j
törvényeket fogadniok, bár a k a r a t j o k ellenére is — mert ily módon nem lehetett reményök, hogy az, mit ők oly éles sérelemnek
t a r t o t t a k , többé orvosoltassék.

I n septimo demum articulo a nobis
confirmato vocabula Jam notas quoniam
subsequentia verba cum illi assensu statuum
et ordinum sunt introducti
et acceptati,
id
ipsum sufficienter indigitarent, neque coherentia videantur, p a r i modo, paulo inferius
t e r m i n o s : Nunc et suis limitibus
contenti,
*) Gr. Kemény Sámuel Grammatophilaceum
cum p a t r e s societatis J e s u non possent esse 195-198. 11.
deteriorÍ8 conditionis, ac alii religiosi fun**) U. o. 193-194. 11.

Tárgyalási terem.
it. A felfedező eskü kérdéséhez, rész- mészeténél fogva csak oly személyek által t é t e t h e t i k le czélnak megfelelőleg, kik
vénytársulatoknál, csödügyekben.
A Pest-Losoncz-Beszterczebányai társulat csődügyében szabad kir. Pestváros,
mint csődbíróság a felfedező eskü letétele
t á r g y á b a n m. 1865. évi nov. 13-án 63,985.
sz. a. kelt határozata által bukott társulat
főkönyvvezetőjét F u c h s Miksát a vagyonfelfedező-eskü letételére bocsátotta. E végzés ellen a perügyelő felfolyamodással élt;
minek következtében a tek. kir. váltófeltörvényszék, f. évi j a n . 24 én 236. sz. a.
hozott határozatában a most hivatkozott
végzést megmásította, és a vagyonfelfedezési-eskü letételére a b u k o t t társulat képviselőségével megbízott i g a z g a t ó tanács mind
annyi t a g j á t kötelezte, — a következő indokokból:
„Yagyonfelfedezési-eskü a dolog ter-

a v a g y o n kezelésébe rendelkezési j o g u k n á l
fogva tettleg befolyván, annak mivelő és
szenvedő állapotáról határozott tudomással
birnak; — jelen csődügyben tehát a vagyonfelfedező-esküt, — mely a b e n y ú j t o t t kimut a t á s r a hivatkozás mellett oda lészen leteendő : hogy a mivelő vagyonból mi sem
t í t k o l t a t o t t el, a szenvedő állapotban pedig
hamis tételek és álhitelezők nem adattak
elő : n e m a társulat képviselőségének meghagyásától függő és i g y korlátolt hatáskörrel e l l á t o t t könyvvezető, ki a vagyon kezelésébe s a j á t beismerése szerint be nem folyt
— 8 i g y a vagyon állásáról határozott tudomással nem bírhat, — de csakis a b u k o t t
társulat képviselőségével megbízott igazgató
t a n á c s n a k tagjai t e h e t i k le, kik a társulati
vagyon kezelésébe hivatásuknál fogva t e t t -

leg befolytak, és a kiknek a vagyon mivelo
és szenvedő állapotáról határozott tudomásuknak lenni kell."
Az eset, mint t. olvasóink látják, a csődrendt. 11. §-ára vonatkozik, mely a bukottnak azon kötelezést szabja eléje, hogy
követelési s tartozási állapotát a biróság által
kitűzendő határnapig hit alatt fedezze fel.
A közlött határozatok elvileg egyetértenek
abban, hogy felfedező eskü a részvénytársulatok csődesetében is kivántassék, —
azon eltéréssel mindazonáltal, hogy az első
biróság a társulat főkönyvvezetőjét s a másodbiróság a társulat képviselőségével megbizott igazgató tanács valamennyi tagját
kötelezte az eskü letételére.
Azon kellemes helyzetben vagyunk,hogy
olvasóinkkal a jelen esetre vonatkozólag
egyik kitűnő szaktudósunk nézetét közölhetjük, mely az előbbiektől épen az alapelvben tér cl; s egészen meddőnek tekintvén
annak vitatását, vájjon esküre egyik vagy
másik vagyonkezelő, avagy azoknak egész
tömege bocsáttassék-e: megbukott részvénytársulatoknál nem látja helyét a felfedezési
eskünek.
Nem szenved szerinte ugyanis kétséget,
hogy az eskü, akár legyen az bizonyíték,
akár pedig valamely a biróság tudomására
okvetlen szükséges körülmények kiderítésére szolgáló hivatalból elrendelendő kényszereszköz, mindig rendkivüli eszköz marad,
mely csak más bizonyítékoknak vagy módoknak hiányában alkalmazható.
A csőd megrendelésénél megkívántatik
a cselekvő és szenvedő állapotnak constantirozása; részvényes társaságoknál ezt a
társaság könyvei egészen clőállitják, mert
ezen társaságoknak más vagyona, mint a
mi a könyvben szükségkép és elmulaszthatlanul befoglalandó, nincsen, a mennyiben a
részvényesek egyéb vagyonukkal helyt állani nem tartoznak. A társaság könyvei, ha
azok különben a törvény által előirt kellékekkel birnak, hiteleseknek tartandók mind
addig, mig az ellenkező be nem bizonyittat i k ; és annálfogva az eskü, mely utoljára
is a fennebbiek szerint csak is a főkönyvre
lehetne vonatkozással, megszűnik felfedező
eskü lenni, és elfajul könyvhitelesitési esküvé, minek a fentebbiek szerint helye nem
lehet, de minek a törvényben sem találtatik
nyoma.

H a mindamellett egyes kereskedők, vagy
feltéve az esetet, közkereseti társaság megbukásának eseteiben, a felfedező eskü helyén
levőnek elismerendő, ez azon különbségből
ered, mely ama, és ez utóbbi esetek körül
fenforog. — Mert ennek az egyes kereskedőnek lehet, sőt mindig van is még külön
oly vagyona, mely az üzlethez nem tartozik,
és igy az üzletkönyvbe bevezetve nincsen,
mi egy közkereseti társaság egyes tagjaira
nézve még annál inkább áll, kik rendszerint
csak egy részét vagyonuknak fektetik be a
közkereseti üzletbe, és itt, t. i. a közkereseti
társaságoknál, b á r h a ezek is, mint ilyenek,
erkölcsi személyek, a társaság minden tagjának le kellene a felfedező esküt tennie, de
nem ám azért, hogy az, mi az üzleti könyvben van, hitelesíttessék, hanem csupán azért,
hogy ezen társasági tagoknak egyéb vagyoni állapota, melylyel helytállani tartoznak, felderittessék.
E tekintetben maga az eskü formája adja
a legvilágosabb felderítést, ha t . i . a törvény
kívánalma szerint formuláztatik, akkor csak
oda szólhat, miszerint az írásban bemutatott
kimutatása az activ és passiv állapotnak esküvel is erősíttetik. — Ha már ezen kimutatás a szabályszerű könyveknek egyedül
kivonata, és nem foglalt más vagyont is magában, akkor az eskü egészben felesleges,
mivel arra nézve a hiteles könyvekkeli öszszetartás a szükségelt hitelesítésnek törvényszerű eszköze és módja, mely meglevőn,
az eskünek mint csak szükségbeli pótló
eszköznek alkalmazását kizárja.
Ellenben, ha oda terjesztetik ki az eskü,
hogy azon könyvekben színleges tételek
nem iktattattak be, vagy valóságosak ki
nem hagyattak, hogy tehát ezen könyvek,
meg nem hamisittattak, akkor ezen eskü
nem annyira oly vagyonnak, melyről feltételeztetik a jogos birtoklás, hanem inkább
egy bűnténynek az azt elkövető általi felfedezésére lesz irányzott, ily esküt pedig sem
magán, sem bűnvádi törvényeink nem ismernek.
A bűn g y a n ú j á t akárki ellen, és igy a
bukott ellen is okadatolni kell, maga a
megbukás ténye még nem igazolja azt, s ha
van egyébként g y a n ú , az esküvel el nem
hárítható, hanem a faggató vizsgálati eljárást vonja maga után. — A bűnnek a bűnös
általi constatirozására elég az egyszerű

bevallás, s nem szükséges eskü, mig a vagyonfelfedezésnél az egyszerű bevallást nem
elégli a törvény, hanem esküt igényel, és ha
az illető daczára ezen eskünek eltitkol valamit, a csődtörvény 32-ik §-a szerint eltitkolási bűnbe keveredik. — I t t tehát nem
valamely oly bűnről lehet szó, melyet a b u kott lehetőleg előbb, hanem olyanról, melyet
elhallgatás által követett el, mely tehát az
eskü letételétől veszi keletkezését csak.
De különben is mi lehetne ezen eskünek
czéljaés eredménye? — a z ? — hogy a biróság meggyőződjék az activ és passiv állapotról? — nem, mert ez részvényes társaságnál a könyvekkel el van érve, arra pedig,
hogy vájjon egy harmadik javára beirt szenvedő összeg helyt áll-e? — semmi hatálya
nem lehet, mert amannak jogát a bukott
esküje meg nem ingathatja. Más terhére
irott tételekre nézve a törvény által nem a

K ü l ö n
— (Törvény 1866.május 5-ről,) érvényes
az egész birodalomra, a lombardvelenczei királyság kivételével, az 1 ftos s 5 ftos a. é.
bankjegyeknek az állam-kincstárra átvételére vonatkozólag. Az államnak oly helyzetbe tétele végett, hogy a külbonyodalmak s
háborúi fenyegetések által emelkedett pénzügybeni igényleteknek oly módon elégtétessék, hogy egyrészről népeimre az adó terhek növekedése ne nehezüljön, s hogy
másrészről a szilárd országos-pénzérték előkészítésében nagy pénzügyi s népgazdászati
áldozatokkal kieszközlött eddigi sikerek lehetőleg fönntartva maradjanak, — az államigazgatóság s a kiváltságos ausztriai nemö
o
ö
o
zeti bank közt 1863. január 3-án kötött
egyezmény 9. §-sára vonatkozással, — a
miniszteri tanács kihallgatása után, s 1865.
szept. 20-ról kelt nyiltparancsom alapján
rendelem, a mint következik:
I . A nevezett egyezmény 9. §-sa s a kiv.
ausztriai nemzeti bank alapszabályainak 12.
§-sa szerint, ezen itézetnél még csak egyelőre meghagyatott fölhatalmazás, 1 ftos s
5 ftos a. ért. jegyeknek forgalomban tartása
iránt, ezen törvény közzétételének napjával
fölfüggesztetik, s az ezen kategoriákbeli
bankjegye k az állam-igazgatóság terhére vé-

felfedezési eskü, hanem tagadás esetében a
pótló eskü van rendelve.*)
*) A kir. v á l t ó t ö r v é n y s z é k n e k azon nézete,
bogy a b u k o t t á l t a l leteendő felfedező esküre t ö b b
személyek b o c s á t t a s s a n a k : emlékeztet az Í855. m á j .
8-kán kiadott porosz c s ő d r e n d t a r t á s 156. § - á r a ,
mely a közadóstól a felfedező e s k ü t (Manifcstationseid), — azonban csak az ideiglenes t ö m e g g o n d n o k
vagy valamelyik hitelező j a v a s l a t a f o l y t á n , hasonlóul megkívánja, és egyszersmind a törvényszék
ítéletére bizza a n n a k m e g h a t á r o z á s á t : ,,ob der M a nifestationseid in F o l g e eines solchen A n t r a g e s
auch dem E h e g a t t e n , den e r w a c h s e n e n K i n d e r n , den
Dienstboten u n d den Gehülfen des Gemeinschuldners, so wie den zu dessen I l a u s s t a n d e g e h ö r i g e n
anderen P e r s o n e n abzunehmen i s t . u Hasonlót r e n del a harmoverai polg. p e r r e n d t . 620. §-a. „ A u c h
der E h e g a t t e des Gemcinschuldners, dessen K i n d e r
und sonstige mit ihm in derselben Familiengemeinschaft Iebende V e r w a n d t e , so wie seine D i e n s t b o t e n
sind zur A b l e i s t u n g des Manifestationseides anzuhalten, falls der C u r a t o r dies v e r l a n g t . " D e mind e n ü t t csak egyes b u k o t t a k r ó l van szó.
Szerk.

f é l é k ,
tetnek át. Ennek kö vetkeztében ezen törvény
közzétételének napjától kezdve, ezen 1 ftos s
5 ftos értékjegyek elvesztik bankjegyi minőségüket. A kiv. ausztriai nemzeti bank fölmentetik azon kötelezettség alól, hogy azokat beváltsa, azokat továbbra is mint a
nemzeti bank adósságát könyveibe vezesse,
s a bankjegyforgalom nyilvános kimutatásaiba bevonja. Ellenben ezen 1 ftos s 5 ftos
bankjegyek a jelen törvénynél fogva államjegyeknek nyilváníttatnak, az állam általeszközlendő bevonatásulcig az állam terhére tartatnak forgalomban, minden országfejedelmi
pénztár s hivatal által minden oly fizetéseknél, melyeket nem kell külön törvényes határozatok következtében pengőpénzben teljesitni, fizetésül névértékükben elfogadtatnak,
s az államnak minden oly fizetésénél is, melyeknél a pengőpénzbeni fizetés határozottan
ki nem szabatott, fizetésül névértékben adatnak. Hasonlókép a jelen törvénynél fogva,
azonban az 1856. febr. 7-ről kelt császári rendeletben (bir. törv. 1. 21. sz.), s az 1858. april
27-ről kelt nyiltparancsban bir. törv. 1. 63.
sz.) foglalt határozatok csorbítása nélkül,
mindenki kivétel nélkül köteles, ezen 1 ftos
s 5 ftos jegyeket a teljes névérték szerint
fizetésül elfogadni.

I I . A z 1 frtos s 5 frtos j e g y e k az államadósság ellenőrzése végetti bizottmány fölü g y e l e t e alá h e l y e z t e t n e k ; az köteles ezen
é r t é k j e g y e k forgalmi mennyiségét az átvétel
n a p j á n pontosan kipuhatolni, s havonkint
k i m u t a t á s t tenni közzé azoknak időszerinti
forgalmáról, minek 150 millió auszt. f r t n y i
öszletet nem szabad túlhaladni.
I I I . A kiváltságos ausztriai nemzeti
bank ezen törvénynél fogva köteleztetik, az
e g y e n é r t é k e t , az 1 ftos s 5 ftos j e g y e k beváltása iránt, az állam által elvállalt kötelez e t t s é g é r t , az 1 ftos a 5 ftos j e g y e k n e k az
államadósság ellenőrzése végetti bizottmány
közreműködése mellett kipuhatolt forgalmi
mennyisége egész összegéig, az államnak tüst é n t magasb öszletü b a n k j e g y e k b e n fizetni le.
I V . A z 1 ftos és 5 ftos államjegyek bev á l t á s á n a k időpontja s módja külön t ö r v é n y
által fog meghatároztatni.
P é n z ü g y m i n i s z t e r e m bizatik meg ezen
t ö r v é n y végrehajtásával.
Bécs, 1866. május 5.
Ferencz
József s. k. Belcredi s. k. L a r i s c h
s. k. Legfelsőbb rendeletre: L o v a g M e y e r
B e r n á t s. k.
— Átalános magyar törvénykezési
eljárás) peres és perenkivüli ügyekben a legú j a b b törvényhozás szerint. Felvilágositó
j e g y z e t e k k e l és kimeritő irománypéldákkal
birák, ügyvédek s a közélet használatára.
Második javitott és bővitett kiadás. I r t a
Ö k r ö s s Bálint, h. ü g y v é d és váltójegyző.
P e s t , 1866. K i a d j a Heckenast G u s z t á v . A
m u n k a első fele (20 iv.). A r a az egész műnek 5 f t .
— (Adalékok
a franczia
büntető statistikához.)
A „ M o n i t e u r " közzéteszi Baroch
igazságügyminiszter jelentését az 1864-diki
büntető jogszolgáltatásról. Á t a l á n csökkent
a t u d ó s í t á s szerint a b ü n t e t t e k száma. Az
assisek 1864-ben 3447 eset fölött mondott a k Ítéletet, miglen 1863-ban ezen esetek
száma 3614-re, 1862-ben 3906-ra r ú g o t t .
A z o n b a n a csökkenés csak a tulajdon ellen
elkövetett bűntetteket illetőleg jelenkezik,
a melyek száma 1941-től (1863) 1744-re
szállott alá. Ellenben a személyek ellen el-

követett b ü n t e t t e k 1673-ról 1703-ra szaporodtak. Az igazságügyminiszter ezen n ö v e k vésnek annál több jelentőséget tulajdonit,
miután némely rendű esetek, melyek a d dig büntetőjogi elbánás alá estek, a fenyitö
rendészet elé u t a s i t t a t t a k . Jelesül szaporodtak a gyermekölés, az erőszakos n e m i
közösülés, a szemérem megsértése és m é r gezés esetei. A mérgezés esetei nevezetesen 13-ról 30-ra emelkedtek. Csökkentek
a tulajdon elleni büntettek közül a csalás
s tolvajlás esetei; a csalás esetei 532ről 299-re, a tolvajláséi 2768-ról 1133-ra
szállottak alá. Baroche u r eme Örvendetes
jelenséget a növekvő jólétnek s gazdaságnak
tulajdonítja. E z e n 3447 b ű n t e t t miatt m e g jelent az assisek előtt 4252 vádlott, köztök
747 nőszemély. Ezek közül 9-en halálra
ítéltettek, 150-en élethossziglani, 784-en bizonyos időre meghatározott fogságra, 692-en
javitóházi fenyítésre, k e t t e n deportáczióra,
2-en elzáratásra (detention), 1614-en e g y szerű f o g s á g r a (enprisonnement), k e t t e n
birságra. Azonkívül 25 kiskorú egyén j a vitóintézetekbe hozattak; 1622 vádlott felmentetett. A halálra ítélt kilencz közül 5
egyénen h a j t a t o t t végre a fejvesztő Ítélet.
— Az esküdtek 2273 esetben ( 7 6 % ) v e t t e k
fel enyhítő körülményeket. — A törvényszékhez u t a s í t o t t rendészeti vétségek száma 1864ben 139,803 r a r ú g o t t , miglen 1863-ban
csak 135,817-re, 1862-ben 145,246-ra. A
vádlottak száma 169,219-et t e t t , köztök
25,926 nőszemély. E z e k közül 13,526-an
( 8 % ) felmentettek, 8989-en egy éven fölül
tartó fogságra, 77612-en e g y éven aluli fogságra s 66,104-en pénzbirságra ítéltettek
Külfölfóldi kormányoktól
Francziaország
30 bűnös kiszolgáltatását eszközlötte ki,
maga 76 egyént szolgáltatott ki. — 4 5 2 1
egyén, köztük 922 nőszemély öngyilkolással
végezte életét. — Az állampénztár költségek fejében a törvényszékeknek 4.560,463
frankot előlegezett s 4.181,387 frankot v e t t
b e , bírságok fejében azontúl 3.427,881
frankot.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk. "S^JJ
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gasztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, május 28.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hctfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól. —
Észrevételek a végrendelkezési jognak a törvényes osztályrész általi korlátolását illetőleg. (Vége.) Dr.
Karvasy Ágosttól. — Az 184%-ik évi országgyűlés. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magúnjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Törvényhozás a többi német államokban.
A magánjogi codificatio terén az
egyes államokban már előbb megkezdett munkálkodások az 1848-ki kilátások meghiusulta után újra felvétettek
és folytattattak. Igy a hesseni nhgségben, Bajorországban, — hol eddig —
„Das Civilrecht
beruhtaufverschiedenartigen Vnterlagen der Pr ovinzen und
Orte1' — az uj polg. magánjog javaslalatai 1861. óta részletekben közzététettek. Azonban jogérvényes eredményre
eddig csak Szászországban
vezettek,
melynek polgári magánjogi Codexe 1865.
márczius 1-sÖ napján már életbe is léptetett.
Nem mulaszthatjuk el, sot tanulmányaink sikerére nézve szükségesnek
véljük a legutóbb emiitett u j szász polgári codexet közelebbről is megismertetni.
A codificáló irány, mely a német
birodalom egyes államaiban ujabb időben felkaroltatott, Szászországba is behatott, a czélszerüség, sőt szükség érzetétől is vonzatva, a mennyiben ezen

ország jogi kútfőit előbb a helyi statútumok, országos törvények és a közönséges
szász jog, segéd forrásai pedig a közönséges német jog, az egyházi és római
jog képezték.
Az uj polgári törvénykönyvnek
első tervét dr. Held titkostanácsos készité, mely 1853-ban kinyomatott, és az
185y 2 -ki országgyűlésen több törvényjavaslatok megbirálására megválasztott
albizottmányok elébe terjesztetett.
Eme bizottmányok már behatólag
munkálkodtak, a midőn az államkormány az utóbb majd nyomtatásban is
közzétett, majd csak Írásban hozzá beérkezett igen jelentékeny és nagy részben tekintélyes bírálatok alkalmából,
majd a thüringi államoknak a terv
átvizsgálásábani részvétre kijelentett
óhajtásaikból kiindulva, abizottmányoknak 1854. maj. 5-ről azon utasítást
adta, hogy tanácskozmányaikat legfölebb a harmadik könyv végéig folytassák, és aztán jelentést tegyenek. Mi
ugy is történt, a kötelezettségek jogáig
terjedett tanácskozmányok eredménye
még 1854-ben felterjesztetvén.

A thüringi államoknak a terv megvizsgálásánál! részvéte csak 1856-ban
vált kivihetővé; ezek és Anhalt-Dessau
képviselői megérkezvén, egy rendkivüli
„Commissio" állíttatott össze, mely teljes gyűlésben határozott, a határozmányokat kebeléből választott — egy
elölülőből és négy tagból álló — külön
bizottmány szerkesztette, a szerkezet
ismét a teljes gyűlés elébe hozatott jóváhagyás végett. A teljes gyűlés 245,
a szerkesztő bizottmány 83. rendszerint
négyórai ülést tartott. Az egész tárgyalás 4 évet vett igénybe. Első felolvasása a megvizsgált javaslatnak 1860.
márczius végén, a második u. a. évi
május végén történt.
A commissio ekként működését befejezvén, munkálatát az államkormánynak bemutatta. Ez saját részéről helyeselvén, a rendi gyűlés elé terjesztette,
hol is igen csekély módosítással jóváhagyatván, 1863. január 2-ki királyi
rendelet által kihirdettetett és 1865.
január 9-ki kir. rendelet által 1865.
mártius 1-től az egész országban életbe
léptetett. Czime: ,,Das bürgerliche Gesetzbuch fiir das Konigreich
Sachsen
stb. Legújabb kiadása Dr. Eduárd Siebenhaar szó- és tárgymutatójával Leipzig, 1865. Druck und Yerlag der Roszberg'schen Buchhandlung."
Az imént fővonásokban előadottakból a műnek csak külső keletkezési
mozzanatai tlinnek elönkbe. De ezeknél
sokkal fontosabbak azon nézetek, elvek,
melyekből a készítők és bírálók kiindultak, s a melyek felett létrejött megállapodást maga az elkészült mű csak némi
külső jelenségekben tanusitja, mely jelenségek, a rendszert, elosztást és az
egyes jogintézményeknek elhelyezését
illetőleg csak az azok indokaiból nyerik
magyarázatukat, illetőleg felvilágosításukat.
Ezen indokokat a szász polgári tör-

vénykönyv készítői nyíltan bevallják
körülbelül a következőkben:
I. Igen elterjedt azon vélemény,
hogy a rendszeresség egy polgári törvénykönyvnek nem lényeges kelléke,
inkább arra kell ügyelni, hogy teljes
és érthető legyen. E vélemény némileg
abban leli támaszát, hogy némely ujabb
törvénykönyvek a beosztási rendszerre
nem igen gondoltak, a nélkül, hogy e
miatt haszonvehetőség tekintetében jelentősen vesztenének. De ha épen nem
feltételeztetik is a törvénykönyv tökélye annak rendszerétől: mindenesetre
az anyag beosztásának mineinüségétől
igen sok függ. Csak a jó rendszer és
beosztás adja meg a törvénykönyv felöl
már első tekintetre a bizonyítékot, hogy
abból semmi szükséges nem hiányzik;
egyszersmind kezeskedik azért, hogy
egyes szabályai egymással összefüggésben állnak, hogy benne ellenmondások
elö nem fordulhatnak.
Ennélfogva csak méltánylatot érdemel a terv, midőn eleve egy bizonyos
rendszert tűzött ki magának, melyet
követett, és melyet maga a törvénykönyv is lényegében elfogadott.
E szerint főrészei: A vagyonjog. A
követelések joga. Családi és gyámsági
— végre, az örökségi jog.
A törvénykönyv eme beosztása főpontjaiban teljesen megegyez a legtekintélyesebb ujabb jogtanitók e nembeni nézeteikkel; egyszersmind annyiból
is helyes, mivel nemcsak a különböző
tanokat, hanem ezek egyes részeit is
rokonságuk és összefüggésök szerint
állítja egybe.
A régibb u. n. római jogi rendszer
és beosztás a jelen időnek meg nem felel; mert a személyjognak már most
nincs azon jelentősége, melylyel a rómaiaknál bírt, az most inkább a családi
jogban áll, vagyis a házassági és gyámsági jogban. A családi és örökségi jog

pedig jelenleg szorosabban összefügg, a jogintézmények közös jellegét, ebből
mint a rómaiaknál, és ez okból czélszerü oly átalános tételeket kell felállítani, a
vala e részeket egymáshoz közelebb melyektőli kivételek aztán az egyes részekben fordulnak elő. De magukkal az
állitani.
II. A fennebbi állagos részeket egy átalános részben felállított szabályokugy nevezett Átalános Rész előzi meg, kal ovatosan kell bánni, és belőlük csak
mely bővebb mint a többi codexekben. akkor, és annyiban lehet hasznot húzni,
E rész átalános szempontból, vala- amennyiben azok az egyes jogintézmémint terjedelmesebb volta következő- nyeknél kivételek alá nem esnek.
III. A követelések joga szintén átaleg indokoltatik:
Ha egy polgári törvénykönyv rend- lános és különös részre oszlik. Itt az
resen van kidolgozva: az átalános rész átalános rész nem talál annyi ellenel nem maradhat; mert bármily különbö- ségre, mint a törvénykönyv összes rendzők is a jogok vagyoni, követelési, csa- szerénél és egy törvénykönyv sincs,
ládi vagy öröklési tekintetben, még is, mely ezen felosztást kisebb nagyobb
némi átalános ismerjeleik vannak, me- szerencsével nem követte volna. Hogy
lyeknémely módositásokkal közöseknek a törvénykönyv felfogott rendszerét
tűnnek elő. Oda tartozik a jogalanyok következetesen keresztülvitte és sem
természete, azok cselekvési képessége, az átalános részbe olyasmit fel nem
továbbá a jogok keletkezése, megszű- vett, mi csak a különös részben találná
nése, valamint azok megóvása a sérel- megoldását és viszont, arról mindenki
mektől és az ezekből eredő jogok külön- tüzetes vizsgálás után meggyőződhetik.
A követelések joga különös részéfélesége. A jogok eme közös ismerj elei
tekintetében oly törvénykönyv, mely nek berendezése azzal indokoltatik,
átalános részszel nem bir, két ut közül mivel a római jog rendszerét e tekinválaszthat. Vagy az ily közönséges is- tetben követni nem lehetett, mert a
merjeleknek, valahányszor előfordul- jelen szász jog szerint a szerződésből
nak, ismétlése, vagy elsö alkalommali eredő keresetjog semmi bizonyos fortüzetes előadása, és tovább, ha a tárgy mától nem feltételeztetik. Ennélfogva
ismét előfordul, arra hivatkozás által. — a jogtanárok különféle rendszereket
Az elsö ut a czél nélküli és gyakori is- állítottak fel az obligatiók jogát illetőmétléseket szüli; a másik pedig megsza- leg, melyek közt a szász jog szerkesztői
kítja azon tant, melynél legelőször leginkább elfogadottnak és megfelelőtüzetesen előadatik, és az átnézetet nehe- nek találták azt, melyet követtek és
zíti, holott az átalános rész mind azt, mi mely szerint a követelések három főközös, tüzetesen előadja; és ha nem fe- részbe osztatnak.
1. Követelések szerződésekből és ezekledjük, hogy még több szabály van,
melyeket ha egy törvénykönyvet rend- hez hasonló viszonyokból.
2. Tiltott cselekményekből.
szeresen akarunk előállítani, a különös
3. Különféle okokból.
részekben igen nehéz előhozni: az átaIV. Nem csekély nehézséget okolános rész hasznát, sőt szükségét tagadzott az ajándékozásnak elhelyezése. E
nunk nem lehet.
Azonban a törvénykönyv egyes ré- nehézségnek és az ez okozta véleményszei közt az átalános rész az, melynek különbségnek alapja az ajándékozás
kidolgozása legtöbb nehézséggel jár. természetében rejlik, mely szerint az a
Mert „abstractio" utján ki kell találni jognak csaknem összes területébe be-

vág. Tárgya lehet minden vagyoni,
követelési jog; előfordulhat élők közt,
valamint halál esetére; valóságos átadással is végbemehet, vagy igéret,
szerződés által. Innét magyarázható,
hogy némelyek azt a tulajdonszerzés
módjai közé, mások a szerződések közé
vették, még mások az átalános részben
szólnak róla a szerződések mellett. A
szász codex szerkesztői egyikét sem
követték, hanem azt mint jogügyletet
a követelések joga különös részébe, a
halál esetérei ajándékozást az öröklési
jogba, a kötelességellenest a kötelesrészrőli tanba helyezték. Ezenfelül, hol
annak szüksége mutatkozott, másutt is
emiitik p. o. a házastársak közti ajándékozást, az ajándékozásbóli szavatosság kérdését illetőleg.
Mert az ajándékozási Ígéretnek szerződési jellege van, és ha különben az
ajándékozás az átalános részbe tétetnék, mégis arról szerződési tekintetben
különösen is kellene szót tenni; és ha
egészen az átalános részben adatnék
elő, oly fogalmakat előzne meg, melyeknek ismeretét még ott feltenni nem
lehet, ilyenek pedig az ajándékozás tilalma a házastársak közt, mely a családi jogban, a halálesetrei ajándékozás
pedig valamint a kötelességellenes, az
öröklési jogban, illetőleg a köteles részben van illető helyén.
V. Hasonló vita tárgya a kötelesrész elhelyezése. Legtermészetesebb helyén volna, ugy látszik, a végrendelet
nélküli öröklésnél, mert a köteles-rész
mintegy végrendelet nélküli örökjogra
m u t a t , azon sajátsággal,hogy nem más
intézkedés hiányában, hanem épen a
végrendelkező akarata ellenében érvényesithető. Azonban a kötelesrésznek
a végrendelet nélküli öröklési joggali
eme rokonsága még annak természetét
egészen ki nem meriti, sőt inkább oly
jogi tekintetek merülnek fel körülötte,

melyek, mint p. o. az örökségböli kizárás, a végrendeleti öröklésből nyeri teljes felvilágosítását. Azonfelül, ha tekintjük, hogy a kötelesrész élők közti
intézkedésekre is hatálylyal bir, oly
viszonyokra kell tekintettel lenni, melyek a végrendelet nélküli örökléstől
igen távol esnek. A jogtanitók nagy
része a kötelesrészt a szükségörökségnél adja elő, a végrendeleteknél némelyek azok belső kellékeinél, mások a
végrendeleti örökjog végén. Ezen elhelyezés igazolható ugyan a római jogból,
de törvénykönyvbe nem illik, különösen
ebbe, mely sztikség-örökjogot (Notherbrecht) nem — csupán kötelesrészjogot ismer; továbbá a delationak alapj á u l a végrendeleti és végrendeleten
kivüli örökjogon felül még az öröklési
szerződést is elfogadta. — Némelyek
végre azt az öröklési jog végére helyezik, az örökös nélküli hagyaték elébe,
és a szász törvénykönyv is ezt követte,
meggyőződvén arról, hogy csak itt állhat kellő világában.
YI. Elmondják továbbá a szász törvénykönyv készitöi, hogy ők csupán a
polgári magánjogra voltak tekintettel,
a váltó- és kereskedelmi jogot mellőzték és mindazt a mi a telekkönyvi, gyámsági, peres és peresügyeken kivüli, a
csődeljárásra, a vadászat-, bányászat- és
vizi jogra vonatkozik, mindez külön
intézkedések tárgya levén. A családi
hitbizományokról is csak annyiban van
szó, a mennyiben azok körül magánjogi viszonyok fordulnak elő.
Különösen pedig a családi hitbizományokra nézve azoknak felállítása
tekintetében azon nézetet fogadta el,
hogy az egyéni szabadságnak a lehető
legszabadabb mozgási tér nyujtassék a
magánjogi viszonyokban, és igy teljes
intézkedési szabadság ugy élők közt,
mint halálesetére. A törvény megengedi a hitbizomány felállítását még bi-

zonyos örökösödési rend nélkül is, megengedi egyszersmind megszüntetését az
életben levő minden várományosok beleegyezésével ; ha a hitbizomány, azt is
számitva, ki a hitbizományi rendelés
szerint az első birtokos volt, a harmadik kézbe jutott (vagyis a harmadik
nemzedéknél). Ezen utóbbi intézkedés
feltétlenül szükséges volt, mert nélküle
az ingatlanok birtoka sokak közt megosztatnék, mi sem ezekre nézve kivánatos nem volna, sem az állam földmivelési érdekeinek meg nem felelne. Nehogy
azonban a harmadik nemzedéken is t u l
ható családi hitbizományok alapitásmódja végkép elvágassék, ilyenek alapítása a fejedelem jóváhagyásától tétetett függővé.
Az indokok további része majd
egyes jogintézményekre, majd a jogtudománynak fejlődési phasisaira, majd
azon okokra vonatkozik, melyeknél
fogva a szerkesztők sem a porosz Landrechtet, sem a franczia, sem az ausztriai
polgári törvénykönyvet mintául nem
követhették, noha, mint maguk is bevallják, a zürichi codexböl, mely sokban az ausztriai polgári törvénykönyvre
tekintettel volt és a követelések jogát
világosan és egyszerűen állítja elő, némely egyes esetekben egyes határozatokat átvettek. — Ezekről azonban már
fennebb emlékeztünk az illető codexek
ismertetésénél és azok feletti bírálatoknál; a jogtudomány fejlődési viszonyairól pedig a németországi jogtudományi
állapotoknál, melyek Szászországra is
vonatkoznak, tüzetesen értekeztünk.
Itt még csak azt jegyezzük meg,
hogy az u j szász codex sem az u. n.
közönséges német-, sem a római jogot
segédkutföül el nem fogadta, a 25-dik
§-ban egyszerűen és határozottan kimondván, hogy „oly jogeset, melyre
nézve a törvényben sem különös sem
átalános szabály nem található, a ha-

sonló esetekről szóló határozatok szerint ítélendő meg." E szabálynak megállapítását nem csekély viták előzték
meg, mint az indokolások tanúsítják,
végre mégis győzelemre vergődött; a
nélkül, liogy ezáltal a közönséges német- vagy a római jognak tudományi
tekintetbeni jelentősége továbbra is
kétségbe vonatott volna, sőt inkább
annak mint a jogi műveltség egyik kellékének szükséges volta újból elismertetett.
Rendszeres uj törvénykönyv mellett
azonban a római jognak segédkutföi
tekintélyt adni a szerkesztők Ítélete
szerint azért nem lehetett, mert akkor
két codex mintegy egymás mellett
állna fenn és az újnak netáni hiánya
mellett, mely talán csak képzelt lehe t,
arra történnék hivatkozás, mialatt az
ellenfél az u j codexre támaszkodik és
az ügy eldöntése csak a biró egyéni
nézetétől lenne várható, mi csak uj bajokat szülne és az u j törvénykönyv
megszilárdulását csak hátráltatná.
Ha tehát már egy rendszeres codex
készíttetett, a mi abba akár a római,
akár más idegen jogból felvétetett, nem
azért bir kötelező erővel, mivel onnét
vétetett, hanem azért, mivel felvétetett,
elfogadtatott. A felvétel történetét,
okait fejtegetni a gyakorlati életre épen
nem, hanem a tudományra tartozik. A
kútfőt, melyből vétetett valamely jogszabály, idézni a gyakorlati életben
meg nem engedhető, mivel ez csak zavarokra vezethetne, vitatkozásra a biró
és felek közt, a mit kerülni kell; erről
legfölebb ott lehetne okoskodni, ha valami csak átalános elvként vétetett át
másunnét, a hol a concret esetek is
körülirvák, melyekről az átvétel említést nem tesz. De az ily átvételt is mindenesetre kerülni kell, és ha a főelv
elfogadása szükségessé vált, meg kell
bírálni azt is, váljon némely concret

eseteket nem kell-e
átvenni?
és ha igen, ket, az egész bírálat eredményéül azt
•
»
állítja fel, hogy a bár átvizsgált terveezt elmulasztani nem szabad.
U j törvénykönyvet készíteni, s a zet sem tekinthető annyira megérettmellett még más segédkutföknek is ér- nek, hogy törvényerőre emeltethetnék.
vényt engedni netán oly ezélból, hogy 0 Némethonban a különváló codificaazok könnyebben eligazítanak, valódi tiokat kárhoztatja, egy átalános német
szegénységi bizonyítványnak volna te- jognak s törvénynek szükségét állítja
előtérbe, nem annyira politikai, mint
kinthető.
A kétes eseteket szabályozni min- nemzeti szempontból és kívánatosabbdenkor a tudomány és a gyakorlat fel- nak találta volna, ha a szász kamarák
adata leszen; az első a jogi és törvényi az uj törvénykönyvet mellőzték és inanalógiából indul a tudomány elvei kább egy átalános német törvénykönyvszerint. A birósági gyakorlaté ezt figye- nek sürgetésével a kezdeményezés dilemmel kisérni, és hol szükséges és csőségére törekedtek volna.
De habár az egyes államok a külön
czélszerü, érvényre emelni.
Bővebben: „Entwurf eines bürger- codificatio terén tovább is haladnak, ez
lichen Gesetzbuches für das Königreich nem fogja akadályozni szerinte a törSachsen nebst allgemeinen Motiven vények ugyanazonositását, sőt inkább
und Inhaltsverzeichniss. Dresden 1860." elősegíteni. Mert ezúton formulázva
Mily vélemények nyilvánulnak ezen lesz mind az, a mi közös, mind pedig a
legújabb codex felett: arról még most mi különös, abban egyetértést és megnem igen lehet szó, miután már mint állapodást hoz létre emezt, az egyes
elfogadott, 18 6 3. j anuárban hir d ettetett államok saját érdekeik szerinti szabályoki és csak 1865. márczius 1. óta van zására lehetvén hagyni. Invenient fata
életbe léptetve. De miután az 1860-ban viam! — E n n e k elérésére azonban minközzéfett megvizsgált tervezettől alig den egyes államnak oly törvénykönyvemlitést érdemlöleg különbözik, az e vel kell a nemzet előtt fellépnie, mely
felett megjelent vélemények és bírála- jogosult büszkeséggel a német erőre és
tokról emlékezni el nem mulaszthatjuk. szellemre mutasson, mi épen csak SzászA rendszerét vagyis elosztását meg- országtól várható, „mely a valódi német
támadva nem, sőt elismerésre méltatva tudomány hazájának, és a német jogtaláljuk, p. o. Stubenrauch commentar- tudományosság leghívebb gyámolának
jában az ausztriai polg. tvénykönyvhez méltán tartatik." De az átvizsgált terI. k. 110. lapon. Igy Unger-nok is fen- vezetet ilyennek bizonyára egy szakértő
nebb idézett, valamint „Der revidirte sem fogja találni.
E n t w u r f eines bürg. Gesetzbuches für
Bár Ungernek ezen Ítélete igen is
das Königreich Sachsen" czimü munká- éles, sőt egyes, a miinek külön §§-aira
jában, mely nem csekély vitát szült és azokban foglalt határozatokra vonatközte s több német tudósok közt és kü- kozó észrevételei nem is alaptalanok:
lönösen Arndts-sali válaszokat s viszon- mindazáltal sem ezek, sem maga az ítéválaszokat vont maga után. Unger bí- let nem elég erős arra, hogy a szász
rálata azonban a rendszerről hallgat, a polgári törvénykönyvnek a túlnyomó
részleteket pedig tekintve igen éles és többség által elismert czélszerüségét
épen nem kedvező, de a czáfolatok, me- mind rendszer, mind a jogintézmények
lyek követték, hasonlók Unger irányá- összeállítása és az eszmék s szabályok
ban. — Mellőzve az egyes észrevétele- megállapítása és belelrendezése tekin-

tetében meggyöngíteni, vagy annyira
leroniani képes volna. A mi még abból
mint emberi müböl hiányzik, azt a tudomány és birósági gyakorlat feladata
leszen pótolni és kiegészíteni.
Mi vár Németországra codificatio
tekintetében? váljon egyesülés-e, vagy
pedig továbbra is elkülönzö eljárás? az
a jövö titka; annyi azonban több mint
valószinü, hogy ha a polgári törvényhozás egyesítése ugy czéloztatik, a mint
Unger megengedi, illetőleg elfogadja,
hogy t. i. a külön törvénykönyvekből
majd ki fog tűnni,mi átalános, mi különös, az átalános aztán egy az egész né-

met birodalomra szóló törvénykönyvbe
fog foglaltatni, s a mi különös, az egyes
államok külön érdekeire fog hagyatni:
a törvény egysége épen nem fog eléretni,
vagy ha igy megkísértetik, aligha fog
többet érni az uj jogállapot az átalános
birodalmi és külön statutarius jog mellett, — mely utóbbi tárgyai tekintetében az elsőnél nagyobb terjedelemre is
nőheti ki magát, — mint azon államokban, hol jelenleg a közönséges német
magánjog mellett a külön statutarius
jogok s törvények is érvényny el birnak.
(Folytatása következik.)

Észrevételek a végrendelkezési jognak a törvényes osztályrész általi korlátolását illetőleg.
(Vége.)
(Dr. Karvasy Ágosttól.)

De nézzük most az emiitett ezikkben
emiitett eseteket, ezek következők:
1. Ha a gyermek szülőit erőszakos
kézrávetéssel vagy más súlyos és jelentős méltatlansággal bántalmazta.
2. Szülőit bűntettről vádolta, kivéve a fejedelmet, vagy az országot
veszélyeztető bűntetteket.
3. Szülői élete ellen méreg által
vagy más módon tör.
4. Szülői vagyonát gonoszok társaságában pazarolja. Végre
5. Ha szülőjét az ellenség kezéből
vagy a fogságból, midőn tehette, ki nem
váltotta, szabadította, vagy érette a
jótállást megtagadta.
Az országbirói értekezlet által behozott ideiglenes törvénykezési szabályok az egyenes örökösök nemlétében
az életben levő szülőknek is tulajdonitnak kötelesrészre igényt, és pedig hasonló nagyságút, mint a leszármazóknak, de azt: minő esetekben lehet a

szülőket ebből kizárni, egy szóval sem
érintik, holott ezeknek kitagadására is
előfordulhat ok;ez mindenesetre hiánya
az emiitett ideiglenes törvénynek.
Az osztrák polgári törvény (768 §.)
következő kitagadási eseteket soroz elő:
1. Ha a gyermek a kereszténységtől
elszakad.
2. Ha az örökhagyót szükségében
segitség nélkül hagyta.
3. Ha bűntett miatt életfogytig
vagy 20 évigleni börtönbüntetésre Ítéltetett.
4. Ha a közerkölesiséget botránkoztató életet megátalkodva folytat.
Ugyanezen okoknál fogva a kötelesrészből a szülők is kizárathatnak;
s különösen még akkor is, ha a gyermek nevelésére semmi gondot sem fordítottak. (769. §.)
De, kérdem, ezekenkivlil nem fordul-e
elö számtalan eset, melyben valamely
gyermek a szülök szivét legnagyobb

mértékben elkeserítheti, és oly fokú
szivtelenséget mutathat, hogy a nagy
bú és elkeseredés következtében a szülőnek szive megtörvén, halála is bekövetkezhetik a nélkül, hogy ilyen eset a
törvényben emiitettek közé sorozható
volna.
De hogyha valamely a törvényben
emiitett eset is fordul elő, p. o. hogy a
gyermek szülőit erőszakos kézrávetéssel vagy más súlyos méltatlansággal
bántalmazta, vagy szülői élete ellen
méreggel vagy más módon tört, arra,
hogy a kitagadást maga után vonja,
mindenütt szükséges, hogy ezen eset
eonstatirozva, azaz hitelesen bizonyítva
legyen, és ehhezképest az osztrák tör
vény (771. §.) is igy rendelkezik: „A
kitagadás oka akár kifejeztessék az
örökhagyó által, akár nem, az örökös
által mindig bebizonyítandó; a törvény
szavaira s értelmére alapítandó."
Akár tehát a kitagadási ok a végintézetben kifejeztetik, mint az a világos kitagadásoknál történik, akár hallgatólag valaki kitagadtatik, mint történik akkor, ha az, kit kötelesrész illetne,
a végintézetben hallgatással mellőztetik: az örökösnek mindig a kitagadásnak okát be kell bizonyítani, azaz,
meg kell mutatni, hogy a kitagadott
vagy elmellőzött egyén oly valamely
cselekvényt követett el, mely a törvény
szerint a kitagadásra okul szolgál, mert
a perrendtartásban átalánosan elfogadott elv szerint: valamely tény, mely
mellett törvényes vélelem nem liarczol, mindig az által bizonyítandó, ki
azt felhozza, hogy abból magára nézve
jogot származtasson.
De ki nem látja, hogy ezen bebizonyítás nem oly könnyű, kivéve, ha azon
eset köztudomásu, mint p. o. az osztrák
polgári törvény által érintett 1-ső és
3-dik eset, vagy a magyar törvény által
érintett 2-ik eset; de a többi eset olyan,

melyről sokszor csak a szülőnek lehet
tudomása, s melyet bebizonyítani csak
ugy lehet, ha a szülő e miatt éltében a
törvényszék előtt panaszt indított volna.
De itt kérdezni lehet, fog-e a szülő
gyermeke ellen, kitől bántalmat szenvedett, mindig panaszt indítani? Hány
szülő van, ki a közte és gyermeke közt
fenforgó viszályt nem akarja köztudomásra juttatni, mert ha azt teszi, a
gyermeket azon hátrányon kivül, mely
a kitagadásból reá nézve ered, még
más baj is érhetné, mely őt egész világ előtt megbélyegezné, és az egész
életére szerencsétlenné tehetné, mit a
szülő a gyermek háládatlansága daczára az irántai szeretetének t á n még
fenmaradó némi szikrája miatt csupa
könyörületességből elmellőzni akar, elégedvén azzal, hogy a háládatlant egészen vagy részben az örökségből kitagadja és azáltal őt háládatlansága
miatt sújtja, mit atyai szivével, családi
jóhirnevével és becsületével még előbb
megegyeztethet, mint azt, hogy a gyermekét azonkívül vád által is a fenyitő
törvényszék karjaiba büntetés végett
átszolgáltassa.
De eltekintve attól, valamely atyának olyan ok is szolgálhat alapul a kitagadásra, melyet a végintézetben nem
is akarna kifejezni, vagy ki sem fejezhet, mert valamely fennálló törvényczikkel vagy törvényes vélelemmel
szemben arra hivatkozni nem lehet,
igy p. o. noha csaknem mindenütt el
van fogadva azon elv: „Páter est quem
nuptiae parentem esse demonstrant"
mégis az atya egyes esetekben az ellenkezőről lehet meggyőződve, de a fellépés ezen meggyőződéssel azonkívül,
hogy az a legkényesebb dolgok egyike,
csak a legritkább esetekben lehetséges,
azért a szőlőtől nem kellene megtagadni azt, hogy végintézkedésében
meggyőződése szerint cselekedhessék.

Szintén,' ha a szülőnek kifakadása
örökhagyónak vagyona, tehát annak
o
esete forog fenn, felette nehéz a kita- elajándékozott része is ingatlan tárgadás okát bebizonyitani, p. o. hogy a gyakból, vagy legfölebb ingatlan társzülő a gyermek nevelését elhanya gyakra betáblázott kötelezvényekből
áll, melyeket eltitkolni nem lehet. De
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De harczol a kötelesrészt megál- ki nem t u d j a , hogy jelenleg valaki
lapító törvény ellen még két nevezetes vagyonának nagy része készpénzből,
ok, t. i. hogy ezen törvény legkönnyeb- azonkívül pedig más ingokból, p. o.
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elajándékozása vagy másra átruházása
kalmat.
minden
formaszerüség nélkül, tehát a
Kijátszathatik ezen törvény könnyen
nélkül,
hogy
az a kötelesrészre igényt
az örökhagyónak életében történt és
tartónak
tudomására
jutna, történhetitokban tartott ajándékozások által;
tik.
Egyébiránt
mindig
bajos lesz belétezik ugyan ott, hol a kötelesrész törbizonyítani,
mekkora
volt
az ajándékovény szerint fennáll, ezen kijátszás gátzónak
értéke
az
ajándékozás
idejében,
lása tekintetéből az ajándékozásra votehát
azt
is,
hogy
tiszta
hagyatéka
az
natkozó törvény, mint p. o. az országb.
ajándékozáskor
volt
értéke
felét
föl
értekezlet (ideigl. rendsz.) 8. §., mely
igy szól; „A 7. §-ban érintett kiegészí- nem üti.
Valamint tehát ujabb időben az
tésnek ajándékozás eseteiben is helye
uzsoratörvénynek
megszüntetése azon
vagyon, ha a leszármazó egyenes öröokból
javasoltatott,
minthogy általa
kösök, ezek nemlétében pedig az életczél
nem
éretik,
mivel
számtalan ut
ben levő szülök bebizonyíthatják, hogy
létezik
annak
kijátszására:
ugyanazon
az örökhagyónak tiszta hagyatéka az
okból
a
kötelesrészre
vonatkozó
törajándékozáskor volt érték felénél kevesebb, mely esetben e hiányt a meg- vénynek megszüntetése vagy legalább
megszorítása ajánlható.
ajándékozott pótolni tartozik."
De ide járul, hogy a kötelesrészrei
Szintén a 4. §. is az ajándékozási
igény
számtalan perlekedésre ad alkaljognak a kötelesrész tekintetéböli kormat,
az
igényttartó és a végintézeti örölátolását kimondja.
kösök
vagy
hagyományosok közt küAz osztrák polgári törvény pedig
lönösen,
ha
kérdés
támad, mennyiben
(951. §.) azon ajándékozásra nézve ekkelljen
a
kötelesrészbe
beszámítani azt,
ként szól: ,,Kinek az 'ajándékozáskor
mit
az
örökhagyó
éltében
leányának
származéki vannak, kiknek kötelesrészt
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dékozást nem tehet, mely értékének fe- vagy unokájának kiházasitására, vagy
lét meghaladja. Ha ezen mértéken tul közvetlenül valamely hivatalba vagy
lépett, s ezen származékok halála után bármi üzletbei lépésére adott, vagy telbebizonyíthatják, hogy tiszta hagya- jeskoru gyermeke adósságai kifizetétéka az ajándékozáskor volt értéke fe- sére fordított? mert ezen beszámítás
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Ezen törvényeknek mindazáltal csak ki nem puhatolhatok, azoknak ára időott lehet foganatot szerezni, hol az jártával változhatott; ha pedig-a tör-

vény ezen beszámítást világosan meg
nem rendeli, miként az országbírói
értek, ideiglenes törvénykezési szabályok, akkor szinte az egész törvényt,
mely a kötelesrészre vonatkozik, ki lehet játszani.
Azért legezélszerübb, ha az örökhagyó kötelesrész által a végintézkedési jogában rendszerint nem korlátoltan k és egészen reá bizatik, vájjon az,
mit az egyik gyermeke vagy unokája
kiházasitására vagy hivatalba lépésére
üzlet kezdése alkalmával töle kapott,
beszámittassék-e neki az osztálynál
vagy nem. Ö bizonyosan legjobban
fogja azt tudni, mit kelljen neki erre
nézve tekintettel az illetőknek maga
iránti viseletére cselekedni.
De lássuk most már, minő érvekkel
támogattathatnék a kötelesrész fentartása.

Legfölebb az hozathatik fel mellette,
hogy nem ritkán történhetik, hogy valaki, ki más személylyel második há
zassági frigyre lépni szándékozik, ez
utóbbi iránt oly vak szeretettel viseltetik, hogy annak a házassági szerződésben minden vagyonát, vagy annak
legnagyobb részét leköti az első házasságból született gyermekei megrövidítésével; ez főleg akkor fog történni,
hogyha a házasságot kötni akaró a
másik személynek kezéhez másként nem
juthatna.
Továbbá, hogy sokszor a másik házasságban levő örökhagyó a második
bittárs hizelkedései által oda csábittathatik, bogy az első házasságból származó gyermekeit a második hitvestárs
vagy az abból származott gyermekei
kedvéért kizárja; de még az is történhetik, hogy az örökhagyó azon kiskorú
s neveletlen gyermekek iránt, kiket az
első házasságból maga után hágy, anynyira elfeledkezik szülei kötelességéről,
hogy ezeknek neveléséről és fentartásá-

ról nem gondoskodván, minden vagyonát második hitvestársának, vagy annak
netaláni gyermekeinek vagy más roszlelkű embereknek vagy ágyasának
hagyja; már pedig azt elhárítani a törvényhozásnak kötelességében áll, mert
az államnak érdeke kívánja, hogy a
gyermekek kellő nevelésben részesüljenek; ebből láthatni, hogy a kötelesrészt megállapító törvény azon vélelemből indul ki, hogy a csupa érzékiségböl
eredő szeretet a szülőknek a gyermekek
iránti szeretetén, mely a természet
legszorosabb kötelékén alapul, egyes
esetekben tuluralkodhatik, és emezt
háttérbe szoríthatja, és igen valószinü,
hogy ezen esetek a római törvényhozóknak is lebegtek szemeik előtt, midőn
a kötelesrész iránti törvényt hozták.
Nem akarom állítani, hogy ily esetek elő nem fordulhatnak, és hogy
egyes esetekben a végintézkedő szabad
végintézkedésénél fogva annak gyermekei tán ok nélkül is kizárathatnak,
de ily esetek oly igen gyakran nem
fognak előfordulni, mert rendszerint
erős a szülőknek szeretete a gyermekek
iránt, kik azt megérdemlik.
Azért, ha a végintézkedö végrendelkezhetési jogának némi korlátolását
megengedni hajlandók volnánk, azt
csak a fönnebbi eset ekre szőri tandónak
véljük, t. i. a szülőnek második házassága esetére, mely esetben tán már a
másik házasságrai lépés alkalmával a
házassági szerződvénynek a vagyonnak
mekkora része feletti köthetésére nézve
valamely törvényes szabály az előbbi
házasságból született gyermekek javára
helyén volna, vagy azon esetre, ha a
végrendelkező épen valamely ágyasát
rendelte volna örökösének, mely esetben a római jog még a testvéreknek is
adott kötelesrészrei igényt (fratribus,
sororibus, quibus turpis persona proelata est), s mely esetben vélelmezni

kell, hogy a végintézkedő végintézkedése alkalmával tán eszének haszálatát nem birta.
De ha ilyen eset fenn nem forog, a
végintézkedő végintézkedési szabadságának korlátolása véleményünk szerint
épen nem helyeselhető; mert egy eset
ellenében, melyben tán a gyermekek ok
nélkül megrövidittethetnek, számtalan
eset állana szemközt, hol az örökhagyó
a maga természetjogában, rendelkezhetni vagyonáról, igazságtalanul korlátoltatnék a fennebb emiitett fontos
okoknál fogva.
Mitsem nyom a kötelesrésznek védelme mellett azon állitás, ho^y igen
sok törvényhozás, p. o a franczia, a porosz, az osztrák, azt elfogadta, mert erre
csak azt lehet állítani, hogy a törvényhozások ennekelőtt a római (valamint
a canoni joghoz is), túlságosan ragaszkodtak és mintegy majmolási szellem
által vezéreltetvén, azok szabályait átvitték az ujabb törvénykönyvekbe is.
A rómaijogból származott a kamatláb
meghatározása és az uzsoratörvény is,

mely jelenleg némely törvényhozás által a neinzetgazdászati tudomány követelése szerint meg van szüntetve, és
reményleni lehet, hogy az ujabb törvényhozások, valamint magukat a római jog ezen és némi más szabálya alól
már emancipálták, ugy ezentúl tán
még több szabálya alól és különösen a
kötelesrészre vonatkozó szabályai alól,
valamint a canoni jog némely szabályai
alól nemsokára emancipálandják. Kívánatos is, hogy honunkban a régi magyar
jognak azon szabálya, melynél fogva a
szerzett javakról mindenki szabadon
intézkedhetett, és a kötelesrész nemhagyása miatt úgynevezett querela inofficiosi testamenti nem támasztathatott,
megint ujdon feléledjen (a nélkül, hogy
az ősi javakra nézve a régi korlátolást
bekellene hozni); — mely törvény, valamint némely más honi örökösödési törvényünk, nemzetünk jogi érzületének,
gondolkodásmódjának jobban felel meg,
mint az idegen származású kötelesrész,
mely tudtunkra nagy simpathiát az
országban nem talált.

Az 1843 4. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)

I. A munkálatok közt első helyen áll a
büntető törvénykönyv, büntető eljárás és
börtönrendszer. Az 1840: 5. tczikk t. i. egy
országos választmányt küldött ki a most
emiitett javaslatok kidolgozására. E választmány 1841. évi decz. 1-én kezdette meg
üléseit Székelyi Majláth György országbíró
elnöklete alatt, s mindjárt a másod;k ülésen
alválasztmányokat szervezett azon főelvek
megállapítása iránt, melyek a rendszeres
munkálatokban zsinórmértékül szolgáljanak.
Az irányelvek a közös választmány elé terjesztettek, s kellő vizsgálat után megállapittattak. E n n e k megtörténtével 1842. jan.
3-án a választmány két tanácsra oszlott:

egyik a börtönrendszert, másik ismét két
alosztályban a büntető törvénykönyvet és
büntető eljárást dolgozta ki. A kész munkálatok az országos választmány közös ülésében 1842. nov. 4-én olvastattak, s az 1843.
jul. 5-én tartott vegyes országos ülésnek
jelentés mellett bemutattattak.
Jelen értekezésünk kiválólag történelmi
jelleggel birván, a javaslatnak kimerítő ismertetése és bírálata czélunkon kívül esik.
Tehát csak azon kérdéseket említjük meg,
melyeket az országos választmány előlegesen megvitatott és megállapított. Es ezek:
1. A javaslatok kidolgozásával megbízott országos választmányok tanácskozásai-

nak nyilvánossága. A többség a zárt ülés
mellett szavazott.
2. Oly kerületi börtönök szükségessége,
melyekbe több törvényhatóságok elitélt
rabjai tartandók. A választmány a ker. börtönök felállítását egyhangúlag elfogadta.
3. A ker. börtönöknél alkalmazandó
rendszer. A két egymással ellentétben álló,
t. i. m a g á n - és hallgató rendszernek fogalma
abban állapíttatott meg, hogy a magánrendszer szerint rendezett fogházakban a fogoly
éjjel-nappal külön rekeszben tartatík; a hallgató rendszer mellett ellenben csak az éjt
tölti magános hálókamrában, nappal pedig
társaival közös termekben dolgozik.
A magánrendszer pártolására felhozatott, h o g y a rend és elkülönzés által, —
hozzájárulván a lelkipásztor vallásos oktatásai, a börtönzés foczéljainak, — miszerint
annak valóságos, igazságos, de egyszersmind
javitó-büntetésnek is kell lenni: a magánrendszer tökéletesen megfelel. Az elkülönzött állapot, melybe az egyén helyeztetik,
javitólag hat reá mindazért, mivel meggondolást és magábaszállást eszközöl, mindazért, mivel unalomból is dolgozni kénytelenittetvén, a henyéléstől, miből a legtöbb
vétségek erednek, elszokik. Az egészség
sem veszélyeztetik a magánrendszer által,
ha jól választott étkek, a kamrák szellőztetése s orvosi felügyelet által annak fentartására szükséges gond fordittatik, a magány
pedig az igazgató, orvos és lelkész látogatásai által enyhittetik. A magánrendszer mellett szól azon tekintet, hogy az elzárt egyénnek gonoszabb társakkali együttlét által
eszközleni szokott megromlását lehetetleníti ; szól az is, hogy a hallgatóból sokszor
áttértek már magánrendszerü intézetre, de
nincs r e á példa, hogy a magánrendszer hallgatóval cseréltetett volna fel stb. A hallgatóintézet ellen pedig felhozattak: hogy e
rendszer csak theoriában áll, de gyakorlatban ki nem vihető, m e r t főelve, úgymint a
hallgatás elve, nemcsak szóval, de jelek által is számtalan módon kijátszható, mi a
magánrendszernél nem történhetik. Vannak,
kik szenvedélytől ragadtatva követnek el
bűntetteket, a nélkül, hogy erkölcsileg megromolva volnának; ezekre káros a hallgatórendszer, mert becsületérzésök veszélyeztetik, midőn czégeres gonosztevők osztályába
boroztatnak, A magánrendszerben a bünte-

tés a birói ítéleten tul nem terjedhet; ellenben a hallgatórendszernél a rab a hallgatás
megsértésének ürügye alatt önkény szerint,
sőt ártatlanul is büntettethetik. A hallgatórendszernél alacsony képmutatás uralkodik;
sokszor épen a megátalkodottak mutatkoznak a legjobbaknak, hogy jobb osztályba
jussanak, vagy épen felügyelőkké tétessenek
stb. Az igen nagy többség a magánrendszert
fogadta el, azon kijelentéssel, hogy ezen
tárgy részletes kidolgozásával megbízandó
alválasztmány a rendszer szigorúságának,
— mennyiben a büntetés e,nemével összefér, — mérséklésére tekintettel legyen.
4. Azon kérdés: váljon a tény kérdése
felett esküdtszék itéljen-e, vagy más biróság? Többek által az esküdtszékek behozása
inditványoztatván, az általok előadott okok
lényege következőkben foglaltatik: Minden
büntető ítélet két lényeges gondolatrészeknek egyesüléséből áll. Az első, melyben valamely bűntett bizonyos egyén által elkövetettnek lenni állíttatik; a másik, melyben
a büntetőtörvény reá alkalmaztatván,a büntetés kimondatik. Nem hozhatunk Ítéletet a
nélkül, hogy a tény s törvényalkalmazás
kérdéseire megfelelnénk; s a biró, legyen
az egyes vagy többség, nem határozhat a
nélkül, hogy azon syllogismuson, habár akaratlanul, át nem menne, melynek majorja a
bűntett, minorja a törvények rávaló alkalmazása s következése az általa kimondandó
büntetés. Hol a birói hatalom egyes által
gyakoroltatik, az ítélet soha e két kérdésnek
megfelelésére nézve ellenkezésben nem állhat; mert képzelni nem lehet, hogy a biró
akkor, ha egy tettnek elkövetése, vagy arról,
hogy a törvény rá valóban büntetést szabott,
tisztában nincs: a büntetést kimondaná.
De máskép van ott, hol a közbiztonság tekintetéből, mely a birói hatalmat fontossága
végett egyesekre bizni nem akarja, e hatalom collegiumokra bizatik; mert habár itt
is a tény s törvény kérdése szükségkép elválasztatnak e g y m á s t ó l : teljességgel nem
következik, hogy azon többség, mely a büntetést kimondá, e két külön kérdésben egyenlően ítélt, s igy az egész ítélet néha csak
képzelt többségnek véleményén alapszik.
Erezték azt több országok törvényhozásai, s
nem hibáznak, kik habár az esküdtszékeket
birói institutiók közé felvenni nem akarák,
e tény s törvényalkalmazás kérdéseinek

elválasztását birói eljárásukba felvevék, — határozatára oly kérdések bízatnak, melyekre
rendes biróra bizván ugyan a tény kérdését azok alkalmatlanok. D e ebből az esküdtszéis, de olyanra, ki a törvény kérdését elhatá- kek alkalmatlansága még nem következik.
rozó bírótól elkülönözve,függetlenül mondja Midőn az esküdtszék a vétkest kimondja, ítéki ítéleteit. Midőn tehát a választmánynak lete két részből alakul össze: az 1-ső, hogy
némely tagjai ezen nézetektől vezéreltetve, bizonyos személy, bizonyos tettet, bizonyos
a tény- s törvényalkalmazás kérdésének el- körülmények alatt elkövetett; a 2-ik, hogy
különzését a büntető birói eljárás egyik a törvények ezen s ily körülmények közt
leglényegesb s elkerülhetlenebb javításai elkövetett tettet a büntettek közé sorozzák.
közé számítják: azon két ut közül, melyek Hogy az esküdtszék az első, azaz tisztán a
a dolog:o
a czél elérésére vezethetnek, s melyeknek tett kérdése fölött Ítélhet: macából
Ö
egyike, hogy a törvény kérdésétől elválasz- természetéből következik, mely szerint külső
tott tény kérdése rendes birák Ítéletére bi- cselekedetekről, minők által büntettek elközassék, másika, hogy ugyané kérdés bizonyos vettetnek, s azon körülményekről, melyekből
számú, sors által választott, becsületes s a bizonyos személynek vétkessége következtetörvény által arra alkalmasoknak jelölt pol- tik, minden józan észszel s egészséges érzégárokból álló esküdtszékek által döntessék kekkel ellátott ember épen ugy ítélhet, mint
el, melyeknél mind a vádló, mind a vádlott, a biró, ki ítéletének motivatiojára kényszerecusatiói jogánál fogva azokat, kikben nem rítve, bárminő legyen is birói ügyessége s
bízik, kizárhatván, mintegy önválasztott bí- tapasztalása, meggyőződését mégis csak oly
rái által ítéltetik: nézetök szerint az utolsó okokkal támogathatja, melyek minden józan
vala az, mely mind az igazság kiszolgálta- embert, ha az eset az ő ítéletére bizatik, ép
tásának tekintetéből, mind e nemzet alkot- ugy meggyőztek volna. A másodikra, azaz
mányos állásánál fogva egyedül üdvösnek s arra nézve: váljon bizonyos cselekedet a
czélirányosnak mutatkozik. Minden birói törvény által a büntettek közé soroztatott-e?
hatalom üdvös hatásának első leglényegesb az esküdtszék ítélő képessége még kevésbbé
feltétele a közbizalom; s átalánosan mond- vonathatik kétség alá, miután magában vihatni, hogy a birói hatalom különböző el- lágos, hogy senki oly tettért, melynek b ű rendezései közt nincs egy, mely ennyire nösségét nem ismeré, büntetés alá nem vokivétel nélkül a nép bizalmát bírná. Az es- nathatik, s igy kijelenteni: hogy a tettesek
küdtszékeknél a biró egyenesen a népből vétkességéről csak tudós birák Ítélhetnek,
lép ki, közte s a vádlott közt jogegyenlőség nem volna egyéb azon vallomásnál, hogy
létezik; ha birói tisztében eljárt, visszalép a mindazok, kiket a törvény büntető keze sújt,
nép sorai közé, s valamint érdeke vala bün- oly tettekért szenvedik büntetéseiket, metetni a gonosztettet, mely személyes bátor- lyeket csak a tudós biró s nem ők ismerének
ságát veszélyezteté : ugy az ártatlanságnak bűntetteknek, s melyekre nézve e szerint
megőrzése neki, ki mindennap igazságtalan reájok semmi imputatio — mely csak a bűnvádaknak épen ugy ki lehet téve, mint má- tettnek tudvavaló elkövetésében áll — nem
sok, közönyös soha nem lehet. Feltehető létezhetik. Sokkal nagyobbak azon nehézsétehát, hogy az esküdt biró Ítéletében csak a gek, melyek az esküdtszékek ellen az á r t a t szoros igazságot tartja szemei előtt; de lanság biztosításának tekintetéből emeltetmég valószínűbb az, ha meggondoljuk, hogy nek. Minden törvényhozás t. i. átlátva azt,
a sors által választva birói tisztéhez, mind- hogy rendes törvényszékei a közbizalomra
azon megvesztegetéseknek, melyek által a oly mértékben, mint az esküdtszékek, nem
birói igazságszeretet néha ostromoltatik, ő, számolhatnak : e hiány pótlására rendes bíaz ismeretlen, kitéve nem volt, s igy sem az róságaival némely intézeteket kötött össze,
uralkodó hatalomtól, melynek kegyeit va- melyek által az ártatlan vádlott biztosíttatik.
dászni talán épen alacsony állásánál fogva A bizonyítási rendszabályok, melyekhez a
eszébe nem j u t o t t , sem a vádlott által, kivel biró ítélete leköttetik, s a felebbvitel, mely
csak a törvényszéknél találkozik, el nem által hibái helyrehozatnak, oly garantiák,
csábittathatott. Emlittetik még, hogy a tény melyeket az esküdtszék nem adhat; s nem
s bűnösség kérdései sok esetekben egymás- hiányoznak, kik ezen oknál fogva az esküdttól elválaszthatók nem levén, az esküdteknek | székek ellen, mint melyekben 12 egyszerű

polgárnak alanyi meggyőződése határoz,
nyilatkoznak. Ámde ez ellenvetés is alaptalan. Mert azon okok, melyek valakit valaminek igazságáról meggyőznek, alanyisága
szerint különbözők, s meghatározni, mi módon b mi által győződjék meg a biró: ép oly
lehetetlen vállalat, mint ha embernek azt
akarnók szabni elébe, miként gondolkozzék.
Mert továbbá bármily ügyes és találékony
legyen is a törvényhozó, soha bizonyitási
rendszabályaiban az esetek véghetetlen különbségét kimeriteni nem fogja; s állítson
fel bár ezernyi törvényeket e részben, alkalmak fognak jőni mindig, melyekben a biró
nem találva egy alkalmazhatót rendszabályai
között, ha Ítélni akar, alanyi meggyőződésre
szorul. Mert végre e bizonyitási rendszabályok vagy ugy adatnak, hogy a vádlott elitélésére még akkor is, ha nekik tökéletesen
elég tétetett, a birónak személyes meggyőződése kívántatik ; vagy ugy, hogy e próbák
létezése mellett a biró nem követheti személyes meggyőződését, s az ellen is itéletkimondásra kénytelenittetik. Az első esetben
növekedni fog a bűntelenség, mert szükségkép számosak lesznek az oly esetek, melyekben a biró, majd mivel személyes meggyőződése ugy kívánja, majd mivel a bizonyitási
rendszabályoknak elég nem tétetett, felmenteni kénytelenittetik. A második esetben
azon lealázó helyzetbe állíttatik a biró, hogy
személyesen meggyőződve a vádlott á r t a t lanságáról, mégis bűnösségének kimondására kényszeríttetik, s igy törvényes gyilkolás akaratlan eszközévé alacsonyul. De
valamint a bizonyitási rendszabályok inkább
csak képzelt mint való biztosítást nyújtanak
a vádlottnak: ugy ott,hol rendes birák ítélnek, a felebbvitelnek biztositéka sem oly
erős, minőnek az közönségesen állíttatik.
Mert nem is emlitve itt azt, hogy felebbvitel,
szóbeli eljárástól alig képzelhető, s hogy
senki nincs, ki ezt a felebbviteli jognak szívesen feláldozná; nem is emlitve, hogy azon
esetekben, hol a biró az esküdtek véleményével ellenkezve, a vádlottat ártatlannak
hiszi, felfüggesztési jogánál fogva az esetet
u j esküdtszék elé terjesztheti, s hogy igy az
esküdtszékeknél is néha felebbvitel, s pedig
annak azon egyedüli módja létezik, mely a
vádlottnak való biztosítást n y ú j t : átláthatja
mindenki, hogy főkép ott, hol az első biró
bizonyitási rendszabályok nélkül ítélvén, a

felebbvitelnek biztositéka legszükségesebbnek látszanék, e biztosíték lehetetlen. Mert
miután ily esetben az első biró Ítéletét csak
személyes meggyőződésére alapítaná, a felsőbíró ez ítélet megváltoztatására nézve hasonlókép nem követhetne alanyi meggyőződésénél egyebet, ugy hogy a birói hatalom
bizodalmának csonkulásával, valahányszor
az első biróság ítélete megváltoztatnék, ez
oly birák személyes meggyőződése végett
történnék, kik a körülményekről csak közvetve értesitvék s itélethozásra alkalmatlanabbak. Felhozatván még e részben az is,
hogy a felebbvitelnél csak irományokból, s
igy azon benyomások szerint, melyeket a
pernek részletei az alsó biróratettek, ítéltetvén : belőle az ártatlan vádlottnak néha
csak igen csekély biztositás támad; mig más
részről az alsó bírákat hanyagságra vezetve,
általa, főkép hol a nyilvánosság s szóbeliség
biztosságot nem nyújtanak, annak helyzete
veszélyeztetik. Mondatott még, hogy semmi
a népet, az általa alkotott törvények megtartásáról annyira biztossá nem teszi, mint
azon befolyás, mely neki az esküdtszékek
által a birói hatalomra a d a t i k ; hogy semmi
a törvények iránti tiszteletet a polgárok
szivében nem erősiti annyira, mint azon
büszke öntudat, melylyel mindenki önmagát
mintegy a törvények őrzőjének tekintheti,
hogy azon magas, minden pártszellem felett
álló tekintet, mely nélkül ítélőszékek magas
tisztöket kellőleg nem teljesithetik, csak ott
áll biztos alapokon, hol ezen birói institutio létezik.
A többség ellenben nem pártolta ez u j
intézmény behozatalát. Szerinte a tény- s
jogkérdés nem minden esetben választható
külön, s igy a tény feletti Ítéletre, valamint
átalán az igazság helyes kiszolgáltatására a
jó akaraton kivül értelem és tudomány is
kívántatik. Kárhoztatták azt is, hogy az
esküdtszék, ítélethozatalában azon bizonyitási szabályok által, melyek szerint a rendes
bíróságok ítélni kötelesek, — nem korlátoltatik, sőt alanyi meggyőződése szerint,
minden próbák ellen is kimondhatja Ítéletét;
továbbá, hogy az esküdtszéki eljárásban
nincs helye felebbvitelnek. Végre a hiányokra, melyekkel az esküdtszéki intézmény
pártolói a bíróságokat vádolták, azt hozzák
fel mentségül, hogy a szóbeliség és nyilvánosság ez utóbbiaknál is alkalmazható, hogy

a recusatiói j o g már eddig is divatozott, jövőre pedig még nagyobb kiterjedésben alkalmaztathatik az itélőszékeknél is, s hogy
a nép bizalma, mint már eddig is tapasztalható, más intézeteknél is meg lehet, ép ugy,
mint az esküdtszékeknél stb.
5. A birói illetőségre nézve teljes egyenlőség állapittatott meg, — a bűntett elkövetésének helye határozván el az illetőséget.
6. Kérdésbe tétetett, hogy nyilvános legyen-e a perbeli eljárás vagy nem? Ezen
pont feletti tanácskozás közben előadatott
ugyan némelyek által, hogy tökéletes nyilvánosság, olyan, miszerint személykülönbség
nélkül müveitek s műveletlenek egyiránt
bemenetet nyerjenek, talán azért nem volna
megállapítandó, mert igy az eljárás a néptömegre nézve csak mulatságul szolgálhat;
sőt az mind azért, hogy folyamata alatt a
bűntett iránt könnyen részvét gerjeszthető,
mindazért, hogy az elkövetett bűn részletesen t á r g y a l t a t i k : mégvétek iskolájává fajulh a t n a ; de tekintetbe vétetvén más részről,
hogy müveit s műveletlenek közt határvonalt húzni szinte lehetetlen, s hogy ha
lesznek is egyes elvetemedettek, kik a perbeli eljárásból tanúságot mentenének, — a

nagyobb szám látván a polgári szabadság
feletti őrködést, s a bűnnek megfenyitését,
erkölcsileg javulni f o g é látvány által; hogy
továbbá a nyilvánosság az igazság hű kiszolgáltatásának némi biztositéka gyanánt
is tekinthető, — tapasztalhatván ki ki, mily
próbákon alapul a vádlottnak felmentése
vagy elmarasztalása; de tagadhatatlan levén még az is, hogy szabadság és nyilvánosság szoros összefüggésben áll egymással,
s hogy az utóbbi a magyar alkotmányos
életnek egyik fő jelleme : a többség a nyilvánosság elvét fogadta el, — oda utasíttatván az alválasztmány, hogy azon módokat,
melyekkel a hallgatók között a kellő rendet
fentarthatni, ugy azon eseteket, melyekre
nézve közerkölcsiség tekintetéből kivételek
teendők, javaslatában közelebbről kijelölje.
6. Azon pontra nézve, szóbeli legyen-e
a védelem s eljárás vagy nem?, határoztatott, hogy szóbeli utasítás adatván az alválasztmánynak, hogy oly alapra állítsa a
szóbeli eljárást, melynek kíséretében a felebbvitel lehetséges legyen; ellenben, hogy
a birák vitatkozása és szavazása ne legyen
nyilvános.
(Folytatása következik.)

K ü l ö n f é l é k ,
— (Acs.k. pénzügy ministerium
kibocsátvdnya 1866. april 28-ról, 18,840. sz. a.,)
érvényes az egész birodalomra. A biztosítási
szerződésektőli illetékek az 1866. apr. 20-ról
kelt legfelsőbb határozattal nyert fölhatalmazás alapján a pénzügyministerium rendeli,
a mint következik:
1. §. A biztosító társulatoknak megengedtetiK, hogy az 1862. decz. 13-ról kelt
törvény 57. F . tarifa tételében a biztosítási
szerződéseket illetőleg meghatározott, s a
biztosítás tartamárai tekintettel, az 1850.
febr. 9. s aug. 2-ki törvények 16. §-a szerint
kiszámítandó illeték helyett, a jövőre kötendő
biztosítási szerződésektől akkép fizethessék
le az illetéket, miszerint minden ezen szerződések alapján eszközlött jutaimi fizetésektől, azok tartamárai tekintet nélkül, befolyásuk mérve s időpontja szerint, az illeték a
I I . fokozat szerint lesz lefizetendő.
2. §. A kölcsönös biztosító-intézeteknél,

s afuvar-biztositásoknál az 1. §-ban emiitett
illeték a havonkint az 1. §-ban kijelölt szerződésekre befolyó jutalmak egész összege
szerint, más biztosító-intézeteknél pedig
minden egyes jutalomfizetéstől elkülönítve
lesz kiszabandó.
3. §. Ezen illetékek lefizetésének havonkint utólagosan kell történnie.
4. §. A fölebb emiitett szerződési illetékek által az államkincstár joga, a vételi bizonyítványokért az intézetektől fizetendő
illetékekhez semmi változást sem szenved, s
az ezen vételi bizonyítványokért! illeték a
biztosítási szerződésekérti illeték mellett lesz
lefizetendő.
5. §. A biztosítási szerződésekérti illeték
kiszabása- s lefizetésének a jelen rendeletben meghatározott módja csupán azon társulatoknál alkalmazandó, melyek eziránt határozottan megkeresést intéznek a pénzügyi
országos hatósághoz, s ez utóbbiakra bizq-

tik azon időpont meghatározása, melylyel
mindegyik társulatnál az u j kiszabási módnak hatályba kell lépnie.
6. §. Oly társulatok, melyek maguk számára az ezen rendelet határozatai szerinti
bánásmódot eszközlék ki, nincsenek följogosítva ettől ismét eltérni, s az előbbi kiszabási
határozatokhoz visszatérést kivánni.
7. §. Azon társulatok, melyek a jelen rendelet szerinti bánásmódhoz tartanak igényt,
minden oly szerződésektőli jutaimi fizetések
iránt, melyekre ezen rendelet alkalmazást
talál (1. §.), kötelesek külön naplót vezetni,
a szerződési illetékeket ehhez képest szabni
ki, azokat havonkint beszolgáltatni, s ugyanazon határidő alatt a töüéletes kimutatásokat a pénzügyi hatóságok elé terjeszteni.
Általában ezen naplókra, s az azok alapját képező okmányokra az 1862. decz. 13-ki
törvény 12. §-a teljes alkalmazást talál.
8. §. Ezen rendeletnek tüstént hatályba
kell lépnie.
= (Adatok
a szövetség
áttekintéséhez
Svájczban.)
A rendek tanácsa, mely a szövetségi alkotmány áttekintésének kérdésében véleményadással volt megbízva, szeptemberhó 30. befejezte ülését, október 23. a
szövetségi testület j ö t t össze,hogy e t á r g y a t
definitive megállapítsa. Azonban a szövetségi tanács azon indítványa, hogy a szövetségnek a jog adassék, az irodalmi, művészeti és ipari tulajdon biztosítására vonatkozó
törvényes határozatokat hozni: váratlan ellenmondásra talált.*) Bármint gondolkodjanak ezen ügy átalános elveiről, jelenleg
mégis a zsidó kérdéshez hasonló eltérés a
törvénytől szembetűnő, és csak is egy szövetségi törvény által látszik ezen eltérés
elmozdittathatni. Nem lehetne-e az ezen
használatban a tudománytól már régtől fogva
elitélt kifejezést „ t u l a j d o n " elkerülni?
Ennek ellenében a szövetség polgári- és
büntető törvényhozásban való engedményeinek kitágítása, különösen a kereskedelmi jog
elengedésének engedményezési joga mindkét
testületben elvettetett. Véleményünk szerint
*) D e a rendektől ismét f ö l k a r o l t a t o t t .

a különös kereskedelmi jog elkerülése kedvéért a zürichi polgári törvénykönyvet kellett volna mintául venni, mely a kereskedelmi
jogba vágó anyagokat az átalános civiljogba
szövi. A félelem, hogy a kereskedelmi jog
czime a l a t t , azon tér, melynek határai között eddigelé a kantoni polgári törvényhozás eddigelé érvénynyel bírt, rövidülést
szenvedne, e szó elvetésére bizonyára leghathatósb befolyással volt.
A rendek tanácsának igen nagy köszönettel tartozunk, hogy dr. Dubs szövetségi
tanácsosnak a szövetségi tanács valamint a
nemzettanácsi testület által elvetett a föllebbezési ügyre vonatkozó indítványát ismét
fölkarolta. U g y látszik, hogy e tanács indítványa oda megy ki, hogy az esetek kiválasztását egy alakulandó szövetségi törvénynek
átengedje; mely esetek nem mint eddig a
szövetségi tanács és a szövetségi gyülekezet,
hanem a szövetségi törvényszék által lesznek
eldöntendők.
Végül csak azt emiitjük meg, hogy a
rendek a szövetséget azon joggal akarják
folruházni, hogy a cantonokban a számüzetési büntetések visszaélése ellen való törvényt kibocsáthassa, valamint a szerencse- és
hazárdjátékok iparszerü üzlete ellen a szükséges intézkedéseket létesíthesse.
— (Kinevezések.) K i n e v e z t e t t e k Hatványi
János
városkapitány polgármesterré és Grün János nyugalmazott tanácsnok városkapitánynyá Szent G y ö r g y
szab. kir. városnál; Puza Nándor d i j n o k megyei
Írnokká U n g m e g y é b e n ; g r . Bethlen Gábor erdélyországi kormányszéki tanácsos az erdélyi kir. legfőbb törvényszékhez udvari tanácsossá e x t r a s t a t u m ;
továbbá Zöldy János m e g y e i első aljegyző m e g y e törvényszéki ülnökké, Zilcűiy János volt Békés városi törvényszéki j e g y z ő megyei másod aljegyzővé,
Placsintár György eddigi tisztb. e s k ü d t m e g y e i rendes esküdtté, Nogall László megyei alpénztárnok megyei főpénztárnokká, Dembszky Ferencz k ö z i g a z g .
i k t a t ó megyei alpénztárnokká, Blauhorn Alajos segédlevéltárnok közigazg. iktatóvá Békésmegyében ;
•Adorjáni Ráthonyi Lajos megyetörvényszéki ülnökké
Ugocsamegyében-, Létassy Alajos m e g y e t s z é k i ülnök
megyefőügyészszé, Kubányi Lajos rima-brezói alszolgabiró Rozsnyó szakaszbeli szolgabiróvá, Kuna
Jenő ezen szakaszbeli tisztb. esküdtté G ö m ö r - és Kis
Hontmegyében.

Felelős szerkesztő Ö K K Ö S S B Á L I N T .

J^g" Teljes számú példányokkal még szolgálhatunkKiadó-tulajdonos I l c c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n Pesten, 1866.
( E g y e t e m - u t e z a 4-ik szám alatt.)

Pest, junius 4.
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-liivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.
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Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graeeus regeret Latinos, graecis moribus, aufc quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wiclitigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des líechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspr'águng
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthiitiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Eríahrungen zu prüí'en und zu sicliten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
I I . Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

JogtorvenyeK.

alanyi j o g érvényesítése módjait az
életviszonyokban
meghatározzák.
I.
Az alanyi jogot mint benső isteni
Értekezésünkben a jog fogalmát a erőt láttuk nyilatkozni azonnal, a mint
személyiségből vezettük le.
az ember, személyiségének s életczéljáMinden személy részint saját ala- nak öntudatára ébred, — s a tárgylagos
nyiságában, részint külviszonyokban jogot annyiban, a mennyiben több szeél: a jog fogalmát is két szempontból mélyek, társulati közösségök szerint,
határoztuk meg, t. i. az alanyiság és annak létesítésére akaratukat s fenntárgylagosság szempontjából.
tartására erejöket egyesitik.
Az alanyi jogban változatlan örök
Alanyi jogánál fogva egyes szeméi}^
viszonyt láttunk a személy s életczélja követeli az államban mindazt, mit
közt kifejezve, a tárgylagos jogban a jóléte, mint czél, eszközül használ; a
személynek másokra kiható tevékeny- tárgylagos jogban az államhatalom
rendeli, hogy a czél minden egyesnek
ségét szabályozva.
Az alanyi jogot ugy ismertettük, kölcsönösen biztosittassék. Amaz tehát
mint képességét az embernek arra, hogy egy személynek, — ez minden egyesrendeltetése szerint kijelölt életczéljá- nek akaratnyilatkozata; amaz egyesek
ban, teljes jólétét munkálhassa és bevé- követelése az államhoz, — ez az állam
gezhesse; a tárgylagos jogot pedig, mint parancsa az egyesekhez; amaz jog s ez
összegét azon szabályoknak, melyek az [törvény, tulajdonképi értelemben.
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Egy kérdést kell még a törvény
A jogtörvények kötelező erővel
helyes fogalmának kiegészitéseül felvi- birnak, mert a jólét czélja u g y kivánja,
lágositanunk, mielőtt értekezésünkben s az államhatalomban egyesitett közerő
tovább mennénk: hogy t. i. mily állást ugy akarja.
foglal el e törvény azon fogalmak közt,
Végre a jogtörvények módosításokmelyek a személyre nézve, hasonló nak vet.vék alája, a szerint, a mint egyekényszerszabályokban, de különböző sek, vagy az életviszonyok, avagy a
hatással és eredménynyel nyilatkoznak. kor és igényei változnak.
Az ember két világ polgára: föld
Különösen lényeges a különbség az
és ég szabnak eléje törvényeket Ama- erkölcs- és jogtörvény között, tárgyára
zok természeti, ezek erkölcstörvények. és czéljára, eredetére és hatályára, a
A természet ereje részint az érzéki- tényezők akaratára s a törvény erejére
ség, részint az értelmiség körében mo- nézve.
zog és alkotja t o r o n y é i t . Törvénye
Az erkölcs tárgya azon összhangban
van a testnek,mely szerint alakul,létét áll, mit az ember érzülete, cselekvényei
fenntartja, vagy elenyészik. Törvénye és végczélja, földi léte és halhatatlan
van az észnek, mely szerint a kiilbeha- rendeltetése között az erkölcstörvétást elfogadja, gondolkozik és itél.
nyeknek megfelelő teljes egyezőséghoz
A vallás égből száll alá s isteni ki- létre; a jogtörvény azon viszonyok szajelentésből hoz erkölcstörvényeket ma- bályozásával foglalkozik, melyekbe az
gával. Törvénye van a hitnek, mely embert életczéljának eszközeire nézve,
istent ismerni, félni és szeretni tanit; más személyekkel s a személyek egyetörvénye van az erkölcsnek, mely isten temével a folytonos érintkezés hozza.
és emberek iránt kötelmeket szab
Az erkölcstörvény közelebbi végelénk; törvény, mely jót tenni paran- czélja, isten akaratának betöltésében az
csol és roszat tenni tilt; törvény, mely embert, mint erkölcsi lényt, istenhez
jutalmaz és büntet.
mint legfőbb erkölcsi jóhoz, minél köA természeti törvény egyedül az zelebb emelni, — e czélnak minden,
anyagra, az erkölcstörvény csupán a mi földi és mulandó, puszta eszközül
lélekre hat.
szolgálván; a jogtörvény czélja a kölA természeti törvény azon szük- csönös jogok és kötelmek elismeréséségesség, melylyel ellenkezőt tenni ben a jólétet e földön megvalóditani.
anyagi részünk alkotásánál fogva nem
Az erkölcstörvény közelebbi forrása
lehet; az erkölcsi törvény azon benső istennek a vallásban kijelentett akarata,
indok, melylyel ellenkezőleg cselekedni s a tényező személyeknek észszerű és
szellemi részünk hivatásánál fogva nem vallásos meggyőződése arról, mit az
üdvös.
isteni akarat, erkölcsi rendeltetésökkép
A természeti törvény örök és vál- elöszabott,; a jogtörvény forrása a szetozhatatlan, mint maga a természet; az mélyeknek egyesitett akarata a végből,
erkölcsi törvény örök és változhatat- hogy személyiségök, s minden, mi e
lan, mint maga az istenség.
fogalomból származik, külsőleg elisNem igy az állam törvényei. Ezek mertessék.
nem a személy egyes létszereiből, haAz erkölcstörvény hatálya azon
nem a természeti és erkölcsi lét egysé- benső, vallásos meggyőződéstől függ,
géből indulnak ki, s a személy jogára melyben az ember saját rendeltetését,
hatnak vissza. Ezek tehát jogtörvények. I erkölcsi czélját s istenhezi viszonyát

tetik a szerves élet szükségeit s az eszközök használatát; kijelölik az erő
fokait s a cselekvények lehetőségét;
megtanítják, mit kell és mennyit lehet
tenniök a személyeknek, egyenkint
vagy összesen, hogy a jólét az anyagiakban megszereztessék és fenntartassék.
Az ész törvényei a szükséglet arányát s a cselekvények módjait szabják
elő, — megtanítván, mikép kell cselekedniök a személyeknek, hogy czéljaikban s az eszközök választásában az
értelmiség kívánalmainak megfeleljenek.
Az erkölcstörvények lehetővé teszik, hogy a vallás isteni szabványai az
élet ezerféle viszonyaihoz utat leljenek.
Különösen a keresztyén vallás adja
nekünk ismerni a személyi méltóságot,
-— a hit láthatatlan szálaival fűzvén az
embert istenhez; ez emelkedett öntudatban hirdeti a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget a személyek között, — kárhoztatván mindent, mi ez
elvek tapodásában erkölcsi magasztos
hivatását sérti a személyiségnek; evallás áll neintö-angyalként,fölemelt ujjal,
minden egyes mellett, valahányszor a
hatalom jogokra veti kezét, melyek
sérthetlen tulajdonai a személyeknek,
— isten előtt tévén felelőssé azokat,
kik az államhatalmat kezelik; e vallás
az végre, mely egy rokon családot látván az emberiség nagy egyetemében,
gazdag forrásul szolgál mindazon jogszabályoknak, melyek az emberiséget
*) Találólag mondja Welcker: „Wenn alle am közösen illetik.
fernsten Horizont einen dunkeln Gegenstand sehen,
Mindezek elősegítő hatással vannak
— so sehen sie zuletzt allerdings einen wahren wirka
jogtörvényekre.
Es e vonatkozásban
lichen Gegenstand. Der Eine aber steht lioch, der
Andere niedrig; der Eine sieht mit gutem oder gar látjuk ezeknek első lényeges kellékeit,
mit bewaíFnetem Auge, der Andere mit trübem und melynélfogva az anyagi jó előmozdíunbewaíFnetem. So können sie denn sich keineswegs
vereinigen in dem, was sie sahen, oder in einer ge- tására, az értelem képzésére s az ermeinschaftlichen, wie durch das Gesehene bestimmten kölcsiség fenntartására kell hatniok ;
Regei ihres Handelns. So ist es mit den übersinnvalamint az első átalános minőséget,
licben Dingen und der Erkenntníss von ihnen."
melynélfogva a jogtörvényeknek terStaatslexicon 13. köt. 488.1.

felfogja, — és e felfogások szerint egyénileg különböző*); a jogtörvény szabályai ellenben tárgylagosak, külsőleg
bebizonyíthatók s mindenkire nézve
egyiránt hatályosak, — mint begyözhetök és érvényesek a tapasztalás és
logika igazságai, melyekből e szabályok
meritvék.
Az erkölcstörvény feltétlenül szükséges kötelmeket szab az akarat munkássága elé, melyeket teljesitnie kell,
hogy a tökélyt minélinkább megközelítse, — teljesitni azon szigorral, mely
semmi közönyt nem tür, semmi választást nem enged; a jogtörvény minden
személynek sérthetlen jogkört enged,
melynek határain belül, rendeltetését,
saját erkölcsi meggyőződése szerint
megvalódithatja, — minden szabad cselekvények és cselekvési módok közt
tetszése szerint választhatván.
Végre az erkölcstörvény egyedül
a legfőbb jó, az istenség iránti szeretettel és tisztelettel, nem pedig az érzéki jó és külső erőszak ingerével hat;
a jogtörvény érzéki motívumokkal s
birói kényszerhatalommal kötelez teljesítésére azoknak, miket termi, — s
mulasztására azoknak, miket nemtenni
parancsol.
A jogtörvényeknek azonban ily lényeges eltérések mellett is tekintettel
kell lenniök azon szabványokra, melyeket a természet, az ész és erkölcs írnak
a tényező személyek elé.
A természet törvényei megismer-

mészetileg lehetőknek, észszerüeknek ugy a megfelelő jogszabályok is maés az erkölcstörvényekkel egyezőknek gán- és közjogi szabályokra oszlanak.
kell lenniök.
A jogtörvények vonatkozásaiban
részint az elvont értelmiség, részint a
II.
gyakorlati élet kivánalmai nyilatkozKimutatván illő helyét s vonatko- nak, — amott az ész változhatlan elveizásait a jogtörvényeknek: a felosztásra vel, itt az élet változó érdekeivel, ott
térünk át.
örök s itt korszerű szabályokban, ott a
N a g y vonalokban előbb azon szem- bölcsészet szabálya, itt az állam akarata
pontokat jelölendjük ki, melyeket az szerint. E vonatkozásokban a jogtörvééletviszonyok, valamint a jogtörvények- nyek részint bölcsészetiek, részint tének vonatkozásai, kiterjedése és rend- telesek.
szere önként nyújtanak.
Kiterjedésökre nézve a jogtörvéAz életviszonyokban, melyek egyé- nyek részint átalános, részint különös
niek, egyéni, — melyek társadalmiak, szabályokat foglalnak magukban; —
közös akarat munkál; ott az egyesnek, amazokat az elvek közössége, ezeket az
itt minden egyesnek jóléte a czél; ott alkalmazás részletessége különbözteti
minden szabály magánérdekekből in- meg. Innen a jogtörvények is vagy
dul ki, itt valamennyi érdekek közös- átalánosak, vagy különösek.
ségéből; ott a szabályok azt határozzák
Rendszerei a jogtörvényeknek az
meg, mi a tagokat illeti, itt azt, mi a anyag és alak tekintetében különböztagok közösségét; ott a jog alanya nek; előbbi az érvényesítendő jogokat,
egyes személy, itt az állam, s e kölcsö- utóbbi az érvényesítés módjait hatánös viszonyokban minden ember ott rozza meg; amaz a törvényeknek anyagi,
mint magánszemély, itt mint állampol- emez ismét alaki részét tárgyazza. A
gár jelenkezik. Valamint tehát az élet- jogtörvények tehát részint anyagiak,
viszonyok magán- és közérdekliekre, részint alakiak.
(Folytat, követk.)

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suliayda Jánostól.)

Törvényhozás a többi német államokban.
Bocsánat egy kis eltérésért e tanulmányok elején kimondott sorrendtől a
Zürichi polg. törvénykönyvnek, — melyhez csak időközben juthattunk, — ismertetése czéljából.
A jelen mivelődési állapotnak megfelelő polg. magánjogi törvényhozásnak
szüksége a zürichi kantonban is évről
évre élénkebben éreztetett,

A legújabb időkig érvénynyel birt
törvénykönyveik voltak az u. n. Stadtund Landrecht 1715-ről, és a Stadterbrecht 1716-ról; az első legnagyobb részben régibb Ítéletek gyűjteménye, a
másik kora irmodorának és szellemének
beható tövényhozását tanúsítja. Ezek
mellett hatályban voltak a kanton némely tájain bizonyos, uri jogok és statútumok a X V I , XVII. és XVIII. századból, melyeket azonban az élet s az

államszerkezet megváltozása háttérbe az első és második könyv, vagyis a Szeszoritott. A kantonnak egysége a kü- mély- és Családi jog 1 — 473. §§. 1854,
lönféle statutarius jogok természetel- márcz. 31-én;
lenességét az életiránylatok egyforHasonló eljárás után
masága a jogok ferde és érthetlen
A harmadik könyv, vagyis a Dologi
kinyomatait ily kis területen igen is jog (Sachenrecht) ( 4 7 4 - 9 0 2 . §§.) 1854.
feltüntette. A jogtudomány előhaladása, junius 1-én;
a jelennek fokozott követelményei a
A negyedik könyv, a Követelések és
régibb törvénykönyvek puszta átvizs- Tartozások joga (Das Eecht der Fordegálásával meg nem elégedhettek, hanem rungen und Schulden) 903 —1892. §§.
egészben uj törvényhozást tettek szük- 1855. junius 1-én, végre
ségessé.
Az ötödik könyv, vagyis az Öröklési
Az uj törvényköny szerkesztésével jog 1893—2149. §§. 1856. márczius
az akkori főtörvényszéki elnök prof. dr. 1-én léptetett életbe.
Az egész törvénykönyv czime: PriKeller Frigyes bizatott meg, ki előbb
az uj zürichi törvényt tudományosan vatrechtliches Gesetzbuch für den Kanátdolgozta; de ez vonakodván, a nagy ton Zürich."
tanács dr. Bluntschlit bizta meg, a ki
Rendszeres elosztása vázlatban köis a Személy- Család- és Öröklési jog-nak vetkező:
\
első tervezetét 1844-ben, a Dolgokét
Bevezetés. A jogok alkalmazásáról
1851, az Obligatiókét 1852-ben mu- (Anwendung der Reclite)
tatta be.
I. Könyv. Személy jog 1. szak: az
A személy- és családjog a törvény- egyes emberekről, 2. a testületekről, 3.
vizsgálati bizottmánynak egy küldött- az alapítványokról.
sége által megbiráltatott, egyes részeiII. Könyv. Családi jog. 1. szak. a
ben uj tervezetbe átöntetett, és 1847-ben házassági jog. 2. Szülői jog. 3. A házaski is nyomatott, s a nagy tanács elébe ságon kívüli gyermekekről. 4. A talált
terjesztetett; de eredmény nélkül ma- gyermekekről. 5. A felsőbbségi gyámradt, — kivéve azon módosításokat, mi- ságról. 6. A szolgálati viszonyról.
ket a rokonság öröklési képessége teIII. Könyv. Dologi jog. 1. A dolgokkintetében határozott, s melyek aztán ról. 2. A birtokról. 3. Fekvöségek — 4.
az öröklési jognak változtatásait vonták Ingók tulajdonáról. 5. A Regálékról, és
maguk után.
azokból eredő jogokról 6. A szolgalmakról.
7. A reál-terhekről. 8. IngatlaHosszabb félbeszakítás után egy uj
bizottmány 1853-ban felfogta az ügyet, nokról. 9. Ingókra és vagyon tömeés a két elsö részt egészen átdolgozta, gekrei zálogjogról.
sőt a dologi jogba is bebocsátkozott. A
IV. Könyv. Követelések és tartozászemély- és családjog igy átdolgozva a sok. 1. A szerződésekről átalában. 2.
nagy tanács elébe terjesztetett, ez ta- Egyoldalú szerződésekről átadásra. 3.
nácskozmányainak tárgyául csak a mó- Visszaadási követelésekről. 4. Ügyelládosított pontokat választá, s lényegben i:ási követelésekről. 5. Követelésekről,
az egész feletti határozást tartá fenn melyek illetéktelen meggazdagulásból
magának; 1853. deczemberben végre a megtérítésre irányozvák. 6. Közösségbizottmányi javaslatot törvényerőre 3őli követelésekről. 7. Az adásvevésröl.
emelte.
8. A dolognak viszteherreli használata,
A törvénykönyv bevezetése, valamint — 9. visztehernélküli munka- és ügy-

ellátás iránti szerződésekről, 10. Viszteherreli ellátási — 11. Biztosítási —
12. Szereneseszerzödésekröl. J3. A
kezességről. 14. Bizonyos dolog előmutatására irányzott, — 15. Tiltott cselek ményekbőli követelésekről. 16. Megtérítési követelésekről a személy hibáján
kivül.
V. Könyv. Öröklési jog. A) Törvényes öröklés. 1. A rokonok törvényes
örökléséről. 2. Az eljegyzettek és házastársuk örökléséről. 3. Az örökös
nélküli vagyonról. 4. Az örökség átszállásáról. 5. Az örökség átvételének hatályairól. B) Végintézkedések
(Végrendeletek és öröklési szerződések). 6. A
köteles-részről. 7. A végrendeletről.
8. Az öröklési szerződésről. C) Szerződések egy harmadik öröksége felett. 9.
Az örökség megváltása. 10. Más szerződések egy harmadik öröksége felett.
A zürichi kantonon kivüla többi kantonok is, mint fenebb láttuk, — saját
törvénykönyveket birnak, mi oda mutat, hogy itt is ugy, mint a németbirodalomban, minden önálló kis állam
törvényhozás tekintetében inkább az
autonomiához hajlik. Igy volt ez a ró
mai birodalomban is, melyről megíratott: „unaquaeque gens sub ipso
Romano Imperio degens peculiaria
quaedam sibi, suoque coelo et solo
convenientia jura instituere atque adaptare necesse habuit." És már Cicero
is (pro Balbo) megjegyzé: ,,Sane dissimilitudo Civitatum variationem juris
habeat necesse est."
A külföldi codiíicat ionalis mozzanatok eme — bár csak vázlatbani — ismertetése után térjünk át hazánkra, és
igyekezzünk e tanulmányokat hazai érdekeinknek megfelelőiem
O
O hasznosítani.

egyedüli kútfő, melyből a magánjogi
viszonyokra szóló szabályok merittettek. Már az u. n. Quadripartitum előszavában is elmondatik: „Jus . . . . a
prima nascentis hungarici imperii origine moribus, usu atque
consvetudine
potius, quam scripto quopiam continebatur.u
A szokás képződött és fejlődött folytonosan maguk a később keletkezett
irott törvények mellett is, ezeknek —
majd anyagot nyújtva, majd őket alkalmazásukban kisérve és elősegítve —
szintén nem ritkán hasznos szolgálatokat tett. Sőt miután az irott törvények,
illetőleg országgyűlési végzemények
hosszú évek során át oly csekély menynyiségben és jobbára a magánjogi
viszonyoktól eltérő tárgyak iránt hozattak, a szokás volt csaknem azon egyedüli jogi tér, melyen a magánjogi élet
mozgott.
Időjártával a szokásos jogszabályok
és az irott törvények száma is szaporodott. Mindkettő felett kétségek merültek fel a törvényt keresők nem csekély
hátrányára. Sem az egyiknek sem a
másiknak bizonyos gyűjteménye nem
volt, legfölebb is a mit egyesek saját
használatukra készítettek és tartogattak.
E hiányt az ország érezte, és ebbéli
érzésének minden alkalommal kifejezést szerezni törekede t, de mily sikerrel, a következőkből látni fogjuk.
A törvények és törvényerővel biró
szokások összegyűjtésére vagyis inkább
megvizsgálására irányzott óhajtásnak
első írott nyomát az 1439 : 4. t. czikkben találjuk, hol ez áll „az újítások és
ártalmas szokások eltöröltessenek és lerontassanak.11 Hasonló értelmű és czélu
az 1458 : 2. t. cz.
Törvényhozás Magyarországban.
Azonban az 1486-ki törvény mint
Hazánkban épen ugy, mint minde- Hollós Mátyás nagyobb
végzeménye
nütt, a jogi szokás volt eredetileg azon (Decretum majics) az első erélyes lépés-

nek tekintendő, melylyel összes jogunk szórt, csonka, zavart és össze nem illő
ugy alaki, mint anyagi tekintetbeni ja- határozatait, végzeményeit, törvényeit
vítása és rendbeszedése czéloztatott. és szokásait egybe-füzi és olvasztja,
Egy irott törvénykönyvet szándékozott azokat fejezetekre czimekre, és czika nagy király nyújtani, mely a szokást kekre felosztja.
és az irott törvényeket, melyekről ta„Ö csupán azon törvényeket szedte
lálóan van modva: hogy ,,tantwn id mintegy csomóba és rendbe, melyeket
quod obiter in buccam veniebat, pasaim elöditöl vett, s melyeket a törvénykeprojectum et promulgatum" — megálla- zésben és ügyek vitatásában megtarpítsa, rendezze, és ekként biztos ka- tatni látott, hallott, tanult vala."
lauzul szolgáljon. De eme jó és üdvös
„Az olvasóhoz pedig igy szól: Midőn
szándék, daczára annak, hogy az azt Felséges Urunk Ulászló . . . stb. a mult
kifejezte törvénynek már előre örökös években
azon törvényeket, és
és kizárólagos kötelező erőt igyekvék azon szokásokat, melyeken ezen ország
biztosítani, mintegy maga ezen súlya törvénykezése . . . erősen nyugodott,
alatt már 1492-ben megtörvén, jobbára irott jog szabálya- s módjára elhatáörökre a papiroson maradt.
rozta volna szerkesztetni: . . . . engem
Vannak ugyan, kik azt gyanítják, vélt választandónak, hogy ezen Magyarhogy a siker hiányát az okozta volna, ország honi szokásainak és rendeleteimert a király, mint a classikai irodalom nek annyi elszórt és szerte lévő részeit
lelkes barátja és pártfogója, a törvé- mintegy egy testbe foglalva s írás által
nyeket és a jogéleteta római jog szel- felvilágosítva szállitnám át az egész
lemében szándékozott ujjá alakítani, de utókorra."
ezt ő maga sern látván czélravezetőnek,
A királyi jóváhagyás
pedig azt
visszalépett, noha egyszersmind az in- mondja: „országunk minden jogainak,
gerültséget, melyet okozott, meg nem törvényeinek, bevett és jóváhagyott
szüntette. Ezen tan azonban csakis gya- szokásainak s rendeleteinek, azoknak
nitmány, és biztos támpontokban szű- tudniillik, melyeket országunkban és
kölködik, mint alább is látni fogjuk.
különösen kir. udvarunkban az ügyek
Az 1498 : G. 1. §. a jogi szokások ítélésében, eldöntésében és itélethozásegybegyűjtését vette czélba, és e mun- ban szokás volt követni s megtartani,
kát Ádám itélőmesterre — az 1500 : egybeszedéséről, és czimekre s fejeze10. 5. §. pedig a nyolezados törvény- tekre osztásáról gondoskodást hívünkre,
székek ülnökeire bizta. Mennyire felel- országbiránk itélőmestere nemzetes
tek meg eme megbízásnak, arról tudó- Werbewezi Istvánra biztuk, hogy azok
mással nem bírunk, csak azt tudjuk, minékünk bemutattatván — megvitathogy a feladatot Verböczy István oldotta tatván — egy könyvbe foglaltassanak ;
meg, és azt is csak tőle tudjuk, hogy a — hogy már a mi magyar nemzetünk
király megbízásából, valamint e megbí- is (mint csaknem minden más nemzezás tárgyát és terjedelmét majd a szerző tek és jól bölcsen rendezett tartomáajánlásából, majd a királyi jóváhagyás, nyok) az itélethozásban és igazságszolmajd az olvasóhoz intézett szózata szö- gáltatásban ne csupa szokáson, mely
vegéből nyomozhatjuk ki.
többnyire változó s múlékony szokott
A szerző ugyanis felajánlásában a lenni, hanem biztos és maradandó
törvények és jogok bizonytalan voltá- írásban foglalt törvénykönyvön alaból indulva „az országuak eddig szét- puljon."

Ezen idézetek gondos egybevetéséből az tűnik ki: bogy Werbőczynek
nemcsak a szokások összegyűjtése vált
f e l a d a t á v á , hanem azon irott törvé
nyéké i s , melyek a peres kérdések
eldöntésére, vagyis törvénykezésre vonatkoznak; és innét van, hogy a peres
ügyekben hosszú időig csak a hármas
könyvre történt hivatkozás, és a menynyiben változások nem történtek, később is.
Az országgyűlési végzemények revisiojának és egybegyűjtésének munkája Werbőczi feladatához nem tartozott, mi onnét is kitetszik, mivel habár
azt n e m tudni világosan, mikor kapta
Werbőczy a királyi megbizást, de bizo-

nyos, hogy munkája már 1514-ben
kész volt; az o. gyűlési végzemények
összegyűjtése pedig még azalatt is,
midőn talán már dolgozott, 1504: 31.
1507: 20. t. cz. által sürgettetett, és
daczára annak, hogy a hármas könyvet az 1518: 41. (bácsi o. gyiilés) helybenhagyta, még utóbb sem szűnt meg
sürgettetni.
Mert az 1548 : 21. ezt rendeli :„jura
regni revideantur et corrigantur
Az 1550 : 10. „Reformcitio Decretorum non retardetur segniori sumtuum
suppeditationea és a 11 : „Decreti reforrnati revisio11 sürgettetik.
(Folytatása következik.)

A statistika bölcsészete.
( D r . Kolb G. után.)

I g e n kevesen t u d j á k a statistika valódi
czélját felfogni, sőt igen gyakran egészen
eltévesztik azt. Főleg néhány évtized előtt
még, annak más feladatát sem ismerték, mint,
hogy az uralkodók dicsvágyát kielégítse s
a hivatalos külfényt csillogtassa. Mennyi
módját t u d t á k a számok Összeállításának,
hogy e g y ország vagy nép társadalmi viszonyait n a g y fényben mutathassák elő! mely
fény azonban nem volt más, mint csalóka
színpadi csillám, melylyel a jelenlevő szegénységet eltakarni, v a g y a csalások és ámítások hálózatát feldíszíteni akarták.
D e állhat-e ebben a statistika lényege?
F é n y e s bizonyítékául szolgál annak, hogy
e tudomány több üres játékszernél, sőt hogy
nagy fontossággal kell bírnia, az: hogy a
tudományok emelegifjabbika, daczára a vele
annyiszor űzött visszaélésnek, daczára sokak
tudatlanságának, kik a számfelvételt vezetik, mégis mindinkább közeledik az átalános elismeréshez, — naponkint jobban hatol
be a társadalmi élet k ö r é b e , s hogy napjainkban már semmi téren sem nélkülözhetők
a statistikai ismeretek.
S o k a n azonban visszaijednek e tudománytól, m e r t azt mindig merev, visszataszitó és

száraznak tartják. Szerintünk ez tévedés, s
csak az előtt fog visszaijesztőnek és lélekölőnek tetszeni, ki nem tudja a bennfoglalt
számokat helyesen olvasni. Epen ugy, mint
visszaijesztő lesz egy soha nevelést nem élvezett emberre nézve a könyv, melynek betűit nem ismeri, vagy reánk nézve egy előttünk ismeretlen nyelvű irat. Olyan az, mint
az álló víz, melytől undorodva fordulunk el,
melynek azonban egyetlen cseppjében is,
nagyitóüvegen át egészen uj világ nyilik a
természettudós előtt. H a képesek vagyunk
azon számokat helyesen felfogni, ugy mi is
mindenütt életet és mozgást látunk kifejlődni, mindenütt vonzó érdeket, meglepő
tüneményeket, sőt a szó helyesebb értelmében csodákat találunk.
De van-e a statistikának más haszna is,
mint legfölebbnémi kíváncsiság kielégítése?
Van-e értéke és értelme az életre nézve?
Nyujthat-e némi gyakorlati hasznot?
E kérdésre feleljünk néhány példával.
Az emberi életkor hosszúságának legrégibb tudományos meghatározása az, melyet
a lángeszű Halley, az üstökös visszatérésének feltalálója kísérlett meg az 1693-ik évi
boroszlói születési és halálozási lajstromok

alapján. Ennek nyomán eredtek az élet-,
egészség- és számnélküli másféle biztosítóintézetek, s ezen alapon fejlődött azután az
egész biztosítási rendszer és intézmény; —
innen támadtak az újkor átalános messzeterjedő társulatai, melyek mostani társadalmi
állapotainknak oly hatalmas emeltyűjét képezik.
Talán nem „gyakorlati érdem" az, ha a
statistika kimutatja, mint azt nevezetesen dr.
Boudin Algirt illetőleg tette, hogy némely
vidék egészen alkalmatlan európai gyarmatosításra, sőt hogy északi és közép Európa
lakosainak úgyszólván sirjáválesz? Ugyanis
a statistika kimutatta, hogy mig Francziaországban 10,000 lakosra átlagosan 246 halálozás esik, ugyanezen számból Algírban
527 lesz a halál áldozatává, noha a gyarmatosok rendszerint a legerőteljesebb életkorból
valók, mely korból honunkban 10,000 közül
csak 100 hal meg. Midőn 1853-ban egy genfi
társaság minden áron egysvájczi telepitvényt
akart Serif mellett alkotni, a statistika nyújtotta az okokat, melyek a résztvevést megakadályozák. A vállalat szerencsétlen kimenetelét előre ki lehetett számitani, s egy
egyszerű értekezlet ezereket tartott vissza,
kik már útra készültek. De a már eltávozottak közül 14,2 százalék halt meg az első évbén (528 egyén közül 75). S miután e tényt
a statistika konstatálta, a vészteljes Serifgyarmat eszméje megszűnt.
Előbbi időkben átalános hitelre talált a
feltétlen meghonositás elve, mely szerint az
emberi természet végre minden éghajlathoz
hozzá tud szokni. Ennek következtében a
távolibb gyarmatokra küldött sereget a lehetőségig ritkán váltották fel; azon hiedelemben, hogy a halálozás mindinkább gyérülni
fog, mennél tovább marad a hadtest ugyanazon éghajlat alatt. A statistika megdöntötte
a meghonositás ez elvét, kimutatván, hogy
az emberi természet annál biztosabban vész
el, mennél tovább van a káros éghajlat befolyásának kitéve. S igy hozatott be az angol
hadi rendszerbe az előbbivel egészen ellenkező azon elv, hogy különös szükség esetén
kivül egy hadtest sohase maradjon a távolabbi gyarmatokon tovább 3 évnél. Ezen, a
statistika által eredményezett változás következménye volt, hogy mig előbb az összes
britt gyarmatokban 1000 emberre átlagosan
48,58 halálozási eset jött, e szám az ujabb

intézkedés által azonnal 24,2-re, tehát felére
szállott alá.
Az emberek minden betegségei közt leggyakoriabbak és legtöbb áldozatot követelnek az u.n. tüdőbajok, tulajdonképen a légzési szervek betegségei. E baj azonban nem
minden vidéken uralkodik egyenlően, s még
most alig lehetne a kérdésre felelni, hogy
mely vidékek az egészségesebbek. Előbb
Nizzába küldték a betegeket, mig néhány
szomorú tapasztalás bebizonyította, Hogy e
hely távolról sem bir azon előnyökkel, melyeket neki tulajdonítottak, s melyeket sokkal nagyobb mérvben leltek fel Madeirában.
Később a statistikai kutatások kimutatták,
hogy a közelebb fekvő, kevesebb úti fáradsággal elérhető s kevésbbé költséges Palermo
ugyanazon előnyöket nyújtja. De melyek
közelünkben egyik vagy másik betegségre
nézve a legalkalmasabb tájak? Aránylag
csekély lakváltozással mi sokan menekülhetnének meg a haláltól! Hogy azonban ezt elérhessük, a statistika nagyobb kifejlődése és
kiműveltetése szükséges. I g e n találólag nyilatkozik egy franczia iró, ki egyszersmind
orvos is: *) ,,Mit tudunk mi a halál okairól,
a mint azokat a statistika u t j á n t u d h a t n é k ?
Kérdezzük az orvosokat, melyek a vidékek
Francziaországban, hol legkevésbbé van elterjedve a sorvadás? létezik-e nagy különbség a tájakra nézve? a folyók közelsége előnyös-e vagy hátrányos? s egyetlenegy sem
fog határozott feleletet a d h a t n i ; holott pedig ez oly betegség, mely az emberiség tizedrészét ragadja el, mely főleg a legbecsesebb
életkort, a megnőtt ifjúságot támadja meg,
mely, mint mondják(Registrat General, 1853.)
a 15 és 30 év közti korban a halálozások felének oka; — s mely utódról utódra száll, s
gyakran, miután egész családokat boldogtalanokká tett, csak akkor éri végét, midőn
azokat tökéletesen kiirtotta. Csakis előítélet,
vagy találgatás mondat velünk némely helyet
és éghajlatot a szenvedőkre nézve kedvezőnek vagy kedvezőtlennek. Alig tudnánk tanácsot adni a családnak, mely e baj öröklésétől remegve oly tájat keres, hol legalább
a reményt bírhatná, hogy az őt üldöző vészt
kikerülheti. És mely betegség ismerhető fel
pusztításaiban könnyebben a sorvadásnál?
Kénytelenek vagyunk bevallani, hogy nincs
*) Bertillon, Montmorency főorvosa.

e nemben tárgy, mely vizsgálatra méltóbb e
egyszersmind könnyebb volna!"
Mennyi hasznos tényről fog a kifejlett statistika tudósítani, mennyire előmozdíthatja
majd, főleg a főbb betegségeket illetőleg az
emberiség üdvét, ha észszerűen kiműveltetik!
Csak a katonasorozásnál előfordulható eseteket kell figyelmesebben vizsgálnunk, és a
statistika, ha némi elővigyázat- és ismerettel
vezettetik, gyakran a legmeglepőbb eredményt fogja előtüntetni, melyből sokszor
igen hasznos tanulságot vehetni. Mert nem
lehet esetlegességnek vélnünk, sőt bizonyos,
előbb-utóbb kifürkészendő okok következményeinek kell tekintenünk, midőn F r a n cziaország egyik kerületében 100,000katonaköteles közül 118 szabadittatik fel görvély
miatt, mig egy határos kerületben ugyanazon számra 2809 esik; mely eset P a s - d e Calaisban és a mellette fekvő északi departementban valóban előfordult. Szintúgy F i nisterreben golyva miatt egyetlenegy kötelezett sem szabacíittatott fel,"mig Morbshanban
8832 (100,000 közül), - ugyszinte a fogak
hiánya miatt amott 36, itt pedig 6700 stb.
Mily nagymértékű az egyéves korban
levő gyermekek halálozása, s mi nagy a különbség ugyanazon ország egyes tartományaiban ! I g y péld. az 1861 — 1862. évben
Bajorország pfalzi kerületében 100 ujonszülött közül 22,92 halt el, mi már is rettentő
szám, mely azonban minden többi kerületben
még nagyobb volt; ugy hogy Schwaben-kerületben 43,89 és egy másik kerületben
44,02 -re növekedett. H á n y emberéletet lehetne megmenteni, ha a statistika adatai
által indíttatva kutatások és javitások történnének, s mindenütt legalább a Pfalzban
előforduló arány állíttatnék helyre.
Mily fontossággal birnak a szabatos statistikai kutatások ez irányban nemcsak közvetlenül a betegekre, de magukra az egyes
tájakra is! Egyrészről u j gyógyhelyek fognak előtűnni ott, hol eddig azok nyomait
sem gyanitják, s másrészt ismét felismerve
némely helyen a veszély nagyságát, annak
okairól és az azok elmellőzésére szükséges
eszközökről fognak gondoskodni, s többnyire
nem eredménytelenül.
Többi közt szintén kitűnő figyelmet érdemel a különböző osztályok
foglalkozásmódja az egészségrei befolyást tekintve.
Bizonyára nem lesz közönyös az, hogy a sta-

tistika bebizonyította, miszerint az állandó
hadsereg intézménye mellett a békében is
sokkal több fiatal ember hal el, mintha azok
polgári foglalkozásuk mellett m a r a d n a k ,
vagy, mint Svájczban, csak addig gyakoroltatnak a fegyverkezelésben, mig elkerülhetlenül szükséges, és csak a jelentkező szükségben hivatnak zászlóik alá a haza védelmére. Intésül szolgálhat a hadrendszer
megváltoztatására az is, hogy a fiatal férfiak
közül rendszerint kétszer annyi hal el a kaszárnyában, mintsem ha rendes foglalkozásaiknál maradnának; s jellemző, midőn oly
országban, melyből pontosabb adatokkal bírunk (Francziaország), kitűnik, hogy az
életkor hossza átalánosságban ugyan növekedőben van, de hogy egyszersmind egy
bizonyos korosztály — a 20-ik évtől a 25-ig
— kivételt képez, mely korban a halálozás
nemhogy kevesbedett volna, sőt növekedett,
de csakis a férfiaknál s nem a nőknél. (Bertillon). A r e s t a u r a t i ó ideje óta ugyanis a sereg nagyobb számra emeltetett, s Algír rendesen megkívánta áldozatait, mit figyelembe
véve, meglesz előttünk az előbbi állítás magyarázva. P e d i g az 1854 óta viselt hadjáratok még nem is voltak ide számitva.
Nem megvetendő észrevétel az is, hogy
a papok átalában tovább élnek az orvosoknál, ugy hogya járványos időket nem is véve
számba, ugyanazon helyen az előbbiek életkora átlagosan 66 évre terjed, mig az utóbbiaké alig 52-re, s egyátalában az u. n. t u dományos foglalkozások között az orvosi
karban tesz a halál legnagyobb pusztítást.
K i t ű n t az is némely vidéken, h o g y a szabómesterséggel foglalkozók 20—30 éves korukban 30 százalékon felül halnak el, s hogy
egyátalában e mesteremberek közül több
mint 40 százalék hal meg aszkórban. E z
magában véve is indítóok arra, hogy egy
részről többé nemcsak különösen a gyenge
alkatú fiuk alkalmaztassanak e mesterségre,
s más részről, amennyire lehetséges, a varrógépek használtassanak, vagy legalább oly
eszközökről legyen gondoskodva, melyek a
munkánál a görbült tartáson segitsenek, s
végre a műhelyek jobban legyenek Szellőztetve, mely szükséglet ily esetekben még
eddig oly kevéssé van méltányolva.
Legnagyobb fontossággal fognak azonban a különböző gyárak munkásaira irányzott kutatások bírni. E g y kitűnő angol te-

hetség körülbelül igy nyilatkozik: „A selyemszövettel bevont pamlagán ülő hölgy, midőn
végignéz szobáján, aligha bir mindazon szenvedések tudomásával, melyeket a szeme
előtt fekvő tárgyak készitői tűrnek. Ha
tudna beszélni a fénylő látogatójegy, talán
készítőjének most bénult kezéről szólana. A
szoba minden pompáját visszasugárzó tükröt
szikár, remegő testalkatú munkás készitette,
kit e munkánál a higanygőzök megmérgeztek. A gazdag és ékes függönyök hozzájárultak készítőjük halálos betegségéhez,
melybe őt a szövőszéknek folytonosan gyomráhozi szorítása ejtette. Még a falon levő
szőnyeg is, mely most a tavasz képét tünteti
elénk, méregtelt porzása által daganatokba
burkolta a munkás kezét. . . . S e sok baj és
vész, melyet annyira meg lehetne kisebbíteni, minden panasz nélkül türetik! A munkás kidől a sorból, azonnal másik helyettesíti, kit talán nemsokára ismét harmadik
követ..
Angolországban kifürkészték, hogy minden foglalkozás között leghátrányosabb a
sheffieldi köszörűsöké s nevezetesen a szá
razon köszörülőké (the dry-grinders). Azok,
Kik a villák köszörülésével foglalkoznak, a
statistika kimutatása szerint átlagosan
csak
©
29 évig élnek! Az aczél és köszörűkő finom
pora teszi őket tönkre. Betegségüket köszörűs-fenének (the grinders rot) nevezik. A
bonczolásban tüdejük oly feketének mutatkozik, mintha tintába lett volna mártva, s
annak — természettől szivacsszerű — állománya olyan, mint egy darab gummi elasticum! De mért nem nedvesitik meg a köszörűköveket? kérdik olvasóink, s a köszörűs
azt fogja felelni, hogy némely műtétet lehetetlen nedves kővel eszközölni. I g y például
csak száraz kővel lehet a borotvának vagy
ollónak kigömbölyitett hátsó részét előállítani. Es ebből azon további kérdés fejlődik :
miért szükséges a hátsó részt kigömbölyiteni? Art-e az a borotválkozónak legkevésbbé is, ha borotvája hátul nem gömbölyű
hanem szögletes? Nem venne-e bármily,
kézi munkával foglalkozó hölgy csak gondos aggódással oly alakú ollót kezébe, ha
tudná, hogy ez alak előállítása egyik embertársának éltét rövidíti meg? S pedig mégis
ily kicsinységekre kell ügyelnünk, midőn
egy egész munkásosztály egészsége és élete
forog kérdésbea! A statistika egyik legszebb

feladata ily esetekben előtüntetni a valót, s
ezáltal segélyt sürgetni. Igen gyakran lehet
ily esetekben segíteni, habár nem r i t k á n
kellenti előítéletekkel, sőt a munkások stoicus kétségbeesésével is küzdeni.
K i van számítva, hogy a sheffieldi szárazon köszörülök átlagos életkora következő :
A sarló-köszörüsök
38 é v .
A fürész
,,
35 „
A ráspoly
,,
35 ,,
Az asztali kés-köszörűsök . . . . 35 ,,
A ruganyos kés
„
. . . .
34
Az érczvésők-ésgyapjuolló-köszörüs. 32 „
Az olló-köszörüsök
32 „
A borotva
„
31 „
A villa
,,
29
A különbség az időközönkinti vizhasználat és a foglalkozáshozi később kezdésből
ered. A jobb gyárakban a port fujtatok alkalmazása által lehetőleg el akarták távolítani. De maguk a munkások ellenezték ez
ujitást, azt mondva: ,,Az üzlet úgyis rosz
keresetet nyújt, s ha az emberek még t o v á b b
élnek, tul lesz terhelve, és senki sem fog élete
fenntartásaért munkát kaphatni." Hasonló
okok miatt szabadkoztak álarezot hordani,
pedig bebizonyult, hogy még a bajuszhordás is észrevehetőleg használt, eltávolítva a
száj és orrtól a káros pornak legalább e g y
részét. Mégis azt hiszszük, a tények meghatározása és ismertté tétele végre segédszerek feltalálására és azok tényleges alkalmazására fog vezetni.
Az angol halálozási lajstromon, második
helyen a bányászok állanak. P e d i g N a g y b r i t tanniában 300,000 ember foglalkozik bányászattal, kik ha elhagynák munkájokat, nemcsak az egész britt, de még nagyrészt a
külföldi ipar is nagy megakadást szenvedne,
s az egész országot és nemzetet rögtöni szűkölködés árasztaná el.
A bányászok közöl legvészesebb állapotuk v a n , a kőszénbányászoknak. Sok bányában a kőszén-rétegek csak 20 — 25 hüvelyknyi szélességüek, és a munkásnak a
szénnel lehetőleg kevés földet szabad felhoznia. S e miatt görnyedve, gyakran h a nyattfekve kénytelen 12 óráig dolgozni, mi
által az egész emberi alkat ferde növést kap.
Számítás szerint az angol szénbányák évenkint 850 embert ölnek meg s körülbelül
10,000 más sérülést szenved. Átlagosan
j minden 71, 880 tonna szén előállítása egy

emberéletbe kerül! Mennyire meg lehetne e
rémítő számokat kisebbíteni, mutatja a más
országok bányáívali összehasonlitás. Mackworth szerint a német kőszénbányák 1000
munkás közül 1,89, a belgiumiak 2,8; az angolhoníak átlagosan 4,5, (le a straffonshireiek
különösen 7,3 embert ölnek meg. — E számok azonban csak a közvetlen s nem a közvetett halálozási esetekre vonatkoznak. Nem
kevésbbé hátrányosak egészségökre nézve
az egészségtelen levegő, az ártalmas gőzök
és a szénpor, mit a munkások belehelnek.
Igen g y a k r a n fordul elő náluk az asthma,
bronchítis és pneumonia. Be van bizonyítva, hogy a szénbányászok 20éves k o r u k tól 60-ig egészben 95 hétig betegek. E z 67
%-al több, mint más munkásoknál. A megholtak tüdejét a szénpor egészen feketére
festette.
H a b á r , mint előbb mondva volt, a német
bányászok aránya határozottan kedvezőbb
is az angolokénál, Zenner tanár összehasonlításai mégis kimutatták, hogy Freibergben a bányászok és nem bányászok életkora
ugy aránylik, miszerint 10,000 ember közül
90 éves k o r t é r :
Bányász
1 férfi, 12 nő.
N e m bányász 10 ,, 26 „
A munkások már többnyire 30 — 40 éves
korukban lesznek munkaképtelenekké.
Természetesen szó sem lehet arról, hogy
valóban szükséges munkálatok maradjanak
el azért, m e r t a velők való foglalkozás káros
és veszélyes. De mindenekelőtt a tényeket
kell k u t a t n i és meghatározni, melyek g y a k ran egészen más eredményt idéznek elő,
mintsem a puszta állítás vagy feltétel. E z által arra indíttatik az emberi ész, hogy eszközöket találjon a főbajok elmellőzésére, mi,
ismerve a tényállást, többnyire sikerülni
is fog.
A némely munkák által szükségelt, s ha
csekélyebb mértékben is, de mindig szük-

séglendő áldozatok ellenében megnyugtató
és lélekemelő lesz azon észrevétel, hogy
a munka magában véve nem csak hogy
nem árt, sőt nagy mértékben hasznos, mert
edzi és erősiti az egészséget s ezáltal az élet
hosszát mozdítja elő; mig elllenben a lustaság és kéjelgés ép oly káros hatásúak, mint
a legegészségtelenebb foglalkozás. Dr. Guy,
ki nagy szorgalommal iparkodott az előbbkelő osztályok életkorát tanulmányozni,
azon meglepő tényt constatálta, hogy megnőtteknél, — minél magosabb állásponton
állanak a társadalmi életben, minél könnyebben érhetik el az eszközöket minden vágy
kielégítésére, — annál kevesebb valószínűséggel birnak a hosszú életre. Annyira hozzá
vagyunk szokva a gazdagságot a testi jóllét
zálogául tekinteni, hogy igen sokan csak
csudálkozva fogják G u y állítását hallani:
az élet hosszának valószínűsége a megnőttek minden osztályánál a szerint csökken,
mennyiben a munkáhozi kényszer hiányzik.
Ha oly ember, ki sokáig élénk munkásságban élt, rögtön minden foglalkozástól visszavonul, — 10-et téve egy ellen, lehet állitani, hogy a leghatásosabb szerhez nyúlt,
melylyel életét megrövidítheti. Ha mosolygunk is a szappanfőzőn, ki, miután visszavonulva munkájától, nyugalomba helyezte
magát, de minden munkanapon mégis rendesen eljárt műhelyébe, meg kell vallanunk,
hogy őt ösztöne egészen helyes irányban
vezette. A z emberi természet a henyeséget
tudja legkevésbbé eltűrni, s főleg olyanoknál, kik előbb munkássághoz szoktak. E g y
angol statistikus helyesen jegyzi meg,hogy:
„Valóban létezik ez életben visszatorlás,
csak fel kell azt ismernünk. A 30 éves paraszt, ki sövény alatt emészti száraz ebédjét, 13 évvel hosszabb életkor valószinüségét birja, mint a bíborba öltözött uralkodó,
ki talán a félvilág u r a . "
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
lott Kürschner Vilmos szabó legény, s a
vád M a r k e r t kereskedőnek meggyilkolása.
Hallgatóság szerfölött nagy számmal.
M á j u s 14-ik s következő napjain nyilváKürschner 28 éves, majdnem egy öl
nos végtárgyalás t a r t a t o t t Lipcsében. V á d - hosszú egyéniség, hosszas sáppadt arczczal,

Gyilkossági bűneset és végtárgyalás
Lipcsében.

lefüggo fekete bajuszszal. Tekintete visszataszító. Híre nem a legjobb ; tolvajlásért már
több heti börtönbüntetést szenvedett s egyéb
bűntényekért is vizsgálat alatt állt, melyekben azonban a tett elkövetése be nem bízonyittathatott. — Mind a hatósági bizonyítvány, mind egyéb személye fölötti kutatások
egyiránt azt tanúsítják, hogy Kürschnerbena
hideg nyugalom mellett sok hamisság is r e j lik. Saját lakhelyén is kitette magát Kürschner azon g y a n ú n a k , hogy több rendbeli
vakmerőséggel végbevitt tolvajlásokat követett volna el, de mindannyiszor sikerült
neki a lopott jószágnak gyors eltüntetése
által a bizonyítást lehetetlenné tenni.
A felolvasott vádirat alkalmul szolgál
egy lehetőleg összefüggő elbeszélésre, miért
jelentésünket azon vádlevélben követett
sorrendhez hasonlólag szerkesztettük. A
20 egyes pontot a Markert-féle bolt fekvésének s belső felosztásának leírása, valamint
Markert hullájának megvizsgálása és bonezolása alkalmával tett észlelések előterjesztése előzi meg, de még ezek is elég érdekesek arra, hogy közöltessenek.
M. é. nov. 3-án reggel 7 órakor Markert
Ágoston lipcsei kereskedő, üzleti helyiségén
halva találtatott, és pedig oly körülmények
közt, melyek azonnal felismerteték, hogy
idegen kéz által, rablási czélból s igy meggondolt szándékkal öletett meg. Markert
üzleti helyiségei a Grimmai és Nicolai utczák sarkát képező házban földszint vannak, s
átvezető ajtó nélkülifal által egymástól elkülönített két boltból állanak, mindegyikből a
Grimmai utczára szolgáló külön bejárattal,
s egyikében fűszer-, a másikban rőfös kereskedéssel. Ezekkel összeköttetésben állt
az azok mögött fekvő iroda, melynek csak a
folyosóra van bejárata, mig a két bolt mindegyikébe vezető ajtókhoz egy pár lépcsőn
juthatni. A folyosó bejárata a Nicolai utczára
szolgál. Ennek jobb oldalán Markert irodájába hátulról vezető ajtóval szemközt Spangerberg vendéglője.

asztal hátulsó szöglete alatt, a testtel rézsút
ez utóbbinak vége előtt, lábaival a boltnak
az irodaajtó melletti bal szöglete felé, melynek hosszában egy borszeszüveggel telt
állvány vala elhelyezve.
Nyakán, fején és mellén szemlélhető súlyos sértések, a fej körül látható nagyobb
mennyiségű vér a bolt padlózatán s főleg a
boltasztal végén, — hol a hulla feküdt, —
észlelt számos vérfoltok a pénztárnak egy a
boltasztal mögött levő s nem zárt szekrényből való hiánya, mely véres kezekkel megérintettnek látszott, itt-ott elszórt, részint
elszaggatott, részint összegyürött papirosok,
ezek közt sorsjegyek és utalványok, melyekkel azon estén az eltávozó személyzet M a r kertet foglalkozni látta: mindezek valának
rögtön szembeötlő jelei a véres tettnek.
Markert hullájának birói megvizsgálása
és bonczolása és az illető orvosok nyilatkozatai által kétségen kivül helyeztetett, miszerint többrendbeli súlyos sértések, melyek
Markert fején, nyakán és mellén észleltettek,
— főképen pedig a nyakon talált három
l 3 / 4 és l / g hüvelynyi hosszú sebek okozták
halálát, s hogy több seb csak egy harmadiknak keze által ejtethetett. E g y ú t t a l az orvosok véleményüket oda is kiterjesztettén:,
hogy ezen tettet egy személy vihette v é g hez, s igy a szemle semmitsem tüntetett elő,
mi többek közreműködésére következtetni
engedne. — Hogy ezen gyilkossággal egyúttal rablás is párosult, az a meggyilkolt
özvegye és egy az üzletben alkalmazott és
nagyon beavatott segéd nyilatkozataiból kiderült. — Ugyanis mindjárt elején a meggyilkolt órája aranylánczczalés jegygyűrűje,
továbbá a készpénzből körülbelül 25 tallér,
később pedig pontosabb és szorgalmasabb
puhatolás után még több egyéb értékpapir,
utalvány 300 tallért felülmúló értékben, és
igy összesen 354 tallér hiányzott, a hiányzó
pénz a kézipénztárban létezetten kivül a kérdéses estén mindenesetre azon asztalon feküdt, melyen Markert az alkalommal dolgozott.
November 2-kán este, midőn az üzletet
E körülmény tekintetbevételével, s —
az egész személyzet elhagyá, s a hátulsó
irodaajtónak kivételével minden bejárás el- minthogy Markert a tett nyomozások szerint
záratott, Markert szokása szerint egyedül ha este az irodában egyedül dolgozott, afolyomaradt, az irodában dolgozandó. — Hullája sóra vezető ajtót rendszerint becsukta ugyan
hanyatt fekve találtatott a fűszeres boltban belülről, de néha mégis felnyitá, ha valaki
az irodából oda szolgáló ajtólépcső és a kö- az ajtón bekoczogott, hogy a vevőt kielézel odáig érő boltasztal közt, fejjel a bolt- gítse; minthogy továbbá Markert hullája

felvétele alkalmával fejéhez közel 4 darab
papírosba takart szivar találtatott; minthogy
Markert özvegye nyilatkozata folytán férje
közönségesen nem tovább mint 9 óráig és
csak kivételesen 10 óráig szokott egyedül
dolgozni az irodában, s azután rendesen hazamenetele előtt rövid időre még a LÖweféle vendéglőbe szokott b e t é r n i ; minthogy
végre az ugyanazon h á z b a n , a melyben a
Markertféle üzlet van, l a k ó czukrász Kröber
akkor este 9V2 órakor, midőn a Markertféle
iroda feletti szobájában az ablaknál állt, egy
sikoltást hallott: — mindezeknél fogva
meglehetős bizonyossággal felvétetett, hogy
Markert meggyilkolása egy negyed és fél
tiz közt t ö r t é n t , s h o g y a gyilkos azon
ürügy alatt, hogy valamit, jelesen szivart
venni szándékozik, az irodában egyedül levő
Markerthez a hátulsó a j t ó n bekoczogván,
bebocsáttatott.
A főtényt illetőleg a vád, a vádlevél szószerinti tartalmát követve, következő pontokon alapul.
1) Kürschner rosz híre, mely azon körülménynyel egyetemben, hogy körülbelül
két évvel ezelőtt félévnél tovább mint segéd
szolgált, a tettesség g y a n ú j á t előidézte, melynek tekintetbevételével m á r nov. 3-kán délelőtt elfogatása elrendeltetett, miután a hivatalnokok, kik ez ügybeni birói elővizsgálatok végett Rummler szabómester lakására
mentek, — kinél K ü r s c h n e r mint legény
dolgozott és lakott, — ennek ruháin, melyeket a kérdéses estén beismerése szerint viselt vala, oly foltokat észleltek, melyek vértől származottaknak látszottak. — Vádlott
rosz híre az annak folytán tett puhatolások
folytán, sok irányban okadatoltnak tünt ki,
mint ezt már jelentésünk bevezetésében
előadánk.
2) H o g y az említett vérfoltok, melyek
K ü r s c h n e r csizmáin, nadrágján, kabátján és
mellényén nagy számban és nagyobb részt
fecskendezett alakban jelentkeztek, valóban
vértől származtak, ez hites szakértők véleményei által kétségen kivül helyeztetett; a
birói szakértők odanyilatkoztak, hogy azon
vérfoltok alulróli fecskendezésből, s igy sem
orrvérfolyásból, sem kenés vagy tapintás
által nem támadhattak, a hogy néhányan
közülök kimosva látszanak; egyébiránt a
tartott szemle alkalmával kitűnt, hogy a nad-

nézve, a meddig leginkább befecskendezettnek látszik, egészen megfelelnek azoknak,
melyek a Markertféle boltasztal végén M a r kert feje közelében észleltettek, mi annyiban
látszik figyelembe veendőnek, a mennyiben
az orvosok nyilatkozata szerint a sebek, melyek Markert nyakán találtattak, baltaforma
eszkozzeli ütések által ejtethettek, a gyilkos
a fej közelében a boltasztal végén állván.
3) Kürschner a nevezett ruhaneműeket
ugyanazoknak ismerte el, melyeket nov.
2-kán e 0 te viselt, s nem is tagadhatta, hogy
ő azokat az nap délben tisztította, valamint
azt sem, h o g y azon foltok vérfoltok. Ellenbenezeknek eredetéről tett azon megjegyzései, mikép ezek orra vérfolyása, illetőleg vizelés alkalmával fecskendeztek volna nadrágjára
és csizmáira, a szakértők nyilatkozata szerint valótlannak bizonyultak.
4) Miután Kürschner Markert szolgálatában állott, ebből azt lehet következtetni,
hogy a Markertféle üzletben szokott intézkedések, valamint Markert azon szokása is ismeretes vala előtte, melynélfogva ez az üzlet
bezárta u t á n is egyedül maradt ott. Kürschner ezt be is vallotta s bizonyosan ép oly
jól tudta, hogy Markert azokat, kik ez időben
az iroda hátulsó ajtajánál koezogtattak, még
valamit vásárlandókat, be is bocsátani szokta.
5) Markert hullája felvétele alkalmával
a már érintett két belső irodaajtó közt álló
támlaasztalon egy kulcs s az asztalon levő
papirok összevisszaszórva találtattak. A történt nyomozások szerint azon időben, mikor
Kürschner Markertnél szolgált, ezen pult
helyén egy másik állott, melyben értékpapírok t a r t a t t a k , s mely azért mindig zárva
volt. A n n a k kulcsát Markert magánál szokta
tartani. Az a gyilkosság idejében ott állott pult azonban csak régi írásokat tartalmazott, s az azon talált kulcs nem ahoz tartozott,
de valószínűleg Markert zsebében lehetett.
Kürschnernek hasonlókép tudomása vala
arról, hogy ott az akkori időben értékpapírok voltak elzárva.
6) T ö b b tanuknak összevágó és igy egymást megerősítő vallomásaiból kitűnt, miszerint ezen tanuk november 2-án a S p a n gerbergféle vendéglő, tehát egyúttal a M a r kertféle üzlet helyisége körül a Nikolai
utczára vezető házkapuval szemközti j á r d á n
egy férfit láttak, ki nekik félénkes, gyanús 8

rágon észlelt vérfoltok azon magasaágra borzalmat gerjesztő kinézéae miatt feltűnt.

s ki fél 9-től 9-ig majdnem mindig nyugodtan állván, azon Spangerbergféle házkapu
felé nézett, később azonban egy további
tanúvallomás szerint az uton keresztüíimenve
azon ház kapuján belépett. A vádlottnak az
illető tanuk részérőli felismerése mind a ruhák, íilaktartás és arczvonásaira nézve Összehangzónak és Kiirschnerre illőnek ütött ki.
7) Az előbbeniekhez felvilágositólag j á rulnak a Spangerbergféle vendéglő szolgaszemélyzetébőli néhány tanúnak nyilatkozatai , kik Kürschnert határozottan mint
ugyanazon egyént ismerték fel, kit a kérdéses estén körülbelül egy negyed 10-kor a
házfolyosóban láttak, ki továbbá a ház-folyosóból az udvar felé nézett, onnan az árnyékszék felé ment, anélkül hogy ott valamit
végezett volna; később egy tanutói a kereskedőt, vájjon nyitva van-e még nála?
kérdezte, s végre a Markertféle irodába be
is lépett. Az ez iránt a biróság részéről esteli
időben tett szemlék által minden kétségen
felül kiderittetett, hogy a 6-ik és 7-ik pontban előforduló tanuk az ezen helyeken alkalmazott világitás segítségével biztos szemléléseket tenni képesek valának.
8) Kürschner azon estei holtartózkodását
igazolandó, előadá, miszerint ő 8 órakor a
Nikolai utczán, hol munkában és lakásban
van, felfelé a Nikolai temetőn végig a sétatérre és ezen kétszer a város körül sétált, de
a Grimmai és Nikolai utczák kérdéses részét
nem is érintette, hanem három negyed 11
órakor, miután még a Quaesdorfféle vendéglőben sörözött volna, hazament. Ehez Kürschner egy a sétán történt találkozását illető
állítása mellett egy álbizonyitékot iparkodott felhozni, de ez is teljesen meghiusult.
9) Továbbá Kürschner a Spangerbergi
pintérrel az árnyékszéken történt találkozását nov. 1-én történtnek akará kimutatni,
hanem ezen kísérlet is, valamint egy hasonló,
hogy t. i. ez árnyékszékeni tartózkodása e
Löweféle vendéglőhözi folyosón, — hol ő
azon nov. 1-én állítólag lett volna, — szükségből történt légyen, szinte meghiusult,
miután az illető tanuk ezen esetben határozott nyilatkozatot adtak, jelesen a L ö w e
vendéglő pintérszemélyzete Kürschnernek
az emiitett vendéglőbeni tartózkodását nov.
1-ső és 2-ka estéjén határozottan tagadták.
10) Rummler legényei felváltva szoktak
egy üveget páliukával megtölteni: nov. 2-ka

estéjén Kürsehneren volt a sor s magával is
vitte az üveget, azt megtöltendő. Visszajövetelekor azonban társai már lefeküdtek.
Ezen palaczk csak „Nordhauser"rel szokott
megtöltetni, a nov. 3-ka reggelén azonban
mind az illető tanuk észrevették, mind szakértők által is megállapittatott, hogy a palaczk köményszesz (Kümmel) szagú volt, s
továbbá a palaczk keskeny részéről egy darabka le volt törve. — Kürschner előadja
ugyan, hogy ő, miután hallotta, hogy az óra
tizet ütött, gyorsan a Freigaugféle szeszkereskedésbe sietett s sietés közben a palaczkot egy falhoz ütötte volna s igy t ö r t le belőle a kérdéses darabka. Azon darab üveg
azonban, Kürschner ruháiban feltaláltatott, s ez iránt megkérdeztetvén, ezen körülményt oda igyekezett magyarázni, hogy ő
az üvegdarabot felvette és eltette volna (!)
Azonban kiderittetett, hogy Markert üzlet é b e n , — a mint ezt Kürschner saját tapasztalásából is tudta, — szintén Kümmel adatott el, sőt Kürschner ottani szolgálati ideje
után maga is vett olyant; továbbá, hogy egy
épen a kümmelpalaczkon felülálló rhumpalaczkon, valamintegy mellette levő faloszlopon vérnyomok észleltettek, továbbá hogy
reggelazonasztalon,mely apáiinkaüvegekkel
telt állvány alatt állt, nedvesség találtatott;
mely egyes körülmények, mind megannyi
bizonyító okok azon következtetésre késztetnek , hogy a gyilkos kümmelpálinkát
kért, s annak átszolgáltatása alkalmával az
első, Markert lerogyását okozó ütéseket
ejthette annak fejére, mit a fekvés, melyben
a hulla találtatott, még inkább igazoltnak
tüntet elő.
11) Az orvosi vélemény szerint Markert
baltaforma eszközzel gyilkoltatott meg. —
Franké tanúnak nyilatkozatai, kinél Kürschner szeretője lakott s hol ez mindennap megfordult, azt gyanittatják, hogy Kürschner a
tanúnak kézi baltáját, mely legközelebb
eltűnt, tőle titkon elorozta és czéljára felhasználta.
12) Nov. 14-kén reggel Vetzig asszony
egy fapinczében (azon ház u d v a r á n , hol
Kürschner lakott s dolgozott) midőn onnan
apró fát vitt vala, ezen alkalommal egy ott
felállított farakásról leesett 60 tallért tartalmazó pénzcsomót vett fel, és pedig oly
körülmények közt, melyek arra engednek
következtetni, hogy ezen csomó egy a fakc-

rítésben levő résen át az említett fahalmazra tétetett s akkép ott elrejtetett. —
Ezen fapincze nem szemléltetett meg. Hogy
ezen pénz ugyanazon rablásból eredt, csakhamar a borítéknak, melybe ezen pénz burkolva volt, a Markertnél talált több olyanokkalí összehasonlítása s egyéb vizsgálatok
által teljesen bebizonyult. — Kürschner,
kinek alkalma vala a pénzt ott elrejteni, a
találtnak előmutatása folytán odanyilatkozott, hogy a gyilkos valószínűleg többet vihetett el, a mint találtatott. Ezen nyilatkozat annál nagyobb jelentőségű, minthogy
Kürschnernek csak később adatott tudtára,
hogy Markert üzletéből még több is hiányzik. — Ezenfelül egyéb tanuk észrevették,
hogy Kürschner nov. 3-án azon udvarra
ment, melyben az emiitett fapincze van.
13)/ Jan. 17-én a Pauschféle kertkeritésen a berlini utczában egy különös jelek
által könnyen ismét feltalálható helyen egy
munkás által Markert órája, láncza, gyűrűje,
váltók, utalványok és 160 tallér papírpénzben, csak egészen felületesen, levelek és fűvel
betakarva találtattak. Takaróul egy darab
kék papiros és egy sóeladási lajstrom szolg á l t , mely utóbbiak gyakran maculatura
g y a n á n t eladatni szoktak, s a szorgos nyomozások és kutatások csakhamar kétségen felül
helyezték, hogy az összes találmány a Markertféle gyilkosságból származik. — A papirosok közül néhányon vérfoltok is találtattak, s az ugyanazokon észlelt egyéb foltokról az volt következtethető, hogy azok
hosszabb idő óta lehettek elrejtve, valamint
a csomagnak felületes elásásából látható vala,
hogy épen nem lehetett a gyilkos szándoka
azt hoszszabb ideig ott hagyni. D e Kürschner már nov. 3-án délelőtt befogatott s ez
által az elrejtett holmi elvitelében meggátoltatott. — Kürschner utja a berlini utczán
vitt keresztül, ha arájának lakására ment, s
igy alkalma lett volna oda menve a rablott
j ó s z á g o t magával vinni. A helyek egymástóli távolsága és az idő, melyre Kürschnernek közönséges gyorsaságnál is — mely
ily esetekben használtatni szokott — szüksége volt, összefüggésben azon idővel, melyben ő az este az útjában fekvő Quaesdoríféle

vendéglőbe lépett, továbbá a sietség, melylyel belépett s egy pohár sört mohón megivott, valamint az önkényes elbeszélése,
hogy keveset a sétán járkált, továbbá azon
körülmény, hogy mindjárt az ajtó mellett
helyet foglalt s azon tapasztalás, hogy máskor soha, legalább egy év óta a Quaesdoríféle
vendéglőt nem látogatta: mindezek különkülön egy-egy szemet képeznek a Kürschner elleni bizonyíték lánczolatában.
14) A gyilkosság elképzelhető indokaiban sem volt hiány Kürsehnernél. Adósságai
közel 60 tallérra rúgtak. Hitelezői közül
többen sürgették is, sőt egy be is panaszolta
s vádlott nem tagadhatta, hogy hitelezői
közül kettőt azon időre utalt és biztatott,
melyben Markert meggyilkolása történt.
Továbbá Kürschner, mint teljesen bebizonyult, legközelebb nősülni szándékozott, és
már lakást is bérelt. Az esküvés napja nov.
13-ra vala kitűzve, anélkül hogy Kürschner, ki maga is alig birt egy félig elégséges
öltözettel, arájától is legcsekélyebb vagyont
sem várhatott, a legszükségesebbek beszerzésére valamit is birt volna, s annak daczára
mind leendő anyósának, mind arájának, valamint más személyeknek is valótlan és koholt követeléseiről és legközelebb beérkezendő pénzeiről beszélt.
15) Kürschner különben is azon g y a n ú ban áll, hogy Markertnél töltött szolgálati
ideje alatt többrendbeli kisebb pénzösszegeken kivül az iroda hátulsó ajtajának akkor
eltűnt kulcsát is ellopta volna, — s továbbá
Markert éltében még többször odanyilatkozott, hogy Kürschner több ízben, ha ő ( M a r kert) már csak maga volt az irodában, különféle ürügyek alatt oda visszatért.
16) K é t tanú egybehangzó vallomása szerint Kürschnerl864. évben és pedigazon idő
után, midőn a Russ kereskedőnél elkövetett lopások miatt büntetését már kiállotta, előttük
odanyilatkozott, hogy nagyon hajlandó volna
Markerten, kit akkor gúnyolódva ,,jó emb e r i n e k mondott, bármi csinyt elkövetni.
(Vége következik.)

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

^ ^ Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadd-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, junius 11.

24.

1866. évi folyam.
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Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

ket: ( ,insignis illa atquepraeclara, e t e x
Törvényhozás Magyarországban.
Ezen időbe esik azon bizottmány multarum gentium institutis collecta
kinevezése, melvnek I. Ferdinánd által Romanae Civitatis jurisprudentia cuna hazai jogok rendbeszedése és egybe- ctis populis, et nationibus satis convenire non potuit, sed necesse habuit unagyűjtése meghagyatott.
quaeque gens sub ipso Romano Imperio
Emebizottmánynakmüködése hozta
degens peculiaria sibi suoque coélo, et
létre az u. n. Quadripartitumot
(négyes
solo convenientia jura instituere, atque
könyvet).
adaptare. Unde factum videmus — ut
Tagjai voltak a munka előszavai hoc quoque Regnum Hungaricum, gens
szerint: Gregorianecz Pál zágrábi, — alioquin bellicosissima, ingenio tamen
Ujlaky Ferencz győri püspök és kir. suo congrua j u r a admittere debuerit,
helytartó; Mérei Mihály kir. tanácsos s nec omni ex parte sequi potuit exemszemélynök; zarvaskendi Zsibrik Ger- plar et formulám juris civilis Romanogely kir. tanácsos; Kamaray János al- rum, tam etsi id non minus politicis
országbiró; pókateleki Zomor János moribus, quam aequitati naturali conkir. ügyek igazgatója és Bodenárius veniat." Következik a különbség a róMárton bécsi jogtudós.,
mai és honi jog között. — És tovább:
Az e bizottmány áltbl készitett né- ,,Decreta hujus regni Hungáriáé ad
gyes könyv egészen a hármas könyvön normám regulamque illius juris (Canogyökerezik.
nici et Civilis) sicut ab initio redigi
A szellemet és irányt, melyben e noluerunt, ita neque redigenda sunt."
munka szerzői eljártak, annak élőbe- A változtatások szükséges voltát beisszéde „Praefatio" bőven tanusiíja, mely- merik, bár nem csekély aggodalommal,
nek inegolvasását, mint örökre tanul- szem előtt tartva Ulpianus szavait: ,,in
ságos műét eléggé ajánlanunk nem rebus novis constituendis evidentem
lehet. Vegyünk csak némely részlete- esse utilitatem debere, ut recedatur ab
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eo j u r e quod diu aequum visurn est" ductum atque contextum et ordinem
Tripartiti Verböczyani operis, a cujus
stb. — É s végül:
„Quomobrem divino numine invo- tenore propter ejus vulgatum et per
cato, ejusque auxil o freti, qui res pe- plures j a m annos receptum in Hungaria
nitus desperatas ac pios conatus felices usum, reeedere visum non fűit, ne rereddere, et benigno favore ad finem pentina haec quoque mutatio insolitum
usque prosequi sólet, huic functiooi aliquid animis legentium inferre videnos intrepide ac alacriter accinxirnus, r e t u r ; usi autem sumusverbis plerumet mandatorum Majestatis Tuae teno- que patriis, et in Pannónia Tua usitatis,
rem secuti, leges, decreta ac jura omnia non t a m curantes, quam eleganter et
Pannoniae Tuae, ab ipsis usque Divi exquisite, sed quid et cui dicatur, cum
Stephani temporibus usque ad nostram alioquin hi, ad quorum usus haec scrihanc aetatem edita et exstantia dili pta sunt, nudam potius veritatem,
genti examine et trutina expendimus, quam verborum elegantiam sectari soex his quae idonea et optimavisa sunt, leant." stb. stb.
selegimus, quae vero varia, dissipata,
Mikor készült el és terjesztetett elő:
male cohaerentia, nec satis constantia az nem bizonyos; hihetőleg már 1553sibi evagabantur, ab omni vitio quod ban kész volt, mert az 1553: 15. azt
animadvertere potuimus, purgavimus, mondja: hogyannak, mint nagyjelensupervacanea et inutilia recidimus, im- tőségű tárgynak megvizsgálása azon
perfecta supplevimus, antinomias, ver- országgyűlésen már nem eszközölhető,
borumqne clissidia conciliaviraus, quae hanem rendeltetik, hogy sz. Lukács
in desvetudinem abierunt, expurgavi- napjára minden megyéből csupán e
mus, perniciosas leges et móres, divi- végre küldöttek hivassanak össze, és a
num ac naturale j u s oppugnantes ad munka a jövő országgyűlésen vétessék
ejusdem divini et naturalis formulám fel. Hogy a meghivás megtörtént, s macitra tamen bonarum veterumque ob- guk a szerkesztők is meghivandók volservationum offensam revocavirnus, an- tak, az bizonyos, de hogy lett-e eredtiquatis legibus iniquis leges honestas, ménye vagy sem, eddig nem t u d j u k ;
utilesque substituimus, illaesa et invio- valószinü, hogy nem lett, már csak
lata nihilomimus sernper servantes pri- onnét is, mivel ezen revisio 1563: 30.
vilegia, nec non immunitates ac liber- 1 — 3- §§-ban sürgettetett; ide mutat az
tates Nobilitatis insertis etiam statim 1564: 49. t. cz. is.
ab initio illis, quibus Regalis Celsituclo
De ezen sürgetések eddigi tudomás
Tuae Majestatis (sublimisvidelicet Thro- szerint eredmény nélkül maradtak. A
nus) et praecelsa MajestasRegum Hun- Quadripartitum törvényes erőt nem
gáriáé quibusdam velut propriis, et nyert, s csak 1798-ban nyomatott ki
peculiaribus sibi dotibus praefulget, Zágrábban. A megerösités akadályait
una cum immunitatibus et privilegiis az irók jobbára azon körülményekben
Nobilitatis Hungaricae: denique nihil helyezik, melyek a munka végén „Obpraetermisimus, quod ad rectam poli- servandum" czim alatt foglaltatnak. —
tiam instaurandam facere videretur; Es jóllehet e munka törvényerőre nem
singulas materias sub congruis titulis j u t h a t o t t , mindazáltal azt jogirodalcollocantes proximas proximis, et ad- munk egyik legnevezetesebb jelenségéjunctis applicantes, secuti ex professo, nek méltán tekinthetjük. Szegedyállitja,
quantum ratio instituti operis sinebat, hogy azt az 1715-ki bizottmány tagjai

is elővették és használták, bár eljárá- bem bajain annyira mennyire segitve
suk körül világos emlitésben nem ré- volt.
VI. Károly éber gondoskodását
szesítették.
A törvények egybegyűjtésére irány- azonban a jogi állapotok sem kerülték
zott jámbor óhajtásoknak eddigi hosszú el. 1715-ben (24. t. cz.) a hazai jogokat
sorát egy magánvállalat szakitá félbe. és dolgokat értő egyénekből egy bizottMossóezy Zakariás nyitrai — és mányt nevezett, melyre a törvények és
Telegdy Miklós pécsi püspökök ugyanis Ítélőszékek, vagyis az igazságszolgáltaösszeszedvén az országgyűlési végze- tás javítása bízatott, azon meghagyásményeket, kiadták Nagyszombatban sal, hogy az országgyűlés végével a
1584-ben, s ezen gyűjtemény vetette munkához fogjon, s azt befejezvén, az
országgyűlés elé terjeszsze.
meg „Corpus Juris"unk alapját.
Ezen u. n. „Commissio Systematica"
Ezen — jogi kútfőink történetében
— oly annyira fontos munkának kö- összeült Pozsonyban 1717-ben, és előveszönhetjük az előbb csak kevesek előtt vén Verbőczy hármas könyvét, ahhoz
ismert jogi kútfőink feltárását, a szö- némi jegyzeteket „glossákat", észrevévegnek a további megrontásoktól! meg- teleket készített; anégyes könyvről viláőrzését és a törvények ismeretének ter- gos említést ugyan nem tesz, noha azt
jesztését. Es habár ennek szövege sem Szegcdy szerint, ki ezen glossákat „ Trimentes a hibáktól: mindazáltal méltán partitum Tyrocinium" czimű munkájábabonás kivánat lenne a nemzettől ban felhasználta, a bizottmány több
(Kovachich Astraea II.) annak kijavítá- tagjai elővették és forgatták.
E bizottmány munkálata az u. n.
sára törekedni, mit maguk az első kiCarolinum1' vagy
adók annak idejében is alig eszközöl- „Opus Tripartitum
„Nóvum Tripartitum
Opus Juris Conhettek volna.
1
1584-től 1715-ig ismét találunk nyo- svetudinarii I. Regni Ilungariae. ' Elmaira az előbbi óhajtásoknak, jelesen készült 1719-ben, de az 1723-ki ország1608. k. u. 1: 11. §., 12: 1. §., 26: 3. §. gyűlést, ugy látszik, ki nem elégítvén,
— Ismerünk II. Mátyás király nevében mellőztetett s törvényerőre sohasem
a helytartótanácstól kibocsátott paran emelkedett.
csot 1608. decz. 2.: „ad Dorninicam „In- * Érdekes e munkálatot Kovachich
vocavit", quando nimiruin Decreta Re- (Astraea II. 176 és kk. 11.) után közegni ernendabuntur." Az 1609: 9. pedig lebbről is ismernünk
azt mondja: „miután a Decretumoknak
Előszavában hivatkozik az előbbi
mult évben elrendelt megjavítása nem törvényekre, melyek a törvénykezési
eszközöltethetett, határoztatik, hogy a szokásoknak és az o. gy. végzeményeknádor a mult országgyűlésen erre kije- nek összeszedését elrendelték(1527: 3.,
lölt személyekkel . . . azt megtétesse s 1548: 21., 1550: 10., 11, 1555:15.,
a következő országgyűlésen „regnicolis 1563: 30., 1608: 16 k. e. 1 6 0 9 : 6 9 . ) ;
conűrmandam proponi curet."
aztán átmegy Verbőczy hármas könyEs habár ez is — az eddigi felfede- vének bírálatára, helyesli annak feloszzések szerint hihetőleg a török és bel- tását, mint a római joggal megegyezőt,
háboruk miatt — eredmény nélkül ma- de megjegyzi a különbségeket is, mer a d t : a hármas könyvnek már akkor lyek törvényeink és jogintézeteink és a
átalánossávált elfogadásával és Mossó- római jogéi közt léteznek. Leírja toczy gyűjteményével az ország e nem- vábbá a módot is, miként járt el e

bizottmány, — követte t. i. a hármas
könyvet ezimröl eziinre, mindenütt hol
szükségesnek látta, jegyzeteket és észrevételeket tett. A bevégzett munkát
egybeszerkeszté Szluha Ferencz akkori
itélőmester, mint a bizottmány egyik
tagja; ezután felterjesztetett ö felségéhez, ki is azt Bécsben egy uj bizottmány vizsgálata alá bocsátotta,
ermek munkálatát PrileszkyPál szerkeszté, megtartván a hármas könyv
rendjét, irályát és szövegét, mert attól,
miután már kétszáz év óta közkézen
forog, elállani nem látszott tanácsosnak.
De mindent, a mi a jogra nem tartozik,
kerülvén, végre figyelemmel volt az
ujabb törvények által tett változásokra
is. A mint néhány czim elkészült, a bizottmány minden tagjával közöltetett,
s a szöveg a kölcsönös észrevételek
kicserélése után megállapittatott, a
munka Összeállittatott és letisztáztatott,
hogy a következő országgyűlésen revideáltathassék és kir. helybenhagyás
alá terjesztessék.
Hogy ezen uj tripartitum az 1723-ki
o. gyűlés várakozásának meg nem felelt, kitetszik magának ezen o gyűlésnek azon intézkedéséből, mely szerint
u j bizottmány neveztetett ki a haza
legsürgősebb szükségeinek szemügyre
vételére, s ezek pótlására kidolgozandó
javaslatok czéljából, s e bizottmánynak
lehet köszönni az 1723-ki számos és
igen fontos t. czikkeket.
Mi sorsban részesült az uj Tripart i t u m Carolinum? arról csak annyit
tudunk, hogy kéziratban maradt, s Kovachich (Astraea I. 111. lapon) azt állítja,
hogy kezében is volt, de hol? azt nem
tudni.
Es igy noha az 1723-ki u. n. Commissio Systeinaticának a törvényjavitás
terén sokat köszönhetni, de a törvények
átható javitása, s igy kijavítva összegyűjtése sem nem czéloztatott, sem ál-

tala, sem a későbbi 1765. és 1768-ki
országgyűlési bizottmányok által nem
eszközöltetett; mivel e munkálatok a
várakozásnak meg nem feleltek.
Annál sükeresebb lett azon megbízás, melyet M.Terézia 1768. nov. 14-én
a kir. Curiához intézett, s mely oda
volt irányozva, hogy a kir. Curiának
1723. vagyis újjáalakulása ideje óta
hozott ítéleteit egy különösen e végre
kebeléből kinevezett bizottmány által
átvizsgáltassa s aztán ennek alapján
egy gyűjteménybe foglalja. Ez lett az
u. n. „Plánum Tabulare", mely a Curia
összes ülésében megvitattatva és jóváhagyva a királyné által is, mint a táblai döntvények gyűjteménye 1769-ben
helybenhagyatott.
H. József korát, mely kitűzött irányunkban mitsem mutathat fel, e szempontból mellőzve, áttérünk az
1791: 67. t. czikkre, anélkül azonban, hogy ennek az általunk felvett
irányban többet lehetne érdemül tulajdonítani, mint azt, hogy egy u. n. Deputatio juridiea neveztetett ki, melynek czélja világosan e szavakban van
kifejezve: ,,projectum nonnullarum utilium legum civilium", de munkálata az
1827: 8. által a jövő o. gyűlésre halasztatott. Az 1827-kibizottmány magukat
a curialis decisiókat is bírálat alá vette
oly czélból, hogy azokat a törvények
közé felvegye. A munkálat czime:
,,Opinio Exc. Regnic. Deputationis —
circa objecta ad Deputationem juridicam relata. Pest 1831." 1. ,,Projectum
legum civilium" az előbeszédet.
Visszatekintve az eddig elmondottakra, czélunkra nézve csak azt találjuk, hogy törvényeink bár részletes
javításokon, módosításokon mentek keresztül, de azoknak egybegyűjtése akként, mint az idézett számos t. czikk
által talán kilátásba helyeztetett, erőre
nem emelkedhetett.

A végzemények átvizsgálása és igy
aztán azoknak, melyeket az időviszonyok túlszárnyaltak, kiválasztásával
egybegyűjtése a magánszorgalom utján
létrejött gyűjteményektől eltekintve,
köztekintély utján mily haladást tett,
arról semmitsem tudunk, a hármas, négyes könyv és az u. n. Tripartitum
Carolinum, mint nem tüzetesen ezen
irányban készült munkák ilyeneknek
nem tekinthetők. Sőt ezek közül is
csak Verbőczy hármas könyvének jutott egyedül azon szerencse, hogy törvényerőre emelkedhetett, a többi kettő,
mint láttuk, csak is csupán történeti
adatként jutott át az utókornak.
Mi okozta tehát azt, hogy ezek el
nem fogadtattak, habár a javaslatok
készitésével mindannyiszor elismert tekintélyek bizattak meg, s munkálataikban a megbízásnak, melyet kaptak,
meg is feleltek ? mert oly erős és félté-

keny volt a nemzetben a már egyszer
bevett és elfogadott bármily törvényi
institutió iránt a ragaszkodás, hogyazt
minden nyiltan kifejezett újítási vagy
módosítási szándék csak sérteni vala
képes, s inkább szokás utján engedett
valami ujat és czélszerübbet képződni,
mint világos irott törvény által. Sőt
még az 1791. és 1827-ki lépéseknek,
bár azoknak rendszeres iránya volt
annyiban, hogy törvényeink és jogéletünk egyes külön ágaira kiterjedtek,
sem a feladat, sem pedig a következés
tekintetében codificationalis irányt tulajdonítani nem lehet. Mert feladatul
mi volt kitűzve: ,,projectum nonnullarura utilium legum civilium", és a következés mire mutat: arra, hogy csakugyan némely hasznos polgári törvény
hozatott, de codificatióról sem szó nem
volt, sem nem czéloztatott.
(Folytatása következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)
I.

Jogi irodalmunk sajnálatos hátramaradását és szegénységét semmi sem
tünteti fel inkább, mint egy kifejlett
sokoldalú monographia-irodalom majd
nem teljes hiánya. — A ki a külföldi
tudomány mezején csak igen kevéssé is
körültekintett,bizonyára érzi ez állítás
igazságát, mely annál szomoritóbb,
minél inkább vagyunk képesek azon
tér roppantságát felismerni, mely e tekintetben tudományos állapotainkat a
külföldi irodalmi tevékenység vívmányaitól elválasztja.
Nem mondok semmi ujat, midőn
azt állítom, hogy különösen a német
jogtudomány virágzásának azon magas
fokát, melyre azt több évtized óta fel-

emelkedve látjuk, nem annyira, vagy
legalább nem csupán tanintézetei jeles
szervezetének, kitűnő iskolai s kézi
könyvek nagy számának, hanem leginkább és főképen ama nagyszámú nagyobb apróbb értekezésnek, mely az
összes jogtudomány minden részeit tárgyalván, különféle szaklapokban egyre
megjelenik, sőt külön önálló munkákban — a parányi füzetkéktől egész fel a
több kötetü müvekig — lát napvilágot,
— tulajdonithatjuk. A német irodalom
— nekünk tán igen alárendelt jelentőségűnek látszó jogviszonyt tárgyazó monogropliiát mutat fel, mely több mint 700
nyomtatott nyolczadrétü lapra terjed!
A tudományos világ által nagy
gonddal ápolt és azért oly örvendetes

•szaporaságnak örvendő értekezési literaturának Némethonban különösen két
nagy haszna van:
1-ször sokoldalú tudományos munkásságot keltvén és minden tehetséget
felbuzditván, a csekélyebb irodalmi
termékeknek is kellő értékesítést biztosit ;
2-szor egyedül az teszi lehetségessé
a jogviszonyok ésjogi kérdéseknek a legkisebb részletekig beható alapos vizsgálatát és fejtegetését; ama bámulatos
készültségről tanúskodó bonczolgatását a felvett egyes tárgyaknak, mely
csak hosszas , vasszorgalmu és egy
pontra összpontosított tanulmányoknak lehet gyümölcse.
Ily örvendetes eredmények ott, hol
valamely tudomány körében az irodalmi tevékenység tulnyomólag csak
tankönyvek, vagy csupán a gyakorlati
jogélet legmindennapibb szükségeire
szánt és azért minden tudományos becset nélkülöző kis kézi könyvek kiadása, hogy ne mondjuk, rögtönzésére
szorítkozik, — miként ezt hazánkban
tapasztaljuk, — egyátalán nem várhatók.
Nézetem szerint tudományos állapotaink sajnos voltából csak ugy lehet
kibontakoznunk, csak ugy e téren is
jobb jövőt teremtenünk, ha ugy önálló,
hazai állapotainkból kiinduló produktív és beható tudományos vizsgálódások, mint a külföldi tudomány jeles
termékeinek, nemzetiségünk és életviszonyainkhoz mért assimilatiója által a
jog valóban és igazán tudományos müvelését meghonositjuk.
Csupán a részletek lelkiismeretes
tanulmányozása utján juthatunk el az
egésznek alapos ismeréséhez. Kifejezte
ezen gondolatot már a jogtudományok
nagymestere Savigny, midőn a római
jog átalános, csak föelveibeni tanulmányozását, magukba a jogforrásokba

való közvetlen elmélyedés nélkül, —
minden haszon nélkülinek nyilvánitá.
Hazai jogászainknak, kik erőt és tehetséget éreznek magukban, jelszavuk kell
hogy legyen: teremtsünk mindenekelőtt egy monographia-irodalinat.
Nem szándékom e helyen azon nehézségeket elősorolni, melyek eddigelé
egy élénk mozgalma magyar jogirodalom képződésének akadályai voltak; a
17 évi köz-és jogállapotaink, mik alatt
az átalános kulturral együtt a jogtudomány is jobbadán idegen égalj alatt
termett importált czikknek vitte szerepét; — a magyar közönségnek a politika iránti oly sajátszerű, ellenállhatlan
előszeretete, melynél fogva szellemi
erejének java összpontosult hévvel a
közélet kérdéseire veti magát; a magyar
ifjúságnak eddigelé észrevehető volt
idegenkedése komoly, kitartó tanulmánytól, mit semminek inkább nem
lehet tulajdonítani, mint ama a civilisált világban páratlan könnyűségnek,
melylyel nálunk az ügyvédi czim- és
praxisra lehet szert tenni; de miben
nagy része van az elméleti jogi vizsgáknak, kivált bizonyos tanintézeteknél
a legkisebb minimumot is alig megütő
igényeinek; hozzájárulván ehhez némely
helyen az államvizsgának valóban nihilistikus jelentősége; — a jogi tanintézetek szervezetének hiányai, sőt részben
teljességgel rendezetlen viszonyai; —a jogtudományi szaklapok eddigelé volt
teljes hiánya, melyek, ha megvannak,
és illetékes körökben kellő figyelemre
méltatva hivatásuknak megfelelnek,
törvénykezésünk fogyatkozásain legalább egyben másban segíthettek volna:
— mindezen és sok más ide vágó dolgokat, ugy hiszem, mindnyájan eléggé
ismerjük.
Folyó év kezdete óta egy örvendetes tényt registrálhatunk, v mely azon
reménynyel kecsegtetheti hazai müveit-

ségiink és tudományunk minden igaz
barátját, hogy az érintett bajok tekintetében is a viszonyok jobbrafordulásának nézhetünk elébe.
Több uj jogtudományi szaklap indittatott meg, s ezt mint üdvös kezdeményt, mint eddigi tudományos állapotainkbóli kiszabadulás iránti szükségérzetének nyilvánulását csak őszinte
örömmel üdvözölhetjük. — Tudományos viszonyaink emelésére adott ezen
lendülettel alkalom van nyitva mindenki
számára, apróbb munkálatokkal is a
közös nagy czél elérésére közreműködni.
— Ezen alkalmat midőn megragadom
magam is, jelen szerény dolgozataimat
e lapok olvasó közönsége elé bocsátván, teljes tudatával teszem azt annak,
miszerint e sorokban letett tanulmányaim, melyeket későbbiekkel együtt
egy nagyobb házasságjogi munka kidolgozására anyagszerül tekintek, bizonyára nincsenek sok hiány és fogyatkozások nélkül. — Némi vigasztalásul
szolgál azon remény, miszerint tanulmányaim és vizsgálódásaim haladtával
dolgozataim is külalakzat, helyes elrendezés és belbecs tekintetében mindinkább fognak közeliteni a szoros és szabatos tudományosság követelte igényekhez.
A tévedés (error) mint házasságbontó
akadály.
Hazánkban a katholikusok házassági viszonyai, mint tudva van, már a
concordatum keletkezése előtti időben
is, kizárólag az egyházi törvényszékek
hatósági köréhez tartozván*), jogi szabályzásuk egyedüli forrásául az egyházi jog elvei tekintendők.
Ennélfogva értekezésünk alapját és
kiinduló pontját természetszerűen a
*) Lásd Kőnek Sándor Egyházjogtan 198. §.
5 2 2 - 5 2 3 1.

kánon és későbbi egyetemes egyházi
jog kell hogy képezze, mi nem zárja ki,
sőt a felvetett tárgv teljesebb kimerithetése érdekében épen szükségessé teszi
a nemkatholikus vallásfelekezetek és
irók eltérő tanelveinek szintén vizsgálat alá vételét és kellő bírálatát.
Keresztény felfogás szerint a házasságban — az ókor egyoldalú és azért
elégtelen felfogásával ellentétben —
három elem egyesül *): a jogi, társadalmi vagy közerkölcsiségi (ethikai) és
vallásbeli. A házasság keletkezésének
formája a két különböző nemű félnek
kizáró életközösség — consortiumtotius
vitae (1. 1. Dig. de ritu nupt. 23. 2.) —
alapítására irányzott akaratnyilvánítása, s az igy létrejövő, a házasság
alapját, alapfeltételét képező egyetértés vagy kölcsönös beleegyezés (consensus matrimonialis) a házasságot közelhozza a szerződésekhez; társadalmi
fontossága az emberi nem növeldéjévé,
az állam taipkövévé, a családi és egyéni
jólét főkutforrásává teszi; a katholikus
tan végre a házasságot az egyén megszentesitésére és vallásos felépülésére
szolgáló eszköz gyanánt tekinti.
E három elem benső egyesülése- és
egybeolvadásából áll elő a házasság
eredeti tisztaságú fogalma, miként az
isteni kinyilatkozáson**) alapulva, az
egyház által mindenkor egyenlő hűséggel változatlanul megőriztetett. — A
mi ezen elválhatlan kapcsolatban levő
alkatelemek valamelyikét lehetlenné
teszi, kizárja egyszersmind egészben a
házasság létrejöttének lehetségét; ha
valamely ellentálló akadály miatt a
házasságbai szerződésszerű beleegyezés
nem létezik, nem képzelhető a házasság
mint szentség sem; lehetetlen levén katholikusok közt házasság, mely egy*) 1. Kőnek i. m. 517—518 1.
«*) Gen. 2. 24.

úttal szentség is ne volna *); a consensus fogyatkozása a szentségnek is hiánya.
A consensus ezen fogyatkozásai és
hiányai közé tartoznak különösen a tévedés esetei. — Feladatunk tehát abban
*) 1. Schulte Fr. J . H a n d b u c h des k a t h . E h e rechtes. Giessen 1855. 19. §. 103. lapon.— Az ellenvcleinényü kath. irók tanairól 1. Kőnek i. m. 198. §.
522. 1.; Schulte i. m. 3. §. 16. 1.

áll, kimutatni, minő befolyással bir a
tévedés a házassági beleegyezés és ennek
fonalán a házassági viszony létrejöttére; minő qualificatióval kell annak
birnia, hogy a külsőleg és látszólag létrejött házassági frigyet megsemmisíthesse, érvénytelenithesse.
(Folytatása következik.)

Az 1843/4. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
( Ö k r ö s s Bálinttól.)

7. Élénk vita t á r g y a volt a halálbüntetés kérdése. Némelyek az orsz. választmány
tagjai közül a halálbüntetést még most nem
tartották nélkülözhetőnek, — s ezek a kérdést nem a jog vagy emberiség átalános
szempontjaiból, hanem azon gyakorlati tekintetből látták felteendó'nek : vájjon azon
czélok, melyek elérésére a halálos büntetés
használtatik, a büntetésnek más nemei által
nem szintúgy elérhetők-e? mert ha bebizonyul, hogy a társasági czélok biztosítására
a halálbüntetés megkívántatik, ugy annak
valamint a háborúnak jogossága az önvédelem eszméjéből önkint következik. Nemkülönben ha kimutattatik, hogy a halálbüntetés a büntettek péld. a gyilkolások m e g gátlására a leghathatósabb, nem szenved
kétséget, hogy az az emberiséggel sem ellenkezik; mert kettő között levén a választás,
az igazság érzete hozza magával, hogy inkább a vétkes szenvedjen halált büntetéskép,
mintsem ártatlanok gyilkoltassanak.
A halálbüntetés eltörlése ellen felhozatott először is az egész művelt világ példája. Történtek ugyan a halálbüntetés
eltörlésével kísérletek, de azoktól a t ö r vényhozás mindenütt visszalépett, s a büntetésnek ezen szigorú nemét a szükség jelenóráig minden törvénykönyvben fenntartotta.
Egy más tekintet a halálbüntetés mellett.inkább az érzelem, mint a gondolkozás
köréből vétetett. Bizonyos bűntettek nemeire
nézve, — értve olyanokat, melyeknek elkövetője többé sem magával, sem a polgári
társasággal ki nem békülhet, — a halál igen

emberi neme a büntetésnek. A ki a t y j á t
anyját, jótevőjét orozva, szándékosan meggyilkolta, az emberek ezen osztályába tartozik. H a tettének súlyát érzi: ugy áldás
ránézve az élettől szabadulni; ha nem görnyed a l a t t a : ugy megrögzött gonosz, kit
emberek közt, azok bátorságának veszélyeztetése nélkül megszenvedni nem lehet. De
a halálbüntetés azon hathatóságánál fogva,
miszerint bűn elkövetésétől, inkább mint más
büntetés, képes az embereket elrettenteni, a
bűntettek megelőzésére a legsikeresebb büntetés ; s a halálbüntetés fenntartása mellett
ez a legfontosabb ok. Történnek ugyan öngyilkosságok; vannak, kik csekélységért
életüket koczkáztatják, vagy kikre a kivégeztetések látványa behatást nem tesz f de
mindezek csak egyes kivételek, és a köztapasztalás tagadhatlanul bizonyítja, hogy az
emberek végetlen többsége az élethez mindenekfelett ragaszkodik, és azért az életnek
megszüntetése mindig a legfélelmesebb büntetés fog maradni. Felhozatik ugyan a halálbüntetésnek sikeres volta ellen a tapasztalás, miszerint az, századokon keresztül a
legnagyobb kegyetlenségekkel használtatván, a vétkeket megelőzni nem volt képes,
s hogy a mult idők példája inkább azt bizonyítja, hogy minél kegyetlenebbek voltak a
büntetések és gyakoriabbak a halálbüntetések, annál roszabb lábon állott a közbátorság állapota; de ezen okoskodást megfordítva,
szintén állitható, hogy a halálbüntetés nélkül a közbátorság még kevésbbé lett volna
biztosítva, s ezen állítás valóságát igazolni

látszik azon kénytelenség, miszerint a halálbüntetést ott is, hol már eltöröltetett,
nem nélkülözhették s visszaállították. Nem
kívánták azonban e tagok a halálbüntetést
mindazon esetekre, melyekre eddig állott,
megtartani, sőt inkább ezéljuk volt azt minél kevesebbre szorítani, s e részben legbiztosabb útnak látták azt, melyet az angolok
követtek, — mintegy husz év óta a 78 vétkes esetet, mely halállal volt büntetendő,
12-re szállitván le.
Azok közül, kik a halálbüntetésnek eltörlése mellett nyilatkoztak, némelyek a halálbüntetés jogszerűségét is kétségbe hozták, miután az állam az egyén minden polgári
viszonyok felett álló személyiségének eltörlésére s az egyéni tökélyesbülés lehetetlenitésére nem lehet jogosítva. Többen azonban
mellőzvén a jogszerűség kérdését, vagy meg
is engedvén, hogy halálbüntetésre az államnak joga van, s hogy élhet vele, ha fenntartására szükségesnek találná, s ha nélküle
czéljai létesíthetők nem volnának: azért
nyilatkoztak a halálbüntetés ellen, mert nem
czélszerü, s mert a belőle származó rosz
néha nagyobb az általa fenyítendő bűntett
által okozottnál. Tagadni ugyan nem lehet, hogy a vétekmegelőzés mindig egyike
marad a büntetések főczéljainak; de eléretett vagy csak megközelittetett-e ezen czél
a halálbüntetéseknek évezredekig tartó gyakorlata által? a történelmi adatok ellenkezőt
bizonyitanak. Minél gyakoriabbak voltak a
halálbüntetések, annál sűrűbben fordultak
elő épen azon bűntettek és vétségek, melyeket halállal parancsolt fenyíttetni a törvény.
A hosszas gyakorlat, azon tekintet, hogy
minden korban, minden nemzetnél divatozott a halálbüntetés — ily eredmények után
— nem a büntetés mellett, hanem ellene,
nevezetesen czélszerűsége ellen szól, s csak
azt bizonyitja, hogy a halálbüntetésnek
alkalmazása azon átalános tévedések közé
sorozandó, melyeket néha századról századra
megállapít a törvényhozásban a gyakorlat.
Felhozatik a halálbüntetés megtartása mellett annak népszerűsége és példássága, miszerint nagy erővel hatván a közönségre, a
bűntettek meggátlásáralegczélszerűbb fenyítéknek tekinthető. Ha azor.ban a népszerűség itt annyit jelent, hogy e büntetés mint
érdemlett, viszhangra talál a népben, hogy
ennek érzelme mintegy igazolja, különösen

némely esetekben, a halálbüntetés alkalmazását: ezt Magyarországra nézve nem állithatni. Nem egyszer fordult bizonyos lelkesedéssel s a szánakozás érzelmeivel a tömeg
a vesztőhely felé, s kivált oly esetekben, ha
a halálra ítélt netán kellemes külseje, i f j ú sága stb. által is benyomást tesz a nézőkre,
a megfenyitendő bűntettről egészen megfeledkezvén a nép, azért, mert bátorságot lát
benne, őt hősnek, vagy, mert ártatlannak
mutatkozik, azt épen áldozatnak tekinti.
Innen sokszor a néppoesísnak egyik kedvencz tárgya a kivégeztetett rabló, s ennek
dicsőítését, nem pedig az általa elkövetett
bűntől irtózatot, nem az erkölcsi leczkét,
melyet a bűnfqnyitésből meríthetni, t á r gyazza az ének. Hogy ily körülmények között e büntetést példásnak nem mondhatni,
vihígos. Több országban indítvány tétetett,
miszerint a kivégzések ne nyilvánosan, hanem a közönségtől elzárkozott helyen t ö r ténjenek ; mi szintén azt bizonyitja, hogy a
halálbüntetést még a mellette nyilatkozók közül is sokan nem tekintik példásnak. D e h o g y
kivégeztetés nem gyakorol üdvös bofolyást
a tömegre, valamint nem bir elrémitő erővel
a gonosztevőkre nézve: azt a vesztőhelyen
történni szokott lopások, gyilkolások bizonyítják. Szintúgy nem ritkán minden suly
nélküli magukra az elitéltekre nézve a halálos büntetés, mint azt azon könnyelműség,
vagy épen guny, melylyel az Ítéletet fogadják, eléggé tanusitja. A rögtönitélő-törvényszékeknek némely törvényhatóságok kebelében való biráskodása a halálbüntetés
hathatóssága ellen szolgál erőségül, — azt
tanusitván, hogy a halálbüntetés, mit a rendes ítélőszékek is szabnak, magában a rend
fenntartására nem elégséges. H a a statai
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rialis rendszabálynak van nemi sikere a
közbátorság helyreállítására nézve, az nagyobb részben a büntetés rögtöni elvételének és a rendőrség felvigyázatának, a
mely ily rendkívüli körülmények között
éberebb szokott lenni, — tulajdonitható.
Nem lehet attól tartani, hogy a halálbüntetés megszüntetése rendkívül és előre ki
sem számithatólag fog a közbátorság állapotára hatni. Mert már az előadottakból
kitűnt, mily kevéssé hathatós és sikeres a
halálbüntetés; más részről bizonyos, hogy
már ma közönségesen a halálbüntetések nem
annyira a megrögzött gonoszokat, kik, meg-

nyilván a börtönajtó, bűnből bűnbe visszaesnek, s a kiknek élete a tulajdon, j o g és
rend folytonos megtámadásából áll, mint
inkább azon borzasztó t e t t e k e t érik, melyek
nem r i t k á n a szenvedelmek őrültségében
követtetnek el, s igy gyakorlatilag most is
inkább a bűntettek nagysága és iszonyusága
határozván el a halálbüntetés használatát:
ezen szempontból kiindulva sem tehető fel,
hogy annak megszüntetése a közrend és bátorságra káros hatással lehessen. Mire nézve
a tapasztalás is megnyugtatásul szolgálhat,
mert bebizonyitható, hogy azon országokban, hol a halálbüntetés eltöröltetett, ennek
megszüntetésealatt azonbűntettek, melyekre
előbb a halálbüntetés állott, nem szaporodtak; s nálunk is József császár uralkodása
alatt a halálbüntetés egy ideig el volt t ö rölve, anélkül hogy az a közbátorság m e g rázkódtatását vonta volna maga után. I d e
járul még, hogy az országgyűlési választmány egy uj fenyitő-törvénykönyv kidolgozásával levén megbizva, gondoskodhatik a
halálbüntetésnek oly pótlékáról, mely amannál emberibb, s társasági czélok biztosítására sikeresebb leend. A magánrendszer
alig egy megyében megpróbálva máris olyannak mutatkozott, mely a bűntettet a bűnbe
való visszaeséstől eltartóztatni képes; s valamint a magánelzárás mind honi, mind külföldi adatok után a legszigorúbb büntetésnek tapasztaltatik: ugy az attóli félelem is,
minthogy sanyaruságának hire azok által,
kik azt érezték, rögtön elterjed, — a bűn
megelőzésére üdvös hatást fog gyakorolni.
Pedig mihelyt bebizonyitható, hogy a halálbüntetés a bűnök elfojtásának nem sikeres
módja, vagy csak az, hogy ezen czél elérésére más nemei a büntetésnek szintúgy
alkalmasok: a ha'álbüntetés többénem védelmezhető, annyira fontosak annak megszüntetését sürgető egyéb tekintetek. Ugyanis a
büntetés egyik főkelléke abban áll, hogy az
állam az ellene irányzott rendsértésért és a
rajta elkövetett kárért elégtételt nyerjen
általa. D e mily elégtételt nyújt az államnak
a halálbüntetés? az egész büntetés a boszunak kitöltésében áll, mi az állam eszméjével
ellenkezik, és nemhogy elégtételt nyerne
általa, mint inkább valóságos kárt vall; s ha
a meggyilkolt egyén oeconomiai veszteség
az államra nézve: a bűnösnek kivégeztetése
azt egy ujabbal fogja megtoldani; holott ha

fogsággal büntettetik a vétkes, megjavulhat
s a polgári társulat hasznos tagjává válhatik; mert a tapasztalás bizonyítja, hogy a
halálbüntetés igen sokszor nem azért mondatott ki a bűnösre, mivel javulása egyátalában nem vala remélhető, mivel életben
maradása folytonos teher és veszedelem polgártársaira nézve, hanem mivel az általa
elkövetett bűn oly minőségű, melyre az elégtételt a boszuval felcserélő előítélet s az ezen
alapuló visszatorlási rendszer a „vérért v é r "
elvet szereti alkalmazni. H o g y a halálbüntetés nem javíthat, hogy t e h á t a büntetés
azon czélja, melyet az emberszerető kebel a
büntetőrendszer uj alapra állításától oly örömest reménylene, általa meg nem közelíthető, miután épen akkor, midőn a bűn örvényébe merült, adatik által a halálnak: világos.
A népek politikai intézkedései között egyet
sem találhatni, mely a keresztyénség szellemével és alapitójának szavaival: ,,én nem
akarom a bűnösnek halálát, hanem azt, hogy
megjavuljon és éljen" — olyannyira ellentétben állana, mint a halálbüntetések. S így
ha az állam követelésein kivül még az emberiség igényei is vétethetnek tekintetbe a
törvényhozó által, mindig uj és uj indító
okok fognak találtatni, mik a halálbüntetés
megszüntetését elvégre maguk után fogják
vonni; azon büntetést, mely egyszerű vagy
élesitett formáiban, egy sereg véttégre vagy
csak néhány kivételiekre alkalmazva, mindig
vagy siker nélküli erőpazarláskint vagy
épen a leggyászosabb következések kíséretében torzkép gyanánt t ü n t fel, s melynek
neve ugyan büntetés, de a büntetés természete és alkatrészei nem találhatók fel lényegében. E g y i k főok, mely a halálbüntetés
alkalmazása ellen szól, az általa okozott kár
helyrehozhatlanságában áll. Más büntetés
alul, ha az elitéltnek ártatlansága előbb
vagy utóbb kitűnik, felmenthetni a méltatlanul szenvedőt, veszteségeit pótolhatni, fájdalmait enyhithetni; de ha az ártatlan halálbüntetést szenvedett, nincs mód, mely által
az igazságtalan ítélet következményei kipótoltathassanak. Vétkes gondatlanság vagy
csalóka jelenségek, - - állapíttassák meg bár
a lehető legjobb eljárás, s— nem egy á r t a t lant marasztatnak el, s azon rendszer, mely a
halálbüntetés pártolóínak vallomása szerint
is néha egy vagy más ártatlant gyalázatos
halálra juttathat, az állam fenntartására oly

eszközökhöz nyúl, melyeknek kezelését az
emberiség legszentebb érdekei tiltják. A
halálbüntetés alkalmazása ellen szól továbbá
a kegyelem joga, melynek szükséges voltát
a halálbüntetések mellett minden népek
megismerték. Midőn a törvényhozók a halálbüntetés sikereden voltát tapasztalnák, azzal
véltek segithetni, ha egyszerű halál, helyett
rémito kinzással járót mondatnak ki a törvény által; 8 ugy tapasztalván ismét, hogy
ennek sincs foganata, sőt hogy épen a legkegyetlenebb kivégzések korszakában a gonosztevők száma mindegyre növekedett, —
nemhogy a bármi formában megjelenő halálbüntetésnek czélelienisését megismerték
O
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volna, — a halálbüntetést ugyan meghagyták törvényükben, de végmenedékül az ezek
fölébe állított kegyelemjoghoz folyamodtak.
Azonban elvonatkozva itt attól, hogy valahányszor a fejdelem a törvények által a
halálra itéltnek meg nem kegyelmez, mindannyiszor nem annyira a törvényszékek,
mint a mintegy felebbviteli bíróságot gyakorló fejdelem mondja ki valósággal az
elítéltre a halált, — miután megkegyelmezni
hatalmában állott volna; s hogy eszerint épen
a kegyelemjognál fogva néma törvények végrehajtójává, vagy ezek felett álló megkegyelmező vé, hanem büntető bíróvá válik:
még az is tekintetre méltó, hogy a kegyelemjog gyakorlatának alkalmazása vagy nem
alkalmazása nem az ügy belsejétől, nem a
vétkesnek kegyelmezésre méltóbb voltától,
hanem egyéb mellékes Körülményektől feltételeztetik, s a kisebb gonosztevő talán
nem nyer kegyelmet azért, mert a gonosztett vidékén megszaporodott azon neme a
törvényszegéseknek, melyhez az általa elkö
vetett bűntett tartozik; a nagyobb gonosztevő pedig megkegyelmeztetik, mert reá
nézve épen ellenkezőleg állanak a körülmények, — oly dolog, mely által a büntetés
jogi jellemét elvesztvén, esetlegessé, a körülményektől f ü g g ő expedienssé válik. — A
halálbüntetés első nyomai az istenségnek
bemutatott emberáldozatokban mutatkoznak,
s vallásbeli vakbuzgóság, tortura és halálbüntetések a történetkönyvnek azonegy lapján egymásmelleit olvashatók, s midőn az
előbbre haladott polgárisodás s a szilárdabb
alapot nyert tudomány amazokatmindinkább
háttérbe szorítja, a harmadik, az utolsó sem
lehet ezentúl eleme a jogkiszolgáltatásnak.

S csakugyan valamint a halálbüntetéseket
mindig visszás jogi fogalmak és státuselvek
kíséretében látjuk fellépni, ugy mihelyt a
természet és józanész által kimutatott alapokra állíttatik a büntetési rendszer, ennek
szükségképen! következménye a halálbüntetés eltöröltetése, mi annál inkább eszközölhető, mivel a halálbüntetésnek megszüntetése a legszorosabb viszonyban áll a tárgyalás
alatt levő javitórendszerrel; s igy midőn
egyrészről megszüntetik a halálbüntetés,
más részről emelkednek a kerületi börtönök,
javulnak s a magánrendszer követelései szerint idomíttatnak a törvényhatósági fogházak; midőn egyrészről a kirekesztőleg ijesztésen és elrettentésen alapuló fenyitési rendszer emberiebbnek engedi át helyét, más
részről a nevelés körüli üdvös intézkedések
a törvényhozástól mielőbb várhatók.
Ezekhez képest az összes büntető rendszer újjáalakításában elegendő biztosítékot
remélvén találhatni az országos választmány
tagjai közül azok is, kik a halálbüntetés
eltöröltetésében csak annyiban véltek megegyezhetni. mennyiben helyébe egy uj és
foganatosabb surrogatumot léptethet a halálbüntetés eltörléséhez alkalmazandó uj
büntetőrendszer: a nagy többség a halálbüntetés eltörlése mellett
nyilatkozott.
8. Azon kérdésnek: ,,mi adathatik az
elzáráshoz a büntetés sanyarifásaul ?" s ezzel
összefüggésben a veretes kérdésének megfejtésére térvén át az orsz. választmány, —
azon fenyitéki sanyaritások kijelölése, melyek a magánrendszernél alkalmazhatók,
minők a böjtölés, ágyelvonás, sötét szobábani záratás stb. az alválasztmányra bízatott ; a veretés büntetésére nézve pedig
egyhangúlag határoztatott, hogy ez, mely
különben is kimondva levén b ü n t e t ő ü g y e k r e
nézve nemesek és nemnemesek közt a törvény előtti egyenlőség, ezen elv megtartása
mellett bizonyos osztálybeli személyek eddig
gyakorlott kivételével alkalmazandó nem
volna, mint egy részről az emberi természetet
lealázó, más részről a büntetés egyik főkellékét, a javítást, magában nem foglaló, átalában
eltöröltessék.
9. Kérdésbe tétetett: „vájjon meghatároz tassék-e a fogsági büntetés maximuma,
azaz oly mértéke a fogságnak, melynél nagyobb, tehát örökös sem határoztassék."
Voltak ugyan, kik az örökös fogság ellen

annálfogva nyilatkoztak, hogy az ideigleni
fogság is, ha péld. maximumának 20 év határoztatnék, a büntetés czéljának megfelelne,
mert ezen idő hossza a legtöbb esetekben
annyira fogja megtörni a legátalkodottabb
gonosztevőt is, hogy ha belső megjavulás
nélkül lépne is ki a börtönből, büntettek
elkövetésére testileg nem lesz képes; mivel
továbbá az örökös fogság a magán- azaz: a
javítási rendszer eszméjével, mely egyátalában javulhatlan emberi természetet nem
tesz fel, — ellenkezik; más részről azonban,
miután a halálbüntetés eltörlése után a társaságot azok ellen, kik az erkölcsi érzés
tökéletes hiányát eláruló bűntetteket követnek el, biztositani szükséges, s miután felállíttatván péld. a husz évi maximum, az erre
még fiatal korában elitélt gonosztevő néha
még ép erővel léphet ki a fogságból s megnemjavulása esetében még újra veszélyeztetheti a társaságot: a többség által az örökös
fogság is felvétetett a büntetések sorába, —
önkint értetvén, hogy mindazon esetekben,
melyekben az örökös fogságnak helye nem
leend, az ideigleni fogság idejének maximuma lesz meghatározandó. Azon kérdésre
ellenben: „meg legyen-e határozva a büntető-törvényekben az elzárás idejének minimuma is, minden egyes vétségek iránt, vagy
n e m ? " — nem mel felelt az országos választm á n y ; mert határoztassék meg bármi csekély minimum, mégis n m ritkán olyatén
esetek fordulnak elő, melyekre nézve a büntetést még e minimum alá is parancsolja
szállíttatni a méltányosság.
10. E g y körülményt kell még az előmunkálatokból kiemelnünk, mely egy későbbi
(nov. 14-ki) tanácskozmány alkalmával hozatott szőnyegre. Inditványoztatott t. i.,
hogy
az országos választmány különbséget
tegyen a rabság (carcer) és fogság (arestum
simplex) között, s ez utóbbit a csekélyebb
vétségekre és kisebb beszámitásubűntettekre
állapítsa meg, mely különböztetés minden
törvénykönyvekben létezik, s az eddigi gyakorlat szerint nálunk is megvolt, — azonban
az országos választmány figyelmét a főelvek
megállapítása alkalmával elkerülte. Tapaszt a l t a t o t t ezen különböztetés sürgetős szüksége leginkább azok által, kik a büntető
törvénykönyv javaslatainak kidolgozásával
valának megbízva, — kik anélkül, hogy az
egyszerű fogság a választmány által el lett

volna fogadva, kénytelenittettek azt a büntetések sorába felvenni; merthogy azok, akik
csekélyebb vétségekbe, péld. kisebb verekedésbe elegyedtek, vagy a pénzbeli elmarasztalást megfizetni elégtelenek, épen azon
szigorú elzárásra, viseletre és egyéb sanyaritások elszenvedésére kárhoztassanak, melyek a magánrendszernél fogva megállapitandók valának, a méltányossággal nem
volna megegyeztethető; de anélkül a büntetések között is nagy volna az ugrás, mert a
birói megdorgálások és a pénzbeli elmarasztalások között egyrészről, és a magánrendszerű elzárás között másrészről igen nagy
volna a hézag. Ezen okoknál fogva az egyszerű fogságnak szintén a büntetések sorába
leendő felvétele közelfogadást nyert. Némi
vitatásokra szolgált alkalmul: vájjon ezen
fogság idejének maximuma ezúttal határoztassék el, vagy pedig a törvénykönyv felvételére halasztassék? Ez utóbbi vélemény
támogatására okul szolgált, hogy midőn
majd az orsz. választmány a bűntettek és
büntetések meghatározásával foglalkozik,
sokkal biztosabban határozhatja el az egyszerű fogság idejének maximumát; de mivel
elfogadást nyervén a fogság és a rabság között teendő különböztetés, a fogságra Ítéletidőkre nézve külön bánásmód lesz a börtön-rendszerrel foglalkozó alválasztmány
által kidolgozandó, melynek ezen szabályok
kidolgozásában szükséges lehetne tudni,
mennyi azon leghosszabb idő, a mire ezen
egyszerű fogság terjedhet; másrészről pedig
a büntető törvénykönyv javaslatának kidolgozásával megbizott tagok jelentvén, hogy
ők e hosszabb fogság idejét munkálatukban
eleve egy esztendőre határozták: a választmány egy évi határidőben szintén megnyugodott. A fogságra itélendőket illető bánásmód kidolgozására nézve pedig vezérelvül
állapíttatott meg, hogy a fogsági büntetés
egyedül a szabadságtól való megfosztatásban álljon, a bírónak azonban hatóságában
legyen, azon esetekben, ahol szükségesnek
látja, az elfogadott magánrendszerrel járó
sanyaritások egyes nemeivel a fogságot súlyosítani; hogy továbbá az egyszerű fogságra
ítéltettek egyedül a törvényhatósági fogházakban fognak és pedig magánkamarácskákban elzáratni. Ezen átalános utasitással kiküldetett a börtönrendszer kidolgozásával
már foglalkozott alválasztmány, hogy a fog-

ságra itélendőket illető bánásmódról egy az albizottmányok javaslatai olvastattak, s
külön szakaszban javaslatot készitsen.
a munkálatok márcz. 19-kén befejeztettek.
Ily vitákban a főelvek megállapittatván,
(Folytatása köv.)

Különfélék.
— (Földtehermentesitési
törvény
Erdélyország számára.) Azon országatyai szándék
által vezettetve, miszerint szeretett erdélyi
nagyfejedelemségünket is földtehermentesitési adóssága törlesztésének előnyeiben, a
mint ez már minden koronánk alatt álló
országban előkészíttetett, részeltessük, az
1856. január 1-én kelt császári nyiltparancs
további keresztülviteléül, mely által az aziránti határozatok megállapittattak, hogy mi
módon, s minő kútfőkből lesz a kinyomozott
úrbéri kártérítés a jogosultaknak teljes siettetéssel, s minden ebben érdeklettek jogainak megőrzése mellett kiszolgáltatandó, most
már az erdélyi nagyfejedelemség földtehermentesitési kötelezvényei törlesztésének
módja, eljárása, s az ország által előszer~
zendő eszközei iránt következő határozatokat találtunk kibocsátandóknak:
1. §. Az erdélyi nagyfejedelemség földtehermentesitési kötelezvényeinek kisorsolása 1866. junius 30-án fog megkezdődni,
s ezentúl félévenkint deczember 31-én s j u nius 30-án minden évben folytattatni.
2. §. A kisorsolás általi törlesztés, melynek a mellékelt terv szerint kell történnie,
a meddig ez a földtehermentesitési pénzalapra
nézve előnyös, a kötelezvények beváltása
börzeszerü bevásárlás által is történhetik.
Ezen bevásárlásnak semmiesetre sem szabad
a mindegyik félévben tervszerüleg törlesztendő kötelezvény-összeg felét túlhaladnia.
3. §. A kisorsolás általi törlesztésnél a
sors határozza meg ama kötelezvényeket,
melyek visszafizetésének a törlesztési terv,
s megelőző határozat arányában kell törtennie.
4. §. A kisorolt kötelezvények visszafizetése ausztriai értékre átszámított, teljes
névszerinti öszletben eszközöltetik s a kisorsolás megtörténte után hat hónappal
történik. A visszafizetés végett kisorsolt
kötelezvényeket illetőleg, a megállapított
visszafizetési határidővel minden további
kamatozás megszűnik. A kisorolt adóssági

kötvények, valamint a tőke és kamat kifizetésének napja azonnal minden húzás után
közzé fognak tétetni.
5. §. A feleknek a visszafizetésre kijelölt
adóssági kötvényeket a hozzátartozó szelvényekkel együtt bélyegmentes n y u g t a t ványnyal egyetemben a tőkéről, és ha az
adóssági kötvény szelvénynyel nincs ellátva,
más szintén bélyegmentes nyugtatványnyal
a visszafizetési határidőig lejárt kamatokról,
a földtehermentesitési pénztárnál Szebenben
kell átnyujtaniok; a még le nem j á r t szelvényekért pedig készpénzben kell fizetni.
6. §. Kötelezvényeknél, melyeken lefoglalás, letiltás vagy egyéb megjegyzés van,
a tőkefizetés előtt azon hatóságtól, mely a
lefoglalást vagy letiltást eszközölte , annak
megsemmisítése kinyerendő.
7. §. Oly kötelezvények tőkekifizetésénél,
melyek alapokra, templomok, kolostorok,
alapítványok, nyilvános intézetekre és egyéb
testületekre szólanak, azon szabályok alkalmazandók, melyek efféle kötelezvények átíratásánál követendők.
8. §. A kifizetett, kisorsolt és tőzsdeszerüleg beváltott adóssági kötvények a hitelkönyvekből kitörlendők.
9. §. A kísorsolások nyilvánosan történnek a földtehermentesitési alapigazgatóság
vezetése alatt, az ilyetén kisorsolásoknál
szokásos módon.
10. §. A kísorsolások keresztülvitelének,
valamint a tőzsdeszerü beváltásnak az eddigi
utasítások szerint kell történniök.
Kikhez egyébiránt császári királyi és
országfejedclini jóakaratunk és kegyelmünkkel változatlanul hajlandók maradunk. Kelt
Schönbrunn kéjpalotánkban, május 6-kán,
az ezernyolczszázhatvanhatodik, uralkodásunk tizennyolczadik évében. Ferencz József
8. k. Gr. Haller Ferencz, s. k. O csász. kir.
Apostoli Felsége legmagasabb parancsára:
Horváth István, s. k.
— (Császári rendelet 1866. május 13-ról,)
a párisi héke-congressusnak, a tengereni ke-

reskedés háborús időbeni ótalmára irányzott, s 1856. april 16-ról kelt nyilatkozata
további létesitése végett; érvényes az egész
birodalomra. Vonatkozással a párisi békeeongressusban képviselt hatalmasságok 1856.
apr. 16-án kelt nyilatkozatára, melylyel a kalózkodás eltörlése s a semlegesek jogai iránt
oly nemzetközi elvek állapittattak meg,
miknek czéljuk, a háborúnak a tengereni
kereskedésre gyakorlott s a nyilvános j o g
bizonytalansága által növekedett káros behatásait lehetőleg enyhitni; s azon szándékkal, hogy ezen czél további létesitése, a
mennyire ez Ausztriától függ, a viszonosság
eloreföltevése mellett előmozdittassék, —
miniszteri tanácsom meghallgatása után
rendelem:
I . Cz. Kereskedő-hajók s azok terhei
azon okból, hogy azok oly országhoz tartoznak, melylyel Ausztria háborúban van, ausztriai hadihajók által a tengeren nem fogathatnak el, sem ausztriai martalékügyi
törvényszékek által nem nyilváníttathatnak
jogos martalékul, ha az ellenséges hatalmasság az ausztriai kereskedő-hajókkal szemben
a viszonosságot tartja szem előtt.
A viszonosság szemmeltartása az ellenkezőnek kimutatásáig föltétetik, ha az ausztriai kereskedő-hajókkal az ellenséges hatalmasság részérŐli egyenlően kedvező bánásmód
az utóbbi törvényhozásának ismeretes elvei,
vagy az általa az ellenségeskedések kezdete
előtt kihirdetett nyilatkozatok által biztosítva van.
I I . Cz. Oly kereskedő-hajókra, melyek
hadi d u g á r u t visznek, vagy jogilag kötelező
zárlatokat megsértenek, az I. czikk határozata nem alkalmazandó.
I I I . Cz. H a d - s igazságügyminisztereim
bízatnak meg a jelen rendelet végrehajtásával.
Ferencz József a. k. Belcredi s. k. Mensdoríf s. k. Wüllerstorff s. k. F r a n k s. k. Komers s. k. Legfelsőbb rendeletre: L o v a g
Meyer Bernát s. k.
— (A coclljicationalis albizottmány véleménye, a codificatio körül követendő eljárás
iránt.) A codificatio tárgyában a képviselőház által megválasztott bizottmány f. évi máj.
25-én és 28-án tartott üléseiben alulírott
albizottmányt oly czélból küldé ki: hogy
adjon véleményt a codificatio körül követendő eljárás i r á n t ; különösen arra nézve: a

codificatio különböző tárgyaihoz képest
hány albizottmány alakíttassák? minden
egyes albizottmány körébe mely tárgyak
utaltassanak? s az albizottmányok hány
tagból s mikép legyenek alakitandók?
A kiküldött albizottmány nem tévesztheté szem elől, hogy a codificationalis bizottmány teendői főbb alapvonalokban már
a képviselőház azon határozata által, a
mely az országgyűlési teendők tárgyában
kikiildve volt 12 tagu választmány jelentése
alapján keletkezett, meg vannak állapítva,
s ennélfogva az albizottmánynak, eljárásában arra kelle szorítkoznia, hogy lehetőleg
kijelölje a codificatio már kitűzött tárgyainak alkatrészeit, s ezeket u g y oszsza be,
miszerint a rokontárgyak, a szükséges elvegység fentarthatása végett egy és ugyanazon bizottmány köréhez tartozzanak.
Továbbá, mivel vannak a codificatio
körül oly kérdések, melyek megoldása bizonyos alapelvek előzetes megállapítását
feltételezi; ezen alapelvek azonban oly t á r gyakat is érintenek, a melyek egy más bizottmányteendői közé vannak sorozva, tehát
alulirt albizottmány mellőzhetlen feladatul
tekinté kiemelni azon tárgyakat, amelyekre
nézve az irányadó alapelvet a codificationalis bizottmánynak, egy másik bizottmánynyal egyetértőleg kell megállapítania.
Végül, minthogy a codificatio némely
tárgyainak feldolgozása csak bizonyos előmunkálatok mellett lehetséges, — alulírott
albizottmány szükségesnek tartá mind ezen
egyelőre függőben hagyandó tárgyakat,
mind pedig azon előmunkálatokat, a melyek
nélkül az előbb említett tárgyak alapos elintézése lehetlen volna, egyenként megjelölni.
E szempontokból kiindulva, a kiküldött
albizottmány, a codificatio tárgyaira nézve
a következő felosztást hozza javaslatba.
Az I-sö albizottmány teendői közé tartoznék a polgári magánjog anyagi része, és
pedig azon része, a mely a törvényhozás
állandó intézkedését igényli. Ilyenek
a) a szorosan vett polgári magánjog, a
melynek körébe az egyesülési jog, a honosítási, be- és kiköltözködési törvény is t a r tozik ;
b) a telekkönyvi rendszer;
c) a csődtörvény.
Minthogy azonban a telekkönyvi rendszernek szorosan a polgári magánjog anyagi

h) a birói illetőségről (Competentia).
és alaki intézkedéseihez kell alkalmazva
lennie: tehát a telekkönyvi rendszer kidolDe mivel a békebiróság intézvényének
gozása, csak a polgári, anyagi és alaki jog alkalmazása n a g y részben a községek mimegállapítása után válik lehetségessé.
képi rendezésétől f ü g g ; mivel továbbá a
Szintúgy felfüggesztendő egyelőre a fentebb elősorolt többi intézkedések részcsődtörvény kidolgozása is, mint a melynek leteire nézve a polgári bíróságok szervezete
szükségképen a polgári magánjog elvein nyújt zsinórmértéket, — ezen szervezés kérdése pedig elválhatlan kapcsolatban áll a
kell alapulnia.
A II-ik albizottmány hatásköréhez vol- megyék kérdésével s azzal, hogy az igazságnának utalandók a polgári magánjog körébe szolgáltatás körül a municipium befolyása
vágó átmeneti intézkedések, részint oly mennyiben szenved korlátozást ? — ezen
tárgyakra vonatkozók, a melyek a törvé- albizottmány tehát fent elősorolt feladatai
nyek által már megszüntetett jogviszonyok megoldásában csak akkor leend képes elmaradványait képezik, részint pedig olya- járni, ha a községek rendezése befejezve, s
nokra, a melyek némely lényegesen válto- a municipalis jogok hatásköre megállapítva
zott jogviszonyokkal állanak egybefüggés- lesz. Minélfogva az albizottmány oda u t a sítandó: hogy mindenekelőtt ez alapkérdében; a minők :
a) az eltörölt ősiség intézvényéből seket, a községek és megyék rendezésére
kiküldött külön bizottmány egyetértésével
fenmaradt jogkérdések megoldása;
b) az úrbéri s ezzel analóg köteléken oldja meg s e végből magát a nevezett bialapuló jog- és birtokviszonyok végleges zottmánynyal mielőbbi érintkezésbe tegye.
elintézése;
Az V-ik albizottmány a büntető törvényc) a hűbéri s ezzel analóg forrásból eredt hozás tárgyait venné át, s figyelembe véve
az 1843. évi országgyűlésnek e tárgyra voszolgálmányok iránti intézkedés;
d) a királyi kisebb haszonvételek jogá- natkozó munkálatát, törvényjavaslatot adna
a) a büntető törvénykönyv anyagi és
nak, és
e) a kegyúri jogok és terheknek a tulaj- alaki részéről;
b) a börtönrendszerről.
donjog terén t ö r t é n t lényeges átalakulás
igényeihez alkalmazandó szabályozása.
A Vl-ik albizottmány
a kereskedelmi
A IlI-ik albizottmány feladatát képezné törvényhozás teendőit végezné el, törvénya polgári magánjog tárgyainak azon része, javaslatokat készítvén
a mely a nemzetgazdaság érdekeivel érinta) a váltójog terén,
kezik s a mely ennélfogva az anyagi érdeb) a kereskedelmi törvények körül szükkek tárgyában kiküldött külön bizottmány ségelt javítások, módosítások és kiegészítéegyetértésével volna elintézendő. Ide tar- sek iránt,
toznának
c) az áruszállítás jogviszonyairól és
a) az erdészeti j o g ;
d) a biztosító-társulatok, segélyző-egyletek, hitelintézetek s egyéb jótékonyczélu
b) a vadászi j o g ;
c) a vizi jog, halászati, öntözési, közleke- társulatoknak nyújtandó kivételes jogótadési, szabályozási és műépitményi tekin- lomról.
tetben ;
A mennyiben ez albizottmány egyik
vagy másik t á r g y r a nézve az anyagi érdekek
d) a mezei rendőrség.
AIV-ik albizottmány a polgári magánjog és közgazdaság tárgyában kiküldött bizottalaki részére nézve készítene törvényjavas- mány rokon feladataival találkoznék, — kell,
hogy azon bizottmánynyal érintkezésbe
latokat. különösen:
lépjen.
a) a békebiróság intézvény érői;
A Vll-ik albizottmány a bányajogot fogb) a hiteles helyek rendezéséről;
lalná rendszerbe, mind anyagi, mind alaki
c) a polgári bíróságok szervezetéről;
tekintetben.
d) a bíróságok ügykezeléséről:
A VIII-ik albizottmány elvégre az iroe) a bíróságok irányában gyakorlandó
dalom érdekeit tárgyazó törvényhozással
fegyelmi jogról;
foglalkodnék, s törvényjavaslatot terjeszf ) a polgári perlekedési r e n d r ő l ;
g ) a nemperes ügyek kezeléséről;
I tene elő

a) a sajtóviszonyok végleges rendezéséről ;
b) az irói és művészi tulajdonjog védelméről.
A mi az itt javaslatba hozott albizottmányok által követendő vezérelveket illeti,
alulirt bizottmány ez iránt fölöslegesnek
tart minden részletes utasitást, a bizottmány
összes tagjai kétségenkivül úgyis át levén
hatva azon meggyőződéstől, hogy a mely
törvényhozás korától elmaradna, szintoly
hibába esnék, mint az, a mely a maga korát
messze megelőzni akarná, s hogy a legjobb
törvényhozás az, a mely a nép geniusának,
jogérzületének és szükségeinek megfelel:
minélfogva az albizottmányok törvényhozási
működéseikben bizonyosan azon egyedül helyes középutat követendik, a mely a külföldi
minták vak utánzásától s a magukat túlélt
hazai intézvények túlbecsülésétől egyaránt
távol van. E z okból alulirt albizottmány teljesen elegendőnek tartaná, ha a kiküldendő albizottságok csak azon iránypontokra figyelmeztetnének, a melyek a szükséges elvegység fentartása, a különböző bizottmányok
közti érintkezés, s e bizottmányok eljárásának egyformasága tekintetéből, a képviselőház által megállapítva lettek, a melyek
alapján t e h á t kimondandó lenne:
1. hogy az albizottmányok munkálataikban, a törvényeinkben alapuló felelős miniszteri rendszer alapelvét vegyék kiindulási pontul;
2. hogy kijelölvén a képviselőház körén
kivül álló azon szakférfiakat, a kiket tanácskozásaikra meghivatni óhajtanának, — azok
névsorát a meghívás eszközölhetése végett,
a ház elnökével közöljék ;
3. hogy minden albizottmány kebeléből
egy elnököt s előadót válaszszon, nemcsak a
tanácskozások vezetése s a munkálatok egybeállítása végett, hanem még azon czélból
is: hogy ezek oly rokonkérdések felmerülésével, a melyek egy más bizottmány feladatára is vonatkoznak, eme bizottmánynyal
érintkezésbe lépjenek; fennmaradván minden albizottmánynak azon joga, hogy e
czélra az elnökön s előadón kivül más tagokat is kiküldhessen;

4. hogy azon előkérdéseket, a melyektől több törvényhozási t á r g y alapelvének
megállapítása f ü g g , a codificationalis bizottmány elnökének bejelentsék oly czélból:
hogy az, e kérdések megvitatása végett, az
összes bizottmányt egybegyüjthesse, s ez,
szükség esetében a többi bizottmányokkal
tartandó értekezlet iránt intézkedhessék.
A meghívandó szakférfiak részére ugyanazon dijak volnának utalványozandók, a
melyek a törvényben a képviselőház tagjaira
nézve vannak megállapitva. Az eziránti intézkedés azonban a képviselőház jogköréhez
tartozván, szükséges: hogy e kérdés a legközelebbi országos ülésben előterjesztessék.
Minden albizottmány önmaga jelölhetvén ki legalaposabban azon segédeszközöket, a melyekre működése közben szüksége
van, — ezeket az albizottmányok elnökei
vagy előadói jelentsék be a ház elnökének,
a ki azok megszerzéséről intézkedni fogna.
H á t r a volna még az egyes albizottmányokhoz választandó tagok számára nézve
véleményt adni; de e tekintetben alulirt
albizottmány nézete szerint a czélnak leginkább megfelelő eljárás az lenne, ha a codificationalis bizottmány tagjainak számára
jelentkezési ivek nyittatnának, hogy minden
egyes t a g azon albizottmányt, a melyhez
csatlakozni óhajt, önként kijelölhesse, nem
forogván fenn semmi ok arra, hogy azok, a
kik a codificationalis nagy bizottmányhoz
már a képviselőház által megválasztattak,
most egyes szakmák szerint ismét választás
alá essenek. Azokra nézve azonban, a kik
egyik albizottmányhoz sem jelentkeznének,
az összes bizottmány a beosztás j o g á t teljes
indokoltsággal érvényesithetné.
E jelentkezési ivek az uj képviselőház
irodájában junius 8-ig volnának nyitva tartandók, s e határidő leteltével alulirt albizottmány azokat egybeállítván, minden egyes
albizottmány szám- és egyénszerinti alakítására nézve, kész javaslatot lenne képes a
nagy bizottmány helybenhagyása alá terjeszteni. Pest, május 29. 1866.
Horváth Boldizsár, biz. előadó.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Mai s z á m u n k h o z van c s a t o l v a : H e c k e n a s t Gusztáv k ö n y v á r j e g y z é k e és a „ V a s á r napi Ú j s á g " s „ P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k " e l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s a .
Ki adó-tulajdonos H e c k e n a s t Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, junius 18.

25.

1866. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 f t , félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-liivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.
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Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Törvényhozás Magyarországban.
Mielőtt vizsgálódásainkkal, codificatiói irányt keresve, az 1840-ki mozzanatokra átmennénk, nem lesz tanulság
nélkül az 183%-diki o. gyűlésről egy
ujabb tekintélyes munkában foglalt
megjegyzéseket is megemlitenünk.
Mondatik t. i., hogy 1834-ben a
polgári törvénykönyvek (?!) és törvényszékek rendezését illető munkálat, mely
a kir. előadások sora szerint az nrbéri
törvényjavaslat első megállapítása után
még 1833-ban vétetett tárgyalás alá,
majdnem egyévi foglalkodás után a követeknél többséget nem nyert, a polgári törvénykönyv fontosabb részeiben
maga is annyira elakadt, hogy országos
ülésekbe át sem vitetett. És miután a
kerületi ülésekről akkor még sem napló,
sem jegyzőkönyv nem vezettetett, ezen
oly fontos tárgynak nyoma sincs az
országgyűlés jegyzökönyveiben. Kölcsey 1834. julius 6-ról igy ir: „Mi
a polgári törvényekkel vesződünk, a
sző legteljesebb értelmében a sötétségben
vergődünkTovább:
„A polgári ma-

gánjogtörvénykönyvét,
mely az 183% 0 .
országgyűlésen munkába vétetett, miután belőle a kerületi üléseken 37
törvényjavaslat készíttetett, befejezetlenül letették. E lépésre nemcsak az
örökváltság- és jobbágy-személy-szabadsági törvények sorsából vont tapasztalás, hanem azon indok is vezérlé
a szabadelvű pártot, hogy a kormány
hangulatának akkori iránylataiban lehetetlenné vált a szabadelvű törvények
alkotása. Tanácsosabbnak vélték tehát
azokat kedvezőbb időkre halasztani,
mintsem az alkotmányos elveknek és a
kor igényeinek megfelelő törvényeket
alkotni."
Ezen idézetekből egyelőre azt látjuk, hogy az igyekezet bármily buzgó
volt is a törvényhozási reformok körül,
kedvező eredményre szintén nem vezetett. De ha a kifejezéseket, melyek a
fennebbi idézetekben előfordulnak, bírálat nélkül elfogadnók, vagy ha mi
nem is, kik azon korral együtt éltünk,
de utódaink: az következnék, hogy akkor már volt polgári
törvénykönyvünk,

mert ilyen, különösen polgári magánjogi törvénykönyvről
van szó, vagy
talán a késő utókor már ezen időben
codexet is fogna gyanítani, mi azonban
a körülményeket közelebbről ismerve
s tudva, még szándékban sem vala.
Ne csodáljuk tehát elődeinket, kik a
törvények javítása és rendbeszedése
körüli gondoskodásuknak a fennebb
idézett ezen irányú törvényczikkekben
oly határozatlan kifejezéseket adtak,
hogy azokból a szándéknak mérvét, s
illetőleg a megbízások mivoltát meghatározni csaknem lehetetlen, midőn az
u j a b b k o r is hasonló hibákban szenved,
s polgári magánjogi törvénykönyvről
beszél az 183 2 / 6 és 1840-ki o. gyűlések
idejéből, holott mint a kir. propositiók,
ugy a törvényjavaslatok, valamint az
eredmény is odamutat, hogy nem rendszeres magán polgári törvénykönyv készítése, hanem csak részletes és hasznos
törvények alkotása czéloztatott, s e czél
mennyire éretett el, azt maguk a meghozott törvények mutatják.
Ccdijicatióról tehát a polgári magánjogra nézve sem előbb, sem ezen o.
gyűléseken nem volt szó, habár az 1840diki egy teljes anyagi és alaki váltójogi
codexet eredményezett, a büntető- és
bányajogi codex pedig, bár az 1844-ki
o. gyűlésen tárgyalás alá került, de
mai napig a papiroson maradt.
Az okokat, melyek a törvényhozásban hőn ápolt szándékokat és irányokat
majd zsibbasztották, majd teljesen háttérbe szorították, itt tüzetesen fejtegetni
tán messze is vezetne. Csak annyit mondhatunk, hogy miután minden jelentősebb magánjogi institutióink és életünk
specifikus nemzeti alapokra voltak fektetve, és a szükségesség érzete által
ápolva: azokat a nemzet igen nagy
része léte és fennállása főmomentumaiként tekintette, s ezen az önfenntartás
hatalmas ösztöne által táplált meggyő-

ződés oly mély gyökereket vert nemzetünkben, hogy azoknak csak gyöngitése is, mint az 183 2 / 6 , 1840, 1844 és
1848-ki els'ő korszaki o. gyűlési tárgyalások tanusitják, mérhetlen tusákba és
küzdelmekbe került azoknak, kik a korszellem és ujabb törvényhozási eszmék
zászlói alá sorakoztak. Es ezen tusáknakés törekvéseknek silány eredménye
csak innen magyarázható.
A megszokott s kényelemmel, vagy
még ennél többel is járó helyzet oda
vitte urait, hogy az uj, bár részletességekkel is megelégedendett reformoktól
is irtóztak, minek az emberi természet
szabad tért nyert kicsapongásai folytán
az lett a következménye, hogy azt, mit
egyelőre csak javítani szándékozott,
adott alkalommal végkép lerontsa.
Igy lettünk az ősiséggel és ehhez
kapcsolatban állott jogviszonyokkal.
Az ősiségnek ujabb időkben u g y a
tanszékeken, valamint az irodalom terén
csak szabályozása, kinövéseitöli megtisztogatása vala czélba véve. l i a ezen
irányban, s korlátokon belül annak idejében kellő intézkedések tétetnek, több
mint valószínű, hogy az 1848: 15. úgy,
mint szól, létre nem jő. De mivel a
kellő orvoslások a maguk idejében elmulasztattak, a lelkesedés tulárja a kínálkozó alkalmat használva, az ősiségét
egészben kidobta jogi institutióink raktárából s kimondá annak teljes és tökéletes eltörlését, holott ha ezen kimondás
alapján a polgári törvénykönyv kidolgozására kedvező idő nyilik, aligha
nem jött volna azon kényszerűségbe,
hogy a kidobott ősrégi alkotmány romjaiból is egyetmást ismét visszahozzon,
s nehogy következetlenség gyanújába
essék, azt más elnevezés alatt ismét és
újból meg ne állapitsa!?
És igy miután az ősiség teljes és
tökéletes eltörlése kimondatott, a pol-

gári törvénykönyv codificatíója is szükségessé vált.
Csak és egyedül tehát az 1848.15. t.
czikk az, mely a polgári
törvénykönynek
kidolgozását, vagyis codificatióját
elrendeli, s kitűzi egyszersmind az irányt is:
az ősiség teljes és tökéletes
eltörlésének
alapján.
Hogy ez volt a legfontosabb alap,
melyet az u j polgári törvénykönyv
kidolgozásánál főleg szem előtt kellen
dett tartani, az annál kevésbbé szenved
kétséget, minél bizonyosabb, hogy az
ősiség egész magánjogunkon és jogi
életünkön mintegy vörös fonalként vonult keresztül, és majd minden jogi
institutiónkban hatályt gyakorolt. De
ha a codificatió csupán ezen alapon indulva j á r t volna el e feladata megoldásában, aligha megfelelt volna az igényeknek, mert az ősiségen kivül az
1848-ki törvények még több más magánjogi viszonyainkban szintén igen jelentős tényezőket változtattak meg,
miket az u j codificatiónak szem elöl
téveszteni nem lehetendett vala; ilye-

nek az úrbéri rendszer megszüntetése,
a kimondott vallásegyenlőség, meg több
más ki nem mondott, de ezekkel karöltve járó elvek, s igy az u j polgári
törvénykönyvet nemcsak az 1848: 15.
t. cz., vagyis az ősiség eltörlése, hanem
egyéb szinte lényeges reformok miatt
kellett volna újra kidolgozni, illetőleg
codificálni.
Ha az imént idézett törvényt a
hozzákötött reményekkel együtt a sors
meg nem hiusítja, hanem megengedi
vala, hogy a kitűzött és azzal rokon
alapokon polgári magánjogunk codificatiójához foghassunk, sokkal kisebb
aggodalommal és fáradsággal j á r t volna
a bár minden körülmények közt mindig terhes feladatnak megoldása, mint
a jelenben, vagy bármily közel vagy
távol eső jövőben, mely e czélra hivatva leend.
Tekintsünk csak vissza a 48-diki e
tekintetbeni körülményeinkre és az azt
követte korszak fejleményeire, melyek
a jelent idézték elő.
(Folytatása következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)

A tévedés (error) mint házasságbontó
akadály.
Hogy a két részröli akaratelhatározásnál, melynek egyenes eredményeként a kölcsönös beleegyezés áll elő,—
oly tévedés jöhet közbe, mely miatt
a tényleg adott beleegyezést nem lehet
valónak, s azért mert téves, csupán
látszatos, tárgyilag és igazán nemlétezőnek kell tekinteni, senki kétségbe
hozni nem fogja.
Mikor bir a tévedés ily megsemmisítő erővel, annak megítélése semmikép

sem függhet egyedül az érdekelt felektől, minthogy igy az erkölcsi és társadalmi létünkre legfontosbnak ismert
életviszony az egyéni érzület és felfogás, szóval az emberi szeszély játékává
tétetnék.
A házassági consensus benső lényege
és anyagi tartalma függetlenül a beleegyezők akaratától, egyedül a jog és
törvény által a házasság tisztán objectiv, változhatlan fogalmához képest levén változhatlanul meghatározva, azon
saját belátásuk szerintváltoztatni, egye-

aeknek nem lehet hatalmuk*). A házasulók önmaguk minden esetben bizton
tudhatják, tévedtek-e vagy sem? de
vájjon ezen tévedésük a consensust és
vele a házasságot is megsemmisitheti-e,
egymaguk soha meg nem határozhatják.
N e m azt kérdezzük tehát, midőn tévedés miatti házasságérvénytelenségröl van szó: tévedtek-e a felek és miként? hanem egyszerűen: a tévedés
daczára létezik-e consensus vagy sem?
Ennek kétségtelen lételével, a házasság
maga is kétségtelenül létesült, teljes
hatályba lép. — Az egyének szabad
akaratától függő dolog, a beleegyezést
végrehajtani, vagy nem; de a végreh a j t o t t beleegyezés hatályának meghatározása az egyéni akarat körén kivül
esik, miért is a házassági consensus,
tekintve a házasság felbonthatlan voltát, megmásithatlan, önmagában bevégzett akaratténynek neveztetik. Can.
3. Can. 27. qu. 2.
A consensus nyilvánítása és a házasság jogerejü létrejötte közti ezen
szoros kapcsolat, melynélfogva a beleegyezés kijelentése és a házasság keletkezése egyidejűleg és együttesen
bekövetkező, hely és idő szerint egymástól el nem különözhető tényékként jelentkeznek, igazolja a törvény
azon rendelményét, mely szerint házasságkötésnél csakis a jelen időre vonatkozó szavak, vagy concludens cselekmények (can. 23. de spons. X. 4. 1.)
használandók, verba consensum exprimentia de praesenti**); mivel öszhangzásban ezen forma megtartásának biztosítására a tridenti zsinat által a
*) V . ö. Balth. D a l l e r : D e r I r r t h u m als t r e n n .
E h e h i n d e r n i s s nach k a t h . E h e r e c h t e . L a n d s h u t 1862.
jeles értekezésének JL. § - á t .
**) C a p . 25 de spons. et matr. X . (4. 1.) Az
1439-ki florenczi zsinat végzéseinek a l a p j á n k i a d o t t ,
az Ö r m é n y e k az egykázzali egyesülését t á r g y a z d
d e c r e t u m b a n e szavak o l v a s h a t ó k : „ C a u s a efficiens
i n a t r i m o n i i r e g u l a r i t e r est mutuus consensus per
verba de praesenti e x p r e s s u s , "

házassági consensusnak tanuk és az
illetékes plébános előtti kijelentése átalános szabályként lett megállapítva.
(Conc. Trid. Sess. 24. decr. de ref.
Cap. 1.)
Mindezekből világos, miszerint a házassági viszony megalapításának módja,
annyira különböztetvén meg magát a
polgári szerződések megkötésétől, nem
lehet feltételezve a polgári jog határozataitól, azoktól egyátalában nem függ,
a házasság, mint erkölcsi vallásos intézmény önálló, önmagában nyugvó
létellel birván.
Nem szándékunk itt az az iránt oly
sok ideig folytatott véleményharczot
megújítani, vájjon a házasság szerződésnek tekinthető-e vagy sem, mert azt
hiszszük, nem tévedünk, midőn a tudomány átalános, mert a legelismertebb kanonisták túlnyomó többsége
által képviselt álláspontjának megfelelő
nézetként hozzuk fel azon állítást, miszerint a házasság jog és vallás-intézménye nem állhat a polgári jognak
szerződéseket tárgyazó határozatainak
uralma alatt, hanem önlényegéből, saját természetéből merítheti egyedül
szabályelveit. — A házasság valójában
sem szerződés, minthogy tárgya nem
olynemü, melyről szerződni és tetszés
szerint intézkedni lehetne, sem szerződés által létre nem jöhet, mert a
szerződéshez hasonlítható kétoldalú
akaratnyilvánítás, a házasságnak feltéteménye, tőle, még gondolatban sem,
el nem választható kiegészítő része*).
Bizonyítják ezen tantétel helyességét
az egész egyházi törvényhozás szelleme
és annak számtalan határozmányai, mik
közül csak VI. Pilis pápának az egri
püspökhöz intézett 1789-ki julius 11-ről
*) Cateeh. Rom. de sacr. m a t r . qu.
monium ut n a t u r a e officium consideratur
ut s a c r a m e n t u m dissolvi non potest. —
i. m. 3. §. 17. 1. — K u t s c h k e r : E h e r e c h t
Wien, 1856. 7. §. 3 3 - 3 7 . 1.

11. m a t r i et maximé
I. Schulte
der k. R .

kelt levelének eme szavait emeljük k i :
Matrimonium non est contractus mere
civilis, sed est contractus natúralis,
jure divino ante omnern societatem
institutus et firmatus*). Katholikus
egyházi szempontból pedig különösen
a házasság szentséges jellegéről való
hitczikk erejénél fogva kell minden
pusztán polgári szerződésre támaszkodó jogelméletet feltétlenül visszautasítani **).
Mindezekből a tévedés házasságjogi hatályára vonatkozólag azon nagynyomatéku igazság következik, miszerint nem a polgári törvény szabja meg,
mikor érvénytelenül, közbejött tévedés
folytán, a házasság; sőt ellenkezőleg ez
csupán az egyházi jognak képezheti
tárgyát; mi akkor is igaz maradna, ha
hazánkban, mint fentebb lett kiemelve,
és most már az egész ausztr. birodalomban a katholikusok házasság-érvénytelenitési ügyeiben az egyházi törvény kizárólag zsinórmérték gyanánt
törvényesen nem is volna elfogadva.
Azon elvek és tantételek kifejtésében, melyek a tévedésnek, a házasság
érvénye körüli jelentősége iránt az egyházi jogban nyertek elismerést, azon
észtani elvekből lehet kiindulni, melyek
*) K u t s c h k e r az előbbi j e g y z e t b e n idézett h e lyen 34. lapon.
**) V. Ö. Cone. T r i d . Sess. 24. princ. — A kif e j t e t t nézet ellenében lehetne u g y a n némi látszattal
X I V . Benedek ( D e syn. dioec. lib. 9. e. 9.) szavaira
h i v a t k o z n i : quod matrimoniumfidelinm etsi contractus civilis sit, est tamen a Christo Dominó elevatum
ad dignitatem sacramenti, et ideireo causas matrimoniales ad judiees ecclesiasticos spectare, pronunciato a n a t h e m a t e in contradicentes d e f i n i v i t T r i d e n t i n u m , — miként ezt P a c h m a n n Kirchenrecht I I .
k ö t . 344. §. 233. 1. 2) alatti j e g y z e t b e n Roskoványi
( D e matrim. T. I . p. 24. T . I I . p . 365.) ellenében
valóban teszi. — H o g y azonban az idézett szavakb a n a contr. civilis csak azért n e v e z t e t i k igy, m e r t
a z t civei ineunt, kitűnik abból, h o g y n a g y következetlenség volna a pápától, a házasság szentségének
a l a p j á u l a polgári szerződést nyilvánítani, de mégis
az a feletti bíráskodást kizárólag az egyház számára
f e n t a r t a n i . — V. ö. Kutachker i. h. 34. I.

átalában a tévedés természetét megfejteni alkalmasak.
Jogi és erkölcsi viszonyok alapításánál az akarat, mint az elme szabad
elhatározási képességének nyilvánulása legjelentékenyebb tényezőként működik*); ehhez azonban mindenkor
megkívántatik, hogy az akarat nem
csak szabad, jogilag és erkölcsileg megengedett tárgyra irányzott, hanem az
is, hogy az akarat tárgya az arról való
helyes fogalommal teljes öszhangban
legyen. — Ha az értelem a tények külszine által félrevezettetve, és bizonyos
káprázattól elfogva, magának valamely
tárgyról helyeseknek és ugyanazon gyakorlatilag is megvalósitandóknak hitt
fogalmakat alkot, mik önmagukban és
valóságukban megtekintve, helyteleneknek bizonyulnak, — akkor az ily
helytelenül megértett tárgyra irányzott
akarat sem lehet helyes, a dolgok objectiv valóságával öszhangzó, hanem
szükségképen helytelen, a valósággal
ellenmondásban levő, valót valótlannal
összetévesztő, azaz téves; errare, id est
aliud pro alio putare. Can. 6. Can. 22.
qu. 2. Tévedés tehát egy tárgy és az
arról képzett fogalom öszhangzásának
hiánya, a kettőnek összeférhetlensége.
— Téves tehát és azért nem létező az
akarat, akaratöszhangzás, (Cum errantis voluntas nulla sit. L. 8. Cod. Just.
de jure et facti ign. I. 18.) midőn annak tárgya és az értelem erröli fogalma
közt a kivánt öszhang nincs meg**),
*) Lásd S a v i g n y : System des röm. Iiechtes I I I .
köt. 113. 1.
**) H o g y a tévedés és t u d a t l a n s á g (error et
i g n o r a n t i a ) — r é g e b b e n g y a k r a n egymással összetév e s z t e t t vagy felváltva használt fogalmak — szorosan megkülönböztetendök, e helyen szabatos bebizonyítást nem igényel. Tévedés feltételezi a gondolat
tevékenységét, mig a tudatlanság ( t . i . valamiróli nem
tudás) épen a n n a k hiányában áll. V . ö. Aquinói
szent T a m á s : Summae theol. p a r s I I I . supplem.
Quaestio 51. a r t . 2-o colum. 1120 (A hires M i g n e
kiadása P á r i s b a n 1864).

Q u u m . . . . non consentiant, qui errant.
Quid enim tam contrarium consensui
est, quam error? 1. 15 Dig. d e j u r i s d .
omn. judie. II. 1.
A tévedés elvont fogalmán mitsem
változtat, tehát egy és ugyanaz marad a
tévedés akár némi ovatosság mellett
kikerülhető, akár a körülményeknél
fogva egyátalán mellözhetlen volt légyen. — E kettős minősége a tévedésnek (error vincibilis et invincibilis)
nagyon is jelentékennyé válhatik némely magánjogi, sőt egyéb kérdéseknél
is *), de a házasságbontó akadályra
nincs semmi befolyása; mi önkényt
foly magából a consensus lényéből,
minden igazi és lényegesekben történt
tévedés, bármi legyen az oka, azt szük«) Nem áll tehát Daller id. m. 5-dik lapján Seuffertre (Blatter f ü r Rechtsanwendung B. 20. p. 12.)
való hivatkozással felhozott azon véleménye, mintha
a polgári j o g sem tenne semmi különbséget a lényegesekbeni tévedésnél az error vincitilis és invicibilis esetei között; mert a többi közt az ausztr. át.
polg. törv. k. 876. §-sa is egész határozottsággal
emlékezik meg ezen különbségről. Lásd ezen,minket
itt közelebbről nem érdeklő kérdésről: P a c h m a n n
id. m. I I . köt. 374. §. 300. 1. — és Kutschker E h e r .
IV. köt. 1 5 0 - 1 5 1 . 1.

ségképen teljesen kizárván. Ezek szerint
nem tesz különbséget akár legyőzhető,
vagylegyőzhetlen, akár atévedőnek önhibájából, vagy a másik fél vétkességéből
eredő, akár véletlen, akár a nem tévedő
házasfél tudta és hozzájárulásával,
vagy a nélkül is egy harmadik által
csalárdul előidézett legyen a tévedés;
a házasság midezen esetekben érvénytelen marad, minthogy a tévedő valódi
és igazi beleegyezése hiányzik *). V. ö.
Kutschker az előbbi jegyzetben idézett helyen. — Clericati: Decis. de
matr. Tom. II. lib. 4-o Dec. 20. —
Schulte id. m. 19. §. 118. lapján 27.
jegy.—'Kőnek: Egyh. jt. 210. §. 552. 1.
Semmisitő erejét a tévedés megtartj a
mindaddig, mig tökéletesen eloszlatva
nincs, mire nézve a szükségeseket később fogjuk felhozni**).
#
) A mi kilönösen a dolust — csalás, rászedés
— illeti, az Önmagában, ha csak lényeges tévedéssel
nem párosul, nem képez semmisitő akadályt; miről
többet alantabb. V. ö. Kőnek 210. §. c) alatti jegyz.
eö
) Lásd egyelőre Knopp Nic. Vollstandiges
kath. Eherecht (3-ik kiad.) Regensburg, 1864. 5. §.

22. 1.
(Folytatása következik.)

r

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

VI.

A második könyvnek, mely az elsőfolyamodási bíróságoknál követendő
eljárást tárgyazza, fentebb*) már átalános átnézetét adtuk.
Az első czim a társas biróságok
előtti rendes eljárást foglalja magában, — a következő főmozzanatok szerint: eljárás az Ítélethozatal előtt (I.
fejezet, 231—250.§§.), ítélet (II.fejezet,
251—274. §§.), késedelmi Ítélet (III.
fejezet, 275—280. §§.), és bizonyítás
(ÍV. fejezet, 2 8 1 - 4 3 9 . §§.).
*) Lásd lapunk 15. számát, a 229. lapon.

Ezek az eljárásnak különös szabályai , — az átalánosokról az előbbi
könyvben volt szó. De váljon oly lényeges-e a különbség, hogy ugyanazon
eljárásnak, mint rendszeres egésznek,
megszakasztva, két külön könyvbe kellett beosztatnia? Az első könyvben az
egész eljáráson végig mentünk m á r ; az
olvasó az Ítéletet várná, s íme, a második könyvben a keresethez és periratokhoz térünk vissza, melyeknek a szóbeli tárgyalást meg kell előzniök. Nem
lesz vala helyesebb egy könyvben foglalni össze mindazt, mi az eljárásra

átalában és különösen vonatkozik, és e
könyvet azon chronologicus rend szerint osztani fel czimekre és fejezetekre,
mely rend az eljárás menetében önként
kinálkozik, —• t. i. periratok, ezek beérkeztével szóbeli tárgyalás, ennek folyamában a bizonyítékok, s befejeztével
az Ítélet? Magában véve nem lényeges
körülmény ugyan, de ugyanezen rend
szellemével ellenkezik az is, hogy a jelen ezim előbb tárgyalja az ítélethozatalt
mint a bizonyítást, bár ez utóbbi egyedül
a tárgyalás berekesztése, és igy Ítélethozatal előtt érvényesítendő, oly czélból,
hogy ez utóbbinak alapul szolgáljon.*)
A periratokra nézve kiemeljük, hogy
kereset az ezt tartalmazó irat kézbesitése által indíttatik, mely az alpereshez
intézett azon meghagyást foglalja magában, hogy a mennyiben a kereseti
kérelem ellen kifogása lenne, ügyvédet
rendeljen, s ezáltal adandó nyilatkozatát a keresetre felperesi ügyvédnek a
kitűzött határidő alatt kézbesittesse.
(231. §.) A keresetre adott nyilatkozatkét hét alatt kézbesítendő, s ha e nyilatkozat kifogást (Einrede) vagy viszonkeresetet (Wiederklage) foglal magában, az errei válasznak, — és ha
válasz adatik, az arrai viszonválasznak
egy-egy heti időköz szolgál határidőül
(236. §.), — ezen határidőknek sürgős
esetekbeni megrövidítése a törvényszéki elnöknek jogában állván. (237.§.)
Az iratváltások berekesztésével, vagy
valamely perirat kézbesittetésének elmulasztásával bármelyik félnek joga
van a szóbeli tárgyalás kitűzését kérelmezni. (200 §.) A szóbeli tárgyalás a
fentebbi 137. sköv. §§. szerint**) megy
végbe. (242. § )
Ha alperes halasztó kifogásokat hoz
fel, joga van azok elintézéséig a föügy

tárgyalását felfüggesztetni. Ilyenek : 1.
az ügyut, birói illetőség vagy valamely
birósági tag személye elleni kifogások;
2. azon kifogások, melyek a félnek perelhetési személyes képességét vagy törvényes képviseltetését támadják meg;
3. kifogás a per folyamatban létéből;
4. a nemszabályszerüleg történt idézésből; 5. a perköltségek biztosításának
hiányából; 6. azon kifogás, hogy perújítás megengedése esetében az előbbi eljárás költségei meg nem térittettek (243.
§.). Minden ily kifogás egyidejűleg s a
föügy tárgyalása előtt nyújtandó be
(244. §.), és az iránt külön tárgyalásnak s határozathozatalnak van helye.
(245. §.)*).
Az ítéletnél a tanácskozás és szavazás, az ítélet tartalma, kihirdetése,
kiigazítása vagy kiegészítése, kiadása
és kézbesítése vétetnek tekintetbe. Átalános szabályok: hogy ítélet csak akkor,
ha a föügy vagymellékkérdés arra megérett, s csak azon birák által hozandó, kik
a tárgyalásban részt vettek (251. §.);
hogy ami a fél által nem kérelmeztetett,
meg nem Ítélhető, — kamatokra, kártérítésre és egyéb mellékkövetelésekre
nézve azonban elég, ha a kérelemben
csak átalánosan is említtetnek (252.§.);
hogy több rendbeli követeléseknél a
törvényszék belátására bizatik részenkint határozni, ha egyes pontok arra
már alkalmasak, vagy az Ítélethozatalt
addig halasztani, mig az ügy valamenynyi pontban megvitathatott (253. §.),
hogy kártérítés esetében a biróság a

*) Az osztrák polg. perrendt. 47. §. szerint: ,,a
biróság illetéktelensége, a jogerejü ítélet, egyezség
vagy a keresetröli lemondás miatti kifogások (14.,
15. §§.) fölötti külön tárgyalásoknak szóbeli eljárásban nincs helyök." írásbeli eljárásban pedig a „birói illetéktelenségi kifogás ugyan elkülönözve, de
csak az ellenbeszédre rendelt első határidő első felében adathatik be." (54. §.) A magyar törv. eljárás
szerint ,,a birói illetőség elleni kifogásnak csak az
*) I g y az osztrák polg. és büntető perrendtar- első tárgyaláskor van helye, s e kifogás a főkérdéstásban.
sel együttleg tárgyalandó s ugyanazon ítélet által
**) Lásd lapunk 20. számát a 310. lapon.
döntendó e l . " (Orszb. szab. I . 55. §.)

kötelezettséget itéletileg kimondhatja,
a kár összegének megállapítására pedig
külön eljárást rendelhet (254 §.); hogy
azon esetekben, midőn a törvény az
Ítéletnek időközi végrehajtását biztosíték mellett, vagy a nélkül megengedi:
a végrehajthatóság hivatalból kimondandó. (255. §.)
A tanácskozás és szavazás nem nyilvános. A kérdéseket az elnök teszi fel s a
szavazás eredményét az elnök mondjaki
(256. §.) Minden egyes ténykörülmény
jogi fontossága és bizonyítéka fölött,
ha szükség, elkíilönzött szavazat adandó ; a bírónak azonban nem áll jogában azon okból, hogy valamely előbbi
kérdésnél kisebbségben maradt, — a
szavazást megtagadni. (257. §.)
Az ítélet kihirdetése közvetlenül a
szóbeli tárgyalás berekesztésével, a határozatnak és lényegesb indokoknak
megemlítése mellett történik. (259.§.)*)
Az ítéletnek magában kell foglalnia: a
törvényszék, birák, államügyész és felek neveit, a kihirdetés napját, a tényállást velős rövidségben, az indokokat
és végre a határozatot.(251. §.) A jegyzőnek kötelessége az elnök által kijelölt napokon minden kész Ítéletek jegyzékét a jegyzői irodában kifüggeszteni.
( 2 6 2 . §.)

Ha az ítéletben tollhiba, vagy egyes
szavakban, számokban és számtételben
elvétés fordul elő: e hiányok kérelem
folytán vagy hivatalból kijavitandók.
(263. §.) Lényegesebb hibák vagy kihagyások csak a felek kérelmére, mely
az ítéletek jegyzékének kifüggesztése
utáni három nap alatt benyújtandó, —
tétethetnek jóvá. (265. §.) Kiegészítés
is kérethetik, ha valamely pont iránt
határozat nem hozatott. (265. §.) Érthetetlenség, kétértelműség vagy ellen-

mondások kijavítása a felebbezési határidő alatt kérelmezhető. (266. §.) Az
ítélet kiigazítása, kiegészítése vagy felvilágosítása iránti kérelem folytán, ha
nem tüstént a kihirdetéskor tétetett, a
legközelebbi napra tárgyalás rendelendő, s a határozat három nap alatt
kihirdetendő. (267. §.)*)
Mig a kihirdetett Ítélet teljes szerkezete nem kész : arról kiadványok,
másolatok és kivonatok nem adathatnak. Minden kiadvány a jegyző aláírásával s hivatalos pecséttel látandó el
(273. §.), s a kézbesítés csak akkor kívántatik, ha a kihirdetés az ellenfél
ügyvédének, — s ott, hol a felek személyesen tárgyaltak, az ellenfélnek távollétében történt, — az, ki a szóbeli
tárgyaláson jelen volt, a kihirdetés
előtt azonban eltávozott, távollevőnek
nem tekintetvén. (274. §.)
A késedelmi Ítéletnél fogva, — ha
felperes a szóbeli tárgyalásra meg nem
jelent: alperes kérelmére a kereset
visszautasítandó s felperes a perköltségekben elmarasztalandó (275. §); s ha
alperes nem jelent meg: felperes előadása, — a mennyiben ez a periratok
tartalmával megegyezik, elismertnek
veendő. (276. §.)**)Ezen szabályoknak
van helye akkor is: 1. ha valamelyik
fél azon ülésre, melvre a szóbeli tárgyalás elnapoltatott, meg nem jelent;
2. vagy a tárgyalás folytatása végett
kitűzött ülésre nem jelent meg; 3. ha a
halasztó kifogások vagy egyéb mellékkérdések eldöntése után a főügy tárgyalására meg nem jelent. (277. §.)
Azon fél, ki az ülésen jelen van, de
tárgyalásba nem bocsátkozik, meg nem
jelentnek tekintetik. (278. §.)***)

*) V. ö. osztrák polg. perrendt. 350. 351. §§.
*") V.ö. osztrák polg. perrendt. 40. és 1840: X V .
tcz. I I . R. 96. §. és 1844 : V. 12. §.
***) A védelem elmulasztása hallgatag beismerés*) Valamint a szóbeli tárgyalás, ugy az Ítélethozatal módja is, az osztr. büntető eljárásra emlé- tekintetik. V. ö. osztr. polg. perrendt. 22. §.
keztet. Y. ö. 256., 291. stb. §§.
(Folytatása következik.)

A statistika bölcsészete.
(Folytatás.)
( D r . Kolb G. után.)

Tobb példát hoztunk fel s a történt eseményekből azonnal következtetést vontunk
a jövöre. De azon kérdés merül fel, nem
voltak-e az események csupán esetlegesek?
nem alakulhatnának-e a számok arányai
egészen másképen is? Erre határozottan
nem-mel felelhetünk. A fennforgó
tí kÖrÜlmények és állapotok szerint a számok csak
igy, és nem másként alakulhattak, és csak
is akkor változhatnak, növekedhetnek vagy
csökkenhetnek, — ha a körülmények és állapotok fognak változni.
A statistika szorosabb tanulmányozása
azon meggyőződésre vezet, hogy ily tárgyakban nincs esetlegesség !
Mindenütt megtaláljuk az okot és az annak megfelelő okozatot, — mindenütt bizonyos rendszer, rend, belső megegyezés és
öszhang uralkodik.
Mi előttünk esetlegességnek, rendkívülinek, sőt némely esetben szörnyszerünek
tűnik fel, — nem egyéb, mint a rendes és
mindennapinak végső lánczszeme; a rendszeres események körébe esik; sőt a létező
viszonyok rendes menete mellett kikerülhetlen, úgyszólván nélkülözhetlen, s még legtulzóbb alakjaiban is oly rendesen imétlődik,
hogy azt határozott számokkal előre ki lehet számítani. Csakhogy nem szabad ez u.
n. rendkívüli eseteket elvontan tekintenünk,
hanem inkább azon tényleges viszonyukban,
melyben a ,,közönséges" és „rendes" esetekkel állanak. Hogy e helyes viszonyt szemügyre vehessük, lehetőleg nagy mennyiséget
kell figyelmünkre méltatnunk, tehát lehetőleg nagy számokkal kell élnünk, mi által az
egésznek sokaságában elvész a rendkívüli
viszonyok egyoldalú hatása; a kis számoknál zavart okozó tévedések elvesztik fontosságukat, s még a kutatások és számításokban történhető hibák is, melyek egyrészről t é t e t n e k , lényegesen ellensulyoztatnak
más részről. H a egy helyen néhány napig
figyeljük meg a lég- és időjárástani tüneteket, mindenesetre nagy ugrásokat veszünk
észre; de nagyban és egészben, évek folytán
mégis mindig ugyanazon tüneményekkel

fogunk találkozni, — ugyanazon főeredményeket fogjuk nyerni az egyik időszakban,
mint a másikban. Bizonyos időközöket foglalva össze, oly közéj)számokat fogunk találni,
melyek ( majdnem változhatlanaknak tetszenek. Es ez ép ugy áll a légnyomás nagyságáról, hideg és melegről, eső- és hóról,
szelek és kitörő viharokról, mint számtalan
más dologról.
H a egy évben a középszám nagy csökkenése áll elő, azt annak egy ut ina következő
nagy növekedése kiegyenliti. D e mindkét
eset ismét a rendes tünemények körébe esik,
s a természetszerű viszony rendszeres fázisainak fontos és szükséges részét képezi.
S rendesen mi csekély behatással bir a
köz^pszámra, az egészre, még a legtulzottabb eltérés is!
115 évre terjedő észleletek kimutatták,
hogy a Saone vidékén átlagosan egy évre
125 esős nap esik. Ezen (mindenesetre e tekintetben igen állandó) éghajlatban az eltérésnem növekedett nagyobbra öt napnál, —
midőn ugyanis az egyik szélső esetben 120
a másikban 130 esős nap jelenkezett. H a
másutt talán e különbség nagyobb is, sehol
sem oly nagy, mint rendes észlelés nélkül
hinni szokták.
A légmérő középmagassága Párisban
számos év észleletei nyomán 756 milimeternyinek tünt ki. S az egyes, látszólag oly
igen eltérő években mily különbség mutatkozott? Nem egrészen három millimeter. Az
egyes napok nagy eltérései az egészre nem
birnak befolyással, mert nagyobbára rögtön
kiegyenlittetnek.
Valamint a physicai életben, ugy állnak
a viszonyok a tisztán emberi, a
társadalmi,
sőt az erkölcsi élet körében is. I t t és mindenütt rendszerességre, öszhangra és körszakokra akadunk. I t t is azon feladat vár
a statistikára, hogy előbb meghatározva a
tényállást, a nyert eredmények u t j á n az illető alaptörvényeket kutassa.
Mig a társadalom alaprendje lényegesen
meg nem változik, átlagosan, minden kiterjedtebb korszakban ugyanazon számú házas-

ságok, születések és halálozások fognak
történni. Azonban még állandóbb viszony
létezik más tekintetben, mely talán még
váratlanabb. Igy p. Valentin Smith, a franczia statistikus egy 40 évre terjedő észlelet
által Chalamont községben észrevette, hogy
az ujon házasult nőknek a házasság utáni
első évben rendesen egy hetede lett anyává,
az első és második évben összevéve egy
harmada, s hogy egy harminczada csak 5 év
múlva betegedett le először.
M é g bámulatosabb a természet azon
törekvése, hogy a rendes szabály eltéréseit
kiegyenlítse, s hogy eltörölje annak nyomát,
mit mi (minden viszony ismeretének hiányában) hajlandók vagyunk a természet
„megzavartatásának" nevezni.
Az 1832 ik évb. a cholera pusztitásai
miatt Francziaországban szokatlanul sokan
haltak el,a halálesetek száma 933,733-at tett,
tehát 63,600-al többet az átalános közép
aránynál. D e a jövő évben a halálozázi esetek száma 812,548-ra esett, tehát 57,600
kevesebbre a rendesnél, mi által az eltérés
majdnem egészen kiegyenlittetett. Az 1847ik év n a g y drágaság tanuja volt, (törvényesen bebizonyult, hogy 302-en haltak meg
éh- és fagytól;) s 3 % - a l több haláleset volt,
mint az előbbi évben. A következő, 1848-ik
évben, (daczára a párisi véres juniusi harczoknak) a halálozás visszaesett a rendes
középszámig, de a születési szám épen 3 % - a l
növekedett, s egyáltalán ily esetekben többnyire v a g y a halálozási szám csökkenése,
vagy p e d i g a születési szám növekvése helyre
szokta hozni a megingatott egyensúlyt.

lehetett az 1832-iki és 1849-iki ragályok
után tapasztalni. Az 1848—52-diki öt év
alatt Anffolorszáff és Walesben átl. 402,550
halálozási eset fordult elő. 1849-ben e közép szám 38303-al növekedett, de 1850-ben
33,564-el csökkent, nem tekintve 1851-ben a
születési szám növekvését 21000-el.
Mily átalános ijedelmet okozott a Malthus-féle tan, mely a népszám mértani
haladványokbani növekedéséről szól; mily
visszás intézményekre vezetett; mennyire
hátráltatta a törvényhozás kifejlődését a
házasságokat és gyarmatosításokat illetőleg,
sőt a már elért előmenetelt is mennyiben
visszavetette! Ha a statistika már akkor
eléggé ki lelt volna fejtve és müveive, nem
csak sokak alaptalan félelmét oszlatta volna
el, de számos, a nép javára káros törvényhozási és rendőri intézmény sem j ö t t volna
létre. Mindenütt azt emlegették, hogy mig az
élelemszereket csak számtani haladványban
lehet szaporítani, — az emberiség létszáma
mértani haladványban növekszik. Innen eredt
azon rendszerujitás, h o g y a n é p e t a bürokratikus bÖlcseség gyámsága alá helyezték;
innen anázasságok korlátolása, a letelepedés
megnehezítése; 8 innen támadt az iparűzés
és birtokosztály korlátolása. Megengedhetőnek, sőt a közjóra nézve szükségesnek is
látszott a rendőri hozzászólás még a legszentebb, legtermészetesebb jogokhoz is.
Tekintsünk ezen népboldogitó kísérletekellenében az eredményekre, melyek a statistika kimutatása szerint oly országokban jelentkeztek, hol a szabad cselekvés elvét
többé kevésbbé mégis tisztelték. Növekedett-e
itt csakugyan az emberiség létszáma a mérAz 1846-tól 1850-ig terjedő 5 év alatt
tani haladvány arányában? A létező menyiFrancziaországban a halálozási esetek köség százalékai szerint e létszám következőzépszáma 848, 348 volt. Miközben azonban
leg növekedett:
az 1849-i cholera-évre 982,008 esett, tehát
a középszámnál 134000 el több, de a követÉv.
Francziaorsz.
Angolország.
kező évben csak 761, 610-en haltak el, tehát
1821-30
6,89 %
15,89%
87000-el kevesebben, mint egy középszámi1831-40
5,07 „
14,27 „
tásu évben, s egyidejűleg a születési szám,
1841-50
5,49 „
13,00 „
mely az öt év alatt átlagosan 949, 592-et
1851-60
2,59 „
11,18 „
tett, 1849-ben 985, 848-ra emelkedett, mi a
Poroszországban.
Év.
rendesen felül 36,000-et tesz. Mindkét eset
)
által t e h á t a rendkivüli veszteség 11000 hi14,49 o/O
1831-39
ján kiegyenlittetett. *)
7,93
1840 - 4 6
1847-52
5,10
Angolországban és Belgiumban hasonlót
1
8
5
3
5
5
1,57
Az 1854-iki cholera-év után, mert 1855 ismét
1856—58
3,12
háborús év volt, e kiegyenlítés nem történhetett meg
1859-62
4,26
r ö g t ö n , csak később j ö t t létre.

Itt sehol sem látjuk az annyira rettegett illetőleg is; azok arányát annyira szabályozmértani, sőt még az állandó számtani haladványt sem. Más adatok azonban kétségtelenül előtüntetik, hogy az emberiség jólléte
sokkal inkább növekedett, mint annak létszáma, és liogy, ha kivételesen az utóbbinak
megállapodása, vagy csökkenése is mutatkozik, ezen változást épen az átalános jóllét
megzavartatása idézte elő. A létszám növekvése rendesen a nép állapotának javulását követi, mi e növekedést igazolja és megfejti egyszersmind.
M é g azon tüneményekben is, melyek
látszólag a dolgok „természetes rendjében"
kivételt alkotnak, oly állandó eredmények,
a számoknak oly időszakonkénti ismétlődései
mutatkoznak, melyek minden bámulatunkat
meghaladják! Minden uj év kezdetével csekély tévedés mellett, majdnem egész bizonyossággal előre meg lehet határozni, a következő 12 hó lefolyása alatt egy országban,
vagy nagy városban, hány ember fog erőszakos halállal kimúlni, részint balesetek által,
vagy, mint m o n d j á k : „véletlenül"; részint
öngyilkosság vagy gonosztett következtében.
Tekintsük p. P á r i s statistikáját az utolsó
városnagyobbitás ideje előtt. E g y év alatt
900 erőszakos haláleset fordult elő, ideszámítva a 400 véletlen és másfélszáz vizbefulás által előidézett esetet. I g y esetleges
haláleset, (morts accídentelles) volt
1850-ben 419, e közt 153 vizbefulás
1851-ben 409, e közt 157
Egészben, évenkint, az öngyilkosságokat
is ideszámítva, 200 — 220 személy halt meg
vizben s körülbelül 50 akasztás által; —
szintén mintegy „rendes budget" !
A gyilkosságok oly rendszerességgel
fordulnak elő, s oly egyenletes viszonyban
állanak, bizonyos, részben már kifürkészett
aránynyal, mint az ár és apály mozdulatai,
s az évszakok rende.*) Sőt maguk az évszakok is sok tekintetben tüntetik ki közvetlen
befolyásukat, p. még az
öngyilkosságokat
*) A „Hesseni nagyherczegségben 1853—62-ig
e l ő f o r d u l t erőszakos halálesetek lajstromából következő adatokat e m e l j ü k ki, melyek a szerencsét
lenségek által okozott halálozásokat é r i n t i k :
1853—55-ig . . 567 eset, é v e n k i n t 189
1856 —58-ig . . 554
„
„
184 2 / s
1859—61-ig . . 583
„
„
19413
1862-ben
192
Átlagosan

189,6

zák, hogy havonkint ki lehet mutatni, mint
növekszik mennyiségük a nap hosszával.
Blanc Hippolyt kutatásai, melyek minden,
Francziaországban 1854—58-ig előfordult
öngyilkosságra t e r j e d n e k , ( D u Suicide en
F r a n c é ; Paris 1862) az emiitett, már régebben észlelt tapasztalást ujolag hathatósan igazolták. Minden hónapot egyenlően
30 napnak számitva, 1000 öngyilkosságra,
még pedig nemkülönbség szerint e s e t t :
nő
férfi
Januáriusban
63
68
70
Februariusban
75
84
Márcziusban
78
Áprilisban
v>3
94
96
Májusban
92
Juniusban
106
110
Juliusban
99
106
Augusztusban
89
82
Septemberben
74
78
Octoberben
99
77
Novemberben
61
68
Deczemberben
60
62
Az egyes habozások nemcsak hogy jelentéktelenek, de el is enyésznek, mihelyt
az évek más csoportját veszszük szemügyre.
I g y p. az 1849—53-ki öt évben, augusztus,
szeptember, októberben a férfiaknál következő arányra a k a d u n k : 83—76—70, mig
ellenben már csekély ingadozást veszünk
észre, mely ismét a következő időszakban
eltűnik. Az egészben félreismerneclen az
alapelv helyessége, s még nagyobb időközt
figyelve meg, mig e csekély ingadozások is
megszűnnek *).
H a ebez még a gonosztettek, öngyilkosságok és
kivégeztetések általi halálozásokat vesszük, következő számokat n y e r j ü k :
1853—50-ig . . 941 esett, é v e n k i n t 313 2 / 3
1856—58-ig . . 906
„
„
302
1 8 5 9 - 6 1 - i g . . 1023 „
„
311
1862-ben . . 321 „
„
321
Átlagosan 319,1.
Mily jelentéktelenek az eltérések a középszámtól!
*) Wagneri A d o l f : „Die Gesetzmassigkeit in
den seheinbar willkiirlicben menschlichen H a n d l u n g e n . — Zweiter Theil; Statistik der S e l b s t m o r d e "
ezimű könyvében tökéletesen igazoltatik állitásunk.
Szerző 17különböző összeállitást közöl, melyek azonb a n részben tökéletlenek, részben nem egészen hitelt
é r d e m l ő k (p. az oroszországiak), vagy p e d i g egyes
v á r o s o k r a (Genf, m a j n a i F r a n k f u r t , B e r l i n ) szorítkoznak, melyeknek t e r ü l e t e nemcsak h o g y igen ki-

Az ismétlődések rendszeressége t. k.
épen úgy tűnik fel még az előre kiszámított,
valamint a rögtöni felindulás következtében
történt, vagy viszálkodásböl eredett, látszól a g ereszen esetleges gyilkosságoknál is.
Sőt kimutatható e rendszeresség még a gyil
koló eszközökre vonatkozólag is, melyekkel
a gyilkosság vagy sebesités történik.
Egyátalában a gonosztettek számai kevesebbé ingadoznak, mint a halálozásoké.
csiny, s igy az „esetleges e l t é r é s e k " ellen nem bizt o s i t h a t , — de melyekben ( é p e n mert csak ily városok
eseményeiről van szó) más, rendkívüli k ö r ü l m é n y e k nek is n a g y befolyásuk v a n ; v é g r e p e d i g elmulasztotta szerző a különböző hosszúságú h ó n a p o k eredményeit a n a p o k egyenlő számára visszavezetni. I t t
t e h á t természetesen g y a k r a n fordulnak elő egyes
esetekben eltérések; de állitásunk mégis erős támaszt
nver az átalános, a főeredményben. Mivel azonban
W a g n e r nem a nap hosszának növekvését vagy rövidülését v e t t e tekintetbe, d e a meleg és hidegnek
fokait, m e g a k a d t azon tüneményen, hogy l e g t ö b b
öngyilkosság esik juniusra, s legkevesebb deczemberre, h o l o t t a hőségés illetőleg a hideg csak később
jelentkezik teljes mértékben. Ebből azt k ö v e t k e z t e t i :
,,a m á j u s t ó l juniusig eső hónapok viszonylagos
egyenlősége s a t ö b b n y i r e jelentékeny csökkenés
augusztusban azt bizonyítják, hogy nem a n n y i r a m a gában a n a g y hőség, de a hőség szokatlansága
és a
hideg évszakbóli átmenet a melegbe okozzák az öngyilkossághozi hajlam n ö v e k e d é s é t . " A mi m e g f e j tési k í s é r l e t ü n k ennél bizonyára e g y s z e r ü e b b - és
találóbbnak nevezheti m a g á t . F r a n c z i a o r s z á g o n kivül m é g néhány más t a r t o m á n y adatait is közöljük,
noha lakosainak száma igen csekély levén, az ingadozások is sokkal n a g y o b b a k k á v á l n a k ; s egyszersmind a b e r l i n i adatokat is ide csatoljuk, a n n a k példájául, mily szabálytalanul alakulnak a számok ily
városban, hol oly számos a mellékbehatás. Szükségesnek t a r t j u k azonban m é g egyszer m e g j e g y e z n i ,
hogy W a g n e r különben é r d e m d ú s m u n k á j á b a n mégis
elfelejtette az egyes h ó n a p o k eredményeit egyenlő
számú n a p o k r a vezetni vissza.
bo
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Január
57
Február
73
Márczius
78
94
April
Május
103
Junius
104
Julius
103
Augusztus
94
Szeptemb.
85
Október
78
November
66
Deczemb.
65

bo

S
um v?
S- '
CQ
68
77
90
82
97
102
95
92
78
84
64
70
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E szerint osztanunk kell Buckle nézetét
(A civilisatio története Angolországban):
„hogy az emberek vétkei nem annyira az
egyes egyének gonoszságának eredményei,
mint inkább a társadalom azon
állapotáé,
melybe ezen egyesek helyeztettek."
E p igy alig t a g a d h a t j u k , hogy az ujabb
időben mindenült többé kevésbbé mutatkozó
szaporodása az Öngyilkosságoknak , nem
puszta véletlen és esetlegesség, főleg miután
ugyané jelenség mutatkozott az ős római
történet különböző korszakaiban is. Ez
a társadalmi állapotok romlásának jele.
H a ily jelenségek különösen a társadalom
egyes osztályaiban mutatkoznak, bennök
épen ezen körök viszonyainak fekélyességét
láthatjuk,
Helyén látjuk ittQuetelet (de l'influence
du libre arbitre de l'homme sur les faits
sociaux) néhány mondatát idézni az emberi
szabad akarat befolyásáról: „ A szabad akarat — úgymond — ezen , minden szabályt
megvető elem, egybevegyitve hatályát azon
okok hatásaival, melyek a társadalmi rendszert igazgatják, minden számításunkat halomra látszik dönteni." S a statistika mégis
ellenkezőre mutat. „Bizonyára nincs tény,
melyben a szabad akarat közvetlenebbül
M e g j e g y z e n d ő t o v á b b á , hogy ez a d a t o k körülbelül 12000 esetre s z o r í t k o z n a k , inig a francziaországiak (1827—58) 92 662 ily esetre t e r j e d t e k .
M é g egy j e g y z e t e t : F r a n c z í a o r s z á g o t illetőleg
k i t ű n t , hogy fiatal k o r á b a n a férfi többnyire az akasztáshoz f o r d u l ; később a lőfegyvereket használja,
s vénségében ismét az akasztáshoz folyamodik. (1.
G u e r r y Essai sur la statistique morale de la Francé,
Paris, 1833.) Emlitsük m e g azt is, h o g y az öngyilkosságrai hajlam, nem csökken, (mint e d d i g vélték,)
de növekszik az évek számával; s csak a vénségben
m u t a t k o z i k ismét némi csökkenés. Bizonyos életkor o k b a n az 1849—58-iki években, Francziaországban
100000 ember közül az öngyilkosságok száma igy
állott:
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62
60
76
88
116

119
121
98
78
65
68
49

67
68
63
88
113
139
116
82
72
68
71
53

70
78
73
91
137
96
96
76
83
73
65
62

Életkor
97
48
117
68
112
83
97
112
59
68
66
73

az
a
a
az
a
a
a

5-ik
30-ik
40-ik
50-ik
60-ik
70-ik
80-ik

évtől
évtől
évtől
évtől
évtől
évtől
évtől

a 30-ikig
a 40-ikig
a 50-ikig
a 60-ikig
a 70-ikig
a 80-ikig
feljebb

férfiak, nők öngyilkossága
12,1
35,7
50,9
67,0
73,4
78,3
69,3

5,4
10,7
14,5
17,5
22,0
23,5
23,5

„
„
„
„

T e h á t 80 évig folytonos növekedés, s csak aztán áll elő kis csökkenés, s ez is csak férfiaknál,
mig nőknél, még t o v á b b kellene m e n n ü n k , hogy
e g y á t a l á b a n némi csökkenést határozhassunk meg.

működnék, mint a házasság." A lajstromok
azonban épen a házasságnál állandóbb és
változatlanabb arányt mutatnak, mint akár
a születések- akár a halálozásoknál. Magától érthető, hogy ily esetekben a társadalmi
állapotok minden megzavartatásának, minden jó és rosz évnek befolyása feltűnik.
Mégis a születések, halálozások és házasságok esetei közül legcsekélyebb ingadozás
jelentkezik a házasságnál. De még meglepőbb jelenségeknek is lehetünk tanúi; tekintsük egy nagyobb ország, p. Francziaország, vagy csak Belgium adatait és még az
alosztályozásban is lényegben mindig ugyanazon arányra fogunk akadni, — igy p. a
házasságokban , melyek nőtlen férfiak és
hajadonok között, nőtlenek és özvegyek
között viszonylagosan és mindkét részről
özvegyek között köttetnek. „ S mi még bámulatosabb — mondja Quetelet, — hogy
ugyanazon tényeknek ez állandó ismétlődése még az egyes tartományokra is kiterjeszkedik, noha ott a számok oly kicsinyekké
lesznek, hogy a sokféle, az emberi akarat
mellett működő ,,,,esetleges o k o k " " minden
rendet felbontani fenyegetnek.... A dolgok
tényleges folyama ugy alakul, mintha az
egész országban évről évre összeszólalkoznának az emberek, hogy egyenlő számú házasságot fognak kötni, s hogy e számot az
egyes tartományok és városok, a nőtlenek
és özvegyek között részletesen fel fogják
osztani. Az emberi akarat nyomait csakis
ily egyenletes felosztásban találhatnék, s
pedig bizonyára senkinek sem jutott eszébe
a jelentkező rendszerességet szabad akaratilag idézni elő. — De még többet mondO
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következtében^ a házasságok száma átalában csökken. Épen ily kivételes években az
anormalis házasságok száma nemcsak nem
csökken, de még növekedni látszik. L e g alább ez tűnik ki Wagner Adolfnak Osztrákországróli adataiból. 1852-ben itt a
házasságok száma 316,000 volt; 231,900
történt, nőtlenek s 85,000 egy, vagy mindkét
részről özvegyek között. 1855-ben az összes
házasságok száma 245,000-re esett, de a
72,000-nyi nagy csökkenés csak a normális
(nőtlenek közötti) házasságokat érte, melyek száma 156,000 volt, mig az anormalis
házasságok 79,000-re növekedtek. 1852-ben
a buza mérője csak 3,85 ft. volt, ellenben
1855-ben 6,04 o.é. ft. U g y látszik ebből azt
következtethetjük, hogy (a már állandóbb
polgári birtokot élvező) özvegyek épen rosz
években több alkalmat találnak az újra megnősülésre, mint egyébkor. Talán sokan, kik
kedvezőbb időszakban nőtlenekkel keltek
volna egybe, most — az özvegyek (vagy
elváltak) sorából választanak házastársat.
,,De ne higyjük — folytatja Quetelet,
az általunk mondottakkal egyetértve —
hogy a társadalmi események között csak a
házasságokban akadunk oly rendszeres és
állandó arányra. Ép ugy vagyunk a bűntényekkel is, melyek ismét évenkint ugyanazon arányban vonják maguk után büntetéseiket. Ugyanezen egyenletesség mutatkozik
az öncsonkításoknál, melyeknek czélja a besoroztatástóli megmenekülés; azon összegeknél, melyek a nyilvános játékhelyeken
megfordulnak; sőt még a postán feladott,
hiányosan vagy tévesen czimezett, s e miatt
át nem adott leveleknél is. Szóval, minden
ugy történik, mintha a különböző osztályzatú tények physicai törvényeknek volnának
alávetve." (Sőt ugyanezt tapasztalhatjuk
még a jótékonyság és segélyezéseknél, az
u. n. ,,jó tettek"nél is.)
„A tények ily megegyezése mellett, —
igy végzi Quetelet, — nem kell-e az emberi
szabad akaratot feltétlenül tagadnunk? Nézetem szerint nem; de igenis hiszem azt, hogy
e szabad akarat hatásaiban igen szűk korlátok közé van szoritva, és társadalmi jelenségeiben az esetleges ok szerepét játszsza. H a
tehát az egyes egyéneket egészen mellőzzük,
s a tények állását csak nagyban és egészben
veszszük szemügyre, kitűnik, hogy az esetle-

hatunk. — Majdnem ugy látszik, mintha
bizonyos törvényes határozatok léteznének,
melyek meghatározzák, bizonyos életkorokra, hány házasságnak szabad esnie, —
oly rendszeresség vehető e tekintetben észre
— pedig a 30 éves férfi, ki 60 éves nó't vesz
el, bizonyára nincs a sors vagy a szenvedély
által vezetve, de tökéletesen élhet szabad
akaratával. S ő mégis kiegészitője az összeállított lajstromnak, melyet társadalmi szerkezetünk szokásai és követelményei szerkesztenek, s melynek adatai oly bámulandón
rendesek és egyenlőek."
Quetelet ezen észrevétele azonban anynyival csodálatosabb, mennyiben még oly
évekre nézve is áll, melyekben (p. drágaság ges okok hatásai egymást annyira neutrali~

sátják és kölcsönösen kiegyenlítik, miszerint csakis azon tényleges okok maradnak
meg, melyeknek alapján áll és tartja fenn
magát a társadalom. . . . E g y erköícsi-statistika alapításának és az abbóli hasznos
következtetéseknek lehetősége csakis azon
alapténytől f ü g g : hogy az emberi szabad
akarat, mihelyt figyelmünk nagyobb számú
egyénekre terjed, eltűnik és minden jelentékenyebb hatását elveszti. Csak akkor ismerhetjük fel a társadalmi rendszert mozgató
állandó és változékony okokat; és rajta kell
lennünk, hogy ez okok módosíttassanak,
ha
hasznos változtatásokat akarunk elérni."
Ismeretes a nemes, mély értelmű Spinoza

állítása: „ A z emberek csak azért vélik magukat szabadoknak, mert tetteik öntudatával
birnak, de nem ismerik az okokat, melyek
őket e tettekre vezérelték. . . . A gyermek
azt hiszi, hogy szabad akaratából kér ételt;
a felindult ifjú, hogy ő akarja a boszut; a
gyáva, hogy önnön határozatából f u t ; a részeg, hogy önakaratából beszél. A gyermek,
az őrült, a fecsegő és minden ily ember azt
hiszi, hogy szabad akaratából beszél, pedig
még sem t u d j a visszatartani az ingert, mely
őt beszédre készteti."
Mit Spinoza lelkében felismert, — azt a
statistika számokkal bizonyította be.
(Ye'ge következik.)

Tárgyalási terem.
Gyilkossági bűneset és végtárgyalás
Lipcsében.
(Vége.)

17) Továbbá több egyéb tanú által már
a legközelebb mult hetekben, illetőleg Markert meggyilkolását megelőző napon is azon
időtájban, mikor a Markertféle üzlet bezár a t o t t részint azon házban, a hol ez létezik, részint annak legközelebbi szomszédságában egy férfi látatott, ki látszólag
nyugodtan állva, szüntelen a Markertféle
iroda felé nézett. Nevezetesen az utolsó
estén történt ezen észlelés, s a tanuk által
azon férfi külsejéről ad^tt leirás is mindenben Kürschnerre illett.
18) Midőn Rummler legényei a gyilkosság elkövetése utáni reggelen erről beszélgettek és e közben tréfából Kürschner irányában odanyilatkoztak, hogy valószínűleg
ő ölhette meg Markertet, ez válaszolá, hogy
ő igazolhatja magát akkori holvolta iránt;
ketten ezen legények közül előadták továbbá,
hogy Kürschner, midőn a biróság részéről
kiküldetteket jőni látta, ijedtében elsápadt;
— Kürschner továbbá a reggeliből, melyet
neki az inas hozni szokott, csak keveset
evett, s végre társai előtt, kik a Markert
meggyilkolásáról beszéltek, odanyilatkozott,
hogy Markert este az irodában egyedül szokott dolgozni. — Kürschner mindezeket
egy részben beismerte.
19) Kürschner a Quaasdoríféle vendég-

lőben anélkül, hogy bárki által eziránt k é r dés intéztetett volna hozzá, Önkényesen a
sétatéreni sétáját hozta szőnyegre.
20) Kürschner letartóztatása közben
mostohatestvérével titkos közlekedést igyekezett létesíteni, mi szintén nem szól ártatlansága mellett.
Ezek a vád pontjai. Néhány szót még
vádlottnak a tárgyalásom magatartásáról.
Kürschner kevéssel 9 óra után a t á r g y a lási terembe vezettetett, s az átalános kérdésekre rövid, határozott, — némely pontokra s főleg a rosz hirét illető kérdésekre
daczos feleleteket adott. Hasonlókép a fődologra nézve is mereven tagadott mindent.
Az elölülő legszivrehatóbb megintései d a czára a vádlevél minden egyes pontjainál
megmaradt amellett, hogy ő mindezekről mi
tudomással sem bir. — Minden kérdésre,
mely hozzá intéztetett a a bünténynyel öszszefüggésben állott, csak egy határozott,
néha merész „igen"nel vagy „nem"mel válaszolt, néha még hosszabb nyilatkozatokat
is tett, melyek nagyobbrészint a vádiratban
közölt kifogásokkal azonosak.
A benyomás, melyet modora előidéz,
legkevésbbé sem megnyerő, sőt inkább azon
ítéletet látszik igazolni, mely a felmutatott
bizonyitványok által romlott előéletét tanúsítja. Kürschner makacs, daezos ember,
bizonytalan, merev pillantása gyanútgerjesztő. Midőn a biróság által lefoglalt és a
tárgyalásnál előmutatott véres ruhák egyen-

kint felmutattattak előtte, ő ezeket mind nov.
3-án este általa viselteknek elismerte, — e
közben a hallgatóságot a legközönyösebb
tekintettel szemlélvén s bajszát simogatván.
— S ha már a hulla megpillantása alkalmával is hideg nyugodtságot színlelt, azt most
még nagyobb mértékben tette, midőn az
akkori helyszendéről említés történt.
A kihallgatott szakértők dr. Sonnenkalb
és dr. Berger lényegileg már előbb tett nyilatkozataikat ismételték. E r d m a n n orvostanár is ismételte a Kürschner ruháin és
csizmáin talált vérfoltok iránti észleléseit,
megjegyezvén, hogy meg nem ítélhető ugyan,
mennyivel előbb jutottak ezen vérfoltok a
ruhákra, mert a vér, ha egyszer megszárad,
szinét többé nem változtatja; de ha azok
hosszabb idővel azelőtt támadnak: a ruhákról s főkép a csizmákról kefélés és tisztítás
által legalább részben már elenyésztek volna.
— Sonnenkalb orvos véleménye is egybehangzó volt E r d m a n n orvoséval.
A tanuvallatás a fennevezett szakértők
kihallgatása után Markert özvegye s annak
üzletében foglalkozott segédje Hennig kihallgatásával vette kezdetét. Mindketten
lényegileg előbb t e t t nyilatkozataikat ismételték, mire Hennig meghiteltetett. Kürschner még az átalános sajnálkozást ébresztő
özvegy láttára is hideg és részvétlen maradt.
A folytatólagos tanuvallatásban Schwarzné,
Rus kalmár, Schwarzenberg ker. csendbiztos
és Opitz szabómester hallgattattak ki; tovább még Yölkner és Kretzschmár, kik előtt
Kürschner azon fenyegető szavakat ejté,
„hogy ő Markerten még valamit elkövet e n d " ; valamint azon tanuk is, kik Kürschnert nov. 2-kát megelőző napokban Markert holtja körül látták, nevezetesen Reiszig
boltsegéd, Stock és Kühn szolgálók s L ő rincz fodrászsegéd, végre F r a n k e n é is kihallgattattak és megeskettettek. — Ezek
»
a
után többek következtek, kik nov. 2-kán
este a Dittrich-házzal átelleni járdán álló és
a Markert irodáját kémlelő s később arra
menő egyént kisebb-nagyobb bizonyossággal Kürschner személyétien ismerték fel.
Továbbá megidéztettek Spangenberg vendéglős s nála szolgálatban levő Neumann
és Müller nevü szolgálók, valamint pinczérje Müller. Ezen tanuk vallomást tettek
aziránt, mikép ők Kürsehnert az este a ház
pitvarán és udvarán látták, szintúgy Krőber

czukrász is ismételte említett nyilatkozatát
az általa hallott kiáltásról. — Ezen tanuk
is meghiteltettek. — Itt megemlítendő, hogy
Spangerbergoek egyik szolgálója, ugyanaz,
kinél Kürschner kérdezősködött, vájjon Markertnél nyitva van-e még? Kürschnerben
ugyanazon férfit ismerte fel, ki nov. 2-kán
este hozzá a fennebbi kérdést intézte.
Yégre még Rummler szohómester, kinél
Kürschner dolgozott, valamint annak legényei Krombholz és Lórencz, úgyszintén
W a g n e r nevü inas is kihallgattatott. Rummler nevezetesen Kürschner magaviseletéről,
adóssági viszonyai- és vagyoni állapotáról, az említett pálinkapalaczk és a műhelybeni szokásokról adott felvilágosításokat ; mig Krombholz és Lorenz szabólegények a fődologra nézve előbbeni vallomásaikat ismételték, főleg Kürschnernek a
gyilkosságra következett reggelen tapasztalt magaviselete, ugy annak a birósági személyek jövetele folytáni megijedése iránt
összehangzólag nyilatkoztak. — Az inasnak
nyilatkozata a fennebbi tanukéival szintén
összevág, és valamennyien megczáfolják
Kürschnernek azon állítását, mintha az
általa eltörött pálinkapalaczkban nov. 3-án
reggel újra pálinka hozatott volna, kiderülvén ellenkezőleg, hogy ez egy másik vala.
Ezek folytán még Löwének és pinczéreinek
kihallgatása következett, Kürschner azon
nyilatkozata iránt, melynél fogva ő Müllerrel, Spangerberg pinczérjével való találkozását nov. 1-én történtnek állította.
Majd Freygang szeszégető é s l l ö r i g n é a palaczk iránt, valamint Quaasdorf vendéglősné és a nov. 2-ka estéjén ott jelen volt
két vendég Schröter és Trotzsche hallgattattak ki; úgyszintén Irdel és Möbius rendőrszolgák aziránt, hogy azon fapincze, hol
a 60 tallérnyi összeg felfödöztetett, az első
kutatás alkalmával nem vizsgáltatott meg.
Ezekre Wetzigné, ki az emiitett pénzcsomót
a fapinczében, továbbá Döring, ki a másik
csomagot a Pauschíele kert szélén találta,
valamint Pausch maga is megjelent a közelebbi körülmények felett vallandó. Végre
még a feltalált pénzek minősége, ugy a tartott helybeli szemle feletti jegyzőkönyvek
felolvasása is egy csak később jelentkezett
Reinhold nevü tanúnak — kit Kürschner
állítólag szinte látott volna, — kihallgatása
következett.

Mindezen tanuk a vádesetből már ismeretes vallomásaikat helybenhagyva és ismételve vallottak, s valamennyien megeskettettek. — Ezek után Friese épitészeti biztos
mint szakértő hallgattatott ki aziránt, hány
lépésnyire van a Markertféle üzlettől a berlini uton fekvő Pauschféle kert és onnan
vissza egész a Quaasdorfféle vendéglőig, és
mennyi idő igényeltetik ehez különböző
járásmód mellett? végre egy nőszemély is
megjelent, a nov. 2-ka estéjén Markert üzletén t e t t észleléseit előadandó, de már az
elölülőnek első kérdéseire adott feleletei is
mutatták, mikép ez csupán képzelődés által
vezettetett, hogy ezen egész történetben
valami hős szerepet játszék; miért a biróság
ennek meghiteltetését mellőzte. — E r r e a
jegyzőkönyv felolvastatott. Délután 4 órára
a kir. ügyésznek és a védőnek végelőadása
volt kitűzve.
Hoffmann kir. ügyésznek és Helfer ügyvéd és védőnek végelőadásaikból csak a főpontokat emeljük ki.
A kir. ügyész legelőbb egy beható mélyen átgondolt beszédben a bűntett szinhelyén t e t t észleléseket ismétlé, figyelmeztetvén emellett az ezen gyilkosság által mélyen
sújtott család szomorú helyzetére. M a j d a
tény és bűnösség kérdésére tért át.
Minden ez irányban tudva levő tények
külön-külön történt kifejtése után a kir.
ügyész azon további kérdést tette fel, vájjon
mit lehet Kürschnerről feltenni. Felemlité
itt főleg annak összes viszonyait, rosz hirét,
azon ügyességét, melylyel magát elkövetett
bűntettei felfedezése elől megóvni képes,
annak elégséges adatokból ismert belső
roszlelküségét, valamint hogy Kürschner jelszava mindig az vala: „belsőleg hamis, külsőleg h ű . " Figyelmeztetett továbbá K ü r s c h ner boszujára, s hogy feltehető róla, mikép
ismert fenyegetését valósitsa. A vádlott eddigelé is idegen javak bitorlása által segített
magán, nem csoda tehát, ha épen oly időben, melyben pénzre nagy szüksége vala,
attól sem riadt vissza, hogy czéljának egy
emberéletet áldozzon fel. Kürschnernek elég
alkalma vala, hogy különféle ürügyek alatt
Markerthez bejuthasson, ép ugy nem esett

nehezére a szükséges gyilkoló eszközöket
megszerezni. Ezek után az ügyész áttért a
végtárgyalás folytán kihallgatott tanuk vallomásainak eredményére. Különös súlyt fektetett arra, mily lelkiismeretesen j á r t a k el s
kellett eljárni ezen tanuknak, miután az, a
mit bizonyítottak, egy emberélet felett döntött.
Miután a tiszti ügyész a panasz minden
egyes pontjait eképen eredt megfontolás alá
vette, s a Kürschner ellen harczoló minden
körülményeket újra összefoglalta volna,előadása v é g é n , melyet azon megjegyzéssel
zárt be, hogy Kürschner kezeiről a vért
ugyan lemoshatta, de nem a személyét terhelő gyanút — Kürschnert rablással párosult gyilkosság miatt elitélni inditványozá.
Helfer ügyvéd mint vádlott védője az
ez ellen emelt vádnak egyes pontjait hasonlóul taglalás alá vévén, leginkább védenczének a vizsgálat elejétől végéig tanúsított
folytonos tagadására hivatkozott, s felemlité
a felelősséget, melyet a biróság K ü r s c h n e r
elitélése által vonna magára. A védbeszéd
két óráig tartott. E r r e a tiszti ügyész és
még egyszer a védő válaszolt. Á birák
visszavonultak. A fél 9 órakor Grareis birói
tanácsnok mint előlülő által kihirdetett Ítéletben Kürschner rabló-gyilkosságban bűnösnek mondatván, halálra Ítéltetett.
E z esetet azon körülmény teszi érdekessé, hogy mind a tény, mind a bűnösség
kérdésének megoldásához gyanúokok vezetnek. í t é l n i ott, hol önvallomás vagy tanubizonyiték szolgál indokul, alig több egyszerű
syllogismusnál, mit a biró a bizonyitékokból az esetre alkalmaz; de puszta gyanúokokat ugy nyomozni ki s állítani egybe, hogy
az igazságot kiderítsék s a merev t a g a d á s t
egész erejéből kivetkőztessék:ez sokkal nehezebb s egyszersmind nemesebb feladása a
birónak. A közlött eset tanulságos példát ad,
hogy mennyire átható figyelemmel kell a vizsgálat vezetésében, s mily lelkiismeretes pontossággal az eredmény összeállításában a
bíróságnak eljárnia.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

IKT" M e l l é k l e t : E l ő f i z e t é s i felhívás a „ J o g t u d o m á n y i
folyamára.

Közlöny" 1866-dik második

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-utcza 4-ik szára alatt,)
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Pest, junius 25.

1866. é n folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-liivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól. —
Fejtegetések a házassági j o g köréből. (Dr. Rentmeiszter Antaltól.) — Az 184%. évi országgyűlés.
(Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Tárgyalási terem. 12. Csődnyitás makacsságból. — Jogirodalom. 4.
J o u r n a l du palais. (Folytatás és vége.) — Külföldi jog- és államtudományi könyvészet.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Törvényhozás Magyarországban.
1848-ban, midőn a polg. magánjog
codiíicatiója elrendeltetett, ugy irott,
mint szokásos törvényünk és egész
magánjogunk tisztán hazai, nemzeti
volt, és a jogéletből fejlődött, nem pedig mint sok más nemzeteknél történt,
hol a jogélet inkább az irott és az
egyéni törvényhozó hatalom egyéni
nézetein alapuló rendeleteiből vette irányait. Nekünk sem a római joggal, sem
egyéb idegen jogi kútfőkkel ugy mint
a fennebbiek szerint más európai államoknál láttuk, sem a tudomány elferdített irányaival küzdeni valónk nem
volt, noha a római és canonjognak reánk
gyakorolt hatását tagadnunk nem lehet, ez azonban jogunk önállását nem
ingatta meg. Jogunk és jogi készletünk
Európa közepén épen oly specificus
állást vivott ki magának, mint nyelvünk. Mindkettőre elmondhatjuk a költővel:
„Quam non subactis gentibus dedit victorl
Sed sui juris
Dilecta priscae fortitudinis proles."

Mindkettő önmagából fejlődött —
a mennyire a kisebb nagyobb mérvű
akadályok engedték, noha jogunk fejlődése, daczára az 1791 óta minden elismerésre méltó iránynak és az abban
kifejtett tevékenységnek, nyelvünkénél
kevesebb szerencsében részesült.
A codificatio tehát magasztos feladata megoldásában elővéve saját jogi
kútfőink és jogi életünk készletét —
mely belső becsére nézve bármely korszakában az egyéb müveit és előrehaladottabb államokénál hátrább nem
állott, — azt a kimondott uj elvek s
korigények világánál salakjától elválasztva, az előrehaladtabb államok e
téreni vívmányaival egybevetve, és
ezekkel, valamint a tudomány és nyelv
igényeivel összhangzásba hozva, egy
tisztán hazai alapokra fektetett és hazai jogi életünket ezen alapokon szabályozó polgári magánjogi codexszel
léphetett volna azon államok sorába,
melyek ilyennel birnak.
Miként fejtette volna ki az u j törvényhozás polgári magánjogunkat a

kitűzött uj irányokban s mily sikerrel,
azt most eltalálni igen nehéz volna.
Annyit azonban bizton hihetünk, hogy
a bár teljesen uj eszmékhez kötött
működés is a helyzet és körülmények
gondos felfogása, a még használható
múltnak a jövöveli összevetése által
hozhatott volna létre egy uj, de tisztán
nemzeti jogérzetekre és nézetekre fektetett müvet, mely az uj jogéletre biztos kiindulási pontokat nyujthat.andott,
az élet és tudomány további mozzanataihoz leendő alkalmasitásának, mint
mindenütt ugy nálunk is, a jövő számára fennhagy ásával.
Azonban a kérlelhetlen sorsnak másként tetszett, és kinos jövendő lépett a
törekvések és remények által kilátásba
tett állapotok helyére ; mert a hatalom
és a teljesités tere az illetékes tevékenységre hivatottak előtt elzáratván,
idegen kezekbe jutott, minélfogva az
eredmény is csak idegen lehetett.
Némely munkához elég a jó szándék és a tetterő, némelyikhez ezenfelül
a kellő értelem is kivántatik, hogy
sikere legyen; de vannak oly munkanemek, melyeknél habár a mondott
tényezők mind közreműködnek is, az
üdvös eredmény még sem várható, mert
a munkálkodó feladatának megoldásában érzés nélkül járt el, mint azon iparos-segéd, ki képes ugyan meglehetős
külsejü munkát késziteni, de a drága
anyaggal, miután nem övé, és igy abban
érdeke nincsen, lelkiismeretesen nem
gazdálkodik.
Melyike hiányzott az imént emiitett kellékeknek azoknál, kik az 1848.
15. t. czikkben kitűzött magasztos igéknek testté alakítását az illetékes tényezők háttérbe szoritásával maguknak
vindicálták: azt itt egyes jogi intézményeinkre vonatkozólag fejtegetni felesleges volna, a működés eredményére,
melyet sok tekintetekben mélyen érez-

tünk és jelenleg is érzünk, utalni elégségesnek látszik.
Az 1849-ki uj korszak, egész anyagi,
szellemi s illetőleg jogi életünk valóját
tevékenysége körébe sorozva, ez utóbbi
tekintetben, hiven ragaszkodva az egyesítés és egyenlősítésnek
megállapított
főelvéhez, vagyis inkább eszméjéhez, az
ausztriai polgári törvénykönyv által
szabályozott jogéletnek nálunk is leendő
meghonosítását tűzvén ki czélul, minden részletes intézkedéseit is e felé irányozta.
Az állapotok, melyeket az 1848-ki
elvi törvények létrehoztak, sajátságosak voltak.
Az úrbéri viszonyok megszüntetése
azon osztálynál, melynek kedvezett,
azonnal életbe is léptetett, ez magát az
uj törvény nyújtotta jogok és kedvezmények birtokába behelyezte nemcsak,
hanem, mint ily körülményekben rendesen történni szokott, az uj tért maga
részére kizsákmányolta.
Az ősiség eltörlésének elvét pedig
azok, kiknek a körülmények szerint kedvezett, saját javukra felhasználni nem
késtek, de még sem oly mérvben, mint
egyelőre gondolnánk, mivel azon jogviszonyokban és intézkedésekben, melyek
az ősiség kinövésein kivül esnek, a nemzet mintegy ösztönszerűleg hódolt a
több százados megszokásnak; és habár a kimondott uj törvény szerint
mindenki ősi vagyonáról is teljes szabadsággal rendelkezhetett volna, ily
rendelkezések esetei a gyakorlat tanúsítása szerint a ritkábbak közé sorozhatók.
A jogi állapotok tehát bár az u j
törvények folytán hiányosak voltak,
de azok ebbéli hiányossága inkább az
alaki, mint az anyagi jog terén vala
érezhető.
Az első lépés, melyet az u j kormány
tett, s mely által az 179% : 12. t. cz.

örök időkre számított bástyáin az első
rés töretett, — az cdalci jog terére tar
tozott. E lépés az 1849. november hó
3-án kibocsátott „Ideiglenes törvényszéki szerkezet és perlekedési
rendben
jelentkezett.Kzt
követte ,,az 1849. decz.
28-án megerositett és 1850. jan. 14-kén
kihirdetett „Kiegészito igazságügyi szerkezet;" de ez már az anyagi magánjogba is bevág, a mennyiben az n. n.
járási telek- és betáblázási
könyvek
vezetését, egyszersmind a birtok, tulajdon és zálogjogokból eredő jogviszonyokat anyagi tekintetben is szabályozza.
Ennél azonban sokkal fontosabb az
1852. nov. 29-ki u. n. „Ősiségi pátens"
mely, a mennyiben az ösiségből s régi
magyar birtokrendszerünk egyéb hibás alapjaiból származó jogviszonyokat szabályozza, tulajdon és birtokbiztonsági szempontból czélszerünek
jelentkezett, de az 1848-diki törvények
értelmén igen is túlterjeszkedett, a
mennyiben a nemesi fekvő jószágok
terhelését és elzálogosítását, az azokbani tulajdonjog szerzését és gyakorlását körülírja, sőt az adomány rendszerét
és a koránának visszaháramlási jogát
eltörli, egyszersmind a jövőbeni öröklési rend tekintetében az átalános polgári törvénykönyvre is utal, mely szintén 1852. november 29-dikén kelt cs.
nyilt parancs által 1853. május 1-től
kezdve honunkban is kötelező erőre
emeltetett.
Az 1853. márcz. 2-ról kelt cs. nyilt
parancsok az úrbéri és ezzel rokon jogviszonyok szabályozását, az úrbéri kárpótlást és földtehermentesitést szabályozzák.
Az 1853. julius 18-ki igazságügyminiszteri rendelet egy ideiglenes csödrendtartást,
Az 1854. aug. 9-ki a hagyatékok
tárgyalását, gyám és gondnokság rendezését czélozta.

Az 1855. decz. 15 ki a telekkönyvi
eljárást írja körül.
1858. febr. 7-kén a közjegyzőségi
intézmény léptetett életbe.
íme ezen — az anyagi magánjogra
tekintve, — csak vázlatban felsorolt
irányok, illetőleg korlátok voltak azok,
melyek szerint, s melyeken belül magánjogi életünk mozgott, erőlködve az
uj töretlen ösvényeken, majd önkénytelenül, majd csaknem kényszerítve
feledve a multat, mely az uj irányok
által teljesen háttérbe szoríttatott.
Ezen uj korszaknak magánjogi intézményeink, és életünk tekintetébeni
előnyeit és hátrányait tüzetesen bírálgatni ezélunkon tul vezetne.
A fogadtatásban, melyben ezen újítások részesültek, az önérdeknek nem
csekély rész jutott, mi minden hasonló
átható változtatással és gyökeres átalakulással együttjárni szokott.
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy
ezen intézkedések mind kútfőikre nézve,
melyekből származtak, mind érdemökre
nézve a nemzet érzése és gondolkodásától legnagyobb részben merően eltértek, és csak ezeken elkövetett erőszak
és igy a megtagadásnak egy sem a törvényesség, sem ildomosság, czélszeriiség, vagy épen hasznosság által nem
indokolt nemének bizalmat és erőt nélkülöző segélyével birtak volna még
azon esetben is, ha hosszabb életnek
örvendhettek vala, némi érvényre vergődni, mindenkor nélkülözvén azon
szükségkép megkívántató alapot, vagyis
a nemzet önérzetét, mely előttük elzárva volt, következve azon aránylag
rövid idő alatt, melynek némelyek szerint örvendettek, csakis oly eszközök
által tartathattak fenn, milyenek segélyével behozattak.
Az eljárásra nézve, mely eme gyökereseknek szándékolt reformok életbeléptetésében követtetett, lehetetlen a

többiek mellőzésével méltó fájdalommal nem emlékeznünk azon körülményre, hogy az ausztriai polgári törvénykönyv kötelező ereje az 1852.
november 29-ki cs. nyilt parancsban
Magyarországra nézve is kimondatván,
életbeléptetése már 1853. május 1-ső
napjára tüzetett ki, s e szerint egy uj, a
magán polgári jogélet minden redöibe
beható rendszeres törvénykönyv életbeléptetésére nálunk, hol az ideig összes
jogunk legnagyobb részben a szokás
utján fejlődött, az irott törvények pedig igen gyér számmal és hosszú időközök után keletkeztek — Öt hónapi
előkészületi idő adatott, elhallgatva
még azt, hogy a hivatalos magyar szöveg megjelenése magát az életbeléptetést csak igen rövid idővel előzte meg!
Mi volt tehát természetesebb, mint az
uj törvénynek csak a legmegfeszitettebb munkát és odaadást igénylő tudása hiányában igen sok oldalról a félreértések, bonyodalmak özöne, a joghasználat és az igazságszolgáltatás nem
csekély hátrányára. Holott, ha az u j
törvénykönyveknek fennebb körülirt
életbeléptetési phasisaira visszatekintünk, oly törvénykönyvekére, melyek
az előbb érvényben volt jogszabályo
kat lényegökben épen nem, vagy csak
alig érintve, csupán rendszeres alakba
cTsszeáliitva tüntették elő, terve, javaslata már előbb több kevesebb évvel
közzététetett, azok tárgyalása, módosítása, időről időre a közönség előtt
ismertetett, mig végre maga a megállapított és szentesitett törvénykönyv
is a nyilvánosságnak átadatott, de
életbeléptetésére illő időköz engedtetett. Például szolgálhat a szász polgári
codex, mely első tervezetében 1853-ban
látott legelőször napvilágot, mig végre
készítése minden phasisain áthaladván,
azok mozzanatai is a világ előtt ismeretesek levén, 1865. január 9-én csak

kihirdettetett, életbe azonban ugyanazon hirdetményi rendelet szerint 1865.
márczius elsején léptetett; tehát a kihirdetés és életbe léptetés közt egy évnél hosszabb időköz engedtetett!
A meglepetés rövid korszakát, melyben a mindennapi szükség mint a közmondás szerint legjobb tanitó szakadatlanul működött, nem sokára egy
másik váltotta fel, melyben már kiismertük magunkat az uj korlátok közti
helyzetben, és sikerült ugy magunknak,
mint kik arra hivatva voltak, másoknak is tanácsot adhatnunk, mit csak
azon sajátságos életrevalóságunknak
köszönhetünk, melylyel a természettől
megáldva vagyunk. Sőt távol minden
öndicsekvéstől még azt is elmondhatjuk : hogy az uj törvények és szabályoknak saját honi jogi viszonyainkra
alkalmazásában nem ritkán jobb eredménynyel és szerencsével jártunk el,
mint azon egyéniségek, kik a kormány
aggódó gondoskodása folytán mintegy
vezetők és tanítókul hazánkba eljutottak.
Mennyiben elégítették ki az érintett korszakban érvénybe léptetett
törvények és rendeletek magát a magánjogi életet : e kérdésre feleletül
kénytelenek vagyunk bevallani, hogy
megnyugtatólag épen nem ! Mert a
jogviszonyokat azok keletkezési, fenntartási és érvényesítési módjai tekintetében ok nélkül complicálták, megnehezítették, ama sok nemű forraalitási
kellékek felállítása által, melyekhez
azelőtt egyátalában szokva nem voltunk. Mindez az anyagi jólétre is zsibbasztólag hatott és az ellenszenvet,
melyet előidézett, még a törvények és
intézkedések azon részére is átterelte,
mely különben rokonszenvre is méltó
vala.
Azonban daczára mindezen bár
számra nézve túlnyomó árnyoldalak-

nak, melyekről e korszakot jellemeztük, ha az állapotokat, melyekben
az újítások continuitásában mozogtunk, jelen álláspontunkról, melyre
eljutnunk engedtetett, a jogtudományi mivelődés szempontjából veszszük komoly higgadt és részrehajlatlan megfontolás alá: a lefolyt korszaknak behatólag tanulságos voltát
kétségbe vonnunk nem szabad, de
nem is lehet. Mert az uj meg uj
törvények és rendeletek, melyeket a
jogéletben azonnal alkalmaznunk kellett, és melyek alkalmazásában sajátságos jogviszonyaink és előbbi jogszabályaink mindig szemeink előtt
lebegtek, melyekhez a hol csak lehetett mindenkor ragaszkodtunk, kifejtették bennünk az egybevetési és
összehasonlitási munkásságot és megalapították az Összehasonlító jogtudományi, korunkban annyira szükséges és
egyedül czélhoz vezető irányt, melyet az előrehaladott törvényhozás és
tudomány többé nem nélkülözhet.
Magának pedig egy rendszeres tör
vénykönyvnek a jogélet minden mozzanataibani alkalmazása annak beható
tanulmányozása mellett megismerteié
velünk a rendezettebb jogéletet annak
ellenében, mely csak szétszórt és gyak-

ran az életnek a szabályokkali küzdelmeiből fejlődött ingatag alapokra van
utalva. A rendszeres törvénykönyv tehát saját honi jogunk és az uj fordulatot vett jogélet szabályainak codificatiójába helyezett jogos reményeinknek
öntudatosabb táperőt szolgáltatott. A
jogélet folytonos hullámzását tétlenül
nem szemléltük, hanem a kisebb nagyobb szirteket, melyekbe ütődhetett, eltávolítani, vagy ártalmatlanokká
tenni igyekeztünk kölcsönös felvilágosítás és irányadás által, melyeket az
irodalomnak ezen addig csekély termékenységet tanusitó terén nemcsak
gyakorlati, hanem elméleti, s különösen pedig összehasonlító jogtudományi szempontból indulva nyújtani
törekedtünk. Eme szorgalmas és gondos munkásság, melyet a jogtudomány
terén kifejtettünk, és melynek azóta is
folytonos növekedését tapasztalnunk
engedtetik, biztos reményt n y ú j t arra,
hogy a jogi iskola és tudomány nálunk
is, mint más előrehaladott nemzeteknél
a törvényhozást és a jogéletet sikeresen irányozni, támogatni és a minden
oldalróli követelményeknek megfelelőleg fejleszteni képes leend.
(Folytatása következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)

II.
Megmutattuk fennebb, hogy a tévedés házasságérvénytelenitő eseteinek
megállapításában csupán a házasság
változhatlan fogalma szolgálhat kiindulási pontul.
Két egyén felbonthatlan életközössége (individua vitae consvetudo) levén

a házasság, a szövetkező két fél képezi
kölcsönösen a beleegyezés fő- és egyedüli
t á r g y á t ; az életközösség nem tárgya a
consensusnak, hanem annak következménye. Ennélfogva csupán a házastársul
veendő személy egyénisége körül forgó
tévedés lehet azon házasságbontó akadály, melyről szólunk (error personae).

Ily tévedés kétféleképen foglalhat ritkán összbangzó terminológiával szokhelyet:
tak felhozatni, itt azért nem nyerhetnek
1-ör. Tévedhetünk egy személyben, közelebbi magyarázgatást, mert miként
melyet egyénisége szerint közvetlen egyrészt csupán a polgárjogi szerződélátérzéki tapasztalásunk nyomán isme- sek elméletéből önkényesen az egyházi
rünk, midőn egy tőle különböző sze- jog körébe becsempésztetvén, reánk
nézve semmi stringens nyomatékkal
mélyt vele összetévesztünk.
2-or. Tévedhetünk egy személyben, nem bírhatnak, ugy másrészt az egymidőn annak ismerése, róla való kép- házi jog egy egységes eszmétől áthatott
zetünk csupán bizonyos, neki tulajdo- elveinek előadásában csak szükség nélnított ismertető jeleken és tulajdonsá- küli nehézségeket és zavart idézhetnek
gokon alapszik, melyek nem levén meg, elő; miért azokat még a protestáns *)
a személy sem az többé, kinek tartot- irók közül is némelyek egyszerűen eltuk; ez a személybeni tévedéssel azo- vetendöknek vélik **); az első helyen
nos u. n. error qualitatis in personam emiitett felosztástól pedig különösen
redundáns, azaz a személy azonosságára azért kell minden jelentőséget megtagadnunk, mivel a dolgok természeténél
visszaható tévedés.
E két esete a tévedésnek képezi a fogva minden a házasság körül tekintágabb értelemben vett in persona er- tetbe vehető tévedés azt megelőző, kell
ror-t, vagyis a lényeges tévedést (error hogy legyen; a tévedéstől menten létsubstantialis)'*), melytől megkülönböz- rejött házasságot, mint felbonthatlant,
tetjük a mellékes, azaz egy szémély később beállott bárminemű körülméismeretét, s arróli képzetünket nem nyek semmi esetre, — tehát error suegyedül közvetítő tulajdonokbani téve- pervenienssem,—meg nem ingathatván.
Szükségesnek látjuk e helyütt még
dést (error qualitatis sive acciclentalis),
oly tulajdonok tételeztetvén itt fel, me- némely egyházjogi irónak azon sajátlyek nem szolgálnak egy személy egye- szerű eljárására figyelmeztetni, mely
düli megjelölésére, hanem azt másokkal szerint a tévedés házasságbontó akaközösen illethetik. — Miként látnivaló, dályával oly dolgokat hoznak összea minden közelebb meghatározás nél*) Meyer ,,Institutionen des gemeinen Kirchenkül hagyott „tulajdonság" szóban itt reebtes. 1856." 139. §. 479. 1.
**) Lásd mindezekről Daller i. h. 7. lapon, é9
minden gondolható emberi tulajdonsáp i. h. 5 §. 20- lap b) alatti jegyz.
gok beleérthetők, ugy hogy szükség- K n o pAz
error concomitans, melyet Cher. Mayr (Jus
telen Gratian példájára (Causa XXIX. can. lib. IV. T. I. § 3 . ) e k k é p definiál; „Concomitans
incidens dicitur, qui non inducit ad contrahenqu. 1.) további különbséget tenni error seu
dum, sed ita concomitatur actum, u t eo etiam non
fortunae, — conditionis — és qualita- existente actus a d h u e fieret" a hírneves kanonista
Sanchez szavaiból következtethetóleg leginkább aktis közt.
kor fordul elő, midőn valaki A-t szándékozván háEgyéb felosztásai a tévedésnek, u. in. zastársul venni, B-vel adatik össze, bár ez utóbbit
error antfecedens, concomitans et sub- is, sőt talán még sokkal inkább kész lett volna elvenni, ha tulajdonságait jókor ismeri. (V. ö. ezen
sequens; — továbbá error causam dans iró lib. decis. V I I . disp. 18. Nro. 4. sqq.) — Hogy
contractui, accidens sive concomitans az ekként qualificált consensusban is egyszerűen
personae keresendő és semmi egyéb, világosan
stb., miként azok sok egyházjogtudós error
kitetszik,ha meggondoljuk, miszerint nem attól f ü g g
müveiben különböző czélzatból és csak a tévedés létele és hatálya, lehetett-e valakinek
egyenesen kifejezett szándékán kivül — in eventum
* ) E kitétellel azonban sok visszaélést követtek — még más szándéka is vagy sem ; az ellenkezőleg
el, a t ö b b i közt Stapf „Vollstándiger Pastoralunter - csak attól f ü g g h e t , milyen volt igazi szándéka.
Schulte i. h. 105. lap, 3) a. jegyz.
richt ü b e r die E h e " czimü ismeretes munkájában.

köttetésbe, melyek e rovat alá semmi
sziri alatt nem vonhatók. Igy Clericati
(Decis. de matr. T. II. 1.4. decisio 19.),
a serdültek, bárgyúk és eszelősök által
megkötött házasság érvénytelenségét
ex errore in substantia származtatja.
— Cherrier (Ench. j. eccl. Pestini 1856.
T. II. §. 152. pag. 194.) ide számítja az
impotentiát is: Ad errorem circa personam refertur etiam impotentia. Sokan a tévedés esetei közt a kikötött fel
tétel fogyatkozását (defectus conditionis
appositae) is elősorolják; igy még Philipps is legújabb munkájában (Lehrbuch des Kirchenreehts. Regensburg
1862. 1007. 1.), kit Kőnek í. h. 552.
lapon követett. — Ezen felfogás azonban meg nem állja a tudomány bírálatát, mert ha valamely egyszerű tulajdonság,péld. gazdagság, világosan nem
volt kikötve, az abban való tévedés a
házasságot le nem rontja, holott az
ellenkező esetben az csakug) r an semmis.
Világos tehát, hogy ily esetben nem
a tévédé*, hanem egyedül a feltét hiánya
a semmisség oka; a tévedés mindenkor
a tévedőnek értelmi dispositióján, tehát
egy alanyi mozzanaton, a feltét hiánya
pedig egy kivüle eső, azaz objectiv
tényen, tulajdonságon alapszik. — Azon
állapotok pedig, miket a két másik
fennevezett iró a tévedés alá subsumál,
oly természetűek, hogy már önmaguktól az egyházi törvények értelmében
kizárják a házasságot, minden tekintet
nélkül arra, tévedtek-e azokban a felek
vagy sem. *)
Megállapítván az eddigiekben azon
átalános nézpontokat, melyeket tárgyalásunk folytában irányadókul kell
tekintenünk; mielőtt a tévedés házasságjogilag nyert alakzatának tüzetes
kifejtését megkisérlenénk, még egy futó
pillanatot vetünk jogforrásaink tárgyunkat érintő határozataira, megvizs*) V. ö. Daller i. h. 7 - 8 . 1.

gálandók ekként azon törvényszolgáltatta védvek minőségét, mik tanelveink
és állitmányaink végső támaszainak
szolgálandnak.
Felvett tárgyunk a jogtan azon vidékeibe való, miket világos törvényhatározatok felette szűk voltában csaknem
egyedül a józan okoskodás nyújtotta
érvekkel lehet mivelni és termékenyiteni, oly természetű levén feladatunk,
melyet tulnyomólag elvekbőli deductio
és igen csekély anyagszerből való alkotás, constructio által lehet sikeresen
megoldani; — itt csak tudományos tekintélyek mérlegezése egyesülve a törvényszéki gyakorlatlelkiismeretes szemineltarfásával szolgálhat útjelzőül.
Gratianig, tehát az egyház fennállásának több mint ezredéves roppant
időszaka elteltéig nem akadunk semmi
nyomára oly egyházi törvénynek, mely
világosan és határozottan szólna a
tévedésről, mint házasságbontó akadályról.
Az következik-e ebből, hogy az egyház ezen akadályt azelőtt nem ismerte?
vagy hogy az későbbi korban elméletileg
formulázott elvszabályok azelőtt soha
gyakorlati alkalmazás által valósítást
nem nyertek?
A ki tudja, hogy miként in natura,
úgyszintén in j u r e non datur saltus,
— hogy fontos jogintézmények fejlődését csak hosszú idö érlelheti, — hogy
nagy elvek képződése nem lehet még
oly roppant lángelmék csupán önkényleges szüleménye; — a ki behatva az
egyházi jog szellemébe, megértette,
hogy abban az élő hagyomány, az időről időre, nemzedékről nemzedékre szakadatlan jogfolytonosságban átszálló
traditio, szóval a vigens ecclesiae disciplina épen olyan, ha nem nagyobb nyomatékkal bir a viszonyok rendezésében,
mint maga az irott törvény; — a ki
mondom mindezeket meggondolja, egy

perczig sem kételkedhetik abban, mi- mánya e része nemcsak a tanodákban,
szerint Gratian, midőn gyűjteménye hanem a törvényszékeken is közelfoga2-ik részében a 29. Causa 1. quaestiojá- dást nyervén, hat századon át számos
ban a tévedés befolyásáról a házasság Ítélethozatal alapjául szolgált, miként
megkötésére értekezik, nem rögtönöz- azt a tévedésröli tan előterjesztésében
hetett csupán a maga jókedvéből uj alább fogjuk tüzetesen kimutatni, —
tanokat és elveket, hanem ellenkezőleg kivetkőzött az a puszta magántekintély
csak a régóta az egyházban élő köz- jellegéből *) és az összes egyház jomeggyöződésnek, a régtől fogva alaku- gává , az egyház közmeggyőződésévé
lóban levő elvszabályoknak adhatott s érlelődött **).
adott is alakszerűbb kifejezést.
Épen azért, mert Gratian müve nem
a
szobatudákosság
szüleménye, hanem
De Gratian ezen helye kezdettől
az
egyházi
élet
hü
tükre
volt, találkovégéig csupán egy u. n. dictumból, azaz
a szerző tanvéleményét referáló tételből zott az nemcsak kortársai, hanem az
állván, melyben világosan kivehető a utókor részéről is oly nagy és megérrómai j o g elveinek befolyása, — azt demlett méltánylással, hogy az idézett
mondhatná valaki: Gratian e mondata 29-ik Causában foglalt nézetek nemcsak
— dictum Gratiani — mint minden el- a glossatorok és a scolasticus bölcselet
ismert auctoritásra hivatkozás nélküli egyik nagyhírű koryphausa Petrus
nyilatkozata egy magánembernek, nem Lombardus által lettek híven elfogadva
és követve, hanem a későbbi legismerbir semmi kötelező tekintélylyel.
Nincs tagadás benne, hogy Gratian tebb egyházjogirók részéről is alapul
gyűjteményét mint magános ember a és kiindulási pontul készségesen elistörvényhozó hatalom minden megbi- merve***).
zása nélkül állitotta össze, miért is az
*) Hiszen Verbőczynk hármaskönyvéről is csakáltala felvett tételek semmivel sem bizo- nem ugyanezt lehetne mondani.
nyitnak többet, mint azok eredetije Gra**) Gratian müve és egyes tételei ezen jelentőtian mondatai pedig önmagukban és ön- ségéről való nézetet vallja a többi közt Bouix a római curialis hatóságoknál nagy elismerésben részemagukért minden tekintélyt nélkülözők- sülő müvében is (Tractatus de princ. j. eccles. p.
nek látszanak. — De a gratiani műnek 455. sqq.) midőn ezeket mondja róla: Si speetatur
usum per plura saecula universalem, quo non
XIII. Gergely pápa rendeletébőli szoros ad
modo in scholis, sed etiam in judíciis tamquam reátvizsgáltatása és az egyházi törvény- gula acceptata est et adhibita haec collectio, dicenipsi accessisse ex tali ultranea ecclesiarum
tárba való beigtatása*) bizonyára nem dum,
consvetudine publicam quandam auctoritatem, unde
alap nélkül tekinthető annak megerősi- dici potest, Gratianeam collectionem, quae origitése, tekintélyesitése bár nem forma- narie privata tantum erat, ex usu et acceptatione gefuisse in vim codicis publici erectam et quoszerü szentesítéseként **). Gratian egy- neráli
dam modo cananizatam.
magában tekintve csak tudományos
***) Ugyanazért Schulte és Daller (i. h. 10. 1.)
azaz magántekintély; de miután tanit- keményen megróják Waltert, ki Eichhorn (Grund*) „ M a g n a cum diligentia absolutum atque perfectum" mondja a decretumkiadását elrendelő 1582.
junius 2-ról való pápai levél.
**) Az ellenkezőt v i t a t j a és átalán alárendelt jelentőséget tulajdonitólag nyilatkozik a gratiani decretumról Kőnek i. m. 20. §. 70.1. V . ö . 26. §. 80. lapon. Az ő véleménye azonban nem "oly kétségtelen,
mint hinni látszik. — Egyébiránt e pontra nézve, az
igaz, nagyon megosztvák a kanonisták nézetei.

satze des K. R. Göttingen. 1833. II. kötet 352. 1.),
Richter (Lehrbuch des K. R. 5-ik kiadás. 1858. I I I .
r. 265. §.) és másokkal e pontra nézve egyetértvén,
Gratiant minden vonakodás nélkül „ P r i v a t a u t o r i t a t " nek mondja (VValter Jjehrbuch des K. R. 12. kiadás
305. §. 593. lap; 11. kiadás 537. 1. 9) alatti jegyzet
1. p o n t j a .
W a l t é r e nézetére állapított állításait Daller e
szavakkal utasítja vissza: ,,Miért volna Walter és
azon egynehány iró, ki nézetében osztozkodik, valami különös auctoritás, sehogysem vagyunk képe-

Gratian végzeményeihez tehát mint
az egyház közmeggyöződése által közérvényű joggá vált határozathoz tarthatjuk magunkat mindaddig, mígnem
a törvényhozás utján határozottan változás nem történik.
Gratian sokat emiitett határozatai
sek belátni." — Schulte pedig (i. h. 113. 1. 15) al.
jegyzetben) ezt jegyzi meg : „Mindenekelőtt bizonyos, hogy Walternél Gratian mindenesetre nagyobb
tekintély."

pedig a következő tételekben foglalhatók egybe:
Error personae et conditionis (servilis sc.) eonjugii consensum non admittit; »
error fortunae et qualitatis eonjugii consensum non excludit.
E határozmány értelmét megfejteni
s alkalmazásának körzetét megállapitani képezi legközelebbi feladatunkat.
(Folytatása következik.)

Az 1843/4. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)

Itt van helyén átalános áttekintést adni
az eleve megállapított főelvek nyomín készült munkálatokról.
Az orsz. választmánynak 1843. jul. 5-én
beadott jelentése mellett látjuk a büntetőtörvénykönyvet, büntetőeljárást, börtönrendszert és a választmányi jegyzőkönyvet.
E z utóbbit főbb pontjaiban már megismertettük.
A büntetőtörvénykönyv, vagyis anyagi
büntetőjog első részét (A.) átalános rendeletek, és második részét (B.) külön rendeletek képezik a bűntettek egyes nemeiről s
azoknak büntetéséről. Az egész 56 fejezetből és 550 §§-ból áll. A „toldalék" ( 1 - 3 9 . §§.)
a közfenyiték alá tartozó rendőri kihágásokat 8 azoknak büntetését foglalja magában.
A javaslat némely részeire, u. m. a felbojtást
és bűnszövetséget (5. fejezet), elévülést és
királyi kegyelmezést (8. fejezet), a hűtlenséget (44. fejezet) és a törvényhatóságok
által a rendőri kihágásokra hozandó szabályokat tárgyazó javaslatok egyes pontjaira
nézve némely tagjai az orsz. választmánynak
külön véleményt nyújtottak be (Melléklet
A . alatt). A rendőri kihágásokról készített
javaslatra nézve pedig megjegyzé az orsz.
választmány: a) hogy a rendőrségnek minden ágaiban kimerítő és részletes büntető
szabályokat nem lehetett készíteni; mert
honunkban sok oly intézkedések hiányzanak
még, melyek nélkül sok rendőrségi szabályok
kivihetetlenek vagy igazságtalanok volná-

n a k ; igy péld. igazságot és emberiséget
sértene a koldulást átalánosan eltiltani és a
koldulót büntetni, mielőtt gondoskodva lesz
arról, hogy a szegény, ki dolgozni tudna,
de munkát nem talál, kereset nélkül ne szűkölködjék, vagy a nyomorult, ki dolgozni
nem tud, táplálékot nyerjen. A z orsz. választmány tehát csak oly rendőri büntető
szabályokat hozott javaslatba, melyek a jelenleg fennálló intézkedések mellett is életbe
léptethetnek; b) hogy azon törvényeket, melyek az 1840-diki országgyűlésen a mezei
rendőrség t á r g y á b a n alkottattak, érdemileg
illetetlenül h a g y t a a választmány, mert fel
nem tehette, hogy ugyanazon országgyűlés,
mely a mezei rendőrséget megállapította,
egyszersmind az orsz. választmányt megbízta volna, hogy azon törvényeket részletesen átnézze és érdemileg változtassa.
Csak annyiban bocsátkozott tehát a választmány a mezei rendőrségi törvényekbe, a
mennyiben ezekben a büntetések meghatározva nem voltak, vagy a büntetőtörvénykönyvnek és ezen toldaléknak egész rendszerével összhangzásbannem állanak; c) hogy
a tiltott portékáknak behozatalára, a csempészkedésre, a harminczadok megcsalására,
valamint szintén az utakon, hidakon és réveken levő vámoknál történni szokott viszszaélésekre nézve semmi büntető szabályokat
nem vett fel javaslatába az orsz. választmány, mert meg van győződve, hogy ezen
sokoldalú fontos t á r g y részletesen és czél-

szerüleg csak akkor intéztethetik el, ha a
vámoknak és harminczadoknak kérdése egész
kiterjedésében vétetik intézkedés alá, s végre
d) hogy oly rendőrségi szabályokat, melyek
az egész ország minden részére egyformán
és állandóul fenn nem állhatnak, javaslatába
nem sorolt a választmány, mert azt hitte,
hogy ezeket a helytartótanács és az illető
törvényhatóságok fogják helynek és időnek
körülményei szerint időnkint czélszerüen
megállapítani.
A büntető eljárás vagyis alaki büntetőjog 17 fejezetből s 454 §§-ból áll; toldaléka
(1—85. §§.) a rendőri eljárást foglalja magában. Ezen munkálat tárgyalása alatt külön vélemények a d a t t a k : a) Arad, Eszék,
Péc3, Felsőbánya s a 16 szepesi város büntető hatóságára és az esküdtszékekre (1. 2.
sz.); b) az egyházi személyeknek büntető
hatóságára; c)a tengermellékividéknek büntető ügyekbeni illetőségére; d) a pénzhamisítás esetébeni bíróságra; e) szabad királyi
városokban a képviseleti testületnek felállítására; f ) továbbá a felségsértés, hüségtelenség és a király személyének szóbeli sértések esetébeni b í r ó s á g á r a ; g) az indokolás
nélküli birói visszavetésre; h) azon katonai
személyeknek, kik a polgári hatóság alá
tartozó személyekkel büntársaságban vannak, büntető biróságára, végre i) az egyházi
személyeknek rendőri vétség esetébeni biróságára nézve. (Mellékletek 1 —10. sz. alatt).
A börtönrendszer 18 fejezetből és 387
§§-ból áll. E r r e nézve megemlitendőnek tartá
az orsz. választmány, hogy miután javaslata
szerint a rabnak kerületi vagy egyes hatósági börtönbe való zárását a rabságnak időhossza határozván el, azok, kik félévi vagy
ennél hosszabb rabságra Ítéltetnek, a kerületi börtönökbe lennének elzárandok; annak
megtudására, mennyi és mily nagyságú kerületi börtönök kívántatnak a fennebbi mérték szerint elzárandó rabok elfogadására:
szükséges volta raboknak évenkinti átalános
számát legalább megközelítőleg kidolgozni
Ezen szám kidolgozásában az orsz. választmánynak hiteles adatul szolgáltak a javaslathoz mellékelt kétrendbeli táblai jegyzékek, melyek a főherczeg nádor rendeletének
következtében az ország és ehhez kapcsolt
részekbeli minden megyéktől, szabad kir.
városoktól s különportáju kerületektől az
1830. jan. 1-től kezdve 1840. deczember

végéig, vagyis az utóbbi tiz év alatt sajátvagy a megyékbeli vérbirósággal felruházott urodalmak s kiváltságos községek börtöneikbe került egyéneknek felküldött lajstromaiból a kir. helytartótanács számvevő
hivatala által készittettek. Ez adatok alapján kiszámittatott:
a) hogy az említett 10 év alatt az ország
és kapcsolt részek minden börtöneiben az
elitélt foglyok összes száma 238,735, tehát
egy évre közép számmal 23,905;
b) ezek közül a per alatt maradt vagy
félévnél rövidebb időre itélt fegyenczek
összes száma 10 év alatt 189,969, s évenkint
18,996;
c) ugyanazon 10 év alatt a félévi vagy
annál hosszabb időre itélt rabok összes száma
48,766, s évi középszámmal 4,886.
Ennyire megy t e h á t azon rabok száma,
kik évenkint félévi vagy annál hosszabb
rabságra Ítéltetvén, ezentúl kerületi börtönbe lesznek küldendők; s igy önként következik, hogy a ker. börtönök felállítását
oly számmal kellett javaslatba hozni, hogy
azok évenkint 4886 rabot befogadhassanak.
E g y börtönre 500 egyént számitva, a választmány által 10 kerületi börtön építése
hozatott javaslatba, — egynek felépítése
322—388 ezer, — felszerelése körülbelül
15 ezer, és fenntartása évenkint 24 ezer forintraszámittatván. A hivatalos adatok, tervrajzok és különvélemények a jelentéshez C.
1—9. sz. a. vannak mellékelve.
E n n y i t az előmunkálatokról. Következtek az országgyűlési tanácskozások.
A javaslat első része némi módositások
mellett a Ivk és R k által elfogadtatott, s
e módositással 1843. szept. 9-én a főrendek
elé terjesztetett. E z t a harmadik rész követte, mely a Kk és Rk tábláján t e t t változtatásokkal szept. 15-én küldetett át a
felsőtáblához.
A főrendek válasza a javaslatnak eme részeire nov. 22-én érkezett le. A válasz mindegyik munkálatban módosítást kívánt. A mi
először is a börtönrendszert illeti, kijelentette ugyan, hogy a magánrendszerben a
börtönzés azon kellékeit, miszerint szigorú
büntetést foglaljon magában, s egyszersmind
a bezárt egyének javulását is eszközölje, —
elméletileg feltalálhatóknak véli; de szükségesnek látja mindenekelőtt, hogy a nemzet s a j á t tapasztalásából győződjék meg

arról, vájjon a nép egyéniségéhez képest az teendő részenkinti javítások hosszasabb időt
ily magánelzárással összekötött lelki sanya- kívánnak; másrészről pedig tudva van, hogy
ritás nem fogja-e a testet szerfelett gyengí- a honi börtönöknek nagy része oly rosz karteni, nem fog-e gyakori őrültséget előidézni ? ban, a rabok oly sinlődő állapotban vannak,
vájjon a rabok javulása remélhető-e oly biz- hogy az azokoni javitást a legsürgetőbb
tosan s oly mértékben, hogy azon tetemes szükség követeli; — nehogy a tökéletes
költségeket, melyek ezen intézetnek közön- utáni várakozás miatt az addig is megtörségesen leendő behozatalára megkívántat- ténhető javításokat mellőzve, a mostani,
nak, — megérdemelje? és végre lesz-e a mind az emberiség érzetével, mind a javulás
fenyíték ezen nemének a bűntettek megelő- eszméjével ellenkező állapot továbbra is
zésére , vagyis a bűntettek elkövetésétől fennmaradjon : a főrendek addig is, mig egy
való elrettentésre e honban kivánt hatása? tökéletesebb rendszer nagyobb kiterjedésMielőtt mindezek felől a honi tapasztalások- ben vagy átalánosan behozható, — kívánaból nem merittetik biztos tudomás; mielőtt tosnak vélik, hogy az 1825 — 27. országgyűa magánelzárási rendszernek gyakorlati ha- lésről kiküldött választmánynak a rabokkali
tása iránt kísérlet kisebb körben nem tétetik: bánásmód iránt készített javaslata alapján
addig ezen rendszernek egyszerre és egész alkotandó ideiglenes törvényrendelet által
kiterjedésében leendő behozatalát a főrendek a törvényhatóságok a börtönöknek bizonyos
sem tanácsosnak, sem kivihetőnek nem lát- rendszer szerinti és a központi biztosság
ták, — szükségesnek tartván előbb, hogy a közvetlen felügyelése alatt egyformán eszmagánrendszer behozatala eleve csak egy közlendő oly javítására köteleztessenek, memintaintézetre szorittassék. Ennélfogva ja- lyek mind a költségek, mind egyéb körülvasolták, hogy az ország középpontjában mények tekintetéből gyakorlatilag is azonnal
a kir. kincstár költségén 500 rabra egy kivihetők.
mintabörtön állittassék s a központi bizottA mi a bűntettek és büntetésekről kidolság közvetlen felügyelete alá helyeztessék. gozott törvénykönyvet — anyagi büntetőjog
Ezen mintabörtön alapul szolgálhat egy — illeti, — miután ezen törvénykönyvben
jövő törvényhozásnak, miszerint ezen rend- kiszabott büntetések a magánrendszerhez
szert, ha az országra nézve czélszerünek ta- vannak alkalmazva, szükségesnek látták a
láltatik, nagyobb kiterjedésben alkalmazza, főrendek oly változtatásokat tenni abban,
a gyakorlatilag mutatkozó hiányokat javitsa melyek a törvénykönyvet a magánrendszer
s a börtönintézeteket tökéletesítse; mint- átalános behozatala nélkül is használhatóvá
hogy pedig ezen rendszer hatását ha nem is t e g y é k ; mert máskép annak alkalmazása
egyedül a hosszabb időre elzárt rabokon, egyedül a mintabörtönbe zárandó rabokra
de mindenesetre ezeken lehetne legbizto- szoríttatnék, átalános életbeléptetése pedig
sabban tapasztalni; minthogy továbbá a ta- a mondott rendszernek közönséges behozapasztalást csak akkor lehetne elégségesnek talaig elmaradna. E részbeni kivánata tehát
s a további törvényhozói rendelkezésre nézve a főrendeknek abban összpontosult, hogy az
elhatározónak tekinteni, ha az a honnak orsz. választmányi javaslatban a magánelminden vidékébeni rabjaira ki fog terjesz- zárásokra mért büntetésekre nézve egy arány
tetni, s minthogy végre méltányos volna, dolgoztassák ki, mely meghatározza ezen
hogy ezen felállítandó mintabörtönnek hasz- büntetéseknek mértékét akkor, midőn ezek
nát valamennyi törvényhatóságok vehessék: nem a magánelzárás, hanem az ideiglenesen
mindezekhez képest kívánták a főrendek, elfogadandó rendszer szerint lesznek kiálhogy a mintabörtönbe valamennyi törvény- landók. Ennek kidolgozása annál szükségehatóság küldje rabjait, de csak azokat, kik- sebb, mert az egyik rendszerről a másikra
nek bűntette súlyosabb beszámítás alá esvén, való átmenetei egyszerre meg nem történrabságuk a magánrendszernek szigorú elvei hetvén, a mennyiben a magánrendszer a
szerint két vagy három évig tartana. Egyéb- másiknál szigorúbb, az egyik vagy másik
iránt miután előrelátható, hogy a mintabör- szerint kitöltendő büntetések közötti aránytönnek fölállítása annak gyakorlati ered- nak törvény által leendő meghatározását
ményei iránt az elégséges tapasztalatok elmellőzni lehetetlen.
megszerzése s utóbb a tapasztaltak szerint
Az előrebocsátottak szerint a felsóház

kivánata a következő pontokban foglaltat o t t : e g y mintabörtönnek a magánrendszer
szerinti felállítása, továbbá addig is, mig a
magánrendszer átalánosan behozható lenne,
az 1827-ki országgyűlésről kiküldött orsz.
választmányi javaslat alapján leendő ideiglenes fogházjavitás s végre az anyagi büntetőjogban a magánrendszerhez mért bün-

tetések oly arányának megállapítása, mely
szerint a büntetések mértéke akkor, ha azok
nem a magánrendszer szerint szenvedendok,
— meghatároztassék.
Ezek után a főrendek a börtönrendszernek részletes tárgyalására t é r t e k á t .
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
12. Csödnyitas makacsságból.
Sz. J . hitelező, G y . J . adós ellen folyamodványt adott be Pestváros törvényszékéhez, követelése biztonságának hiányából
kérvén adósa ellen a csődöt megnyittatni.
E kérelem folytán adóst a törvényszék, okmányokkal támogatott vagyonkimutatásának előterjesztésére utasitá.Az adós e meghagj'ásnak eleget nem tett. ,,Miután, — szól
a f. évi 7717. számú elsőbirósági határozat,
— alperes Gy. J . a f. évi 708. sz. a. kelt
végzésben nyert azon utasításnak, hogy okmányokkal támogatott vagyoni kimutatását
terjsszsze elő, meg nem felelt, sőt az e végből f. h. 5-kére kitűzött tárgyaláson meg
sem jelent, és igy fizetési tehetetlensége a
csődtörvény 10. §. értelmében alaposan gyan í t h a t ó : ennélfogva alperes Gy. J . ellen a
csődület az 1840: X X I I . tczikk értelmében
ezennel megnyittatik stb." A határozat
többi része a csődnyitásnál szokásos előintézkedéseket foglalja magában.
A l p e r e s e végzés ellen folyamodással
élt, s az ügy a váltófeltörvényszéknél, mint
másodbiróságnál az első határozat helybenhagyásával nyert megoldást. E végzés szerint Pestváros törvényszékének f. é. febr.
28-án 7717. sz. a. kelt s a csődöt elrendelő
végzése, — tekintve : hogy jelen ügynek
t á r g y a l á s a már egy ízben a felek kölcsönös
megegyezésével elhalasztatott, másodízben
pedig a halasztás az eljáró törvényszék részéről megadatván, folyamodónak a f. évi
j a n u á r 24-én 708. sz. a. kelt végzéssel megh a g y a t o t t , miszerint f. évi febr. 5-én a törvényszék szine előtt megjelenvén, a vagyoniállapotát annál bizonyosabban mutassa
ki, mivel különben ellene a csőd meg fog
nyittatni, ugyanazon folyamodó mindazon-

által daczára annak, hogy az utóbb hivatkozott végzés ügyvéde helyettesének E . . .
G y . . . nak a felterjesztett kézbesítési iv ú t mutatása szerint még f. évi febr. 3-án szolgáltatott kézhez, a törvényszék előtt a fentemlitett határnapon sem személyesen, sem
ügyvéde által meg nem jelent, és e szerint
ezen mulasztásnak következményeit csak
önmagának tulajdonithatja, — másodbiróságilag helybenhagyandó.
Mindkét egybehangzó határozat a csődrendt. 10. §-án alapul, s ez alapot választva nézpontul a kérdésben levő eset
megítéléséhez, az idézett §. b) pontja alig
adhatna helyet eltérő véleménynek. De, valamint a látkör kiterjedése a középpont magaslatától f ü g g , s minél emelkedettebb
szempontra hág a néző, annál nagyobb
messzeségbe l á t : ép igy változnak a nézet
arányai a szerint, a mint valamely vélemény
egy bizonyos törvényhely szűkebb keretében mozog, vagy az eldöntendő esetet magasabb pontról s igy minden vonatkozásaival s mellék körülményeivel együtt tekinti.
E g y mélyen beható ellenvélemény, mely a
kérdéses ügyre vonatkozólag nyilvánult,
ily pontot választott kiindulásul, s az említett 10. §. alkalmazása mellett egyszersmind a csődkérelem czéljára s a biróság
jogi minőségére is tekintettel volt. É s ily tekintetekből a csődnyitási folyamodványt
elutasitandónak vélte, mert a csődfolyamodvány nem egyéb, mint előleges biztosítási
kérelem oly veszély alapján, mely valamely
követelésre nézve, ugyanazon adós több, és
annyi adósságainak
összecsoportulásánál
fogva azért forog fenn, mivel ezek összeségének kielégítésére adósnál elégséges alap
nem találtatik, minélfogva a mindannyi hitelezőnek elsőbbségi jog szerint, illetőleg
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aránylagos kielégítésére szolgálni kellő kielégítési alapnak, más elsőbbséggel nem biró
hitelezők megelőző kielégítése általi kimerittetése valószínűvé válik. Azért rendeli
meg a csődtörvény, hogy a csődületet kérő
kötelezvénynyel vagy váltóval alapitsa meg
folyamodványát és bizonyítsa be: miszerint
az adós tartozásainak, tehát nemcsak egynek,
hanem többnek, — eleget tenni nem képes.
Mindenekelőtt előtérben áll itt azon kérdés, váljon a biró, kihez a folyamodvány
intéztetik, a folyamodvány alapjául szolgáló
tartozásra nézve mily minőségben járjon el,
váljon, mint rendes, vagy mint csődbiró; —
e kérdésnél a veszély azon minémüsége határoz, melyben az alapkövetelés forog, mert
ha csak egyes követelés állittatik előtérbe,
ez maga után csődöt még akkor sem vonhat,
ha azon követelés kielégitésére szolgálható
alapnak elégtelensége vagy hiánya be is bizonyittatnék; valamint akkor sem, ha több
adósságok léte bemutattatik is, de nem egyszersmind az is, hogy azoknak fedezésére
képtelen az adós; — mind ezen esetben a
biztosíttatni kivánt követelésnek bírája,
még nincsen hivatva csődbirói minémüségben eljárni.
Szükséges tehát, hogy a biró, ki csődbirói minémüségben való eljárásra kéretik fel,
e tekintetben magával tisztába jőjön; és
igy mindenekelőtt hivatalból elhatározandó
az, váljon megvannak-e a folyamodványban
azon feltételek, melyekhez a törvény a csődeljárást köti, és váljon megidézendő-e az
adós, mint bukófélben levő, kit csakis akkor lehet ekképen bolygatni, ha a csődtörvény 5- és 6-dik §-ának azon rendelete a folyamodó által teljesítve van, mely szerint
tartozik a folyamodó több adósságok Összecsoportosulását és azok kielégitésére az alap
elégtelenségét kimutatni, mik oly annyira
előfeltételei a csődpernek, miszerint azt e
nélkül csak képzelni sem lehet, minthogy a
csődbíróságnak legfőbb feladása az összcsoportosuló tartozásoknak osztályozása és e
szerinti kielégítése, nem pedig a követelések valódiságának felismerése, mely csakis
a kifejlődött körülményeknél fogva szükségből kivételesen vonatik oda be.
Ezek szerint a csődperben az illetőség
kérdése kétszer merül fél; egyszer a biró
minémüségére nézve, váljon a biró, mint
csődbiró járjon-e el, és e tekintetben hiva-

talból kell határoznia; — másodszor azon
tekintetben, váljon az adós rendes bíráinak
melyike járjon el ily minémüségben; mert
az első fokú csődbiró az adósnak mindig
rendes birája is, és csak akkor merül fel e
tekintetben kérdés, ha az adós vagyoni és
személyi különös viszonyainál fogva, rendesen több bíróságok alá tartozik; mire nézve
a csődtörvény 7 és 8-ik §-ai rendelkeznek,
melyek szerint a biró e kérdésben hivatalból
nem, hanem csak a fél folyamodására határozhat.
Legjobb bizonyítékot ád a mondottak
mellett épen az itt fenforgó ü g y ; folyamodó
t. i. nemcsak nem bizonyítja, sőt nemis állítja, hogy adósának — ki nem kereskedő
— több tartozásai is volnának, és a kieiégitési alapnak nem is elégtelenségét, hanem
tökéletes hiányát mutatja ki. — A megkeresett biró mindemellett a folyamodónak
adósát mégis megidézvén,, és ez ellen azért
mivel a neki kitűzött időhatárra meg nem
jelent, és igy makacsságból határozván, oly
csődöt rendelt el, melynek átalában minden
feltétele hiányzik, és melyet, ha az adósnak
esetlegesen más hitelezői nem jelentkeznének, utójára is nemcsak ezen hiányánál fogva,
hanem azért is hivatalból kellene megszüntetni, mivel a bukottnak folytonos és következetes elmaradásánál, a vagyont felfedező
eskü és igy a folyamodvány által czélba vett
végrehajtási alap előállítása sem lehetne
eszközölhető, mely különben is a biró által
rendes minőségében, a Verbőczy törvényt
alkalmazó határozatával czélszerübben elérhető lenne.
Azon feltevés pedig, mely egyes követelésre vonatkozólag, a végrehajtás sikertelenségének felmutatása által igazoltnak tűnik fel, t. i. hogy az adósnak lehetnek, sőt
valószinüleg vannak is több hitelezői, a csőd
megrendelésére átalános alapul nem szolgálhat, s csak kereskedők ellenében érvényesíthető, minthogy ezeknél már üzletük természeténél fogva, mely terjedelmes hitelen
nyugszik, számos tartozásoknak Öszcsoportosulása forog fen, és kiknél épen e körülménynél fogva, és mivel a pontos fizetés
hitelöknek életfeltétele, már egyszerű időszerinti nem fizetés, annálinkább elmarasztalás és végrehajtás, a csőd megrendelése
előszámlált feltételei meglétének vélelmezé-

sét támasztja olykép, miszerint azok, de

csakis azok ellenében léphet fel a biró ily
alapon azonnal csődbirói minémüségben, és
kényszerithetiaz adós kereskedőt, a csődtörvény 6-ik §-sa szerint, az ellenkezőnek megmutatására.
Különben a makacsságnak az a következése, bogy a kereset alapja szerint történik az
elmarasztalás, itt pedig nemcsak a kereset,
hanem a csődöt feltételező alap is, — mint
már mondá — egészben hiányzik; valamely
követelésnek biztosítása pedig, soha makacsságból, hanem csak a veszélyt támogató bi
zonyitékok alapján rendeltethetik el, hol az
adós kihallgatásával, hol a nélkül; és ott, a
hol kihallgattatását irja elő a törvény, ennek csak védelmi és czáfolati horderőt ád,
de a védelemmulasztásnak a felhozott bizonyítékokon túlterjedő s alapos következés e k e t n e m tulajdonit. Begyőzi ezt a csődtörvény 10-ik §-ais,mely világosan megmondja,
mikor van csődmegrendelési kérdésben makacssági elmarasztalásnak helye; ennek e
szerint akkor van helye, ha az adós az ellene
felhozott azon körülményeket, melyek a
csődpernek alapfeltételeit képezik, sem más
k é p , sem pedig bizonyítékokkal támogatott követelési és tartozási állapotának kimutatásával meg nem czáfolja, mi világosan
feltételezi, hogy egy folyamodvány, mely
ezen feltételeket nélkülözi, hivatalból visszautasítandó.

E z világosan kitűnik a csődtörvény 9-ik
§-ból is, mely szerint a biró csak akkor
rendelheti meg a csődöt, ha a két részről bemutatott bizonyítványokból a fizetési tehetetlenséget, — mely mindig csak több tartozásra vonatkozólag értelmeztethetik itt —
bebizonyitottnak látná, vagy a 10-dik §-ban
előszámlált okokból alaposan gyanítaná. I t t
világosan a folyamodványnak törvényszerű
alapja fölött kell határozni, mely ha ellenkező részről meg nem döntetik, vagy a
10-dik §-ban előszámlált körülmények által
mint igazolt tűnik fel, bebizonyitottnak és
valónak, s ennélfogva a határozat alapjául
fogadtatik el, melynek tehát már a folyamodványban, legalább állítólag okvetlenül
ben foglalva kell lennie; — minek hiányában a biró az adósnak nem igazolható zaklatásával járó ezen első csődbeli lépést sem
teheti meg, különösen azért sem, mert ha az
ily hiányos folyamodvány alapján megidézett
adósnak elmaradása esetében, a csődöt, a
törvény 10-dik §-ánál fogva, mint az első
lépésnek okvetlen következését elrendeli,
ezen határozatot oly alapra fekteté, mely a
kivételes eljárás igazolásául semmikép sem
szolgálhat, és a hitelezők összehívása, nem
a törvény igényelte feltételek kifolyása, hanem azon feltételek előállítására irányzott
kísérletként tűnnék fel.

Jogirodalom.
4. Journal du palai*.
(Folytatása és vége) *).

A roppant tevékenységnek, mit F r a n czíaország a törvényhozás minden ágaiban
kifejtett, — megfelelő közlönyről kellett
gondoskodni, — s ez egy g y ű j t ő m u n k a :
„ J o u r n a l du palais" főczim alatt, melynek
1865. év végéig bezárólag 121. kötete látott
világot. E gyűjtemény egyes osztályai:
1. Recueil le plus ancien et le plus complet du la jurisprudence frangaise par une
société de jurisconsultes et de magistrats.
A semmitőszék és curiák (felebbezési vagy
főtörvényszékek) döntvényei polgári-, kereskedelmi-és fenyítő ügyekben, 1791-től bezá*) Lásd lapunk 11, számát,

rólag 1865. évig 76 kötet. Minden döntvénynél meg vannak említve: a) a törvényszék,
melynek ítélete (arrét) közöltetik ; b) a közlött ítélet évszáma és napja; c) az ügylet
megnevezése a az ítéletben megállapított
elv, rövid kivonatban s hivatkozással az
illető törvényhelyre; d) a felek nevei s a
tényállás, kivonatilag, végre e) az Ítélet.
I g y az 1865. évi folyam (76-ik kötet) 16-ik
lapon: „Semmitőszék" 1865. j a n . 24. „Hírlap"*). A lap tulajdonosa korlátlanul rendelkezhetvén a szerkesztés iránt, jogosítva
van szerkesztőit elbocsátani, a nélkül, hogy
irányukban kártérítésre lenne kötelezve, —
*) Ily megnevezés után a betűrendes tárgymutatóban minden föltalálható, hol a név alatt egyszersmind az ítélet kivonata is benfoglaltatik,

hanemha a felek, kölcsönös szerződés által
bizonyos időhöz v a g y meghatározott munkához kötve nincsenek, vagy az elbocsátás oly
körülmények k ö z t történik, melyek a laptulajdonost hibásnak tüntetik fel. (Code
Nap. 1370. 1382.)*). Következnek a felek
nevei: Delamarre , contra Joncieres,
s a
tényállás, — h o g y t. i. Delamarre a párisi
cs. feltörvényszéknek 1863. febr. 16-án kelt
Ítélete **) ellen, — mely őt Joncieres részére,
kártérítés czimén bizonyos összeg fizetésére
kötelezte, a nélkül, hogy e kötelezettséget
bármikép indokolta, vagy valamely jogelvvel igazolta volna, — felfolyamodással élt,
s folyamodását a c. Nap. 1100., 1134., 1370.
és 1382. czikkeirealapitá. Következik végre
az ítélet, — melyben a semmitőszék, a körülményekből és törvényekből vett indokoknál fogva, a fentebb közlött elvet kimondotta. Minden ítélet végén az elnök és résztvevő birák nevei olvashatók. Minden kötet
végén betűrendes tárgymutató, továbbá a
felek nevei, azután az Ítéletek helye és
ideje, végre a törvényhelyek, melyekre az
ítéletek vonatkoznak, — külön tabellákban
olvashatók***),
2. Jurisprudence
administrative,
vagyis
törvényhozás a közigazgatás t e r é n , 1800-tól
bezárólag 1865. évig 14 kötet. Minden határozatnál meg vannak e m l i t v e : az év és
nap, a t á r g y megnevezése s a tényállás, a
felek nevei s a határozat szövege. Péld.
1865. jan. 12..Egyenes adó. A szinház, menynyiben valamely városhoz tartozik, megnyitásától fogva alá van vetve az a j t ó - é s ablakadónak. F é l : Nantes város. Ezek után a
határozatok, melyekből a fentebbi elv mer i t t e t e t t . Minden kötet végén betűrendes
t á r g y m u t a t ó s a felek nevei.
3. Lois annotées, ou lois, d e c r e t s , réglements et instructions
d'intéret général, —
*) Tout fait quelconque de 1'homme, qui cause
a autrui un dommage, obiige celui par la faute duquel il est arrivé, á le réparer. (1382.)
**) Hivatkozással arra, hogy ez itélet az 1863.
évi folyamban (74-ik kötet) 427. lapon közöltetett.
***)Igy a kérdéses eset a tabellákban előfordul:
a) e szó alatt „journal," a betűrendes tárgymutatóban ; b) a felek nevei után „Delamarre" vagy „ J o n cieres" a névmutatóban; c) a c. N a p . 1382. s több
idézett czikkei után az idézett törvényhelyek tabellájában. Fölötte gyakorlati haszna van, főleg ez
utóbbinak. Az 1382. articulusra, mint a tabellából
látjuk, az 1865. évi folyamban 27 eset vonatkozik.

egy szóval: törvényrendeletek
1789-től
1365. évig b e z á r ó l a g ; 1845-ig 2 kötet 4,
s innen 1865-ig 1 0 k ö t e t . E z e n osztályt nem
ismertethetjük világosabban, mint ha a
mult évtizedből ismert ,,kormánylapokhoz"
hasonlítjuk.
4. Bulletin de. decisions et matiere d'enregistrement,
de timhre, greffe,
hypotheque
et de contraventions
notariales,
vagyis a
b e i k t a t á s , b é l y e g , i r a t t á r , telekkönyv s
jegyzői vétségek tárgyában kelt határozatok naplója, 1—50. szám, 1851-től 1864.
évig. 1 kötet.
5. Repertoire général, 13- és 2 pótlék
kötetben, mely része a g y ű j t ő m u n k á n a k a
nem franczia jogászokat talán leginkább érdekli. A jogtudomány minden tétele föllelhető i t t , betűrendben s kimeritőleg tárgyalva, történelmi s dogmaticai rendszerben,
hivatkozással mindazon törvényekre és rendeletekre, melyek a múltból, vagy a jelenben, azon t á r g y r a vonatkoznak, — a hoszszabb értekezések fejezetekre osztatván, s
betűrendes tárgymutatóval levén ellátva.
I g y , hogy egy p é l d á t idézzünk, az esküdtszék harmadfél íven tárgyaltatik, mi a pap i r t és betűket t e k i n t v e , szokott kiállítás
mellett egy 6—8 ívnyi könyvecskét tenne
ki. A „ r e p o r t o i r e " 13-ik k ö t e t e az egész
gyűjtőmunkának teljes átnézetét n y ú j t j a . *)
A franczia olvasóközönség és nyelvének
átalános elterjedése tette lehetővé, hogy ily
r o p p a n t mű 1851. év óta, immár teljesen
megjelent, s évről évre folytattatik. Több
érdekeltség a jogtudományok i r á n t a közönségnél, — melegebb ügyszeretet a felsőbb
hatóságoknál, ilynemű gyűjtemény kiadását
nálunk is lehetővé tenné. De fájdalom,egyik
sincs meg oly mértékben, mennyi a czélhoz
megkívántatnék, s mig egy részről a m. kir.
u d v . cancellária és kir. helytartótanács rendeletei, — megannyi kincsek a hazai j o g t ö r ténelem és közhasználat érdekében, ismeretlenül, levéltárban hevernek: a kir. curia,
az utóbbi években döntvényeinek kiadását
is megszüntette.
*) A munka árát és törlesztési feltételeit lapunk
13. számában közöltük. Megemlitjük egyszersmind,
hogy kir. személynök ur ő excja egy általa megrendelt teljes példányát a „Journal du palais"-nak a
magyar tud. akadémiának ajándékozta.

Külföldi jog- és államtudományi könyvészet.
34. Verfassung des Deutschen Reichs. B r e m e n ,
C. S c h ü n e m a n n ' s B u c h h a n d l u n g . Díszkiadás, 1 f t .
80 kr.
35. Geschichte und Heutige Gestalt der Aemter
und des Verwaltungsrechts
in England von D r . R u dolf Gneist. Zweite Aufl. In 2 Banden. I. B a n d . B e r lin, 1866. V e r i . von J u l i u s S p r i n g e r . Á r a 6 f t . 7 5 k r .
36. Staats-und
Gesellschaftsrecht
der franc, lievulution von 1789—1804. von Dr. Carl R i c h t e r .
I I . B a n d (teljes.) Berlin, 1866. U . o. Á r a 3 t a l l é r
5 Ngr.
37. Die Trennung der Justiz von der
Verwaltung. V o t u m eines k. sachs. J u s t i z b e a m t e n . L e i p z i g ,
Voigt et G ü n t h e r 1864. Á r a 98 k r .
38. Die französische
Gesetzgebung,
dargestellt
von E r n s t J u l . Paraquin. M ü n c h e n , 1861. L i t t e r a risch-Artistische Anstalt. Á r a 6 f t .
39. Entwurf
eines bürgerlichen
Gesetzbuches
f ü r das K ö n i g r e i c h B a y e r n , nebst Motiven. ( F o r t setzung.) München, 1864. C h r i s t i a n Kaiser. Á r a 1
f t . 88 k r .

41. Entwurf
des Polizei-Strafgetetzbuch.es
fúr
Bayern. 1860. (1851 óta h a r m a d i k . ) U . o. 75 k r .
42. Entwurf einer Processordnung in bürg. Rechtsstreitigkeiten f ü r Bayern. 1862. U. o. Ára 2 f t . 70 kr.
43. Revidirtcr Entwurf
eines Gesetzes über die
Gerichtsverfassung
f ü r das Königreich W ü r t e m berg. S t u t t g a r t , Metzler'sche Buchhandlung, 1863.
Ára 30 k r .
44. Die Wirkung der Codificationsformen
auf
das materielle Recht. V o n D r . H . A. A. Danz. L e i p zig, B r e i t k o p f und H á r t e l , 1861. Ára 1 f t . 14 k r .
45. Sammlung der Strafgerichtlichen
Entscheidungen des. k. k. obersten Gerichtshofes. E r s t e r
Band. W i e n , Verlag von C a r l Gerold's Sohn, 1866.
Á r a 3 f t . 60 k r .
46. Entwurj einer Strafprocessordnung
f ü r das
Königreich W ü r t e m b e r g . 1863. S t u t t g a r t , M e t z ler'sche Buchhandlung. Á r a 1 f t .
47. Gesetz über die Gerichtsverfassung
fúr Hannover, 1859. 7 J /i N g r .
40. Entwurf des Gesetzbuclies über
Verbrechen
und Vergelien f ü r Bayern. 1851. U. o. 24 kr.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

k i t ű n ő b b s z a k t u d ó s a i n k , s k ö z ö t t ü k : Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedős Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kouek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. u r a k szives k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t ,

a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
F ő r o v a t a i : I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Érdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és birálatok. VII. Különfélék, —
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
SS^T* Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre (1866. januártól kezdve dcczemb. végéig) 8 ft., félévre (jul,—decz.) 4 ft.,
negyedévre (jul.—szept.) 2 ft. o. é.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, e g y e t e m - u t e z a 4-ik szám a l a t t .
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n Pesten, 1866.
( E g y e t e m - u t e z a 4-ik szám alatt.)

Pest, julius 2.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. ».
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bórmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Tanulmányok a polgári m a g á n j o g i codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól. — Egy érdekes szerződés a X V I I - i k századból. (Közli Szilágyi Sándor.) — A statistika bölcsészete. (Vége.) Dr. Kolb G. után. — Tárgyalási terem. 13. Fenyitö
ítéletek a „Joptudományi K ö z l ö n y " 14. számában ismertetett bűnügyben. - Jogirodalom. 5. A magyar
váltóeljárás. — J o g - és államtudományi könyvészet.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graeoos, latini»
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I . C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsütze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspriigung
zu verfolgen, dic Ursachen gewisser wohlthátiger oder naehtheiliger Erscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sicliten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mitte.rmaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Jogtörvények.
II.
A jogtörvényeket,az életviszonyokhoz, valamint maguknak a törvényeknek vonatkozásaihoz, kiterjedéséhez és
rendszeréhez képest magán- és közjogi,
bölcsészeti és tételes, átalános és különös, anyagi és alaki törvényekre osztottuk.
És ez átalános minőségekben további különböztetésekhez nyertünk
szempontokat.
A közjogban'meg van a bölcsészet és
tételesség, az átalános és különös rész.
A magánjogi törvények hasonlóan
bölcsészetiek és tételesek, átalánosak
és különösek, anyagiak és alakiak egyszersmind.
A bölcsészeti jogtörvényeknek is-

mét meg van köz- és magánjogi, — s a
tételeseknek átalános és különös része.
Egy különbségről kell még tennünk
emlitést, — mely a hatályosságból indulván ki, dogmatikai és történelmi
rendszert állapit meg a jogtörvényekben. A dogmatikai rész a jelenleg érvényes jogelvek rendszerét s összefüggését tárgy azza gyakorlati szempontból,
s a történelmi rész ezen elveknek szerves fejlődésére van tekintettel; amannak tárgyai a kötelező törvények, s ez
utóbbié a történelem és statistika.
E föismérvek előrebocsátása után
a felosztás rendszereiről.
Welcker*) az emberi természet lényének és szükségleteinek megfelelő
*) Staats-LexiconoderEncyklopádie der Staatswissenschaften etc. herausgegeben von Carl v. Rotteck und Carl Welcker Altona, 1834. I. B. 24. 1.
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átalános fogalmakat három főosztályba és alkotmánypolitika szűkebb értelemsorozza, — t. i. benső tökély, mely az ben; b) alkotmány-alak, és c) államerkölcsi és szellemi műveltséget a hit- kormányzati jog és politika.
és észtannal, — továbbá külső tökély,
A kormányzati vagy közigazgatási
mely a jólétet és jó állapotot az orvos- jog és politika tárgyai: 1. az átalános
tannal és gazdászattal eszközli; végre vagy alaki felségi jogok, — névszerint
öszhangzatos társadalmi rend, mely a a törvényhozási és jogszolgáltatási habékét s szabadságot a jog, — s ezek talom, máskép a törvényhozás és államelérésére a megfelelő segédeszközöket szolgálat szervezete; 2. a különös vagy
a politika által szerzi meg.
anyagi felségi jogok, melyek ismét a
Ez utóbbinak, mint jog- és állam- vallás- és erkölcsi, közoktatási, egésztudományok rendszeréüek átalános át- ségügyi, gazdászati, jog- és politikai
tekintését ekkép állítja össze:
művelődési rendészetet foglalják maI. átalános vagy bölcsészeti rész; gukban.
II. különös és tapasztalati, — (törAh^ens *) hasonló alapot választ
ténelmi és tételes) rész;
kiindulásul. A czél, hogy az ember,
III. dogmatikai rész.
lényét saját tökélyesbülésében bevéAz elsőnek osztályai: 1. a jog- és gezze, mindig azonegy, de különböző
államfogalom kifejtése; 2. a jog- és irányokban érhető el. A vallás, tudoállamtudományok főrészeinek kül-ency- mány, művészet, — és miben ezek nyiklopaediája; 3. a tan alapfogalmának latkoznak, az erkölcs és nevelés, az
és főrészeinek összeegyeztetése (bel- értelmi és érzéki jó: jelölik ki az iráencyklopaedia). Ez utóbbi magában nyokat. Innen a jognak módosulatai,
foglalja: a) a természetjogot és politi- melyeket az anyagiság és alakiság elvei
kát, mint átalános bölcsészeti jog- szerint a következő főosztályokban
és államtudományt; b) a tételes jog- állit össze:
törvények bölcsészetét mint alapelveit
I. Emberiségi jog, vagyis jog, a
a történelmi és tételes jognak; c) a tör- tisztán emberi czélok követésében.
vényhozástan átalános elméletét.
II. Vallás- és egyházjog, a vallásos
A másodiknak osztályai: 1. a j o g - czélnak ez életbeni elérésére, — mely
és politikai történelem; 2. a tapaszta- ismét magán-, helyesebben belső és
lati jog és politika, — előbbinek tár- köz-, helyesebben külső vallás- és egygyát a törvény magyarázata, helyes házjog; — amaz a vallásos viszonyoértelmezése s a segédtudományok, — kat, — utóbbi az egyháznak az államutóbbiét a statistika képezvén; 3.ajog- hoz és egyéb társasági intézményekhezi
s politikai művelődés és irodalom tör- viszonyait határozza meg.
ténete.
III. Erkölcsjog, — s ez ismét maA harmadiknak osztályai: 1. a rend- gán-, vagy közerkölcsjog; amaz oly
szer átalános előadása; 2. az egyes szabályokból alakul, melyek szerint
dogmatikai főrészek; 3. a gyakorlati családi s egyéni viszonyaiban, saját erjogszolgáltatás.
kölcsi meggyőződése szerint kell minAz egyes dogmatikai főrészek: 1. den egyesnek másokkal élnie; utóbbi
A magánjog, — és pedig: a) a szemé*) Juristische Encyklopádie oder organische
lyi jog, b) dologi jog, c) cselek vény i
der Rechts- und Staatswissenschaft, auf
vagy kötelmi jog. 2. A köz- vagy állam- Darstellung
Grundlage einer ethischen Rechtsphilosophie. Wien,
jog, — és pedig: a) az alkotmányjog 1857. 117. 1.

az erkölcsnek és erkölcsi intézményeknek az államrai vonatkozásában áll.
IV. Tudományi s művészeti jog, —
s ez ismét magán- és közjog, amaz a
magán czélokat s ez a tudománynak és
művészetnek az állambozi viszonyait
tárgyazván.
V. Nevelés s oktatásjog, — s ez
ismét magán- és közoktatásjog, a szerint, a mint egyesek képzésével, vagy
a nevelés- és oktatásnak az államhozi
viszonyaival foglalkozik.
VI. Vagyoni s gazdászati jog, melynek tárgyát az emberi szükségletek
kielégitésének eszközei vagyis a javak
képezik. A javakra nézve azok előállítása vagy termelése, forgalomba hozása és fogyasztása jő tekintetbe; —
innen a vagyoni s gazdászati jognak
három osztálya: az ipar , kereskedelmi
és fogyasztási jog, mindenik magán- és
közjogi alakulásaival.
VII. A jog, magában véve, s magán- és közjogi szempontból. Részei: a
polgári, állam- és nemzetközi jog.
A polgári jog magában foglalja az
átalános személyi, vagyoni és családi
jogot, — a vagyoni rész dologi és kötelmi jogból, s a családi jog, házassági,
apai, gyámi és örökségi jogból állván.
Az államjog kiterjed az alkotmányés kormányzati jogra. Amaz valamely
nép összes életviszonyainak megfelelő
alkotmány feltételeit, utóbbi a kormányzati, törvényhozói- s végrehajtási
jogot foglalja magában. A végrehajtás
részint a peres, perenkiviili és megelőző
jogszolgáltatásban, részint a közigazgatás különféle nemeiben áll, melyek
megannyi megfelelő niinisteriumok által láttatnak el.
A nemzetközi jog egymástól független államok közt, •— s cz ismét magánjog, mely egyeseknek vagy államoknak magánviszonyaira vonatkozik,
és közjog, vagy szorosb értelemben

vett nemzetközi jog, mely az államoknak, mint jogi személyeknek kölcsönös
fennállását, helyzetét és forgalmát szabályozza.
Rotteck *) a bölcsészeti vagy észjogot magán- és államjogra osztja.
A bölcsészeti vagy természeti magánjog részei: a feltétlen, feltételes,
társasági és családjog. 1. A feltétlen
természetjog a személyiség fogalmát s
ezzel kapcsolatban álló eredeti jogait,
—- 2. a feltételes természetjog a szerzett jogokat átalában, s a tulajdoni,
szerződési és kényszer-, illetőleg büntetőjogot, — 3. a társasági jog a társulatok fogalmát, keletkezését, igazgatását és megszűntét, — végre 4. a
családjog a házassági, szülői s gyermeki,
valamint az úri és szolgai viszonyokat
foglalja magában.
Az államjog átalános és különös.
Az átalános ismét elméleti és gyakorlati államjog.
Az elméleti államjog (metapolitica)
részei: 1. az állam-metaphysika, mely
az államnak keletkezését, czélját, rendeltetését és fogalmát tárgyazza; 2. az
államphysika, mely az állam kiterjedését, lakóit, szükségleteit, vagyoniságát,
gazdászati és erkölcsi erőit adja elő;
végre 3. az átalános államtan, melynek
első szakasza az államhatalmat, annak
természetét, jogait és kötelmeit átalában, — második szakasza az államhatalomnak különböző iránylatait, egyes
jogait és jogkörét foglalja magában.
A gyakorlati államjog vagy politika
tulajdonképi értelemben alaki és anyagi
politika.
Az alaki politika osztályai: 1. az
*) Lehrbuch des Vernunftreclits und d e r S t a a t s wissensehaften. I. Band: Allgemeine Einleitung in
das Vernunftrecht, natürliches Privatrecht. I I . B . ;
Allgemeine Staatslehre. .III. B.: Der besonderen
Staatslehre erster Band. Materielle Politik. IV. B . :
Der besonderen Staatslehre zweiter Band. Oekonomischc Politik. S t u t t g a r t , 1829—1835.
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alkotmánytan, vagyis a különböző alkotmányok, azoknak elvei, felosztása
és természete, az államhatalom felosztása, vagyis a törvényhozó és végrehajtó hatalom s végre ezen hatalomnak
az alkotmányos uralkodó és nemzeti
képviselet általi gyakorlásai; 2. az államszervezet, vagyis a közigazgatás,
ennek nemei, az igazságszolgáltatástól!
elválasztása, a miniszteri rendszer és
egyes minisztériumok, a társas és központi igazgatás; 3. az államkormányzat, vagyis a törvényhozás és végrehajtás szorosabb értelemben, ennek
alapelvei és az államszolgálat.
A különös államjog főosztályai az
anyagi és gazdászati politika.
Az anyagi politika részei a külügy,
igazságügy, rendészet. A külügynek
vagy legszorosabb értelemben vett po
litikának tárgya a nemzetközi jog, —
mely ismét három részből áll: I. nemzetközi jog békében; 2. nemzetközi jog
háborúban; 3. azon eszközök, melyek
a jogállapotot a népek között létrehozzák és biztositják. Az igazságügynek
tárgyai az ügyek származása, felosztása s a polgári és feuyitőjogszolgáltatás. A rendészetnek tárgyai a biztonság
és jólét átalános eszközei, minők a népmivelődés előmozdítása és az elszegényülés akadályozása; továbbá a közbiztonság különös eszközei, minők a
közrend fenntartása, egyesek személyés vagyonbátorsága, a községi és családi rend; végre a rendészeti intézetek.
A gazdászati politika első része az
elméleti, második része a gyakorlati
nemzetgazdászat, harmadik része az
állaingazdászat. — Az elméleti rész
egyesek s az állam gazdaságáról és
ennek eszközeiről, valamint a nemzetgazdászat rendszereiről; a gyakorlati
rész a földuiivelés,ipar és kereskedelem
előmozdításáról; a harmadik rész az
állam jövedelmeiről és a jövedelmek

közvetlen és közvetett forrásairól, az
állam rendes és rendkívüli szükségleteiről, ezek fedezéséről és a pénzügyi
kezelésről értekezik.
Mohi*) az államtudományokat dogmatikai- és történetiekre osztja.
Előbbieknek tárgyai:
I. átalános államtan;
II. közjog;
III. államerkölcstan;
IV. politika.
Az átalános államtan az állam fo
galmátés czélját, keletkezését és különféleségét, az államhatalom és alattvalói
kölcsönös viszonyait, az alkotmányt és
igazgatást, végre az államok megváltoztatását és elenyésztét tárgyazza.
A közjog tárgyai az államjog és
nemzetközi jog.
Az államjog ismét bölcsészeti és
tételes államjog.
A bölcsészeti államjog azon jogtételek rendszere, melyek valamennyi
tagok mint ilyenek jogait és kötelmeit
meghatározzák, a mennyiben ezen tagok eg; részről az egyes állam benső
életérc vonatkoznak, másrészről az
állam létegéből logikai következetességgel leszármaznak. Ez ismét vagy
átalános vagy különös. Az átalános
bölcsészeti államjog részint alkotmányi,
részint kormányzati államjog. Amaz az
államfő személyes jogi viszonyait, a
felségi jogokat, az alattvalók jogait és
kötelmeit, végre az átalános jogok képviseletét, — emez a kormányzati jogot
és személyeket átalában, valamint az
igazságszolgáltatási, rendészeti, hadügyi, külügyi és pénzügyi igazgatást
foglalja magában. A különös bölcse
leti államjog az államhatalom és igaz
gatás különböző alakjait ismerteti.
A tételes államjog a tényleg létező
állam benső életét rendező illetékes ha
*) Az államtudományok encyklopaediája. F o r d
Löw Tóbiás. P e s t , 1866.

(alomtól eredt valamennyi jogtételek
rendszere. Ez ismét átalános vagy különös ahozképest, amint a tudományos
fejtegetés tárgyát több vagy csupán
egy állam közjoga képezi.
A nemzetközi jog hasonlóan bölcsészeti, és tételes, a szerint a mint az államok közötti jogrend vagy az értelmiség átalános szempontjából indul ki,
vagy külső tekintélyen alapuló elvek
nyomán szerveztetik. A bölcsészeti nemzetközi jog az alapelveket, az államfenséget, a kölcsönös közlekedés gyakorlását, a közösség rendjét, a jogok békés
eszközeit, — minők a követségek, államszerződések, biztositó intézmények,
békebirák és közbenjárók; végre az
erőszakos eszközöket , — minők a viszszatorlás, a közlekedés megszaKasztása
s háború; a tételes nemzetközi jog az
államok területi és tulajdonjogait, az
államok függetlenségét, a követségi
jogot, hadjogot, szövetségeseket és a
semlegesség viszonyait tárgyazza.
Az államerkölcstan fogalmát s szükségességét ismerteti annak, hogy az erkölcs követelményei az államéletben is
megvalódittassanak; ismerteti ennélfogva az államerkölcstan fensőbb elveit,
az erkölcstörvényt a benső államéletben, az alkotmány erkölcsi feladatát,
az államfő erkölcsi kötelmeit, a polgárok erkölcsi kötelességeit az állam irányában, az államügyekkel megbizottak
hasonló tartozásait, végre az erkölcstörvényt a külügyi viszonyokban.
A politika, vagyis az állameszközök
tudománya az állam életalapjait, továbbá a bel- és külügyi politikát foglalja magában. Az államélet alapjai:
az ország, lakosság és tulajdon. A belügyi politika részint alkotmányi, részint
kormányzati politika. Amaz az állam

anyagi és szellemi feltételeit, az alkotmány alapfogalmának megvalóditását,
az államhatalom megfelelő szervezetét
s az államfőt, — ez a kormányzat főrendszereit, a jogszolgáltatás, rendészet
és államháztartás politikáját tárgyazza.
A külügyi politika az államnak részint
saját fegyverkészülete s egyéb államokkalvaló szövetkezése általi biztositását,
részint bizonyos előnyöknek, közös tárgyak és eszközök általi megszerzését
tűzi czélul.
A történeti államtudományoknak
nemei az államtörténet és statistika,
melyek közül előbbi az összes államélet
genetikai fejlődését, utóbbi az államviszonyok rendszeres s tökéletes rajzát
egy bizonyos korban, tehát ama fejlődés tényleges eredményét közli
ZachariaK.S.*)
a magánjogot polgári és büntetőjogra osztja.
A polgári jog ismét elméleti és gyakorlati részből áll. Amaz a személynek
eredeti és szerzett jogait, s a gyakorlati rész a jogok érvényesítésében követendő eljárást adja elő.
A büntetőjog hasonlóan elméleti és
gyakorlati, a szerint, a mint a bűntetteket s a fenyitő eljárást tárgyazza.
E felosztását a magánjognak látjuk
mindenütt a gyakorlati életben jelen kezni, azon módosítással, hogy az elmélet helyét az „anyag" s a gyakorlat
helyét az „alak" elnevezés foglalja el.
Ezen feloszásból fejlődnek a magánjog főiránylatai és a megfelelő codexek, t. i. a polgári törvénykönyv és
perrendtartás, s a büntető törvénykönyv és eljárás.
*) Die Wissenschaft der G e s e t z g e b u n g , als
Einleitung zu einem allgemeinen Gesetzbuche. Leipzig, 1806.
(Folytatása következik.)

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Törvényhozás Magyarországban.
A kedélyeknek mint egyéb, ugy
magánjogi életünk tekintetében is az
érintett korszakon át folyvást t a r t o t t
hullámzását az 1860. október 20-ki legmagasabb diploma meg magasa bbra
emelte. Az ebben legkegyelmesebben
kimondott elvek folytán, mint gr. Apponyi György ö nmlga az országbírói
értekezletet megnyitó 1861. január 23.
beszédében bevallá, felséges urunk
előtte ,,kinyilatkoztatni méltóztatott,
hogy legfelsőbb czéljci csak abban központosul, miszerint Magyarország viszszanyerje Önálló független
törvénykezését, de azon feltétel alatt, hogy ezáltal a
birtok biztonsága, a magánjogi viszonyok
folytonossága és állandósága ne veszélyeztessék."
Ezen feladat megoldása lett az u. n.
országbírói értekezletnek teendője, mely
nek vezetésével lenntisztelt országbiró
ur ö nmlga bízatott meg.
A minden körülményekben nehéz
feladat főleg az akkoriakban még nehezebbé vált.
A kedélyek hullámzása, mint fennebb érintettük, majdnem romboló
irányt vett; szerencse, hogy ezen irány
az értekezletnél komoly képviseletben
m m részesült. A megszokott ujabb institutiók pártja a tanácskozmányoknál
épen nem, azonkívül pedig csak igen is
szétszórva vala észlelhető, elannyira,
hogy méltán nem létezőnek tekintet
hetett. Az értekezlet tagjai mindannyian
különbség nélkül felfogták feladatuk
czélját és végkorlátait, habár a részletes korlátok tekintetében köztük nem

csekély különbség uralkodott. Óvakodniok kellett a magánjogi viszonyok
káros megrázkódtatásától, de egyszersmind olykép intézkedni, hogy a hazai
törvények ismét életbeléptettessenek, s
egyúttal a kor igényeivel és az átalakult viszonyok szükségeivel is összhangzáhba hozassanak, mit ők anélkül,
hogy octroyálásról vádoltathassanak,
igyekvének eszközölni.
Azt sem kell felednünk, hogy munkálkodásuk eredménye csak rövid időre
vala szánva, t. i. addig, míglen az alkotmányos törvényhozás a codificatió
rendszeres müvét befejezendi.
Miként és mily eredménynyel j á r t
el az értekezlet, azt az a felett vezetett
jegyzökönyvek és a megállapodás folytán létrejött ideiglenes intézkedések
tanúsítják.
Ezek között kitűzött czélunkhoz
képest csupán az anyagi magánjogra
tartozókat vévén szemügyre, első tekintetre is láthatjuk, melyek voltak azon
institutiók, melyek az orvoslást első
vonalban igényelték.
Az országbírói értekezlet ugyanis
az anyagi magánjog terére nézve főelvül előrebocsátva: miszerint
„A magyar polgári anyagi magántorvények visszaállíttatnak,
de a közhitel, a jogfolytonosság és a helyzet szükségei által igényelt pótlásokkalil (1. §.)
legelőbb is azon mélyen érzett sebet, melyet az ősiségi pátens és az ausztriai polgári törvénykönyv által körülirt öröklési rend nemzeti hajlamainkon
és jogérzetünkön ejtett, fogta gyökeres
műtét alá, a midőn az 1852. november

29-én kibocsátott pátens mindazon ren- gyakran épen azon ágat, melytől a vadeleteit, melyek az öröklésre vonatkoz- gyon eredett, attól megfosztván, egénak, megszüntette, ezek helyébe a szen a másik ágnak kezeibe adja, s ez
magyar öröklési elvekkel megegyező, által az öröklést sorsjátékká teszi, s a
mindazáltal az ősiség eltörléséről szóló magyar érzületet, a családiság fogalmát,
1818: 15-ik tczikkhez idomitott uj örök- mely a magyarnak jelleméhez
tapadt,
lési szabályokat léptette életbe (2. §.), oly érzékenyen sérti.
melyeknek meghatározásában a jog és
Az ősiségnek eltörlése, ugy az adobirtok biztonságát és a közhitel meg- mányrendszer megszüntetése folytán
óvását tartotta szem előtt, mint azon mindenki összes — többé megkülönegyedüli föczélokat, melyek az 1848-ki böztetés alá nem eső — vagyonának
15. tczikk indokául szolgáltak, melye- teljes tulajdonosa lett, s arról élők
ken az ausztriai polgári törvénykönyv- közt szabadon rendelkezhetik anélkül,
ben előirt öröklési rend igenis túllé- hogy jogcselekvényei az utódok által
pett, s a magyar nemzetnek az öröklés megtámadhatók volnának; az ajándétekintetébeni érzületét mélyen sértette. kozási és végrendelkezési jog is csak
Mert az ausztriai polgári törvény- annyiban esik korlát alá, a mennyiben
könyvben előirt öröklési rendszer a ezt a természeti törvény parancsolja, s
vagyont anélkül viszi át az örökösre, a mennyiben ezen korlátolást minden
hogy arra, vájjon a vagyon kitől ere- müveit nemzet törvénykönyve elfodett, tekintettel lenne; a magyar örök- gadta. Ezek azon indokok, melyek az
lési rendszer szelleme pedig mindenkor értekezletet a törvényes
osztályrész
az ősiség körül lebegvén, azt követeli, vagyis köteles rész intézményének, mint
hogy az örökhagyó vagyona azoknak újnak befogadására birták, mivel az
adassék vissza, kiktől származott; s igy mintegy igazságos surrogatuma
azon
az öröklési rendben előbb uralgott spe- osztályrésznek, melyet a leszármazó öröcificus ősiségét a családiság fogalma kösök az ősiből mindenesetre
követelhetváltá fel, mely a magyar öröklési fo tek. E nélkül az Ösi és szerzemény közti
galmakhoz legközelebb áll, s az 1848: különbség megszűnte után nem lehetne
15. tczikk szellemének is leginkább megfelelni a magyar törvények szellemegfelel, mivel ennek más czélja nem mének, melyek csak azért engedtek korlehetett, mint az ősiségét a vagyonnak látlan rendelkezést a szerzemények feaz élők közti forgalmában megszün- lett, mert az Ősiekre nézve a leszármazók
tetni, mivel ebben gyakorolta a jogbiz- úgyis biztosítva voltak. Eme törvényes
tonságra és közhitelrei káros befolyá- osztályrész joga viszonosság tekintetésát, az ausztriai törvény azonban az ből a szülőknek is megadatott.
ősi és szerzeményi vagyon közti küA különben szabaddá tett végrenlönbséget halál esetén is megszüntette, delkezési jog csak az I. rész 52. és 53.
a hol már a káros befolyás esete fenn czimeiben akitagadhatásra nézve szinte
nem forog. Sőt az ausztriai polgári régi törvényeink szellemében találja
törvénykönyv 737. § ban foglalt azon fel illető korlátozását (3., 4., 7., 8. §.).
intézkedés, hogy az örökhagyó összes
A közszerzeményi jogra, a hitvesvagyona, ha az egyik szülő már nem társi öröklésre s az özvegyi jogra nézve,
élne, sem leszármazókat nem hagyott melyek az ausztriai polgári törvényvolna, az életben levő másik szülőre könyv szerint a magyar jogérzettől anyszálljon: oly rendszabályt állit fel, mely nyira eltéröleg vannak szabályozva, az

országbírói értekezlet mintegy a nem- jtekezlct munkalata — a mint nyiltan
zet ösztönére tért vissza, a midőn előbbi is kimondatott, — rövid életre vala
törvényeink szellemében intézkedett szánva, hogy t. i. a kor igényeinek és
( 1 3 - 1 7 . §§.).
| az átalakult viszonyok szükségeinek adMiket eddig emiitettünk, bár nem dig is megfeleljen, mig az alkotmányos
mentek is egészen az octroyálási irány- törvényhozás a codificatió
rendszeres
tól, mindazáltal ezt teljesen ki nem ke- művét befejezhetné. — E főköriilményt
rülhették anélkül, hogy a fői zélok, mi- tehát annak, ki a munkálatot megbíket az értekezletnek szem előtt kellett rálni akarja, szem elöl tévesztenie nem
tartania, nem veszélyeztettek volna. A lehet. De nem is annyira az anyagi,
helyzet szükségei által igényelt pótlások mint az alaki rész az, mely éles biráa magyar polgári anyagi magánt örvé- latokra nyújtott alkalmat, melyek, ha
nyék visszaállítása mellett, inint ezt a fennebbi főkörülményekre gondomaga az értekezlet 1. § a felállitá, kü- lunk, illő mértékükre leszállithatók.
lönben létre nem jöhettek volna.
Az 1861. január 23-án megkezdett
Az úgynevezett vegyes intézkedések és 1861. márcziiis 4-én bevégzett munpedig (19—22. §§.) a magánjogi viszo- kálat a teljes ülésekben történt megálnyok káros megrázkódtatásátóli óvako- lapodás nyomán a nrnlgu hétszemélyes
dásban lelik magyarázatukat. Ide esnek: táblának egy küldöttsége által összeaz ausztriai törvények uralma alatt ér állítva, s később a tanácskozmány egyik
vényesen szerzett jogok megóvása, ide kitűnő tevékenységű tagja (Horváth
az 1852. nov. 29-ki ősiségi pátensnek Boldizsár) által rendszeres alakba öntve
érvényben hagyott részei, ide az 1855. az országbíró által 1861. május 4-én a
decz. 15-kí telekkönyvi rendelet, — halaszthatlan intézkedések szükségének
mely mindannyi a polgári magánjogi indokolása kíséretében a képviselőház
életbe már oly erős gyökerekre vergő- elnökének megküldetett.
dött intézkedések, melyeknek csak némi
A képviselőház 1861. évi juniushó
módosítása is a törvényhozási jog 22-én tartott XLIX ik ülésében az előigénybevétele nélkül, mit az értekezlet boesátott tárgyalások után a bizottmágondosan kikerülni főfeladatainak egyi- nyi javaslatnak egész szerkezetét elfokéül tartá, nem vala eszközölhető. Mert gadtass a beadott indítványok ésmódositvannak dolgok, melyeket nagy bölcseség ványok ekkép mellőztetvén,
határozattá,
meg nem mozdítani, s ha megmozdittat- lett, miszerint a képviselőház
kimondja,
nak, lehetetlen
helyrehozni.
„hogy a magyar magánjogi törvéA 23. § ban végre egy a jelen idö nyek visszaállíttatnak, de a mennyiben
szerint nem jelentőség nélküli elvet ta- azok az 1848: 15. t. cz. s a szem elöl
lálunk felállítva, miszerint az ész szüle- nem téveszthető ujabb
jogviszonyok
ményei is oly tulajdont képeznek, mely miatt alkalmazhatók nem volnának, ada törvény ótalma alatt áll.
dig, mig törvényeket alkotni lehetne, az
Már maga az imént emiitett elvnek országbirói értekezlet munkálatát ideigminden részletezés nélkül, milyent az lenes kisegítő gyanánt
használhatónak
irói és művészeti tulajdon biztosítására tekinti."
már előrehaladt államok törvényhozáA főrendi ház 1861. julius l-jén
sában tapasztalunk, egyszerű meztelen- tartott XlII-dik ülésében az országbirói
ségéberii kimondása egyik tényleges értekezlet munkálata feletti vélemébizonyítékul szolgál arra, hogy az ér- nyezéssel megbízott igazoló bizott-

Hiánynak jelentése egész terjedelmében ! ben, mind a feleknek, mind a bíráknak
!
.
egyhangúlag elfogadtatott.
ideiglenes kisegítő és eligazító módszeE vélemény lényeges része a kővet- rül szolgálhatókat tekinti, és ekképen
kező :
a tisztelt képviselőházi a k velők közlött
„hogy ámbár mitsem óhajtana job- határozata értelmében elfogadni mélban a bizottmány, mint hogy minden tóztassanak."
magánjogi érdeknek átalában addig,
A kinyert legfelsőbb helybenhagyás
mig illető részben a szükséghez képest folytán a nm. m. kii-, kúria 1861. évi
u j törvények rendszeresen behozathat- szent-Jakabhava 23-án tartott teljes
nának, csakis a régi hazai tisztán ma- veg)es illésében határozatilag ünnepég y a r törvények szerint intéztethessenek lyesen kijelentette, „hogy azokat addig,
el, a m e n n y i r e pedig az időközben, je mig az alkotmányos törvényhozás
máslesen az ősiségnek az 1 8 4 8 : 15. t. cz. kép nem rendelkezik, azonnal mindenáltal elvileg lett eltörlésével változott nemű törvényes eljárásaiban
állandó
jogviszonyok szintén u j törvényszabá- zsinórmértékül követendi." Es ezen halyokat tévén szükségessé — ezek is tározatról az országbíró a törvénycsak a rendes törvényhozás utján al- hatóságokat a munkálat
hivatalos
kottatnának; mindazáltal tekintve épen kiadványa egy egy példányának átkülés különösen azon hézagot, mely az désével 1861. szent Jakabhava 23 ról
ősiség elvileges eltörlése által a ré- kelt levéléi en a következő nyilatkozat
giebb törvénykezésben t á m a d t ; — te- kíséretében értesité: ,,boldognak érkintve továbbá a közbejött 12 évi zem magam, hogy a Mindenható elidegen törvénykezési rendszer alatt \ éi nem engedte azon időpontot,, melyszükségkép alakult magánjogi viszo- ben annyi
viszontagság
után
végre
nyokat és érdekeket, melyek szem elöl lehetővé vált a hazai igazságszolgáltaiiem tévesztve sérelem nélkül csakis tást a törvény előtti egyenlőség maazoknak sajátlag megfelelő uj szabá- gas elvének megsértése, a lefolyt 12
lyok szerint intéztethetni k el; tekintve év alatt támadt uj jog- és birtokviszovégre, ho^y mindezen sokszoros jog- nyok megzavarása,a közhitel
megrendiesetek rendszeres codificatiót tennének tése s a jogfolytonosság
megszakadása
szükségessé, milyenre pedig a jelen nélkül alkotmányos
alapokra
visszahelyzetben, midőn az országgyűlés még vezetni
kiegészítve sincs, és e nemzet megrenEgy u j korszak nyilt tehát meg
dített közjogainak és egyéb főfőviszo- 1861. julius 23-kával, midőn az országnyok és ügyek nehéz kérdéseivel van birói értekezlet munkálata életbelépelfoglalva, sem idő sem alkalom nem tetett. E korszak, mely az 1861-diki
szolgál: minderre nézve a bizottmány országgyűlés sükerének reményében
azt véleményezi és hozza javaslatba, egyelőre csak rövid időre számithatott
hogy a mlgos főrendek is az országbirói a hőn táplált remények meghiusulta
tanácskozmány eredményezte törvény- miatt, azóta már a jelenig 4 évet é l t !
kezési szabályokat ott, a hol a külön- és e korszak ismét ujabb és ujabb inben teljes és átalár.os hatályba vissza- tézkedéseket tett, szükségesekké, meállított, régi m a g y a r törvények az ujabb lyek az u. n. ,,Függelékben" olvashajogviszonyok és érdekek elintézésére tók, s melyek az anyagi magánjogot
nem volnának elegendők vagy alkal- ( sekély mérvben érdekelvén, inkább az
mazhatók, ugy mind a törvénykezés- alakira vonatkoznak.

Ha törvényeink és jogszolgáltatási
rendszerünknek a fennebbiekben előadott phasisaira visszatekintünk: teljesen szakitanunk kell azon eszmével,
hogy eme tömkelegszerii halmazatból
habár idővel is egy a jogi élet követelményeinek megfelelő rendszeres állapot fejlődhetnék. Erre már 1848-ban,
a megszüntetett ősiség, úrbéri jogviszonyok és a kimondott jogegyenlőség
alapján sem nyilt biztos kilátás, és
innét van, hogy az állandó alapokra
fektetendő jövő a rendszeres codificatiótól feltételeztetett.
Azonban az 1848 —1861-ig nyúlt
korszak teljesen idegen elemeket hozott be jogi életünk terére, és az
1861-ki u j a b b korszak a jelen időkig
még mindig oda vala irányozva, hogy
az idegen elemek hátrányos hatásai
gyöngittessenek, vagy mellőztessenek,
és az 1848 előtti alapoka lehetőséghez
képest visszaszereztessenek. A gyökeres
javitás u g y az országbirói értekezlet
munkálatánál, valamint az azóta szükségesekké vált intézkedéseknél, mint
mindannyi ideiglenes orvoslatoknál —
mindenkorra a rendes törvényhozásnak
maradt fentartva.
És ime az 1865. junius 26-án kelt
legfelsőbb elhatározás, mely hazánk
állapotának jobbra forduló pontjaként

üdvözölhető, az ugyanazon évi szentMihályhó 17-kén kelt legmagasabb leiratban nyilt kifejezést nyert, a midőn
az országgyűlés egybehivatott, hogy a
magasztos feladatokat, mik közé a codificatio müve is tartozik, megoldhassa.
A codificatio szükségét összesanyagi
és alaki jogunk tekintetében kétségbe
vonni annyit jelentene, mint ellenkezni
az 1848: 15. törvényezikkel, ellenkezni
az 1861 óta jogi állapotaink javitására
irányzott lépéseknél kimondott szándékkal, mely szerint azoknak csak
ideiglenes, és az alkotmányos törvényhozás intézkedéséig szóló erö tulajdoníttatott, végre ezenfelül félreismerni
azon tömérdek nehézségeket, melyekkel a polgári jog terén a mindennapi
jogviszonyokban küzdeni kényszerülünk.
Már pedig a jogok bizonytalansága,
és ingatagsága képezi egy tetemes részét
azon bajoknak, melyek a midőn az ország anyagi jóllétét akadályozzák, egyszersmind az erkölcsiségre is igen káros
befolyással vannak.
Ezen akadályoknak és káros hatásoknak gátlása tehát csak rendszeres és
minden ingatag jogviszonyoknak szabályozását felkaroló codificatio által
eszközölhető.
(Folytatása következik.)

Egy érdekes szerződés a XVII-ik századból.
(Közli Szilá-gyi Sándor.)

Az alább közlendő okirat Magyarország
mivelődési történetéhez szolgáltat érdekes
adatot. E g y azon időben is nevezetes helységben Tornának földes ura szabályozza az uri
tartozásokat. Ezen földes ur Mágócsi F e rencz azon idők kiváló egyenisége: becsületes, egyenes jellemű, hazafias indulatu férfin
volt. Korán elhalt — s özvegye Eszterházy
Miklósnejévé lett, roppant uradalmait vivén
hozományul.

Itt következik az okmány, melynek eredetije Erdélyben t. Mike S á n d o r birtokában
van:
Mi Mágócsi Ferencz Beregh és Thorna
vármegyéknek főispánja adjuk emlékezetére ez mi levelünknek rendében, hogy mi
megtekintvén az mi tornai városunkban lakozó jobbágyoknak ez sok háború és változó
időknek miatta való fogyatkozásokat az mi
jóakaratunkig adófizetésnek és szolgálatnak

könyebbitésére engedtünk nekik magok épü-1
letire ilyen rendtartást:
Elsőben, hogy az, mely két pár sz íz forintot ennek előtte régenten az mi tornai várunkhoz tartoztanak volt fizetni, mostan is
azon két pár száz forintot két terminusban
u. m. sz. György és sz. Mihály napban mi
számunkra az mi tornai tiszttartónk kezében
esztendőnként beszolgáltassák kész pénzzel.
Másodszor őszi és tavaszi vetést vessenek annuatim huszonhathat köblöt, de az
tavaszvetés között árpavetés hat köböl legyen, az vetés alá való földek peniglen az
kik ganajozást kivánnak megganajoztassanak és felaratván mind őszi és tavaszi veteményt magunk csüriben betakarítsanak.
Harmadszor György nap kaszáljanak,
feltakarják, és behordják azt is.
Negyedszer szüretben Tályáról tiz hordóbort felhozni tartozzanak.
Ötödször karácsonfáját minden egész helyes két-két szekérrel, félhelyes egy szekérrel
adni tartozzanak.
Hatodszor az sokadalmaknak idején tízenötöd napig bort árulniok szabadságos legyen, Mihály naptól fogva karácsonig az
korcsmázás övék legyen.

Hetedszer. Mesterember u. m. kovács,
lakatos, szabó, szűcs, borbély, két varga szabados legyen minden szerjárástul az adófizetés kivől, nyárban egy-egy nap aratni és
szénát takarni ezek is segéljenek.
Nolczadszor levélhordozására Jakab deák
Barbély János, Nagy András, Kovács István, az vagy ő helyette más, szabadságban
tartassanak, és minden szolgálatiul üresek
legyenek az nyári egy-egy napi aratáson,
szénatakaráson kivül, az adófizetéssel együtt.
Kilenczedszer. E g y szőlőt miveljenek az
itt való tornai hegyen.
Tizedszer. Az városban periig lakos idegen jobbágy fogadtassék be, az is nem magunk jószágabeli.
Tízenegyedszer. Barakony Ferencz háza
mindenből szabados legyen, mely mi tőlünk
engedtetett rendtartásokban hagyjuk és parancsoljuk sub gravi indignatione nostra,
mind ez mostani s mind kövei kezendo tisztartóinknak, hogy őket megtartsák és ezen
kivül őket semmi szolgálattal ne bántsák,
kire adtuk az mi kezünk Írásával és pecsétünkkel megerősített
levelünket. Actum in
o
m
9
m
Curia nostra Tornyensis die 12 mensis januarii Anno Dni 1608 etc.

A statistika bölcsészete.
(Vége.)
( D r . Kolb G. u t á n . )

Mit tegyünk tehát, látva, mily kérlelhetlen rendes arányban tűnnek elő a társadalmi jelenségek? — egyszerűen stoicus
nyugalomba helyezzük-e magunkat, vagy
legyozhetlen fatalismus hitében közönynyel
szemléljük-e a dolgok folyását?
Koránsem.
Épen itt láthatjuk nemünknek tökéletes«
bíthetését. A statistika folytonos fejlesztése
az igazságnak helyes ismeretére fog vezetni,
s ezáltal megleljük az utat, melyen feltalálhatjuk a javítás czélszerü eszközeit. Nem uj
erkölcsi vagy egyházi tanok felállítása, vagy
a régiek továbbfejlesztése fogja az emberi
társadalom állapotát lényegesen megjavítani,
de az értelmiség nagyobb kifejtése s a létező
anyagi nyomornak ezzel kapcsolatban álló

csökkentése a hatásokra utal rnathematicai
biztonsággal, s ezáltal nemcsak lehetővé
teszi e jelenségek okainak kutatását, de arra
buzdit bennünket s eszközöket nyújt a vezérlő alaptörvény feltalálásához. Az általa
nyújtott szilárd alapról kell először felkeresnünk az irányt, mely felé törekvéseinknek
fordulniok kellend, ha az emberiség állapotát
javítani és tökéletesbiteni akarjuk. A szemlélő nincs többé egyéni, bizonytalan észrevételekre szoritva, miből eddig is oly számos
és gyakran oly nagy tévedés eredt.
Valamint a physikai, ugy a társadalmi
életben sincs ok megfelelő hatás nélkül.
Minden változtatás, mely valamely nép erkölcsében, szokásaiban vagy törvényhozásában történik, megfelelő következményeket

von maga után. S rendesen még egy, más j számos országban a lakosság létszámának
viszonyok és körülményekre ható visszaha- I csökkenését mutatják, s oly emberéletvesztás is jelenkezik. Misem marad e tekintetben teségre utalnak, mely
egyedül, elszigetelten. Javítsátok földeite- ' a bajor Rheinpfalzban . . 1849 - 5 5 - i g 29,036-ra,
ket, s nemcsak a rajtok ápolt növényeknek I Würtembergben . . . .
1849 — 55-ig 74,875-rc,
1846—55-ig 52,649-re,
tenyésztését fogjátok előmozdítani, de az | Badenben
ezen növényekkel élő állatok s végre az em- Hessen nagyherczegségben 1852—55-ig 17,910-re,
| és Kurhessenben . . . . 1849 —58-ig 33,134-re
berek jólétét is, kik ez állatokat használják
s általuk tartják fenn életüket. S épen mint ment. Oly veszteség, mely a lakosság száphysikai, ugy erkölcsi tekintetben is mutat- mával aránylagosan, legnagyobb a bajor
Rheinpfalzban, Kurhessenben, Badenben és
kozik ezen párhuzamos hatás.
A statistika valamely ország valódi álla- Würtembergben.
Alakosság létszámának csökkenése minpotát, erejének vagy gyengeségének, gazdagságának vagy nyomorának elemeit ku- den hizelgést megvetve azt bizonyítja, hogy
tatva, leghívebb és legszabatosabb mértékül a viszonyok nem javultak (mint a reactió
szolgál valamely nép intézményeinek hasz- hirdette), de romlottak; hogy a változtatános vagy káros voltát, — s kormányzatának ! sok nem jóra, de roszra vezettek.
hatékonyságát vagy tehetetlenségét illetőleg.
De félreértések kikerülése végett meg
Főleg a halálozási lajstromokban tűnnek ki kell jegyeznünk, hogy nemcsak a nép száma
e viszonyok, s főleg ott leljük fel azok rész- szolgál egy nemzet jóléte, ereje és jelentérehajJatlan és megczáfolhatlan ítéletét, mely- kenységének mértékéül. A feltétlenül szüknekigazságát nemrenditi meg sem a hízelgés, ségelt élelemszerek megszerzésén kivül még
mely az uralkodókat annyiszor tévedésbe s számos más körülményt és egyéb tényeket
gyakran egész országokra vészt hozva, ve- is szemügyre kell vennünk. Az azok kereszélybe ejti, — sem pedig a szenvedély, setéhez szükségelt feltételek mellett kell,
mely csak gyalázni, piszkolni és lealázni hogy a nép természetes szabadsági jogait is
iparkodik. Az emberi tökélyesbülhetés a sta- élvezze. Ezen alapszik az emberi méltóság
tistika által hathatósan nyilvánul a népesü- és annak önérzete, mely nélkül az emberi
lésnek nagyobbodása által, midŐL a születési ; nem minden magasztos tehetsége eltörpül.
szám felülmúlja a halálozásét, — vagy más Erre is statistika tanít bennünket a társaszóval: az emberi közép-életkor növekvése, dalmi élet minden jelenségeínéi kutatva és
az országok és népek társadalmi viszonyai- méltányolva az okokat és azok eredményeit.
nak e hű mértéke által.
Tekintsünk a nagy ázsiai országra, Chinára,
Igy nyilatkozik körülbelül Valentin mely 500 milliónyi emberének és azok nagy
Smith, s ezzel oly állítást mond, melynek szorgalma és elégültségének daczára is a
helyességét sem a leghajlongóbb hízelgés, legnagyobb nyomorban teng, — melyben a
sem a legmérgesebb gyűlölködés nem képes nő rabszolga, a gyermekek rendszerint megöletnek, s a születések csak a sirárkok megmegingatni.
Bizonyára nem volt sem vakesetnek, töltését mozdítják elő. S ezt nem a szervezet
sem elhárithatlan körülményeknek követ- és felsőbbség! felügyelet hiánya okozza,
kezménye, hogy Francziaországban az 1854 hisz mindenről eléggé gondoskodtak, midőn
és 55-ki években az egész században először átlagosan 10,000 családra 3000 hivatalnokot
a népesülés növekedése helyett annak hatá- tartanak szükségesnek. Igen helyesek Varozott csökkenése állt be, még pedig 1854- lentin Smith észrevételei, kinek természetesen nem volt szabad közelebb példát hozni
b,en 69,318-al s 55-ben 37,274-el.
fel:
,,Az embereknek, a földnek szabadsága,
Szintigy nem volt puszta véletlen, hogy
szóval
minden szabadság, az előhaladás e
Poroszországban az 1851-ik évbeni születések száma 675,465, 1855-ben 617,017-re lelke hiányzik Chinában; s ez az, mi mindig
esett, mig egyidejűleg a halálozási szám és mindenütt nélkülözhetlen az emberi tökéletesbülhetés kifejlésére. A gyógytudo443,838-ról 550,460-ra növekedett.
mány és statistika bizonyítják, hogy mindeMindenkor terhes váddal illethetjük az
nütt, hol a nép zsarnoki intézmények alatt
1848 utáni németországi reactiót, ha a népnyög, az emberek egészsége gyengélkedő,
számitás eredményeire tekintünk, melyek

a megvénülés igen korai, s az életkor igen
rövid." A szabadság hiánya által ugy látszik az élet egyik alapfeltétele van megtámadva.
Majd minden tudománynak szüksége van
a statistikára. A gazdászat csak általa nyerhet szilárd alapot, melyet eddig nagy mértékben nélkülöz. Sokkal helyesebb és szabatosabb fogalmat fog a jövőben valamely nép
állapotáról egy államköltségvetés nyújtani,
mint a régi kor legremekebb leírásai. Mily
njmutatást Jelünk a polgári társadalom fekélyeire a büntettek statistikájában, mely kimutatja a törvényszegés indokait, s arra
serkent, hogy gyógymódokról gondoskodjunk. A bölcsészet pedig egészen uj és felette
fontos alapkövet nyert a statistikában.
Igen messze kellene eltérnünk, ha minden ilynemű viszonyt fel akarnánk hozni. A

mondottakból eléggé láthatjuk, mily nagy
hatással bir a statistika, e legifjabb tudomány, mely ugyan fejlődésének még csak
első fokán áll, melyet azonban csakhamar
nem fog nélkülözhetni sem az államférfi
vagy orvos, sem a gyáros vagy kereskedő,
sem a törvényhozó, vagy pedig a közönséges
polgár.
Egyelőre ugyan még csak az ember
élete és egészsége felől hoztunk fel számos
kérdést, de a statistika nemcsak e pontra
szorítkozik, sőt kiterjed minden viszonyra:
a természeti, erkölcsi cs értelmi élet minden
jelenségeire; magában foglalja minden osztály, nép és nemzet egész hatását és létét;
s oly mélységekbe hatol, melyek még rövid
idő előtt minden emberi számítás által megközelithetleneknek látszottak.
Ez a statistika tere.

Tárgyalási terem.
13. I' euyitó - Íteletek a ,, Jogtudományi számitva be, 6 évi könnyű vasban eltölközlöny" 14. számában ismertetett bűn- tendő, közmunkával s hetenkint két napi
böjttel súlyosítandó börtönre; 2-or. második
ügyben.
237 —1862. B. sz. Tóth Endre Gömör és
Kishont t. e megye tiszti főközügyészének
és közvádló felperesnek, gyújtogatás bűnével vádolt rimaszombati lakos Vass Ferencz
elsőrendű vádlott, mint bűnszerző, óbásti
lakos Lakatos István másodrendű vádlott,
mint közvetlen tettes, guszonai lakos Tolvaj
Imre 3-dik rendű vádlott, mint közvetlen
tettes, guszonai lakos Tolvaj István 4-ik és
Tolvaj Imréné szül. Kovács Borbála 5-dik
rendű vádlott, mint bűnrészes alperesek
ellen Gömör és Kishont t. e. megye tszéke
előtt 1862. év febr. 26 án indított irásbelileg
letárgyalt főbenjáró perében Gömör és Kishonth t. e. inegye tszéke által 1865. év jul.
27-ik napján tartott ülésében

ítéltetett.
1-ör. Elsőrendű vádlott Vass Ferencz
73 éves, r. kath., özvegy, gyermektelen,
szül. BaranyamegyébenSz.-Lőrinczen, előbb
gazdatiszt, később haszonbérlő, utoljára rimaszombati lakos, magánzó, eddig jómagaviseletü,ötrendbeli gyújtogatás bűntettében,
mint bűnszerző bűnösnek találtatván, ezért
eddigi nyomozati fogságideje büntetésül

rendű vádlott Lakatos István 40 éves, rom.
kath., nős, egy gyermek apja, nógrádmegyei
salgó-tarjáni születésü, magyar-hegymegi,
később óbásti lakos, kovácsmester, lopásért
egy havi börtönnel fenyítve volt, háromrendbeli gyújtogatás bűutettében, mint közvetlen tettes, azonfelül egyrendbeli gyújtogatásban, mint bűnrészes és egyrendbeli
tolvajlásban ugyancsak mint bűnrészes, bűnösnek találtatik, s ezért eddigi nyomozati
fogságán felül 10 évi, könnyű vasban eltöltendő közmunkával és hetenkint kétnapi
böjttel szigorítandó börtönre; 3-or. harmadik rendű vádlott Tolvaj máskép Korcsmáros Imre, 48 éves, r. kath., nős, 3 gyermek
apja, guszonai lakos, kőműves, lopásért már
háromszor büntetve, kétrendbeli gyújtás
bűntettében, mint közvetlen tettes, egyrendbeli gyújtásban pedig mint bűnrészes bűnösnek találtatván, ezért eddigi nyomozati
fogságán felül 8 évi nehéz vasban eltöltendő
közmunkával, hetenkint kétnapi böjttel sanyaritandó börtönre; 4-er, negyedik rendű
vádlott Tolvaj István 24 éves, r. kath., nőtlen, jómagaviseletü, napszámos, guszonai
lakos ós most már a 11. sz. cs. kir. tüzérez-

redtől szabadsággal elbocsátott közlegény, bérelvén 9 évre néhai Vajda Pálnak apáti
a gyujtogatásbani részvét bűntettében bű- pusztai birtokát, a haszonbérleti idő lejártánösnek találtatván, azért egy évi nehéz val a haszonbérlet tárgyát 1859. nov. 1-én,
vasban eltöltendő közmunkával s hetenkint miután a haszonbérlet átadásából felmerült
kétnapi böjttel súlyosítandó börtönre és kérdések és nehézségek a felek közt részint
5-ör, ötödik rendű vádlott Tolvaj Imrér.é biróságilag, részint biróságon kivül megolszületett Kovács Borbála 43 éves, római dattak volna, Vajda Ferdinánd és Gyulának
kath., 3 gyermek anyja, guszonai lakos, kő- s illetőleg akkori gyámjuk Szakái Antalműves neje, eddig jómagaviseletü, ugyan- nak, mint a birtok tulajdonosának egyezcsak gyujtogatásbani részvét bűntettében ségileg visszaadta, maga pedig Rimaszombűnösnek találtatván, ezért három havi egy- batba költözvén át, az apáti pusztán még
szerű s hetenkint kétnapi böjttel és köz- mintegy 16 darab ökröt hagyván telelés
munkával sulyositandó börtönre ítéltetnek; végett, és nagyobb mennyiségű takarmányt,
egyszersmind pedig valamennyi vádlottak melyből tűzveszély ellen biztosított 4 bograbtartási költségekben, nemkülönben az lya széna s illetőleg sarjú az apáti puszta
okozott károk megtéritésében, s pedig 1-ör közelében, a magyar-hegymegi határban
kárvallott első magyar átalános biztositó levő ,,parlag-bércz" nevű téren, távol mintársulat részére Yass Ferencz és Lakatos den épületektől, egymástól csekély távolIstván egyetemlegesen 326 frban; 2-or Szaán volt lerakva. Mi már most a gyujkái Antal kárvallott részére Yass Ferencz toffatási bűntetteket illeti:
<3
és Lakatos István egyetemlegesen 5400 ft.
1-ör. A perhez YY. alatt csatolt s a ri40 krban, ugyszinte Yass Ferencz, Lakatos maszombati volt cs. kir. megyei tszék által
István, Tolvaj Imre, Tolvaj István és Tolvaj- 1860. márczius 19-kén 910. sz. alatt keKovács Borbála egyetemlegesen 3250 ftban, resztülvezetett előnyomozati iratokból, küés végre Vass Ferencz, Tolvaj Imre, István lönösen pedig 1860. január 31-én felvett
és Borbála egyetemlegesen 995 ft. 95 krban; szemle, nemkülönben Vass Ferencz kárval3-or, kárvallott Mészáros András, Varga lott, Rácz Boldi, Bálás László és Mihály
János és több osgyáni aratók részére Vass József tanúk vallomásaikból kitűnik az,
Ferencz, Lakatos István, Tolvaj Imre, Ist- hogy a fennemlitett boglyák egyike 1860.
ván és Borbála egyetemlegesen 253 ftban; január 22-én éjjel 9 —10 óra közt minden
4-er. kárvallott Vajda Ferdinánd és Gyula gondatlanság és véletlenség hozzájárulása
testvérek részére Vass Ferencz és Lakatos nélkül és lehetőségének kizárásával égvén
István egyetemlegesen 6311 ftban elmarasz- meg, ezen tűz gonoszszándéku gyújtásból
tatnak. Ezenfelül pedig valamennyi vádlott származottnak vétetvén, abban a gyújtogaköteleztetik Molnár László és neje részére tás bűntényének tárgyilagos tényálladéka
megállapított 5 ftnyi tanúzási dijt egyetem- megállapittatott, a vizsgálat azonban egy
legesen megfizetni. Védő ügyvédek munka- bizonyos személy elleni jogos gyanúokok
dija saját védenczeik ellenében, jelesül Far- hiányában a valószínű tettes kipuhatolásaig
kas Endre elsőrendű vádlott védője részére megszüntettek. Ezen tűzeset utáni időben kö200 ftban, Bodrogközy Lajos másodrendű vetkezett, hogy 1861. szeptember 8-ik napvádlott védője részére 50 ftban és Szűcs jáig Szakái Antal zabzói és antali pusztáján
István harmad-, negyed- és ötödrendü vád- három, Vajda-testvérek pusztáján pedig egy
lott védője részére 150 ftban állapittatik rendbeli gyújtás történt, melyeknek gyámja
meg. Ezen ítélet jogérvényre emelkedése Szántó máskép Laboda István észleletei
után vádlott Tolvaj Istvánra nézve a 11-dik után Lakatos István másodrendű vádlott,
számú cs. kir. tüzérezred parancsnokságával előbb magyar-hegymegi, később óbásti közközöltetni rendeltetik.
ségi kovácsra nehezedvén, ez alapon Lakatos István D. alatti csendbiztosi jelentés
Indokok.
szerint 1861. október 1-én óbásti lakásán
I. Tárgyilagos
és alanyi
tekintetben. elfogatott. Vádlott Lakatos István ezen elA meghitelesített nyomozati és periratok fogatása okául minden közelebbi kérdezgeszerint be van bizonyítva, hogy Vass F e - tés nélkül önként élőszóval általa elkövetett
rencz 1850. évi szeptember 30-án kihaszon- gyújtogatásokat hozván fel, ugy a csend-

biztos előtt, mint pedig 1861. október 5-én
kivett L. és későbbi P P . alatti rendszeres
önkéntes és meghitelesitett önvallomásában
körülményesen beismerte, hogy ő mint legközelebbi falusi kovács, Vass Ferencznek az
apáti pusztán többször ekevasakat élesítvén,
vele ez úton ismerős lett ; s 1859. év őszén,
midőn Vass Ferencz már Rimaszombatban
lakott, találkozván vele egy hetivásáron, 4
darab fejszét adott át neki tisztítás végett;
néhány nap múlva azonban Vass Ferencz a
vádlottat Dózsa Örzse által magához hivatván, ekkor Vass Ferencz őt az apáti pusztán volt sarjuboglyái egyikének meggyújtására hívta fel s bizta meg 20 pft. jutalom
ígérete mellett, azzal biztatván vádlottat,
ne gondolkozzék rajta, nem lesz semmi baja,
csak tegye meg okosan, és miután a pénzigérés által elszédittetett, és Vass Ferencz
tulajdonának önkéntes felgyújtásában semmi
bűnt fel nem ismert volna, ezen felhívásnak
engedve, a gyújtás végrehajtására magát
elhatározta s 1860. évi jan. 22-én esteli 10
óra tájon lakásából a közelfekvo apáti puszta
szomszédságában állott szénaboglyákhoz érvén, Vass Ferencz utasitásához képest a
legfelsőbb, magával vitt dörzsgyúfa segítségével tettleg meggyújtotta s a helyszíné-

ről az erdőn át észrevétlenül eltávozván,
ezen cselekedetét titokban tartotta, másnap
pedig Vass Ferenczhez Rimaszombatra bejövén, ez neki ezen tetteért az ígért 20 pftot
kifizette, a megégett boglya sarjú VV. alatti
elismervény szerint Vass Ferencz által az
első magyar átalános biztosító társulatnál
350 mázsában 350 ft. erejéig biztosítva levén, a szenvedett kár ZZ. alatti nyugta szerint Vass Fereucznek a biztositó társulat
által 326 ftban ki is fizettetett. Vádlott Lakatos Istvánnak ezen a megállapított tárgyilagos tényálladékkal összhangzó önkéntes
vallomása folytán körülményesen beismert
c&elekedet tehát tárgyilagos tekintetben
gyújtogatás bűntényét képezvén, miután
Dózsa Örzse E. alatti tanúvallomásában
vádlott azon előadása, hogy őtet Vass F e rencz általa hivatta be magához, igazoltatik,
s a fejszék tisztítását maga Vass Ferencz
is T. alatti önvallomásában elismeri, ezen
begyőzött ténykörülmények által is gyámolított és a büntető gyakorlat I. r. 35. czikk
3. §. és 40. cz. kellékeivel biró önvallomása
által, egyszersmind vádlott Lakatos István
mint közvetlen tettes ellenében, saját bűnössége is törvényszerüleg bebizonyítva van.
(Folytatása következik.)

Jogirodalom.
7. A magyar válióeljdrás, tekintettel a
váltóbiróságok számára 1841. évben kibocsátott kegyelmes kir. utasitásra, kapcsolatban a kir. váltófeltörvényszék és a nmélt.
m. kir. hétszemélyes táblának a váltóeljárásra vonatkozó érdekesb ítéleteikkel és az
eljárás iránt kihirdetett legújabb rendeletekkel, valamint a váltóeljárásban használható irománypéldányokkal; joghallgatók,
ügyvédjelöltek, ügyvédek és birák számára.
Irta dr. Degen Gusztáv, pozsonyi kir. jogakadémiai tanár stb. Pest, Emich Gusztáv
tulajdona. 1866. Ára 2 ft.
E mű nagy szorgalom és beható tanulmány müve. Szerző minden létező adatra,
mi a váltóeljárásra vonatkozik, tekintettel
volt. Művének alapul a törvényszöveg (1840:
X V . tczikk II. R.) szolgál, s ehhez a k.
kir. utasitást, a fötörvényszéki döntvényeket és ujabb legfelsőbb rendeleteket ügyesen

illeszté be, akképen, hogy olvasói rendszeres
egészben birják mindazt, mit a váltóeljárásról birniok kell. Itt-ott a külföldi törvényekre és még gyakrabban a jogtudósok
munkáira is tekintettel van, — kár, hogy
hivatkozásai ez utóbbiaknál nagyobbrészint
egyszerű megemlítésekre szorítkoznak. A
felosztást tiszta, világos rend jellemzi. A
„toldalék" az osztrák váltóeljárást, a váltóeljárási pótszabályokat és a közjegyzőség
ismertetését, — a ,,függelék" pedig a birák
és ügyfelek számára szükséges irománypéldákat foglalja magában. Végül betűrendes
tárgymutató. A munka mélt. Pápay István
urnák, m. kir. udv. kanczelláriai előadó és
udv. tanácsosnak van ajánlva; mi pedig,
mint jeles müvet, a t. közönség figyelmébe
ajánljuk.

Jog- és államtudományi könyvészet.*)
31. Nemzetgazdaságunk
és a
vámpolitika,
folytonos tekintettel törvényhozási feladatainkra és társadalmi teendőinkre az anyagi
érdekek terén. A magyar tud. akadémia által
1000 frt. dijjal koszorúzott pályamunka.
Irta Kautz Gyula, egyetemi tanár, m. t. ak.
r. tag és országgyűlési képviselő. Kiadja
Heckenast Gusztáv. Pest, 1866. A munka
második, fele, mi által az egész he van fejezve. Á r a az egésznek 4 ft. 50 kr.
32. Franczia polgári törvénykönyv
(Code
Napoleon)^ fordította Kun Barna. Kiadja
Kugler Adolf. Pest, 1866. Ára 2 ft. 80 kr.
33. Egyetemes
és részszerű
egyházjog
alaptanai, különös tekintettel a magyarhoni
evang. egyházakra. Irta Kovács Ferencz,
*) H o g y ez állandó rovatunk minél teljesebb legyen, k é r j ü k a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
hogy az ú j o n n a n megjelenő müvekből egy-egy példányt szíveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.

ügyvéd s debreczeni ref. főiskolai jogtanár.
Kiadja ifj. CsáthyKároly. Debreczen, 1866.
Második füzet. A mű ára 3 ft.
34. Átalános magyar törvénykezési
eljárás peres és perenkivüli ügyekben a legújabb törvényhozás szerint. Felvilágosító
jegyzetekkel és kimerítő irománypéldákkal,
birák, ügyvédek s a közélet használatára.
Irta Ökröss Bálint, h. ügyvéd és váltójegyző.
Második javított és bővített kiadás. Első
füzet. Kiadja Heckenast Gusztáv. Pest,
1866. A z egész mű ára 5 ft.
35. Mit kell az 1848-ki törvényeken
változtatni? Irta 13. Pest, 1866. Lauffer-testvérek bizománya. Ára 40 kr.
36. A végrehajtási
eljárás hazai törvényeink és a mostani ideiglenes
szabályok
szerint;
és nézetek a végrehajtási
eljárás
módosításáról. Irta Seregi Józsa.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Kö/Jöiif
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök : Baintner János, €satskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrinez, Menzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Főrovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatván) ok a jog- és állam- ^
tudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kiiltörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Érdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre (1866. januártól kezdve deczemb. végéig) 8 ft,, félévre (jul,—decz.) 4 ft.,
negyedévre (jul.—szept.) 2 ft.o. é.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.

Kiadó-tulajdonoi Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1860.
(Egyetem-utcza 4-ik izám alatt.)

Pest, július 0.

28.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik lietenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési díj egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : A polgári törvénykezés elvei. (Csatskó Imrétől.) — M é g néhány szó a kötelesrészröl.
(Dr. Fekete Izidortól.) — Az 184%. évi országgyűlés. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Tárgyalási terem.
13. Fenyitö Ítéletek a „Jogtudományi Közlöny 1 ' 14. számában ismertetett bűnügyben. (Folytatás.) —
Különfélék.

A polgári törvénykezés elvei.
(Csatskó Imrétől.)

1. Minden ember jogalany, azaz jogokkal biró lény. *)
2. Minden jog külső szabadság valamit cselekedni, — a követelés is cselekvés levén. 2 )
3. Minden jognak, a joggal bírónak
irányában, más emberek részéről jogkötelezettség felel meg, — különösen: a
joggal birót jogélvezetében nem akadályozni. 3 )
4. Az embernek egész jogcselekvősége az emberi természetből közvetlenül
származtatott jogoknak folyománya;
nem lévén, de nem is lehetvén oly jogunk, mely nem az olyanokból származnék, nem oly jogokban gyökereznék. (Eredeti, származtatott jogok.) 4 )
5. Az eredeti jogoknak
tárgyait

vagy már természetünknél fogva bírjuk, mint testi, lelki tehetségeinket
vagy pedig azokat, mint a természettől
közvetlenül nem adottakat, személyiségünkkel eredetileg nem kapcsoltakat, megszereznünk kell, mint a tudományképesség, a birtokunkban levő
külső dolgok. Innen a jogok tárgyait
tekintve, a bennszülött vagy szerzett
rok.
6. Ha az emberek jogaikat kölcsönösen elismernék nemcsak, hanem más
elismert jogainak háboritásától magukat tartóztatnák is, akkor mindenki
jogait tetszése szerint élvezhetné, jogsérelmek miatti panaszok nem léteznének, a polgári ugy mint a büntető bíróságnak minden eljárása feleslegessé
válnék, s az emberek között a minden
' ) Csatskó: Bevezetés a természetjogba és a jóktól óhajtott örök béke uralkodnék.
tiszta átalános természeti j o g . Győr, 1839. 50. 1. —
Orosz Lehrbuch der philosophischen Rechtswissen- (Aranykor.)
schaft, oder des Naturrechts. S t u t t g a r t und Tü7. A szomorú tapasztalás tanúsága
bingen, 1829. §. 31. — Virozsil Epitome J u r i s Naszerint
azonban jogmegtámadások naponturae. Pestini, 1839. §. 27. — A két utóbbi munka
magyar fordításban is megjelent, mi oka is annak, kint történnek, melyek okot és alkalhogy leginkább e munkákra hivatkozom.
mat nyújtanak a jogaink biztositására
*) Csatskó ugyanott 15. §. — Orosz u. o. 27. §.
szolgáló jogos eszközöknek használa— Virozsil u. o. 23., 26. §§.
3
) Csatskó u. o. 49. 1. — Grosz 35. §. — Virozsil tára. Ez eszközök a jogsérelmeknél előu o. 24. §.
fordulható esetek különfélesége szerint
*) Csatskó u.o. 41. §. — Grosz u. o. 79. §. — Vikülönbözők lehetnek.
rozsil u. o.29. §.

11. A jogoknak az eredeti jogokbóli
8. Jogainak élvezetében valakit akaszármaztatásánál
különböző és hibás
dályozni lehet vagy az által, 1) hogy
azt jogos cselekvőségében közvetlenül következtetések lehetségesek, amint t. i.
akadályozzuk, péld. ha valakit nem en- az eredeti jogokból különféle felfogás
gedünk oda menni, hova mennie joga szerint az egyik ily-, a másik másféle
van; ha valakinek jogos követelését jogokat származtat; s ez okból alapos
megtagadjuk; vagy az által, 2) hogy kérdés támadhat az iránt, vájjon mevalakit jogos cselekvőségének tárgyától lyiknek származtatása egj^ezik meg a
végkép vagy bizonyos időre megfosz- valósággal ?
12. A szerzett jogok bizonyos szertunk, s igy azt közvetve jogainak haszzési
tetten, mint elfoglalás, szerződés,
nálatában akadályozzuk, például ha
valakit megfosztunk valami dologtól végrendelet, alapulnak, melyeknek léegészben vagy egy részben, mely körül tezése, érvényessége, értelme iránt
annak tulajdonjogát gyakorolni joga könnyen kétségek támadhatnak, minek
van. (A dolog elvétele, megrontása.) *) folytán az ily tettekből kifolyó jogok
9. Valakinek az emiitett módok is kétségesekké válhatnak. Különösen
elfoglalásra
szerinti akadályozása jogélvezetében kétség támadhat a) az
nézve;
mert
az
elfoglalandó
tárgynak
történhetik gonosz szándékból, vagy a
birtokba
vétele,
megjelölési
módja
könélkül, a mint t. i. valakit jogainak
rül
különféle
(az
egyik
által
helyeselt,
használatában tudva vagy nem tudva,
hogy annak ily joga van, közvetlenül a másik által nem) eljárás lehetséges;
vagy közvetve háborgatunk; m e r t leg- b) a szerződésekre nézve, mert a szerzőjobb akaratunk mellett is lehetséges, dés megkötése körül látszólagos egyezhogy másnak, ámbár bizonyos jogát ség mellett is lehetséges a csalás, fonalanyi (reánk ható) okoknál fogva bi- dorlat, hiba, kényszer; mert ezektől
zonytalannak t a r t j u k , s azt csak eme elvonva lehetséges a szerződésnél a
meggyőződésnél fogva jogának gya- bizonytalan, kétértelmű kifejezés, a kökorlatában akadályozzuk. (Jó-, roszhi- telező feltételek körüli eltérés; c) a
végrendeletekre
nézve, mert ezeknek
szemiiség.) 2 )
belérvényességét
vagy külső kellékeit
10. A természettől közvetlenül adatott (eredeti és bennszülött 1. 4., 5. pont) tekintve, különféle intézkedések és eljogokat illetőleg alapos kétség alig tá- térő nézetek lehetségesek.
13. Hogy gonosz szándékból számmadhat ; mert azok a mindenkinél
talan
jogsérelmek támadnak, a mindenegyenlő emberi természeten alapulván,
napi
sajnos tapasztalás tanusitja; és
mindenkinek közösek, s ennélfogva isennek
elegendő okát találhatni az érmeretesek is; a miféle jogot magamzéki
Önző
érzelmekben és hajlamokban,
nak emberi természetemnél fogva igénymint
munka,
fáradság nélküli birtok és
lek, ugyanolyfélét az egyenlő emberi
élvezetvágy,
bántalmazásra, boszúáltermészetnek folytán másnak is megengedni kénytelenittetem. A származ- lásra hajlandó indulat stb.
14. Kinek jogai vannak, annak egytatott és szerzett jogok iránt azonban
szersmind
joga is van jogainak élvez3
alapos kétség támadhat. )
hetését biztositanifs különösen a jogainak
gyakorolhatásával ellenkező akadályo' ) Virozsil u. o. 59. §.
' ) Oroszv. o. 103., 104., 354.§§. — Virozsil u. o.
l
59. §. — Csatskó 52. §.
) Wendt: Grundzüge der philosophischen Rechts ' ) Virozsil u, o. 65. §.
lehre. Leipzig, 1811. 50. k ö r . §.

kat mellőzni. E jog, mint a jogélvezhetésnek nélkülözhetlen feltétele, valamint
a jogok maguk, mindenkinek már a természettől adatott, s elvonva az állami
viszonyoktól és föhatalomtól, mindenkinek tulajdona; minélfogva mindenkinek joga van oly cselekvési módokat és
eszközöket alkalmazni, melyek által a
jogmegtámadásokat és sérelmeket magától eltávolitsa.
15. Midőn valaki másnak valami
jogát nem gonosz szándékból, hanem
ama téves meggyőződésből, hogy másnak
ily joga nincsen, megtámadja, alkalmas
eszköznek mutatkozik a megtámadott
jognak védelmeiil bizonyitékokat használni, melyek által jogunk megtámadóját jogunk kétségtelen voltáról kitanítsuk , meggyőzzük. Ily esetben a
jogmegtámadó ellen azonnal kényszerítő eszközöket használni jogtalanság
volna, mert annál, mint felteszszük,
gonosz szándék hiányozván, megtörténhetik, hogy jogom megtámadója a
részemről használandó bizonyítékok
által jogom valóságáról kitaníttatván,
ennek további megtámadásától önkint
elálland; már pedig valaki ellen jogaink
biztosítása végett szigorúbb és különösen kényszeritöbb eszközöket használni,
mintsem szükséges, jogtalanság. 1 )
16. De miután a használandó bizonyítékoknak meggy'óz'ó hatása, elvonva
minden sértő szándéktól, és feltéve a
készséget: a felhozandó bizonyítékoknak erejét elismerni, a vitába keveredett
feleknek különböző felfogása, erkölcsi
érzete, saját érdekeinek tulnyomósága
szerint is különböző lehet; minélfogva
aztán az egyik a használt bizonyitékokat talán feleslegeseknek is tekinti,
melyeket a másik elegendőknek elfogadni sem hajlandó; a két ellenkező fél
között a kétséges jog körüli megállapodás tehát, ha azok egyedül magukra
#

) Virozsil u. o. 65. §.

hagyatnak, alig remélhető. Még kevésbé remélhető ily megállapodás ott,
hol az egyik ellenkező félnél ravaszul
elrejtett önérdek működik, minek folytán ez a másik fél által előhozott tulelegendő bizonyitékokat sem fogja meggyőzükül elfogadni.*)
17. Az ellenkező felek közti közmegállapodás inkább lesz remélhető akkor,
ha ők a köztük fennforgó vitának az
előadandó bizonyítékok alapjáni őket
kötelező eldöntés végett egy vagy több
személyt bíróul választanak. De minthogy az ily választott bírónak hatalma
az őt megválasztóktól függ: nem leend
annak elegendő hatalma az általa kimondott Ítéletnek az ellenkező fél ellen
érvényt szerezni, s végre ez esetben is
az ellenkező, netalán hatalmasabb félnek önkényétől fog függni, vájjon ő a
neki kedvezőtlen Ítéletnek magát alávetni s annak végrehajtását megengedni hajlandó leend-e vagy sem. Figyelmet érdemel itt az is, miszerint a
választott biró a vita eldöntésénél bizonyos szabályokhoz kötve nem levén,
nincs elegendő biztositék arról, vájjon
a választott biró az ügy valódi állása
és tisztán meggyőződése szerint fog-e
Ítélni. 2 )
18. Midőn valaki jogunkat gonosz
szándékból, tehát ismerve jogunkat, de
megvetve azt, támadja meg, egyediili
mód lesz az ily megtámadó elíen jogunkat, védelmezni, a physicai erőhöz
folyamodás; ha tehát mi erősebbek
vagyunk, jogunkat sikeresen védelmezendjük, ellenkező esetben a megtámadó nagyobb physikai erejének engedni s a jogsérelmet tűrni kénytelenek
leendiink. Midőn jogunk védelme körül
a physicai erőnek kellene dönteni, jogos
') Grosz u.o. 109. §.—Dresch: N a t u r r e c h t . Tübingen, 1822.30., 31. §.
*) Grosz u. o. 97. §. — Wendt u. o. 53. §.— Schuater: Die Civilprozessordnungen. Wien ,1854. 1. lap,
— Virozsil u. o. 65. §.

állapotot reményleni azért sem lehet, hetünk akadályt, különösen az oktalan
mert a physicai erők használatánál a ragadozó állatoktól, a légnek változájogos korlátok alig fognak figyelembe saitól, mint fagy, forróság, vizáradás,
vétetni, hanem inkább fog a jogos kor- jégeső, tűzvész, ragályos betegségek
látoknak megvetésével a boszúvágy mű- stb ; amennyiben t. i. ezek által jogunk
ködni, mi végtelen ellenségeskedésekre használatára szükséges valami kültárgytól megfosztatunk, vagy pedig testi ép
nyit ú t a t . *)
19. Polgári állapottól és az abban ségünkben, egészségünkben, életünklétező föhatalomtól elvonva lehetséges ben megtámadtatunk. Az ebbeli jogugyan, hogy jogaik védelmére többek akadályok gyakran olyak, hogy azokat
szövetkezzenek; de többek szövetsége egyes ember, sőt kisebb, külön működő
a jogmegtámadók részéről is lehetséges, egyesületek a megkívántató physikai
mi ha megtörténik, közös és elegendő erőnek és ezek központosított vezetéséerővel biró főhatalom hiányában csak nek hiányában elhárítani elégtelenek.
nagyobb megtámadásokat és véreng22. Az előadottakból kitűnik, mizőbb összeütközéseket fog előidézni. 2) szerint a magános akár egyes emberek,
20. Ama hátrányok, melyek a fen- akár egyesületek, az állami főhatalom
nebb előadottak szerint akkor mutat- közreműködése nélkül önmagukra hakoznak, midőn jogunk védelmére a go- gyatva, jogaiknak biztonságát megszenosz szándékú megtámadó ellenphysikai rezni, s igy jogaiknak háboritlan élvezkényszerhez folyamodunk, mi azonban hetését kieszközölni és állandóvá tenni
mint gyengébbek a nagyobb erőnek elégtelenek; szükséges tehát a magáengedni kénytelenittetünk, akkor is je- nosok egyesülete egy közös állami főlen vannak, midőn a már okozott jog- hatalom alatt a végre, hogy ez a jogsérelemnek eltávolítására, az okozott biztonságot veszélyeztető akármiféle
kárnak megtérítésére a sértő ellen phy- akadályokat mindenkit kötelező hatalsikai erőszakot használni kényszerítve mánál és kényszerítő erejénél fogva a
lehetőségig elhárítsa s az által eszkövagyunk.
21. Jogaink használata közben to- zölje, miszerint jogainknak háboritlan
vábbá nemcsak az emberek, hanem az élvezete mellett emberiségi rendeltetéésznélküli lények részéről is szenved- sünkhöz, mi az állam végczéljával azo1
) Orosz u. o. 107., 108., 109., 110. §§. — Wendt nos, a legnagyobb lehetséges mértéku. o. 53. §. 2. pt. — Csatskó u. o. 50. §.
ben közeledhessünk.
2
) Csatskó Büntetőjogi elméletek. Bécs, Győr,
1843. 2. rész, 3. §.

(Folytatása következik.)

Még néhány szó a kötelesrészről.
( D r . Fekete Izidortól.)

A „JogtudományiKözlöny" 20—21
számában egy érdekes czikk jelent meg
dr. Karvasy Ágost úrtól, melynek
czélja a köteles részről szóló tant, kilátásban levő uj törvénykönyvünkből
kiküszöbölni és az apa belátására bizni,

hogy vagyonával a tulajdonjog szigorú
elve szerint szabadon rendelkezhessék.
Megvallom, igen nagy érdekkel olvastam az egész értekezést, nemcsak
themája fontosságánál fogva: hanem
leginkább azért, mert kíváncsi valék,

hogy a tudós theoretieus e practicus anyagi szempontból levén értendő, mikérdést — melynek horderejét félreis- után a kötelesrészről, mint ,,materiale
mernünk nem szabad — a theoria szem- quid"ről beszélünk.
Minden polgárnak — polgári állápontjából miként fejti meg?
Nem szándékom, tekintélyes jogtu- sánál fogva más-más életczélja levén,
dósunkkal tollharezba bocsátkozni; ha- szellemét más-más irányban e szerint
nem itt csak szerény véleményemet kell képeznie.
A herczegi bibortól fogva a szegény
vagyok bátor kifejezni, azon reményben , hogy több juristák szóljanak pór egyszerűségéig az emberi szellem
hozzá; s ha minden oldalról e kérdés kimivelése bizonyos anyagi vagyont
jól meg leend hányva, az bizonyára az igényel; többet a berezegnél, kevesebuj törvénykönyvünkben egy igen érde- bet a pórnál; a képzelhető legnagyobb
szegénységben jövünk mindnyájan a
kes szakaszt képezhetne.
Mi csekélységemet illeti, teljes meg- világra: honnan vegye tehát a gyergyőződésem az, hogy a törvénykönyv mek a szelleme kimivelésére szükséges
határozottan mondja ki: hogy gyerme- anyagi vagyont?
Itt az apának elő kell állani; bárkeket, kik az atya végrendelete
által
örökösödési jogaikban ok nélkül meg- mennyire tiszteljék is a positiv törvények a tulajdonjog szentségét, mégis
sértetnek — kötelesrész illessen.
Ez mindenesetre practicus kérdés, ki kell nekik tüntetniök ama paragramelyet nézetem szerint sem az észjog-, phust, mely a kötelességéről megfeledsem a nemzetgazdászat-, hanem épen kezett apát kényszeríti természetes köa római jog practicus elvei szerint meg- telmei teljesítésére. Azért, h a a t ö r v é n y
kirendeli a gyermeknek a kötelesrészt,
fejtenünk lehet, megfejtenünk kell.
Az észjog állitja: miként a tulajdon- még a tulajdon jogot fel nem dúlja.
A positiv törvények átalában véve
jog fogalmánál fogva minden ember vagyona felett tetszése szerint szab don kizárólag a kötelességéről megfeledkerendelkezhetik, s e jogánál fogva min- zett honpolgárokra szólanak.
A moralitás ihlettségével áthatott
den idegen beavatkozót onnan eltáember
számára nem létezik törvény;
voztathat.
Ez mindenesetre áll; de áll azután mindaz törvényszerüleg és helyesen fog
az észjog szerint ama jogi elv is : hogy cselekedni mindig, — nem azért, mert
minden ember jogait szabadon gyako- a törvény azt ugy rendeli, hanem azért,
rolhatja mindaddig, inig jogai gyakor- mivel belső meggyőződése azt ugy parancsolja.
lata által mások jogait nem sérti.
Például törvényeinknek a szerzőAz apának vannak jogai gyermekeihez is, és igy kötelességei is. Az észjog désekről szóló tanai sem a tudós tanár
jogot kötelesség nélkül ép ugy nem ur — sem az én számomra nem irvák;
képzelhet, mit apát fiu nélkül, vagy mivel mi a felvett kölcsönt polgártársunknak úgyis visszaaclnók, h a tételes
életet halál nélkül.
A mennyire joga van az apának törvényeink arra bennünket nem is kövagyona felett szabadon rendelkezni, teleznének.
Mégis volna-e jurista, ki a szerzőép oly kötelessége van gondoskodnia a
felett, s intézkednie, hogy gyermekei a dés teljesítését elrendelő czikket a törczéljuk eléréséhez szükséges eszközö- vénykönyvből kiküszöbölni akarná?
ket tőle által is vegyék, — a czél itt pedig, ha igen philosophice nyomoz-

nók, könnyen ki lehetne sütni azt is,
hogy senkinek joga nincs más szabad
akaratát korlátolni, miután Isten minden embert szabadnak teremtett. S igy
könnyen meglehet — de talán naponkint is többször előforduló eset — hogy
találkoznának, kik szerződésileg átvállalt kötelességeiket nem örömest teljesitik.
Az ész- és természetjog az emberiség természetéből kényszerüleg folyó
jogtörvényeket tárgyalja; s mint ilyen
föltételezi, hogy az ember cselekedete
nem más, mint actio justa lehet. A
tételes törvények az észjognak csak
supplementuma, kiegészítő függeléke.
Az emberi szabad akarat határait
az észjog határozza meg; a hol e határon túllép, ott találkozik a positiv
törvények vétójával; ki e határon belül
marad, — mint fentebb is emlitém —
az a tételes törvények korlátaiba soha
meg nem ütközik.
Ha az észjog szabad rendelkezést
ad az apának tulajdona felett, felteszi,
hogy ő azok jogait nem sérti, kik iránt
oly szigorú kötelességei vannak. De ha
mégis e szabad rendelkezhetése határait átlépi: elveszti egy időre az észjog
magasztos védelmét, s a tételes törvények szigora alá esik; a mely is a méltányosság ösvényén visszatereli öt
ama határok közé, melyeket az észjog,
cselekvéseinek kitűzött.
És ha az észjog hallgat a köteles
részről, azt én nem ugy veszem, hogy
az apa birtokát bárkinek hagyhatja;
hanem egyszerűn annak veszem, miként
az észjog fel sem teszi, hogy az apa
tulajdonát másnak, mint gyermekének
hagyhatja.
De ha, — mi igen gyakran meg is
történt — mégis az apa vagyonát nem
gyermekeinek, hanem másoknak hagyja,
akkor a tételes törvényeknek közbe-

vágniok kell, az apát kényszeritni, hogy
az észjog felölei szép suppositumát igazolja, s ha minden vagyonát nem is —
mi természetesen a tulajdonjog méltatlan korlátozása lenne?? — de vagyonának egy részét legalább, az úgynevezett kötelesrészt hagyja. — És ha a
tételes törvények ily méltányosan intézkednek a gyermekek érdekében,
semmiféle jó apa nem fogja kedvét
veszteni a vagyonszerzéstől; s igy a
nemzetgazdászat szempontjából sem
igazolható a kötelesrész eltörlése.
E kérdés eldöntésénél auctoritás
csakis a római jog.
Nem hiszem, hogy volna törvényhozás a világon, mely practicusabb
módon emelkedett volna a tökély azon
fokára, mint a római.
A római törvényhozásba — a legrégibb ,,leges regiae"-től fogva, egész
Justiniánig — századokon keresztül az
állam minden polgára befolyt. — A
nép alkotta a , leges, és plebiscita"-kat;
a tanács a „senatus consulta"-kat; a
fejedelmek, a magistratus, a jogtudósok stb. más-más nemét a római törvényeknek.
A római jog változásainak,s átalakulásainak minden phasisán a gyakorlati
irársy félre nem ismerhető; a nép életéből van meritvc az egész törvénykönyv;
mi századokon át szükségesnek bizonyult, az elfogadtatott; mi életrevalósággal nem birt, szorgalmatosan kiküszöböltetek.
Ha tehát a köteles rész a római
jogban előfordul, meg lehetünk győződve, hogy a római nép életviszonya
által szükségkép vétetett fél abba. Mert
bizonyára a római birodalomban is fordultak elő esetek, — mint mai nap
számtalanok — a melyekben az apa
vagyonát nem gyermekeinek, hanem
idegeneknek hagyta; igy a törvénynek
kellett intézkedni, hogy apa kénysze-

rittesaék gyermekeiről atyailag gondoskodni.
Igy lett felvéve a kötelesrészröl
szóló tan Európa majd minden törvénykönyveibe, igy lett a III. r. 29. cz. 1.
§-a, az 1840: 8. t. cz. által megszüntetve, mivel ugyanazon szülőktől származott gyermekeknek egyenlő jogaik
vannak, és mihelyest egynek több jog
adatik, az csakis a másik gyermek
jogainak sértését vonhatja maga után.
A köteles rész fennmaradását kívánja a mindennapi tapasztalás; ugyan
is tekintsünk az ügyvédi irodákba, a
törvényszékek termeibe, ott a legelkeseredettebb perekre fogunk bukkanni
azért, mivel az apa egy, vagy két gyermekét minden képzelhető ok nélkül
egyszerűen kitagadott.
Jelenleg irodámban van három ily
eset; egyikben 32,000 pft. értékre becsiiltetett a leltározott hagyaték; az
örökhagyónak 4 gyermeke — t. i. két
fia és két leánya m a r a d t ; az apa élté
ben egyenlő szeretetet mutatott mind a
4 gyermeke iránt; de minő nagy volt
a két leánynak meglepetése, midőn a
megholtnak végrendelete felolvasásá
ból megértették, hogy a két fiu 31,900
pftot kapott, a két leány meg 50 — 50
forintot!!

Kérdem már most, váljon mi által
és miként menthető az apának ezen —
meggyőződésem szerint igaztalan tette?
A két leány soha háládatlanságot nem
mutatott az apa iránt; sőt biróság előtt
a fiuk is bevallák, hogy az apa, halottas ágyán egyformán mérte ki atyai
áldását a fiak és leányok számára. Ha
tehát az apa a szellemiekben gyermekei között egyenlőn járt el, kívánhatjuk, hogy az anyagiakban szintúgy
cselekedett volna.
Ily apákat talán kellemetlenül fog
érinteni a köteles részt rendelő törvény,
de irántuk szánalmat tanusitnunk nem
szabad, mert igaztalanul cselekesznek;
a ki pedig gyermekeit valóban szereti,
s végrendeletében méltányosan cselekedni akar, az a köteles részről szóló
tannal mitsem fog törődni; hanem
teendi azt, mit meggyőződése és atyai
szive sugall.
Ezek szerint a kötelesrészt szükségesnek tartom; meglehet, tévedek, de
ez meggyőződésem; szóljanak hozzá
mások is; quot capita, tot sententiae,
s csak ily, több oldalról! megvitatás
után állapitható m e g : váljon eltörlendö, vagy fentartandó legyen-e a kötelesrész ?

Az 1843/é. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)

A főrendek által javaslatba hozott módositvány erélyes üzenetre nyújtott alkalmat, melyben a Kk.és Rk. a módosítás helytelenségét kimutatván, a törvényjavaslatot
további döntőérvekkel támogatták. Előre is
megemlíthetjük, hogy e tárgyban a két
tábla közt hat üzenet váltatott.
A midőn a Kk. és Rk. a munkálatok I.
és III. részét, t. i. az anyagi büntetőjogot
és börtönrendszert átküldötték, azok elle-

nében a főrendek három nehézséget emeltek
ki, melyek miatt az általuk is elfogadott
rendszer, mintabörtön előrebocsátása nélkül
tüstént és átalánosan nem alkalmazható.
Egyik azon társulatok hiánya, melyek külföldön e rabok körül a fogházakban s inneni
kiszabadulásaikkor az életben emberbarátilag oktatva s óvólag foglalkoznak; másik
oly tapasztalt személyek teljes hiánya, melyekre a fogházak igazgatása és kezelése

nyugodtan bizattathatnék; harmadik pedig
roppant nagyvolta a költségeknek, melyek
annyi fogházak felépitésére megkívántatnának.
A Kk. Rk. második izenete ezen kifogások megdöntésére volt irányozva. Kiemelték, mily feszült várakozással függ a nemzet
eme törvényjavaslatokon, melyek hiányában
magát sem a hatalom önkénye, sem a gonoszok merényei ellen biztositva nem érezheti;
hogy a nemzet ujabb időben a külföldi előhaladás ismerete után ebbeni saját hátramaradását szörnyű világitásban szemlélvén,
erős hittel reményli, főleg az orsz. választmány oly jeles munkája után*), mikép elvégre
részesülni fog egy régóta várt jó büntetőtörvénykönyv áldásaiban; megemliték, hogy
uj rendszer behozatalakor mindenütt és
mindenben nagy nehézségekkel kell ugyan
megküzdeni, de azokat a főrendekkel ellenkezőleg, jelen esetben nem tartják meggyőzhetleneknek, s hogy a külföld különböző
pontjain észlelt kitűnő eredmény minden
előleges kísérletet szükségtelenné tesz. A z
emiitett nehézségekre pedig következőleg
válaszoltak:
Mi az elsőt illeti, — a Kk. és Rk. csak
azon rövid észrevételt teszik, mikép ha az
áll is egy részről, hogy azon emberbaráti
társulatok nemes segedelme által a javitórendszer üdvös foganata öregbittetik s biztosíttatik: más részről az sem szenved kétséget, hogy javitófogházak a külföldön efféle
társulatok nélkül is sikerrel hatván, azoknak
jótékonysága e körülmény által épen nincs
feltételezve, s mindenesetre bizonyos, hogy a
közvélemény jelen állásából is Ítélve azon
társulatok támadásaa javitófogházakat megelőzni hazánkban nem, hanem csak követni s
kisérni fogja; azt pedig aKk. és Rk. semmikép sem tudják remélni, hogy egyetlenegy
mintabörtön felállítása által ilyen társulatok,
*) N e m az öndicséret h a n g j a ez; Mittermeier
sokkal t ö b b e t mond a javaslatról. „Törekvést, a kor
haladásának, az igazság követeléseinek s a l e g ú j a b b
büntetőjogi nézeteknek megfelelő törvénykönyvet
alkotni: ezen törekvés bélyegét egyetlenegy törvényhozási munka sem viseli magán oly nagy mértékben, mint a magyar javaslat. A választmány tagjai t a n ú s í t j á k , hogy a külföld törvénymunkáival,
nevezetesen a németekéivel, szinte mint a büntetőjogi tudományos vizsgálatokkal közelebbről megismerkedtek; egyetlenegy törvénykönyv sem bir annyi
eredetiséggel, mint a magyar javaslat." Mitterm. a
m a g y a r t ü n t e t ő t ö r v c n y k ö n y v i javallatról. Pest, 1843.

melyek a főrendek véleménye szerint a rendszer behozatalának feltételei az ország minden vidékein létre idéztetnének.
Ennél nagyobb fontosságot a K k . ésRk.
a másik nehézségnek sem tulajdonitnak, miután a mi positivumot a börtönszemélyzetnek tudnia kell, az e III. rész kimerítő
czikkeiben mind benfoglaltatik, miután itt
legtöbb függ a börtönszemélyzet emberi
szivétől és józan belátásától, melyek igen
kis mértékben tárgyai az eltanulásnak, miután az emberi dolgok természetes folyama
szerint a nem annyira egyszerre, mint folyton egymásután épülendő fogházak bő alkalmatnyujtanak mindig több és több személyek
netalán szükséges képzésére; hozzájárulván
e tekintetekhez még az is, hogy az építések
megkezdése, annyival inkább bevégzése előtt
van a nemzetnek elég ideje, a külföld példája szerint kiküldeni férfiakat, kik a rendszergyakorlati oldalával megismerkedjenek,
s hogy az irodalom is a mint munkás vala a
rendszer alapelveinek megismertetésében,
ugy az leend gyakorlati és fegyelmi részleteinek terjesztésében is.
Mindezeknél súlyosabb ellenvetés volna,
a költségbeli — még az eredmény bizonytalan voltának esetén kivül is, ha az ugy
állna, miként a főrendek által előadatik.
Most azonban sem a közlött tizennégy milliónyi magas költségvetés helyességének
vizsgálatába nem bocsátkozván, sem azt
nem fejtegetvén, hogy a törvényhatóságokbeli fogházak körül némely anyag ingyenkapása, továbbá a pénznélküli fuvar és a
rabok szintén fizetetlen munkája által mennyi
kiméltetnék meg, — a Kk. és Rk. azt kérdik: vájjon abból, hogy a magánrendszernek
tüsténti és átalános, de a kivitelre nézve
most még záridő nélküli behozatala elhatároztatik, lehet-e következtetni azt, hogy
ama roppant összeg egyszerre és talán egy
évben fog börtönökre fordíttatni, sőt inkább
miután az ily óriási vállalatok kivitelére,
azok nagysága miatt a legerősebb akarat és
legdúsabb áldozat mellett is több évek kívántatnak, nem világos-e, mikép azon nagy
összeg szándékosan sem fogna a börtönökre
egyszerre fordittatni, s igy a teher szükségképen számosabb évek vállain fog megoszolni? Vájjon állithatják-e épen a főrendek, mikép ha a törvényhatóságok és a
gazdag kincstár több éveken át esztendőn-

kint néhány százezer vagy talán egy millió
frtot fog javitórendszerre költeni, hogy ezzel
az országnak minden haladási eszközei ki
fognak merittetni? Vájjon bármi roppant
kiadás legyen is ez, mondathatik-e meddőnek, mely hasztalanul elvész, s nem nyereség-e minden ily áldásos kiadás, mely a haza
határain belül előbb a népnek munkát, az
iparnak táplálékot, aztán pedig mint intézet
a közerkölcsiségnek s élet- és vagyonbiztonságnak régóta kivánt s pedig épen a legszegényebb és leggyámoltalanabb néposztályra
nézve legnagyobb mértékben hiányzó védelmet ad? és a számításból kifeledhető-e ama
hatalmas tényező, melyszerint a javitórendszer mellett arabtartási költségek vagy egészen vagy nagyobb részben megtérülvén, a
nemzet terhei évenkint több százezernyi adóval könnyebbednének? Egyébiránt bármi roppant legyen a magánrendszer behozatalára
szükséges költség, a nemzetnek utasításban
nyilatkozó többsége azt már megajánlotta,
s a Kk. és Kk. örömüknek és dicsőségüknek
tartják a nemzet e nagylelkű ajánlatát ismét
kijelenthetni.
Emiitettük azt is, hogya felsőtábla mily
előleges intézkedések mellett kívánta volna
az elvileg elfogadott magánrendszert alkalmazni, hogyt.i. egy mintabörtön felállítását,
ideiglenes fogházjavitást és a magánrendszerhez mértbüntetésnek ily változtatásokhoz
mért módositásáthozta javaslatba. Ezekre az
alsóházi üzenet kijelentette, hogya főrendek
által ajánlott mintabörtön lehető csekély
haszna távolról sem ér fel azon ártalmakkal, mik fognának eredni onnét, hogy miatta
a javitórendszer behozatala valószínűleg legalább egy negyedszázaddal késleltetnék, —
tartván a Kk. és Kk. egyszersmind attól is,
hogyha a törvényhozás hosszas kisérlettételbe bocsátkozik, ha engedi elhűlni azon
meleget, melylyel a nemzet jelen pillanatban
forr ez ügy mellett, — minek kiáltó bizonysága az is, hogy igen sok törvényhatóságok
folyamodtak uj börtön építése végett a helytartótanácshoz, mi által azonban az uj büntetőtörvénykönyv bevárására utasíttattak;
ha időközben folyton fejlődő uj szükségek s
uj javítások válnak a nemzeti nagy közvélemény kedveltjévé; ha az egyetlen mintabörtön ügyetlen igazgatása, vagy más alapnélküli véletlen által a rendszer közhitele
meggyengittetik: bár nem örökre is, de bi-

zonyosan hosszú időre elmulandott azon
kedvező kor, mely a nemzetek életében
minden javításnak fel-feltünik, s mely a magánrendszer behozatalára nézve hazánkban
épen most van jelen.
És miután e szerint a Kk. és Kk. a mintabortönneli kísérletet sem szükségesnek,
sem tanácsosnak nem tartják, innen természetesen következik, hogy semmi átmeneti
rendszert nem pártolhatnak, s igy az 1827diki országos választmánynak íratásuk korában még elfogadható, de a börtönügy
jelen fejleményében már igen tökéletlen szabályait sem védhetik.
Mi a főrendek harmadik javaslatát illeti,
— feleletadásuk előtt a Kk. és Ük. óhajtották volna ugyan előbb tudni, váljon az
általuk már megvizsgált I. részben megállapított büntetésnemek a főrendek által elfogadtatnának-e ? Mindazáltal ennek reményében most sem kétkednek kijelenteni, hogy
miután sem a mintabörtön, sem az ideierlenes rendszerfele előzményeket szükségesnek
nem látják, ezek következményét, t. i. az I.
részben megszabott fogságbüntetések hoszszabbitását sem vélik szükségesnek.
A főbb pontokban közlött eme második
ízenet (1844. márcz. 9.) mit sem változtatott
ugyan a főrendek merev állásán, melylyel
javaslott módosításaikhoz ragaszkodtak, sőt
ezt második izenetökben (máj. 22.) ujabban
is kijelentették ; egy kitétel azonban némi
közeledésre engedett következtetni: és ez
abban állott, hogy a főrendek az 1827-ki
munkálatnak avultságát s czélszerütlenségét
maguk is belátván, első izenetöknek ide
vonatkozó javaslatát azon hozzáadással kívánták pótoltatni, miszerint azon törvényhatóságokban, hol uj börtönök építése szükségessé válik, a magánrendszer szabályainak
alkalmazása ugyan későbbi törvényes intézkedésig felfüggesztcssék, azonban a központi biztosság felügyelete alatt fölállítandó
börtönökben magán kamrácskák építtessenek.
A határtalan ügyszeretet, mely az alsó
tábla egész munkásságát jellemzi, s a remény, hogy némi feláldozás megmentendi a
munkálatot: további közeledést hozott létre.
A harmadik izenetben (aug. 5.) t. i. ismételve kijelentették ugyan, hogy egy mintabörtön felállításához most sem járulhatnak;
azonban miután az általuk ajánlott építés-

beli „egymasután"nak értelme szintén nem
az volt, hogy valamennyi börtönök átépítése
egyszerre kezdessék meg, s miután a főrendeknek több tekintetekre nézve kifejezett
aggodalmai és kételyei méltánylást érdemelnek: e körülményt alapul vették a két
vélemény kiegyenlítésére, s az ügy fontos
volta miatt is megegyeztek abban, hogy a
tervezett tiz kerületi börtönök közül kez—
detképen ez országgyűlésen csakis legalább
négynek és pedig az ország különböző
vidékein és népfajai közti felépítése határoztassék el. Előadták az okot is. Azért
építtessék egyszerre négy, — mondja a harmadik izenet, — mert több intézetnél akár
hasonló akár különböző eredményeket láttunk, azokra biztosabban támaszkodhatunk,
azokat, mivel közöttök összehasonlítást tehetünk, helyesebben megbírálhatjuk; ellenben egyes intézetnél nehéz megítélni az
eredményből, mi illeti magát az elvet, mi a
véletlent; és továbbá ezek azért építtessenek az ország különböző vidékein és népfajai közt, mert azon aggodalom, mit a
főrendek épen népfajaink s ezeknek szokásai s műveltségei különbségéből meritének,
szintén ekkép fog mind leggyorsabban mind
legbiztosabban elenyésztetni. E két szempontból indulván ki, s tekintettel levén az
ország négy kerületére is, az aradi, mískolczi, lévai és pécsi kerületi börtönöket vélték
egyelőre felépitendőknek.
E módosítás továbbinak vonta szükségességét maga után. Elhalasztva levén
ezáltal a magánrendszernek átalános behozatala, maga az alsóház kényszerült oly változást tenni a büntetések arányában, mint
azt előbb a főrendek javaslata szerint a
mintabörtön kivánta, de a mit a Kk. és Rk.
előbbi üzenetükben azért nem fogadtak el,
mert a magánrendszert átalánosan behozandónak vélték. A büntetések arányosítását
tehát „elvben" a Kk. és Rk. hasonlóan
elfogadták, miután véleményök szerint is a
fogságnak a szerint keli hosszabbnak vagy
rövidebbnek lennie, a mint enyhébb vagy
szigorúbb a benne uralkodó fegyelem. De
egyszersmind azt is kijelentették, hogy bár
az arányosításhoz elvben hozzájárulnak is,
miután azonban a fogságévek eddigi meghatározása egyoldalról az általok megállapított összes büntetésnemeknek, más oldalról az egyidejűleg közlött átmeneti rend-

szernek elfogadása által feltételeztetik, míg
ezeknek elfogadása felől a főrendek részéről
nem értesíttetnek, azaz mig az iránt a két
tábla közt egyezség nincs, hogy melyek az
arányosítás alapjai: addig az arányositandónak meghatározásába nem bocsátkozhatnak.
Egyebekre nézve a második izenet, illetőleg
a munkálat semmi változást nem szenvedett.
A módosításhoz képest módosult mind
az anyagi büntetőjog, mind a börtönrendszer; amaz a büntetés arányában, utóbbi
pedig annyiban, a mennyiben a magánrendszer helyébe, mig átalánosan behozathatnék, az ,,átmeneti rendszer" lépett.
A módositás engedékenyebbé tette a
felső házat. A főrendek, harmadik izenetökben (aug. 23.) az eredetileg tervezett 10
ker. börtön közül előlegesen négynek felállításához megegyezésöket adták, oly különbséggel, hogy egyike ezeknek „Léva"
helyett „Budán" énittessék, leginkább azért,
hogy egy ker. börtön a Budán levő központi biztosságnak közvetlen felügyelete
alatt álljon. Megegyeztek abban is, hogy
azon törvényhatóságokban, hol a meglevő
fogházaknak a megállapítandó átmeneti
rendszerhez! alkalmazása %-ét meghaladja
azon költségnek, mely ugyanannak magánrendszeritésére megkívántatnék, ott az uj
börtön a magánrendszer elvei szerint építtessék, és ezek abban alkalmazást leljenek.
Az I. résznek azonban, minthogy a nem
magánrendszerü börtönökben kitöltendő fogságbüntetésnek aránymértéke még kidolgozva nincs, tárgyalásába bocsátkozni időelőttinek látták.
A további válaszizenetek a börtönrendszert illetőleg a részletekkel foglalkoztak, s
a kölcsönös megállapodást annyira vitték,
hogy már a hatodik izenetben (okt. 23.)
alig egy pár czikk (368., 369. §§.)*) maradt
még tárgya a vitának. Mely egyetértés folytán megérettnek látták a rendek a börtönö
*) 368. §. Mindenütt, hol a 379. §. szerint külön
igazgató rendszeresítve nincs, az elzártak számához
a vallásbeli különfélescgéhez képest, isteni tisztelettartás végett egy vagy több kápolna állittassék.
369. §. Mindenütt, hol a 379. §. szerint külön
igazgató van rendszeresítve, külön látogatószoba
(parloir) rendeltessék, melynek egy része, mely
mögé az elzárt állitandó süni vasrácsozattal rekesztessék el a végre, hogy a látogató és elzárt közt a
beszéden és látáson kivül más érintkezés ne történhessék.

rendszert arra, hogy a módosítások szerint
átdolgozott alakjában szentesítés végett ő felsége elé terjesztessék. A felirat következő volt:
„Hazánk legfontosabb kérdései közé tartozik a büntetőtörvénykönyv, mely mint
álladalmi közszükség, végtelen idő óta vár
kielégítésre, mely körül mint országlati feladat és rendszeres munka körül a törvényhozás teljesen betelt félszázad óta dolgozik,
az 1791: 67., az 1827: 8. és 1840: 5. tczikkek rendeleteinek folytában három különböző országos választmány küldetvén ki,
melyek közül a nagyszerű kérdés megoldásán mindenik kitartó szorgalommal, emberi
irányban és nemes gonddal fáradott. Es e
huzamos és nagy előkészületnek szemlélete
egyik ok, mi annyira felgerjesztette óhajtását
és reményét a nemzetnek amaz áldások után,
melyek véleménye szerint egy alkotandó
büntetőtörvénykönyvből, ugy az élet-, mint
vagyonbiztosság szilárdítására kiáradozni
fognak, ámbár más részről annak hiánya
miatt naponkint uj s naponkint sokasodó
kétségek és veszélyek tünedezvén fel, behozatalára magából az összes hazapolgárok
és a közélet köréből is sokkal hatalmasabb
és sürgetőbb szózat emelkedik, semhogy e
törvény megalkotása a törvényhozás által
még tovább halasztathatnék. S különösen
siralmas s közaggodalmat okozó a tömlöczök
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állapota hazánkban, mert azonfelül, hogy
ezekben a fegyelem törvényhatóságonkint
egyenetlenül változván, a hasonló bűnösök
e' körülménynél fogva szükségképen különböző mérték 8 igy mintegy különböző igazság szerint lakolnak bennük: sem a büntetés
jogszerű czéljára nem fordittatik figyelem,
sem elkülönzés vagy gond >s osztályozás
által nem kiméltetnek s nem őriztetnek az
elzártak jó érzeményei, sem nincsenek jelen
azon feltételek, melyek mind a testi egészség, mind az erkölcsi tisztaság vagy megőrzésére vagy visszaszerzésére okvetlenül
megkívántatnak, sőt inkább alig egypár kivétellel, midőn bennük egy részről az elzártak testi ereje az ítélet értelmének és
czéljának ellenére ily körülményekben kerülhetlen kórvészektől rongáltatik, másrészről a szabad élet tág mezején megkezdődött
romlottság rendszerint ezekben bevégeztetik, s egyszersmind ez uton azok által, kik
elzárva bármi rövid ideig valának, tovább s
tovább terjesztetik a társaság tagjainak

hosszú lánczolatán; s épen mivel az erkölcsi
veszélytől az álladalom szörnyű haladásban
fenyegettetik; mivel a veszély napról napra
a szerint fog növekedni az időben, a mint
ipar és kereskedés éledvén, az érdekek és
szükségek közelebb súrlódásba jőnek, a mint
a népesség szaporodván, sürüdik az elem,
melyben a rosz és vétek megfogamzhatik és
harapózhatik: épen azért addig is, mig a
büntetőtörvénykönyv I. és II. részét felterjeszthetnők, sietünk annak a börtönrendszerről szóló s ide C) alatt rekesztett III.
részét a legmélyebb tisztelettel és azon kérelemmel terjeszteni Felséged elé, hogy azt
mind tartalmára, mind szerkezetére nézve
királyi szavával megerősíteni és a törvények
sorába felemelni méltóztatnék, — hivén és
remélvén, mikép a javaslott szabályok egyéb
e végre szükséges törvényhozási intézkedések kozremunkálásával egyetemben meg
fogják gátolhatni azon erkölcsi elfajulást,
melynek meggátlása nélkül csak a közveszélyt Öregbitené a nemzeti vagyonnak azon
növekedése, a népességnek azon gyors szaporodása, mely egyébiránt, levén az ország
és királyi szék alapereje, mind óhajtásunknak, mind törekvésünknek egyik végczélja.
Szükségesnek tartjuk azonban a471.§-ban *)
foglalt költségekre nézve azt kijelenteni,
hogy miután az igazságtalanul félosztott
költség az összeg különbsége nélkül már
magában a legsúlyosabb teher, hogy miután
czélazerütlenül kezelt költségnek nem szokott lenni kivánt üdvös eredménye : mi a
költségviselést nem vállalhatjuk el máskép,
mintha egyszersmind a kivetésnek kulcsa cs
a kezelésnek szabályai még ezen országgyűlésen törvénynyel megállapittatnak. E g y *) 471. §. Mindazon költségeket, melyek az
egyes törvényhatóságok fogházainak éá börtöneinek
a törrénynyel megállapított rendszer elvei és szabályai szerinti első felépítésére és illetőleg meglevő
fogház épületeinek azok szerint leendő alkalmazására s megigazitására, továbbá fogházi és börtöni
épületeiknek belső elrendezésére, biztositására és
fenntartására, s idővel szükségessé válható bővitésére, úgyszintén évenkint a torvényhatósági fogházakra és börtönökre felügyelő tiszti személyzetre,
az őrökre, közszolgákra, valamint az elzárt vádlottakra, megítélt foglyokra és rabokra is rendszeresen
megkívántatnak, ezentúl azon egyes törvényhatóságok, keblükbeli nemesek és nemnemesek, birtokuk
éá tehetségük mivoltához szabandó igazságos aránynyal, kivétel és különbség nélkül közösen fogják
viselni.

rütlen épitésmód alkalmazásától még inkább
megóvatnának, más részről és jövendőre
nézve a külföld tapasztalásainak e gyakorlati elsajátítása mellett siettetni s előkészíttetni fogna azon időszak, melyben a javitómagánrendszer átalánosan behozattatván, a
börtönfegyelemre nézve az egész országban
kivánt és teljes egyenlőség uralkodnék. Kik
egyébiránt" stb.
A felirat, mint tudjuk, eredmény nélkül,
s a felterjesztett javaslat maiglan csak javaslat maradt.
A munkálatok I. része, az anyagi büntetőjog a büntetések arányosításának kérdésében egy egész évig hevert a főrendeknél, s a Kk. és Rk. mély honfiúi fájdalommal
szemlélvén elmúlását az időnek, melyben a
nemzetnek e javaslathoz kötött reményei
gyümölcsökké érhettek volna; különösen
látván, hogy az I. rész törvénynyé nem fogván válhatni, s e szerint a bűnök továbbá is
sem megnevezve, sem körülirva, sem a büntetések meghatározva nem levén, a polgárok
ezután ís birói önkénynek leendnek szabad
martalékai: mindazon erkölcsi ártalmakra
nézve, melyek az I. rész elmaradásából keletkezendnek, hatodik üzenetökben a fele*) 117. §. Közönséges szabályul rendeltetik, lősséget magukról a nemzet színe előtt ünhogy minden törvényhatóságok, midőn a t ö r v é n y
által megállapított rendszerhez alkalmazandó fog- nepélyesen elhárították.
szersmind hódoló tiszteletünk kijelentése
mellett azon kérelemmel járulunk Felséged
elé, hogy miután a 117. §.*) szerint is a törvényhatóságoknak jog van adva, saját börtöneikre nézve terveket késziteni s terjeszteni fel, miután ezek a m. kir. helytartótanács
által lesznek megvizsgálandók, az épitésmódtól pedig a magánrendszernél rendkívül
is sok f ü g g ; hogy miután a börtönügy érdekében igen kívánatos, mikép az országban,
különösen a vizsgálás és jóváhagyás jogával
biró m. kir. helytartótanács használatára
találtassanak minél több szakértő férfiak,
kik a külföld nevezötesb börtöneinek részletes ismereteivel birnak: e tekintetnél fogva
méltóztatnék Felséged magas gondoskodását oda kiterjeszteni, hogy szakértő férfiak
által a külföldi javitófogházak közvetlenül
hovaelőbb megvizsgáltatván, ugy ezt megelőzve, mint majd ama tapasztalások nyomán is különféle nagyságú börtönök rajzai,
írásbeli magyarázatokkal együtt, s a menynyíre lehet, még a 3. §-ban**) kijelölt határnap eltelése előtt tétessenek közzé, mely
által midőn egy részről jelenleg a törvényhatóságok s a m. k. helytartótanács czélsze-

házaik, börtöneik tervrajzát megvizsgálás és helybenhagyás végett a kir. helytartótanácshoz felterj e s z t e n d i k , okokkal támogatandó jelentéseikben
fejtsék ki s terjeszszék fel egyszersmind azt is, hogy
elzárt vádlottjaik, foglyaik és rabjaik rendszerinti
több és kevesebb számára való tekintetből f o g h á zaikhoz hány és minő tisztekből és szolgákból alakítandó személyzetet vélnek szükségesnek, és azok
fizetéseit s illetőleg ruházatait is szintén a helybeli
körülményekre való figyelemmel, miben és mennyiben vélik rendszeresen megállapitandóknak? és a
törvényhatóságoknak, ha javallataik a törvény által
megállapított rendszer elveivel, azok teljesítésével,
s a köteles jórend és közbátorság fenntartásával
voltakép megférnek, — a kir. helytartótanács által
helybenhagyandó véleményük szolgáljon rájuk nézve
további zsinórmértékül; a kir. helytartótanács pedig t a r t o z i k mindezeket félév alatt megvizsgálni s
feleletével visszaküldeni, mit ha nem teljesitene, a
kiszabott idő eltelte után a törvényhatóságok feljogositvák, javaslataikat t ü s t é n t végrehajtani.
**) 3.§. Mely törvényhatóságok magánrendszerü
börtönt f o g n a k építtetni, e törvény kihirdetésétől
számitandó három hónap a l a t t tartoznak abbeli határozatukat a kir. helytartótanácsnak bejelenteni,
kilencz h ó n a p alatt pedig ennek mind a költségvetést, mind tervrajzaikat fel kell küldeniök a végett,
hogy azok általa a 113, és 3-49. §§. értelmében megvizsgáltassanak és helybenhagyassanak.

És mi történt a büntetőeljárással, kérdik
olvasóink, — mely az eddigi hosszú vitákban szóba sem jött? Eme bájra és erőre nem
szegényebb testvérnek a többlek közt legmostohább sors jutott. A börtönrendszer,
mint láttuk, felhatolt egész a legmagasb
kabinet ajtajáig; <a büntetőtörvénykönyv
mindkét táblánál át- meg átvizsgáltatott, s
ha az alsóház ujabbi engedékenységgel még
egy áldozatra szánja magát, a főrendek által
is elfogadtatott volna; de az eljárás, rendszerének egész alapjában támadtatott meg,
s a főrendek válaszizenete minden tárgyalást lehetetlenné tett. „ A tek. Kk. és Rk.,
— hangzik e válasz, — a büntetőeljárást,
közlött javaslatuk szerint az esküdtszékek
elvére alapítván, minthogy a büntetőtörvénykönyv kidolgozásával megbízott orsz.
választmány által az esküdtszékek kérdése
bőven meg volt vitatva, s munkálatában az
arra szolgáló okok minden részről kimeritőleg előadattak*), ő cs. k. főherczegsége és
*) Lásd lapunk 22. számát, 348. és köv. 1.

a m. főrendek a tárgynak ezentuli terjedel- jelleméhez idomított honi intézetek alapjain
mesebb fejtegetésébe bocsátkozni felesleges- fog keletkezni. Minthogy pedig e szerint a
nektartják, — hivatkozván mindazon okokra, m. főrendek a büntetőeljárást tárgyazó munmelyek az ország jelen helyzeténél fogva az kálatnak, melynek alapeszméjét el nem foesküdtszékek e honbani alkalmazása ellen | gadhatták, további tárgyalásába sem bocsátfelhozattak: kénytelenek azon meggyőződé- | kozhatnak: szives bizalommal szólítják fel a
süket nyilvánítani, miszerint az esküdtszékek t. Kkat és Rendeket, hogy mellőzve az eselfogadásához nem járulhatnak, — bizto- küdtszékeket, az állandó biróságok megtarsabbnak s az eredményre nézve üdvösebbneli tásával a büntetőeljárást ahoz alkalmazni
tartván, ha az uj törvénykezési rendszer szíveskedjenek."
nem idegenszerű, hanem a nép közéletében
(Folytatása következik.)
gyökerezett s százados gyakorlat által annak

Tárgyalási terem.
13. Fenyítő-ítéletek a ,, Jogtudományi nek felgyújtására felszólította s buzdította
s Lakatos ennek végrehajtását is megígérte
Közlöny" 14. számában ismertetett
ugyan, de jóllehet a pénzvágytól nagyon
bűnügyben.
(Folytatás.)

ingereltetett, még sem volt arra eléggé elhatározva, hanem a gyújtással előbb Tolvaj
Istvánt akarta megbízni, egy nagy úr által
fizetendő 25 vft. ígéret mellett, ki azonban
a gyújtást nem teljesitvén, azzal ennek atyját s vele komasági viszonyban álló guszonai
lakos Tolvaj Imrét bizta meg 30 vft. ígéret
mellett oly bátoritással, hogy ezt Vass F e rencz akarja fizetni, s addig kivánja megtétetni, mig a juhok benn vannak. Ezen önvallomással összevágólag beismeri Tolvaj
István N. és RR. alatti önvallomásában, hogy
Lakatos István által a zabzói csűr felgyújtására egy nagy úr által fizetendő 25 ft. igéret
mellett felhiva volt, de attól atyja által eltiltatott. Másrészről D. alatti csendbiztosi jelentés szerint Lakatos István vallomása
folytán 1861. évi október 4-én a tsigári vásáron letartóztatott Tolvaj máskép Korcsmáros Imre M. és QQ. alatti meghitelesitett
önvallomásában Lakatos István előadását
erősitőleg körülményesen bevallja, hogy a
pénzvágy erőt vévén rajta, Lakatos István
felhívásának engedett s a zabzói csűrt, de
csak akkor, midőn a juhok már ott nem
voltak, 1860. márczius 25-én éjjel és pedig
Lakatos Istvántól nyert utasítás szerint s
tőle kapott kénköves rongyba csavart égő
taplót dugván a csűrnek külső szalmafedelébe, valósággal meggyújtotta. Mely tény
után Lakatos, Tolvaj s ennek neje szül. K o vács Borbála Rimaszombatba bejövén, beis-

2-or. Kárvallott Szakai Antalnak TT.,
úgyszinte Csatár Horváth János 3A., H e gedűs Terdek Erzsébet 3B., Petyik Imre
3C. és Breznai János 3D. alatti tanúvallomásaikkal tárgyilag be van bizonyitva, hogy
1860. év márczius 25-én éjjeli 11 — 12 óra
közt Szakai Antalnak a zabzói pusztán volt
s a többi épületektől száz lépésnyire távol
állott fából készült s szalmával fedett csűre
szalmafedelének külső oldala gyúlván ki, a
bennlevő lovak, gabona, zab, repcze s gazdasági eszközökkel együtt tűz martaléka
lett, s ezáltal Szakai Antal T. szerint hit
alatt felszámított 5400 ft. 40 kr. kárt szenvedett. Be van bizonyitva ezen vallomások
által, hogy azon este a csűrben senkisem
járt, s óz még nappal bezáratván, nem is
járhatott, s hogy a csűr földjén gyúlható
anyag nem is volt, csupán tüzet nem fogó
fris trágya találtatott, következéskép ehez
sem gondatlanság, sem véletlenség közbe
nem jővén, s miután a tűz nem is belülről,
de a fedél külső oldalán ütött ki, ezen tűz
csak gonosz szándoku gyújtás által támadhatott. Ezen tűzre vonatkozólag másodrendű vádlott Lakatos István fennebbi minőségű L. és P P . alatti önvallomásában
beismeri, hogy akkor, midőn Vass Ferencz
neki a szénagyújtásért igért 20 ftot feladta,
őt Vass Ferencz ujabbi 20 frtnyi jutalom
ígérete mellett Szakai Antal zabzói csűré- merésük szerint Lakatos István Vass Fe-

rencztől 20 frt. jutalmat felvevén, abból
12 pftot a fogadóban reá várakozó Tolvaj
Imrének adott át. Midőn tehát vádlottaknak
ezen beismert és a kinyomozott tárgyilagos
tényálladékkal összevágó cselekménye egyrészről gyújtogatási bűntény minőségével
bir, másrészről vallomásuk folytán saját bűnösségük s pedig Tolvaj Imréé, mint közvetlen tettesé, Lakatos Istváné pedig, ki
jelen esetben a gyújtást javaslás, oktatás és
felbérlés által megindította, az eszközöket
előszerezte, s a tettessel a nyereség iránt
egyetértvén, mint bűnrészesé minden kétségen kivül áll.
3-or. Ugyancsak kárvallott Szakai A n talnak TT. Csatár Horváth János 3A., P e tyik Imre 3C., Yicziány János 3E. s Tretska
Márton 3F. alatti tanúvallomásaik által tárgyilag bebizonyult, hogy 1860. okt. 19-én
éjjeli 11 órakor Szakai Antalnak az antali
pusztán létezett, a többi gazdasági épületekhez közel állott, faanyagokból készült,
szalmával fedett csűre kigyúlván, ezáltal
Szakai Antalnak az odaégett gazdasági eszközökkel s takarmánynyal T. alatt hitelesen
felszámított 3250 ft., Varga János, Mészáros András és több osgyáni aratóknak pedig
55 csomó rozs elhamvasztása folytán X X .
alatt felszámított 253 ft. kára okoztatott.
Miután pedig ezen tanuk összhangzó állítása szerint a csűrben azon este senkisem
foglalkozott, pipával és égőeszközzel senkisem járt, de a tűz nem is belülről, hanem a
szalmafedélnek az erdő felőli külső oldalán
ütött ki, a gondatlanságnak és véletlenségnek teljes kizárásával a tüzet jogszerűen
egyedül gyújtás által támasztottnak kell
tekinteni. Ezen tűzeset körülményeinek megfelőleg a gyújtás végrehajtását ugyancsak
másodrendű vádlott Lakatos István L. és
PP. alatti önvallomásában körülményesen
beismervén, előadja, hogy ezen bűntettel
Yass Ferencz által 24 pft. igéret mellett
már akkor bízatott meg, midőn a zabzói
gyújtásért kapott dijat felvette, ki is erre
rögtön ajánlkozott ugyan, de végrehajtására
előbb osgyáni lakos Szántó máskép Laboda
István E. és 3P. alatti tanúvallomása szerint is előbb ezt szólította fel 12 pft. igéret
mellett, ki azonban erre nem vállalkozván,
s Vass Ferencz a késedelmezést vádlottnak
szemére lobbantván, az antali csűrt 1860.
okt. 19-én éjjel gyufa és tüzes taplónak a

szalmafedél külső tetejébe történt betételével maga gyújtotta meg, s másnap az igért
díjért Vass Ferenczhez bemenvén, azt neki
Vass 24 ftban ki is fizette. — Vádlott Lakatos Istvánnak tehát ezen, a tanúk által is
felderített tárgyilagos tényálladéknak megfelelő önvallomásában beismert cselekménye
gyújtogatási bűntettet képezvén, másrészről
törvényes kellékekkel ellátott önvallomása
alanyi tekintetben mint közvetlen tettes bűnösségét teljes próbára emeli.
4-er. Kárvallott Vajda Ferdinánd U U ,
Vajda Gyulának JJ., ugyszinte Mihály József 3K., Duhonyi Mihály 3G., Kós József
3H., Králik Mihály 3J. alatti tanúvallomásaikkal tárgyilag be van bizonyítva, hogy
1861. april 3-án éjjeli 12 — 1 óra közt Vajdatestvérek tulajdonához tartozó apáti pusztán a többi épületekkel közvetlen szomszédságában állott juhakol gyuladván ki, abban
290 darab anyajuh bárányostól, 3 darab
ürű s többrendbeli ingóság menthetlenül
égett be, s igy az összes kár U. alatti hiteles
felszámítás szerint 6311 ft. 30 krt tett. A
tanúk egybehangzó vallomásai szerint ezen
juhakolban sem azon éjjel, sem pedig ezt
megelőző napon pipával és égőeszközzel
senkisem járván, de Mihály József és Duhonyi Mihály határozott tanúzása szerint
a tűz nem alul és belülről, de a juhakol
szalmafedelén kivülről, rétek felőli oldalán
támadván, s a juhakol padján ennek hiányában járni sem lehetvén, egész bizonyosságra
emeltetik, hogy ezen tűznek gondatlanságvagy véletlenségből lehetetlen volt támadni,
s azt egyenesen szándékos gyújtás által előidézni kelletett. Ezen gyújtás végrehajtását
ugyancsak másodrendű vádlott Lakatos István L. és P P . alatti, a tárgyilagos tényálladékkal összhangzó önvallomásában körülményesen ismervén be, előadja, hogy őt
ezen cselekményre is Vass Ferencz azon
alkalommal, midőn az antali csűr kigyújtása
diját fizette, ujabbi 24 ft. jutalom ígérete
mellett bérelte fel, s nehézségeinek eloszlatásául utasítással látta el, hogy egy pózna
végére égő taplót kötvén, a gyúanyagot a
szalmafedélbe dugja be. A pénz vágy ekkor is
erőt vévén rajta, előbb ugyan egykori tolvajtársát, magyarhegymegi lakos Széplaky Orbánt kérte fel a gyújtás eszközlésére, összevágólag ennek E. alatti tanúvallomásával,
egy nagy úr által fizetendő 10 pftért, —

Miután azonban Széplaky Orbán nem vállalkozott, vádlott a bűntényre maga határozta el magát, a a gyújtást 1861. april
3-dikán éjjel egy póznára kötött gyufa és
égő tapló segítségével, melyet a juhakol
külső szalmafedelébe dugott, tettleg végrehajtotta, s Széplaky Orbánnak később, a
megrendelő
Vass
Ferencz megnevezése
melO
O
#
lett a dolog titokban tartásaért 2 pengő forintot adott, s midőn más nap Vass Ferenczhez Rimaszombatba jutalomért jött, tőle
a római kath. iskola melletti kis utczában
24 pftot kapott, s nagyobb jutalom követelésére Yasstól azt nyerte feleletül, hogy
már neki is elég kára van, most már ne
folytassa, majd hivatni fogja, ha szüksége
lesz reá. Vádlott által beismert ezen cselekmény hasonlólag gyújtogatási büntettet
képezvén, a bűnösség ellene, mint közvetlen

tettes ellen, saját beismerése folytán törvényszerüleg bebizonyíttatott.
5-ör. Lakatos István vádlottnak E E .
alatti nyomozati iratokkal és 4 E , 4F. alatti
vallomásokkal egybehangzó önvallomása által teljesen be van még ellene bizonyítva,
hogy Széplaky Orbán 1859. mindszent táján
gömöri Bodor István magyar hegymegi lakostól Lakatos Istvánnal történt előleges
összebeszélés s a nyereség megosztása iránt
létrejött egyetértés folytán készpénzben és
ingóságokban 550 vftot ellopván, abból Lakatos István tudva 70—100 vftig részt vett.
Ezen tényt Széplaky Orbán a kárnak teljes
megtérítése mellett egyévi börtönnel fenyíttetvén, Lakatos István cselekménye pedig tolvajlásbani részvét bűntényét képezi,
mely ellenében önbeismerése alapján bizon y í t v a van.

(Folytatása következik.)

Különfélék,
— (i4 pesti kereskedelmi grémiumok emlékirata) az országgyűléshez előrebocsátván, hogy törvényeink reorganisatiója körül
nem lehet szem elől téveszteni, hogy az
osztrák örökös tartományokkal anyagi tekintetben is elválhatlan kapocs köt össze, és a
mennyiben ezeknek váltó- és kereskedelní
ügyekben a külfölddel egyenlő törvényeik
vannak, — a külfölddel is, az által, hogy
ezek intézményeire reflectálunk, s velők szorosabb üzleti viszonyba kívánunk lépni,
egyáltalában nem látja veszélyeztetve politikai szabadságunkat. Nem ismeri el az emlékirat, hogy hazánk nagygyáés hatalmassá
egyedül csak a politikai szabadság által válhat, sőt állítja, hogy okvetlenül szükség
anyagi existentiánk feltételeit is lelkiismeretesen szem előtt tartani, s hogy a politikai
kérdések voltaképen csekélyek azon roppant
krízissel szemben, melynek az anyagi életben
elébe megyünk; mert az emlékirat azt hiszi,
hogy egy elszegényült nép nem képes politikai szabadságát sem fenntartani, sem
hasznára fordítani. Nem látja át, mi veszély
háramlanék abból a törvényhozás autonómiájára, ha ez önmagától olyan törvényeket
hoz, melyek a külföldiekhez hasonlóak. Követkozetes átvitele azon elvnek, hogy a magyar törvények specialÍ3ak s jellemzők le-

gyenek, ugy sem vihető ki a gyakorlatban,
annálfogva csak az a kérdés, hogy többé
vagykevésbbé hasonlítsanak-e más államok,
nevezetesen a szomszéd nyugatiak törvényeihez, melyekkel mi szorosabb érintkezésben vagyunk. Azon ellenvetést, hogy
külkereskedésünket és hitelünket illetőleg
lehetnek törvényeink azokéhoz hasonlók, de
a belkereskedés és hitel saját speciális törvényeket kell, hogy kapjon, nem ismeri el
az emlékirat alaposnak. Specificus belkereskedés, méginkább specificus belhitel, ma
már nem létezik. Kereskedés és hitel, mely
csak a geographiai határokig terjed és csak
azok közt mozog, ma már nem érdemli e
nevet sem; a szakadatlan váltói összeköttetés a termelő és fogyasztó népek, az export
és import, a földművelő és iparüző államok,
a tőke és előállító erő közt, ily korlátozást
nem ismerhet. A mi termény kereskedésünk
kiterjed egész Európára, tehát hitelviszonyaink is, mert a hitel lényeges kiegészítő
része a kereskedésnek. — Szükséges tehát,
hogy kereskedelmi hiteltörvényeink egyezzenek azokéival, kikkel üzleti összeköttetésben állunk. Ha nekünk olyan törvényünk
van, mint Hamburgnak, akkor a hamburgi
kereskedő szivesebben hitelez az itteninek,
mert tudja, minő törvények és törv. eljárás

biztosítják az Ő hitelezői jogát, mint, habár
jobb törvényeink volnának is, de előbb azok
milyensége iránt tudakozódni, és ugy hoszszu úton kénytelen magának megnyugvást
szerezni. Hogy mennyire vagyunk pedig a
külföldi hitelre utalva, annak bizonyitgatását feleslegesnek tartja az emlékirat. Hivatkozik az emlékirat, hogy ugy a személyi,
mint a dologi jogot illetőleg, már is számos törvényeink ugyanazon jogphilosophiai
alapra építvék, melyen az osztrák törvények
állanak. Azután kéri, hogy a váltó és kereskedelmi törvény, a váltójog és közjegyzői
intézmény, valamint a törvénykezési eljárás
tétessék egyenlővé az osztrákkal, illetőleg
léptettessék életbe itt is ugy, mint ott.
Sajnálandó, hogy ezen, koránsem magyar eredetű emlékiratban a pesti kereskedelmi gremiuu cosmopoliticismussal tüntetvén, voltaképen csak német szükkeblüségét
akarja takarni, mely tulajdonság régi baja

kereskedésünknek, a miért is az hazaivá,
magyarrá lenni soha sem tudott. Ebből kibontakozni csak legújabb időben buzdulnak
némelyek, de valóban nem a kereskedelmi
grémiumban. (Pol. hetilap.)
— (Iskolai értesítés.) A kecskeméti ref.
jogi tanintézet részéről hivatalosan értesíttetnek az illetők, hogy ezen tanintézetbe
szabályszerüleg bejegyzett magántanulók
vizsgái f. évi jul. 16-kától bezárólag ugyané
hó 18-káig fognak megtartatni. Kecskemét,
jun. 11. 1866. Csilléry Benő, ez idő szerinti
igazgató^tanár.
— (Érdekes történelmi munka) van kiadás alatt: „Geschichte der Wissenschaften
in Deutschland." II. Miksa bajor király
meghagyásából és segélyével kiadja a tudományok kir. akadémiájának történelmi bizottmánya .24. köt. Ára ivenkint 5 % kr.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .
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A „Jogtudományi Közlöny

kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintncr János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Gregnss Ágost, Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hnnfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Förovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényíiozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. Y. Tárgyalási terem.
Erdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
HHT* Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre (1866. januártól kezdve (leczemb. végéig) 8 ft., félévre (jul,—decz.) 4 ft.,
negyedévre (jul,—szept.) 2 ft. o. ó.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szára alatt.
Kiadó-tulajdonos Ileckenast G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

1866. évi folyam.

Pest, julius 10.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Az állam kötelessége a művészet iránt. (Greguss Ágosttól.) — Fejtegetések a házassági
jogköréből. (Folytatás.) Dr. Rentmeiszter Antaltól. — A Magna Charta. (Dr. Hegedűs Candidtól.) —
Tárgyalási terem. 13. Fenyitö Ítéletek a „Jogtudományi Közlöny" 14. számában ismertetett bűnügyben,
(Folytatás.) - Jogirodalom. 8. Franczia polgári törvénykönyv. — J o g - és államtudományi könyvészet.
— Különfélék.

Az állam kötelessége a művészet iránt. *)
(Greguss Ágosttól.)

A költészetet, zenét, szinészetet —
mert vissza nem utasíthattuk többé —
fölvettük nemzeti létünk jogosult tényezői közé; de a művészet többi ágát,
különösen a képzőművészetet, még mindig nem tekintjük egyébnek fényűzési
czikknél. Csak az a baj, hogy mig a
többi fényűzési czikkre, jóllétünk megrontásával pazarul fecséreljük vagyonunkat, a művészet irányában Moliére
Harpagonjánál is fukarabbak vagyunk.
Pedig épen ez a fényűzési czikk az, mely
— hogy a mai kor szavával éljek —
magát legjobban kifizeti. A tudomány
kimutatta s az élet bizonyítja, hogy a
művészet egyik legerősebb nemzetgazdasági tényező. Korunk Briaraeusának,
az ezerkaru iparnak, mennyi munkaalkalmat és munkaanyagot szolgáltat a
művészet minden egyes ága! Csak az
egy építészet például — pedig erről
csakugyan nem mondhatni, hogy jelenleg fénykorát éli — mégis a napszámosok és mesteremberek minő seregét
táplálja! S mily virágzók jólétben
azon országok és városok, hol a müvé*) Olvastatott a m, t, akadémia szakgyülésében,

1866. jun. 18.

szet virágzik! De a művészet nemcsak
előmozditja az anyagi termelést; maga
is részt vesz benne s közvetlenül is növeli a társadalom jólétét. Igy az öt
millió lakosú Belgiumban a művészi
termékek évenkint öt millió franknyi
forgalmat idéznek elő. H á t még az erkölcsi haszon, mely a művészet által
az emberiségre hárul s a pénzbelinél
ezerszerte nagyobb és fontosabb! A
művészet az emberiség leghatalmasabb
nevelője: leghatalmasabb, mert a sziv
által hat; és nevelő, mert — emollit
móres nec sinit esse feros — nélküle
csakugyan neveletlenség az ember
osztályrésze, s a lelkiismeret, ez az erkölcsi izlés, fogékonytalan marad. A
művészet tehát, mind anyagi, mind
szellemi tekintetből, kiváló mértékben
igényli az állam figyelmét és gondoskodását.
Ezen és hasonló eszmékre gerjeszt
azon értekezés, melyben egy száműzött
német, Pfan Lajos, a művészet helyzetét fejtegeti az állam irányában. Az
értekezés eredetileg hírlapi czikksorozatban, még pedig először francziául
jelent meg, — mert a szerző, számüze-

tése alatt, franczia iróvá is képződött vészeté szintén az, csakhogy az aesthe— „L'art et l'état," később németül tikai igazság, melynek neve szépség.
átdolgozva, „Die Kunst im Staat" czim Az érzés az aesthetikai synthesis, a
alatt *).
gondolat a tudományos analysis utján
P f a n értekezése külföldön méltó el- mutatja f ö l az igazságot. De a tudoismerésben részesült, bennünket ma- mány csak holttestet ismer, s az élet
gyarokat pedig annál inkább érdekel- jelenségei már megszűntek, midőn a
het, minthogy a művészet ápolásában boncztanár hozzálát vizsgálatához; a
még nem haladtunk annyira, mint művészet ellenben az élő teremtményt
Franczia-és Németország. Nálunk mind- érteti meg, állandósítja folytonosan átössze két müintézet, a pesti és kolozs- alakuló jelenségeit, megragadva ezekvári nemzeti színház, áll országos vé- nek váltogatva el- és föltűnő, szinte
delem alatt (mert a nemzeti muzeumot észrevehetlen nyomait, melyek a legvoltakép müintézetnek nem tekinthet- pontosabb másolatban is elvesznek.
jük). Tudományos akadémiánk van Ezen jelenségek foglalata eredményezi
m á r ; de mennyire vagyunk még azon az aesthetikai igazságot vagyis mii véidőtől, midőn művészeti akadémiánk is szi eszményt. Az eszmény csak az
lesz, mint a franczia académie des beaux igazzá lett valóság; az érezhetővé lett
artsl De hiszen még a német festész- igazság, a képpé lett eszme: eszmekép.
akadémiákhoz hasonló intézeteink, sőt
A művészet tehát először is múlhacsak országos rajziskoláink sincsenek 1 tatlan az igazságkiteremtésére, mert ő
A hazai művészet előmozdítása végett szabaditja föl az eszmét; múlhatatlan
alakult intézeteink egytől egyig magán továbbá az igazság kiképzésére, mert
vállalatok, részvényes egyletek. A Kis- kiegésziti azt az által, hogy érzésünkbe
faludy-Társaság, mely uj alapszabály- hozza, holott a tudomány csak gonzatába a költészet mellé az összes mű- dolatunkba hozhatja. A tudomány az
vészet ápolását is fölvette, még maga igazságnak mintegy életrajzát irja meg,
sem országos intézet.
a művészet pedig arczképét.
A kép valamely tárgy érzéki elsaÓhajtandó tehát, hogy valahára
törvényhozásunk is fölvegye a művé- játítása, az eszmény a kép értelmi megszet ügyét, és pedig annál sürgősebben, süritése; a művészet pedig az eszmény
mivel, ha valahol, hazánkban — igazán érezhető ujjáteremtése. A művészet a
mondhatjuk — még hiányzik mindaz, tárgynak az érzékeken keresztülvánmire az államnak, művészet dolgában, dorlása, eszméletünkben összefoglalása
s a valóságban, lényegét nyilatkoztató
szüksége van.
Időszerűnek látom ennélfogva, Pfan fensőbb alakban való újjászületése: a
Lajos értekezését, a művészet országos még érzékiségben leledző igazság első
előmozdítása szempontjából, rövid is- vázlata; a még érzésbe fogúit gondolat
mertetésben a tudomány Ítélőszéke elé első állomása.
terjeszteni; — hiszen a tudomány a
Az emberiség történelme voltakép
művészetnek úgyis ikertestvére.
az igazság történelme levén, természeA tudomány czélja az igazság; a mii- tes, hogy a művészetnek, mely az igaz*) Megolvasható szerzőnek összegyűjtött tanul- ság egyik fő nyilatkoztatója, fontos
mányai között, melyek szintén kétféle kiadásban, szerepe van benne. Legelőször is, a valfrancziául és németül jelentek meg. (Études sur lás szolgálatába szegődik, mely —

l'art. Bruxellea. 1862. — Freie Studien. Stuttgart.
1866.)

úgymond szerző — nem egyéb, mint

Az emberi természet önkényt az eszme
és eszmény termelésére levén inditva,
ebbeli működése magától az igazság
felé hajtja, tehát lényegénél fogva tökéletesíthető, megváltott és szentesitett; nincs szüksége megváltóra, s az
eredendő bűn blasphemia. A rosz csak
oly erő levén, mely a jót szüli, az erkölcsi világ immanens törvény kényszerűségénél fogva halad, s nincs szüksége se kegyelemre, se szentségre, hogy,
az igazság segélyével, erényre és boldogságra jusson. Az igazságszolgáltatás, mint a mely nem előleges törvényen, hanem az egyéni meg együttes
eszmélet közötti viszonyon alapul, absolut elméletképen föl nem állitható. A
kényszerűségtől a szabadsághoz vezérli az embert, s ennélfogva gyakorlati föladat, mely minden összeütközéskor előáll, s teljességgel nem büntetés,
hanem egyesegyedül kiegyenlités utján
oldható meg. Az erkölcsi érzék nem levén külön szerv, hanem két működés
egyengetése, nem nevelhető se hit, se
parancsszó által, mert e kettő csak a
meddő dogma tekintélyét állitja az
eszmélet termékeny önkormányzata helyébe. Az eszmélet, mely érzésből és
gondolatból áll, csak az aesthetikai és
dialektikai igazság által tehető erkölcsössé, mert csak e kettő hat belsőnk
alapműködéseire, mely az akaratot
szüli. A jó, vagyis az erkölcs, mely nem
egyéb, mint a szépnek és logikainak
egysége, csak az értelmet fejtő tudomány s az érzelmet fejtő művészet által
eszközölhető.
Az államot tehát nem csupán a tudomány,hanem a művészet ápolása is illeti.
Kell pedig a művészetet ápolnia
nemcsak, mint erkölcsfejtő, hanem mint
gaztfagitó eszközt is, mint iparágat:
mert a művészet azon iparág, mely minden másnál több értéket termel s minkező okoskodás alapján állapit meg. den másnál kevesebb beruházást kiván,

eszméletünk két erejének, az érzésnek
és gondolatnak, mielőtt külön válnának,
eredményezője. Mihelyt az eszmény és
eszme teljesen külön válnak,a vallás helyét a szabad akarat foglalja el. E szerint
a vallás az ösztön civilisatiója, valamint
az ész a szabad akarat civilisatiója.
Minden civilisatió a vallásból származik, mikép minden élet a tojásból; de
a tojásnak szét kell törni, midőn a teremtmény növekszik. A vallásban még
tökéletlenül együtt vannak a szellemi
eszközlések, tudomány, művészet, igazságszolgáltatás; a bölcsészeti szemlélkedés alkotja meg a hittant, a költészet
a szent történetet, az épitészet a templomot, a szobrászat és festészet az istenség képét, az igazságszolgáltatás az
erkölcsi szabályokat, a zene az isteni
tisztelet egy részét. A vallás alapja
ugyan az eszmény; de a vallásos művészet mégis ellenmondás, mert a mig
az eszmény vallásos marad, azaz a jelképhez tapad, voltaképi művészetet
nem szülhet; mihelyt pedig ez megszületik, megszűnik vallásos lenni, mint a
Renaissance kora is bizonyitja. A szent
történetben csak annak van aesthetikai
becse, a mi tisztán emberi, s a művészet nem azért talál bennejeles tárgyakat, mert vallásos, hanem ámbár vallásos; a Renaissance a vallásban csak
a szent történetet nézte, s a szent történetben csak az emberiség történetét
festette. A művészet történelmi föladata
tehát az emberi szép előtüntetése, mert
csak ez nyújt lehetséges eszményt.
A művészet, teljesitve történelmi
feladatát, előkésziti társadalmi működését. A gondolatot külön választva a
képtől, a képet aesthetikai eszménynyé
fejti ki, melyet is, mint érezhető igazságot kell előállitania: s igy a művészet,
a tudománynyal együtt, az emberiség
erkölcsi nevelője, — mit szerző követ-

tökét nem is emészt, s összes költsége
jóformán csak a munkás fentartása.
S a művészet nemcsak iparág, hanem egyszersmind számtalan egyéb
iparágak főiskolája, melyeket ö éleszt,
s melyek nélküle elvesznek. Nézzük
csak az eredeti müvek sokasitására s
végrehajtására szolgáló mesterségeket.
Hány milliót hajtanak az épületeket
ábrázoló festmények, rajzok, metszvények! hányat a bronzban vagy gipszben utánzott szobrok! hányat a lemásolt , fényképezett, rézbe, aczélba
metszett, kőre, fára rajzolt festmények!
hány milliót hajt a szinmüvészet, mely
egymaga a szinészek, énekesek, kardalnokok, statisták, zenészek, diszitök,
gépészek egész seregét táplálja! hányat
hajtanak a zenemüvek, melyeket színpadokon és zenedékben, hangversenyeken és közhelyeken száz- meg százszor
ismételnek! hányat a zenemüvek és
változataik kinyomatása! hányat a zongorák, orgonák, hegedűk s egyéb hangszerek készítése! hányat az irodalmi
müvek kiadásai, melyekből ismét a
könyvárusok, nyomdászok és könyvkötők egész serege él! Nem igen találni
iparost, kinek oly fényes üzletei volnának, mint Homér, Virgil és Dante,
Shakespeare és Moliére, Goethe és
Schiller, Haydn, Mozart és Beethoven
uraknak és társainak. Ezek szilárd házak, melyek századokon át virágozni
fognak, s nem kell tartaniok se háborútól, se ínségtől.
A művészettől függnek továbbá az
úgynevezett iparművészeti ágak is,
a müasztalosság és esztergályosság,
agyagfestés, üveggyártás, fémöntés,
ötvösség, ékszerészet, a szövés mindenféle nemei, s mindazon mesterségek,
melyek a diszités rovatába tartoznak.
Mindezek csak u g y virágoznak, ha
maga a művészet él és halad és közli
velők tüzét és ízlését.

Szóval a művészet ugyanazon szolgálatot teszi a mesterségeknek, melyet
a tudományos elmélet a technikai ösmereteknek.
Melyik alegkiterjedőbb s gyümölcsözőbb iparág? A melynek legkevesebb
anyagra s legtöbb munkáló észre van
szüksége. Ez pedig a művészet. A művészet a munka par excellence, a legfőbb ipar.
A hasznossági iparágak korlátoltak,
s a kinálat növekedtével csökken keresettségök; a művészet ellenben korlátlan, s minél többet kinál, annál
keresettebb: mert a jóllakott embernek
nem kell többé étel, sem a fölruházottnak öltözék; de lelkünk kielégítésére
sohasem kívánhatunk eleget. Minél
többet termel a művészet, annál több
vevőt szerez. Az állam tehát az ipart is
leghathatósabban előmozdítja, ha a művészetet ápolja.
Mindent összefoglalva: a művészet
az iparos és nemzetgazdasági haladásra
szintoly mulhatlan, mint az erkölcsire.
Mivel pedig a művészet nem az
iskolákban és akadémiákban gyarapszik, nem elég rajziskolákat és festészakadémiákat állítani; hanem dolgot
is kell adni a művésznek.
De az állam nemcsak a művészek
kedveért van. Az állam főfeladata s
létoka a nép fölnevelése: ennélfogva
kötelezve van a közoktatásra. Az erkölcsi nevelést azonban, mint szerző
fejtegeti, a művészet kezdi és végzi,
mert ha, úgymond, a vallásból, melyet
az emberiség nevelőjének szokás mondani, levonjuk az erkölcsöt, mely mint
igazságszolgáltatás az állam törvényhozásába ment át, és le a dogmát, mely
visszatért az ábrándvilágba: nem marad egyéb, mint az eszményi elem,
mely minden vallás alapja, de mely
nem is egyéb, mint maga a művészet,
(Vége következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)

III.

Gratian első tétele szerint a személyben, és annak rabszolgai állapotában való tévedés zárja ki a házassági
consensus lételét.
A servilis conditioról később és
más összefüggésben fogunk szólni;
miért itt arra szoritkozunk, kimutatni,
mit ért Gratian személybeni tévedés
alatt, miként magyarázta szavait a tudomány és minő alkalmazást nyertek
szavai az egyháznak jogképzö közegei
által.
Ha szem előtt tartjuk, miszerint a
házasság csak egy, személyisége szerint
bizonyos és meghatározott egyénnel
köthető, hogy ehhez a csupán általán
s határozatlanul kinyilvánitott szándék, valakivel, avagy bárkivel házasságra lépni, elégséges nem lehet, a jog
terén minden csak elvont átalánosságban, azaz alapjok és tárgyuk szerint
határozatlan és meghatározhatlan kötelezési Ígéretek, minden hatályt és
sikert szükségképen nélkülözvén; —
tekintve továbbá azt, hogy az akarat
nak, mint már fentebb mondatott, azon
tárgygyal kell külsőleg találkoznia,
melyre bensőleg volt irányozva: világos, hogy Gratian szavai mindenekelőtt azon esetre czéloznak, midőn az
egyik vagy mindkét fél is, a másiknak
egész egyéniségét eltéveszti, gondolatában mással felcseréli; midőn talán
személyesen jól ismerve a házastársul
venni kivánt egyént, annak helyében a
szövetkező fél, mert világtalan, vagy
meghatalmazott általi házasságkötés
forog fen, vagy valamely csellel, például
a mennyasszony elfátyolozása által
rászedetve egészen mással adatott össze.

Non enim consentit inhanc sed in eam,
quam putabat esse, mondja szabatosan
és találóan Gratian. — H a tehát A a
B-t szándékozván elvenni, a bármi
okból jelenlévő C-nek declarálja beleegyezését, házasság nem jön létre,—tárgyát nélkülöző levén azon consensus,
mely bár külsőleg végrehajtva, mégis
minden valóság és lényegiség nélküli*). — A házasság nem véletlenül
jelenlévő hanem határozott akarat tárgyává lett s egyenesen kiszemelt személylyel köttetik.
Azon az egyszerű lehozatal ellen
régebben felhányt ellenvetés, mintha
az akaratnak itt mint komolyan nyilvánítottnak m á r csak azért is sikeresnek
kellene lennie, mivel annak nem benső
indokai, hanem nyilván vált megismerhetősége teszik azt a jog tárgyává, alig
érdemel komoly czáfolatot, mert nem
kell felednünk, hogy nem az egy
oldalról bármily határozottan kijelent e t t , hanem a két részről Öszhangzólay
létesített akarat hajtja végre a házassági frigyet. — A fentebbi esetben A
a B-t óhajtja elvenni; ezen akaratával csak B-nek ugyanazon
akarata
lehet öszhangban; már pedig nem ö,
hanem egy harmadik személy fogadta
el A. akaratnyilvánítását és tette magáévá.
A felidézett eset felvilágosítására
Gratiant követve sok iró, köztük már
Aqu. Sz. Tamás, az ó szövetségből
ismeretes példára hivatkozik, midőn
*) Zallinger ( I n s t . jur. eccl. A u g . Vind. 1793.
lib. 4° tit. 1. §. 38.) e szavakban fejti meg ez esetet:
Sane error personae id involvit, ut, qui errat, duplicis individui cognitionem habeat,, in quorura alterum tendit jntentio contrahentium, in alterum
executio contractus.

Jakab Rechel helyett, kit ismert, ennek
testvérét, a fátyolfedetten elébe vezetett Leát kapja feleségül. — Ezen házasság t e h á t elején semmis lévén, csak
a tévedés felfedezése után, szabadó;i
megujitott beleegyezés által válhatott
érvényessé, mire szükség nem lett volna, ha a közbejött tévedés házassággátló ereje nem áll kétségen felül. —
Gratian maga (Caus. 29. qu. 1.§. 3.) igy
emlékezik ez esetről; Sed objicitur:
Jacob non consenserat in Liam, sed in
Rachel; septem siquidem annis pro
Rachel servierat. Quum ergo eo ignorante Lia esset sibi supposita, non
fűit conjugium inter eos, si error personae consensum excludit, quia, ut dicturn est, non in eam consenserat sed in
Rachel. His ita respondetur: Consensus alius est praecedens,
alius subsequens. Praecedit consensus, quando
ante earnalem copulam in individuain
vitae consuetudinem uterque consentit;
subsequitur, quando post concubinalein
sive fornicarium coitum consentiunt in
idern. — Jacob ergo et Liam non fecit
conjuges praecedens consensus, sed subsequens. — Helyesen jegyzi meg ezen
helyhez Knopp (i. m. 21. lap.), miszerint, ha Jakabnak Leávali szövetkezése
feltétlenül érvénytelen is, mégis, ha
ugyanazon jogi cselekmény közte és
Rachel közt hajtatik végre, ez teljhatályu házasság maradandóit volna, az
utóbbinak személyes tulajdonságai és
külső viszonyai körül netán közbejöhetett bárminemű tévedés vagy megcsalattatás esetében is; - Jakabnak tehát
Rachel, kit elvenni vélt, midőn Leát
adák helyette, igazi hitvese leendett,
ha őt szegénynek, testre és erkölcsre
satnyának találja is, midőn gazdagnak,
a szépség remeke és női erények mintaképének remélte.
Hogy az error personae, melynek
lényege az imént felhozottakból látha-

tólag az elvenni szándékolt fél személyének mássali felcserélésében keresendő, házasságbontó akadály, kezdettől
fogva az egyház öntudatát visszatükröző törvényhozás, tudomány és gyakorlat ritka egyetértésben tanusitják. *)
A sok iró közül elég legyen itt
Aqu. Sz. Tamásra hivatkozunk, (Suppl.
III. part. Summae theol. qu 51. art. 1.)
ki, a scolasticus bölcsészet megalapítója, öt mindenek fölé emelő éles dialektikájával és finom taglalással az
error mint házassági akadály ellen felhozható érveket e következő tanfejtéssel dönti meg: Respondeo dicendum,
quod quidquid impedit causam, de sui
natura impedit et effectum similiter.
Consensus autem est causa matrimonii
ut dictum est qu. 45. art. 1. E t ideo
quod evacuat consensum, evacuat matrimonium. Consensus autem voluntatis
est actus, qui praesupponit actum
intellectus. Deficiente autem primo,
necesse est defectum contingere in secundo. E t ideo quando error cognitionem impedit, sequitur etiam in ipso
consensu dtfeetus;. et per consequens
in matrimonio. Et sic error de jure
natúr ali habét quod evacuet matrimonium. — Sz. Tamás tehát azt tanitja,
mert a tévedés akadályozza a megismerést, akadálya lesz a conscnsusnak is;
miként Jákob meg nem ismerhetvén
Leát, vele nem szövetkezhetett, mig
tévedése tartott.
Az egyház törvényhozása és törvényszéki gyakorlata köréből v e t t , a
megállapított tanelvet igazoló határozmányok fejtegetéseink folytában más
helyen fognak felidéztetni.
Mindazokban, miket eddig a személy beni tévedés körül a kanonjog álláspontjából felhoztunk, a római jogelveivel is annyiban vagy unk öszhangzásban,
*) Az ide vonatkozó irodalomra utal Schulte i.
m. 105, lap. 3) al. jegy.

Hogy pedig házasságkötésnél a fő,
a mennyiben ezek szerint is polgárjogi
szerződések kötésénél csupán azok fö sőt egyedüli tárgyat maguk a szövettárgya t>_-kintetébeni tévedés eredmé- kezők képezhetik csak, eléggé világos.
nyezheti az érvénytelenséget. *)
különösen ki van matatva, hogy a magánjogi kötéséknél is a személyek azonosságábani tévedés
*) Lásd Savigny Beilage V I I I . N r . 9. — mint lényeges mozzanat jöhet kérdésbe, és a szerzőÁradt's: Pandekten §. 237. in fine §. 238, 239. dés minden hatályát megszüntetheti.
(Folytatása következik.)
1-ső pont alatt. Ez utolsó Helyen idézett pontban

A Magna Charta.
(Dr. Hegedűs Candidtól.)
,,This irón barons ware the gvardians of the people and three
words of her barbarions latin ,,nullus homo liber" a r e worth all
t h e classics."
Chatam.

A nemzetek történetében vannak bizonyos pillanatok, melyek mig egyrészt egy
leélt korszak zárkövét képezik, másreszt egy
uj, az addiginál nagyszerűbb kor kiindulási
pontjául szolgálnak. Ily válpontokon eseményeket jegyez fel a történelem, melyek az
illető ország s kor sziik határain átkelve,
nem ritkán késő századokra s távol vidékekre kihatnak s az emberiség világéletében
az egyes nemzetek között észlelhető kölcsönös visszahatásnál fogva idővel sokkal nagyobb horderejüeknek bizonyulnak , mint
sem a szereplő egyéniségek a cselekvés pillanatában csak távolról is gyanithaták.
Ily vál- s kiindulási pont Angolhon s
közvetve Európa történelmében azon ünnepélyes békealku, melyet Földhagyott János
angol király fegyverben egybesereglett báróival 1215. évi sz. Ivánhó 15. napján Runnymede mezején kötött, s melynek irásba
foglalt czikkei képezik a Magna Chartát.
E nevezetes — hazai arany bullánknál
csak két évvel idősebb — oklevél világtörténelmi jelentősége azon sajátszerű körülménynek tulajdonítandó, mi szerint jóllehet
első sorban csakis az ősi angol-szász jog
megszilárdítását czélozza, alapját veté meg a
méltán bámult britt alkotmánynak, mely
midőn a X V I I I . század végén kitört mozgalmak árjai által uj pályákra sodort nemzetek, az uj eszméknek az államban megtestesülésére uj alakzatokat kerestek egész
Európában, — hazánkat kivéve — az ujdon
uj alkotmányok kisebb nagyobb mérvben
sikerült élőképévé vált, sőt hazai alkotmá-

nyunkra is, tovább fejlődésének legújabb
stadiumában, — a képviselet, parliamentarismus és esküdtszékek megkisérlett honosítása által — jelentékeny befolyást gyakorolt.
Reánk, Magyarország fiaira azon átalános érdeken kivül, melyet a Magna Charta
minden az államalakulások történeti fejlődését tanulmányozó főben kelt, még azon
különleges érdekkel Í3 bir, miszerint hazai
ősi alkotmányunk talpkövével Jeruzsálemi
András arany bullájával nemcsak egy korból a X I I I . század első negyedéből való,
de keletkezésére, tartalmára s következményeire nézve is számos érintkezési pontot
nyújt.
Valamint hazánk Sz. István koráig, ugy
Angolhon is Hódító Vilmos trónra léptéig
1066-ig inkább szövetséges mint szorosan
vett állami egységes szervezettel birt. *) Az
angol-szász királyok, — valamint a magyar
ősvezérek, — hatalma békén gyenge, csak
háború idején volt egész teljében érvényesíthető. Születési aristokratia nem létezett,
a nemzet zöme szabadokból s kisebb nagyobb mértékben jogaikban megszoritott
jobbágyok s szolgákból állott. Azok Angliában a hódító angol-szász, ezek a régi britt
nép sarjaiból álltak.
Valamint hazánkban azon idegen származású lovagok, kik Wenczelin vezénylete
alatt a veszprémi csatában (998-ban) Kupa
*) L. Horváth Magyarország t ö r t é n e t e 1842.
I. k. 36.
Fischel Verfassung Englands.

vezért legyőzték, a magyar, ugy képezik
azon franczia s normann grófok s bárók, kik
Hóditó Wilmos zászlai alatt 1066. okt.
13-án.HastingsnálHarold hadait szétverték,
a később oly katalomra vergődött angol
aristokratia alapját s az uj királyság legszilárdabb támaszát; ezek s az akkor már
hatalmas papságra támaszkodva kisérté meg
Hóditó Vilmos valamint Sz. István is az
országot egységes szervezetű állammá szervezni, mely a hűbéri eszméknek mindazáltal
inkább alakzatait mint lényegét fogadta el.
A király és fővezér, országnagyai, alvezérei
valamenyi szabad, a király hadköteles vitéze
vala. A miles szó angol s Magyarhon régi
deákságában szabad, fegyverviselő nemest
jelent.
Mily szilárd alapokra volt ezen szervezet
fektetve, fennen tanúsítja azon körülmény,
hogy a honszervezők halálára csakhamar
bekövetkezett belzavarok az ország szervezetét, az általuk adott alkotmányt alapjában m e g nem renditheték.
A z idők folytában azonban a társadalmi
viszonyok lassankint s észrevétlenül átalakultak. A z eleinte i d e g e n származású aristokratia idővel a nemzet nyelvét, szokásait
vette fel, az idegen kalandorok ivadékai
honfiakká váltak, büszkébbek születésük
helyére mint azon fajra, melyből apáik származtak. M i g azonban hazánkban a Sz. István
által alapitott aristrokratia gyenge királyok
alatt , a várjószágokat elsajátítván, nagy
földbirtokára támaszkodva II. András korában oligarchiává fajult el, s a haza egységét
képviselő királyság hatalmát zsibbasztva a
köznemesség elnyomására használta fel bitorolt hatalmát, addig az aránylag kisebb
terjemü hűbéresekre (estates) szorított angolnormann aristokratia, az önkénykedő királyok zsarlásai ellen, a köz szabadok segélyére szorult s csak azáltal, hogy ezek
jogainak védelmére kelt síkra, bírta saját
jogait, társadalmi állását megtartani s magának az államban vezérszerepét biztosítani.
Midőn arszlánszivü Richárdnak a levente
kor dicsfényében r a g y o g ó csillaga letűnt, s
testvérje János 1199. apr. 6. öcsének Arthur
herczegnek jogait bitorolva trónra lépett, az
országot Richárd hosszú távolléte folytán
zilált állapotban találta, magapedig nem volt
azon egyéniség, mely a bomladozott viszonyokat rendbehozni képes lett volna. Ural-

kodni v á g y ó erőszakos szelleme, erélytelen,
ingatag jellemmel párosult kicsapongásai,
erőszakoskodása csakhamar gyülÖlté tevék.
Midőn bátyjának fia Arthur herczeg fogságba
esvén, Rouenban rögtön meghalt s a nép János öccsének megöletésével vádolá. Fülöp
Ágost franczia király János és Arthur
franczia hübéreinek ura — igazolás végett Jánost maga eléidézte, ki midőn meg
nem jelent, makacsságból gyilkosnak Ítéltetett, franczia hübérei pedig elkoboztattak. A l i g azonban, hogy ebbeli ügyét a
sz. atya segélyével rendbe hozá, a Canterbury érseki szék betöltése körül védőjével is viszályba került. A canterburyi
érseki szék választás utján volt betöltendő, egyrészt a püspökök, másrészt az
ágostoni szerzetesek rendje igényelte magának a választási jogot. János a püspökök
felé hajolván, az Agoston-rendü szerzeteseket zárdáikból elűzte, vagyonukat pedig
elkobozta. Ezek panaszára III. Incze római
pápa az angol egyházban keletkezett villongásoknak véget vetendő Langton Istvánt
nevezte ki érseknek, kit azonban János király elismerni vonakodott, mire az ország
egyházi átokkal sújtatott, János az egyház
kebeléből kizáratott s jobbágyai hűségi kötelmük alól feloldatván, az egyházi átok
hatalomkarrali végrehajtásával 1209-ben a
franczia király bízatott meg. Ezen végletben
nem maradt Jánosnak más menekvése, mint
koronáját Sz. Péternek felajánlani s nyilván
bűnbánatot tevén, koronáját évi 1000 marka
fizetés mellett pápai hűbérül elvállalni. —
Ezen megalázás megmenté koronáját, de
tekintélyét is végkép aláásá. Midőn sülyedt
tekintélye daczára erőszakoskodásai és zsarlásaival fel nem hagyott, a főurak szövetséget
kötöttek ellene, várait elfoglalák s már 15
angol mérföldnyire hatoltak Oxfordhoz, hol
akkor a király székelt. A nép tömegesen
csatlakozott a nagyokhoz, kik, midőn a király sarczolásai miatt elégületlen London
városának szabadalmait biztositák, Fitzwalter Róbert marsalljuk vezérlete alatt csakhamar Londonban tárták ünnepélyes bevonulásukat. A dolgok ily végletében, János
a pápa ügyes legatusa Pandolfo mester s
Langton István canterburyi érsek tanácsának engedve, békealkudozásokba bocsátkozott a szövetséges rendekkel s látván erejüket, az eléterjesztett kérelmi pontok legna-

gyobb részét elfogadta a róla Runymeden,
egy Windsor és Stains közti mezőn kiadta
azon szabadságlevelet, mely azóta maiglan
az angol alkotmány számtalanszor megsértett, de mind annyiszor ismét helyreállított
palladiumát képezi.*)
Mint majdnem minden középkori diplomatiai okmány, s mint arany bullánk, a

Magna Charta is barbár szavakkal vegyitett deák nyelven volt kiadatva; egyik eredetije maiglan őriztetik a lincolni püspökség
levéltárában, mig arany bullánk valamenynyi eredetije, ha csak a vaticani levéltárban
nincs elrejtve, — mind elveszett. Tartalmára sokkal terjedtebb s részletesb, mint az
arany bulla, de főelveiben s czéljaiban majdnem azonos.
*) L. Goldsmith History of England. Paris 1861.
(Folytatása következik.)

70. s köv. lap.
*

'

.

Tárgyalási terem.
13. Fenyitö-ítéletek a „Jogtudományi vásár alkalmával újra pénzt kért Vasstól,
de Vass csak augusztusi vásárra ígért neki
Közlöny" 14. számában ismertetett
pénzt, ez alkalommal pénztelenségének igabűnügyben.
(Folytatás.)

6-or. Harmadrendű vádlott Tolvaj Imre
N. és QQ., ugyszinte ennek fia Tolvaj István N. és RR., valamint Tolvaj Imréné szül.
Kovács Borbála O. és SS. alatti Önvallomásaikból kiderül még az is, hogy másodrendű
vádlott Lakatos István Tolvaj Imrét az
antali csűr meggyújtására is felszólitván,
miután Tolvaj Imre azt megtagadta, de a
tüzet sávolyi útjában látta volna, ebben
egyenesen Lakatos István cselekményére
gondolt; ebből tehát hasznot akarván húzni,
1860. október havában beküldte István fiát
Vass Ferenczhez oly szóbeli egyszersmind
írásbeli utasítással, hogy adja ki magát antali bojtárnak, ki a gyújtogató Lakatos Istvánt rajtakapván, ez előtte megvallotta,
hogy a gyújtást Vass Ferencz rendelte, és
követeljen Vasstól 400 pftot, mert különben
a dolgot feljelenti. Tolvaj István eljárván
megbízatásában s az irott levelet átadván,
Vass Ferencztől, miután az összeget sokallotta s figyelmeztette, hogy annyi pénz mellett rajta is veszthetnének, s vele próbairást
is tétetett, csak 75 vftot kapott. Karácsony
előtt két héttel pedig apja utasításából
40 pftot, karácsony szombatján ismét 8 pftot
hozott, mikor Vass Ferencz által a további
kéréstől el is tiltatott. Ezek után Tolvaj
Imre vallja, hogy elfogyván a pénze, 1861.
farsang táján személyesen ment be Vass
Ferenczhez s tőle 100 pftot követelt, különben a zabzói és antali tüzet feljelenti; mire
Vass Ferencztől 81 pftot kapott. 1861. virág-

zolásául adósainaknévsorát olvastafel előtte.
Augusztus havában bemenvén Vasshoz,
20 pftot kapott, 8 ekkor általa a Szakai uj
csűrének felgyújtására szólittatott fel. D e
vádlott hozzáférhetlenségét tette kifogásul,
s Vass Ferencz kiviteli tanácsaira sem hajlott, s Vass Ferencz azon kérdésére, van-e
Antalon Szakainak valamije? azt felelte,
hogy két kazal zabja és egy kazal rozsa van
ott. Erre Vass Ferencz oda nyilatkozott: „no
azt kell megpörkölni s kapsz 150 ftot", ezen
megbízatást tehát Tolvaj Imre elfogadván,
1861. szept. 8-kán éjjel Szakai Antalnak az
antali pusztán a szabadban állott két kazal
zabját gyufa és tapló segítségével a rozskazalnak megkímélése mellett tettleg meggyújtotta. Ezen cselekmény, melyből T .
alatti felszámítás szerint 995 ft. 95 kr. kár
származott, tárgyilag Szakai Antal TT.,
tömöri Bodor István 3L. és
Trecskó Már«
ton3F. alatti tanúvallomásai altal is teljesen
igazolva van, s miután ezek szerint e helyen
senkisem járt, senkisem foglalkozott, s igy
a zabnak gondatlanság vagy véletlenségbőli
meggyúladása teljes lehetetlen volt, s a tűzhelyen a gyújtóeszköz maradványa is megtaláltatott, ezen tüzet is egyenesen gonoszszándékú gyújtásnak kell tekinteni. Vallja
továbbá Tolvaj Imre, hogy ezen gyújtásért
egy szerdai napon Vasstól a rimaszombati
utczán, hová őt maga után intette, egy papirosba begöngyölt 60 pftot kapott, de később Vasstól a rozsnak megkimélése miatt
szemrehányást nyert. Tolvaj Imre tehát ezen
beismert s ekép tszerüleg bebizonyított cse-

lekményei által a gyújtogatás bűntettében alkudozások és egyezkedések tárgya lett,
egyrészt mint közvetlen tettes, másrészt daczára mégis a szembesitéskor szemébe
pedig, mennyiben Lakatos István által elkö- ismételt büntársi vallomásoknak, átalában
vetett antali gyújtásból tudva nyereséget tagadja a vádbeli tényeket s azoknak körülhúzott, mint bűnrészes, nemkülönben Tol- ményeit, különösen pedig tagadja a gyujtásrai
vaj István Lakatos István bűncselekményé- csábítást, felbérlést s jutalmaztatást, s Tolből tudva hasznot és nyereséget húzván, vaj István 4-ik r. vádlott ismerettségét s
saját beismerése szerint gyujtogatásbani nála létét, tagadja a kárvallottakhozi ellenrészvét bűntettében lett bűnös. 5-dik rendű séges viszonyát s I. K. és O. O. alatti ön
vádlott Tolvaj Imrénő szül. Kovács Borbála vallomásában Lakatos István, Tolvaj Imre,
bűnössége tárgylag és anyagilag O. és SS. és István bűntársaknak őt terhelő vallomását
alatti önvallomása által van megalapítva és igaztalan koholmánynak állitván, cselszöbebizonyítva, hol Tolvaj Imre és István val- vénynek s az ő megrontására működő
lomásával összhangzólag beismeri, hogy titkos kezek bűnös szövetségének mondja.
férje és Lakatos István közötti bűnös szö- Mivel azonban Lakatos István, Tolvaj Imre
vetségről tudomása volt, hogy férjével és és Tolvaj István bűntársak önvallomása
Lakatossal a gyújtás idején férjével és La- mindenben az elkövetett bűntények helyére,
katossal Rimaszombatban járván, abból vala- idejére és módjára, átalában pedig minden
mint Tolvaj István és férje által hordott körülményeire nézve megegyezik, az , a
többi pénzekből is tudva részesült, ezáltal bebizonyított tárgyilagos tényálladékkal
pedig a gyújtogatási részvét bűntettében Összhangzásban van, mivel önvallomásaibűnössé lett.
katszabadon a bűntények körülményes részleMi nézi első vádlott Vass Ferencz bű- tezése mellett lánczolatos összefüggésben
nösségét: Vass Ferencz 2. 3. 4. rendű vád- határozottan adták elő, a mellett hosszabb
lott vallomásaiban az általok elkövetett nyomozati fogságuk ideje alatt is állhatatogyújtogatási bűntények tervezésével, szer- san megmaradváu, azt V^ss Ferencznek
vezésével s dijaztatásával terheltetvén, jól- szemébe is ismételték, és oly ténykörülmélehet beismeri Vass Ferencz, J. K. 0 0 . nyekről is egyezőleg vallanak, melyeket kialatti önvallomásában, hogy Lakatos Ist- hallgatásuk előtt előre be nem láthatván,
vánt és Tolvaj Imrét még az apáti pusztai összebeszélniük s elkészülniük nem lehetett;
haszonbérlet ideje alatt ismervén meg, mint mivel ünvallomásaik a bűntények körülmélegszoniszédosabb mesteremberekkel és pe- nyei iránt szerzett tapasztalatokkal üsszdig az elsővel kovács- az utóbbival kőmives- hangzásban vannak, s úgy őket magukat
munkát dolgoztatott, hogy Lakatos Istvánra terhelő, mint egyéb lényeges egyes ténymár ez óta is fejszctisztitást bízván, e vég- körülmények a nyomazati iratokkal igazolből nála rimaszombati lakásán in ötször tatnak; mivel a gyújtogatás egyes ismétlési
vagy hatszor megfordult, de mindig kovács- esetei egyenkint, az összes részcselekmények
munka végett; épen egyszer 45 frtot kért pedig három bűntárs által erősíttetnek, úgy
kölcsön, Tolvaj Imre pedig pénzkölcsön- hogy az erősitett tények nem csak egymáskéréssel R.-Szombatban többször jelent meg sal nem ellenkeznek, hanem egymással szonála, mindig eredménytelenül, — egyszer, ros egybefüggésben állanak; vádlott bűnmidőn pénztelenségének igazolására s tőle társakról pedig előéletük s gyanús jellemük
könnyebben szabadulandó, adósainak névso- folytán a bevallott bűntények elkövetését
rát olvasta fel előtte, máskor pedig 1861. alaposan feltenni lehet, és mivel vallomáév farsangján, midőn Samarjai Károlytól suk a honi büntető-gyakorlat első r. 32. és
tehenet vásárolt hitelben ; elismeri, hogy az 40-ik czikk törvényes kellékeivel ellátva léapáti pusztán hagyott takarmány, a telelt vén: annálfogva ekkép minősített önvallomarhaszámhoz képest felesleges volt, s hogy másuk nem csak saját maguk ellen általuk
annak fel nem használt részét árulta; hogy beismert bűncselekményekre nézve bir töra haszonbérlet ideje alatt közte és a birtok- vényes bizonyító erővel, hanem egyszerstulajdonosok közt több oly kérdés merült mind és pedig mivel honi büntető-gyakorfel, mely csak biróságilag döntethetett el, s latunkl. R. 23. és 35-ik czikk s ezt kiegészítő
hogy a haszonbérlet visszaadása is hosszabb I Directio methodica VI. fejezet 5-ik kér-

dés 3-ik §-a, I X , fejezet 14-ik kérdés 3-ik
§-a, jelenhez hasonló titokban elkövetett s
máskép ki nem deríthető bűneseteknél a
beismerő bűntársaknak tagadásban levő
bűntárs elleni tanúskodását is elfogadja s
megengedi, — tehát a 2. 3. 4. rendű vádlottak 8 bűntársak vallomása Vass Ferencz
elleni vád tekintetében s ezt terhelő bűntényekre nézve is egész terjedelmében teljes
hitellel s bizonyító erővel bir, s előadásuk
igaz és valódisága, mely szerint az általok
elkövetett gyujtogatásokat Vass Ferencz
bűnös csábítása, pénze és mozgató ereje
okozta s idézte elő, — kétségen kivül emeltetik. Hozzá számitva ezen bizonyítékhoz s
figyelmes mérlegelés alá véve még azon
lélektani és a jelen bűntényeket kisérő
jogos gyanuokokat, jelesül: hogy Lakatos
István és Tolvaj Imre sem a károsodottak,
sem pedig Vass Ferencz irányában harag,
ellenséges indulattal vagy boszuval nem
viseltetvén, a gyujtogatást ezen indokból
épen el nem követhették, ellenben pedig
Vass Ferencz, habár károsodottakkali ellenségeskedését tagadja, mégis kitűnik
saját önvallomásából, hogy részint a haszonbérlet ideje alatt, részint az átadás alkalmámával köztük meghasonlás állott elő; hogy
károsodottak T. T. U . U . I. I. alatti vallomásai szerint Vass Ferencz a haszonbérletet sértett érzelmek közt adta vissza; hogy
az átadásból kifolyólag Bodrogközy Lajos
ellen intézett 4 A. alatti panaszlevelet
nyújtván be, az átadással elégedetlen volt,
8 hogy Mihályi Józsefet ennek K. alatti
tanúvallomása szerint Vajda testvérek szolgálatábani átmeneteiről lebeszélni igyekezvén, károsodottak ellen csakugyan ellenséges indulatot tanusitott; hogy nincs
és nem gyanitható más józan indok és
alap, melynél fogva Lakatos István és
Tolvaj Imre a gyújtásokat elkövette volna,
mint a pénzigéret, mely szegénységüknél fogva ellenállhatlan csáberőt gyakorolt reájok, minél pedig a kérdéses időszak alatt vádlottak csakugyan nagyobb és
kereseti módjukat felülhaladó összegekkel
rendelkeztek, különösen Tolvaj Imre azon
időben Samarjay Károlytól, ennek G. és
3 I. s Dudás Bernátnak T. és 3 U. alatti
tanúvallomása ezerint 165vfton egy tehenet
vásárolt, a jutalom felvétele napján Csizik
János E. Jench Ludovika és Ferencz János

F. alatti tanúvallomása szerint nevezetesebb
pénzösszeg birtokában volt, családja pedig
Szabó Imrének 3 S. alatti előadása szerint a
községben is feltünőleg jobblétre tett szert,
8 annak különböző és hitelt nem érdemlő
kutforrásaira utalt, azért jövedelmének kutforrását csak bünmerényleteinek jutalmaztatásában kell keresni, annál természetesebben, mivel azon összegek osztogatására
Vass Ferencz Y. alatti vagyoni állásánál és
a kárvallottak elleni ellenséges hajlamánál
fogva lelkületileg és anyagilag képes volt.
Hogy Vass Ferencz saját szénájának felgyújtása kárára épen nem, hanem csak hasznára lehetett, és igy alaposan vélelmezhető,
hogy ezt leginkább azon számitásból tette,
miszerint további terveinek kivitelére Lakatos István személyében ez által visszaláphetlen vak eszközt nyerjen. Hogy nem
gyanitható más helyes ok, melynélfogva
vádlottak ily nagy beszámítás alá eső bűntényeket vállalnának magukra alaptalanul 8
miért terhelnék igaztalanul Vass Ferencz et
büntársasággal akkor, midőn e miatt beismerésük mellett saját sorsuk nem változik,
hogy vádlott Lakatos István, Széplaky Orbán előtt E. szerint és bűntársa Tolvaj
Imre előtt M. szerint nem csak a bűntények végrehajtása után, hanem már azok
közben és megelőzőleg jelölte meg a bűntény szerzőjeül s főtényezőjeül, és hogy
vádlottak különböző időben és helyeken
fogatván el, e tekintetben sem maguk közt,
sem Széplaky Orbán tanúval össze nem
beszélhettek, hogy Vass Ferencz Lakatos
István és Tolvaj Imrével mint különben
gyanú és rosz hírben álló egyénekkel állásával 8 életmódjával összeférhetlen s igazolhatlan ismeretségben s társalgásban állván,
Tolvaj Imre, Lichondusz Zsuzsannának E.
alatti tanúvallomása szerint Vasst habár
távollétében is atyusnak czimezgettc, Vass
pipájára reá gyújtott, egyszer önbeismerése
szerint is adósainak névjegyzékét tartá fel
előtte, ezen magatartás bizalmasabb viszonyra és összeköttetésre mutat, mely is ily
két különböző állású férfiaknál csak titkos
és bűnös összeköttetés kifolyása lehet. De
nincs igazolva Lakatos István és Tolvaj Imre
bejárásának alapja sem Vass Ferenczhez,
mert Lakatos István kovácsmunkája Vass
Ferenczre nézve R. szombati életmódja mellett teljesen feleslegessé vált, Tolvaj Imre

pénzkölcsönzési igényei pedig Vass Ferencz
irányában valószínűtlenek annál inkább,
mivel ennek bebizonyításául Samarjay Károlyra hivatkozott védelme is ennek 3 S.
alatti tanúvallomásánál fogva valótlannak
igazoltatott be. Hogy Vass Ferencz, Tolvaj
Imrének bejárását is és ismeretségét indokolni nem tudván, azt megtagadta, holott
Lichandusz Zsuzsánna Tolvaj István személyében a szembesítés alkalmával az Antali
bojtárt felismervén, E. alatti tanúvallomása,
valamint az által, hogy Tolvaj István által
leirt házi körülmények és tárgyak Vass
Ferencz gadasszonya Lichandusz Zsuzsánna
tapasztalataival s a valósággal megegyeznek, Tolvaj István ottléte tökéletesen beigazolva van, Vass Ferencz tehát tagadásával ezen bebizonyított jogos gyanuok megerőtlenitésére hamis védelmet használ; hogy
Vass Ferencz részint saját beismerése részint Széplaky Lajos volt nyomozó főszolgabírónak 3 V. alatti tanúvallomása szerint
Vass Ferencz 1861. év octóber havában történt letartóztatásakor Széplaki Lajosnak
gazdag jutalmat igért, egy őt compromittáló levélnek felkeresése s visszaadása
esetén. E s jóllehet ilyetén irat Vass Ferencz
irományai közt fel nem találtatott, mindamellett alaposan vélelmezni kell, hogy ez
alatt bűnösségére fényt és világoságot deritő
Tolvaj István által hozzá vitt levelet értvén, azt bírni, és ez által a bünnyomokat
eltávolítani akarta; s végre hogy G. G. alatti
nyomozati iratok, különösen pedig Szabó
Jánosnak azokhoz csatolt tanúvallomása
szerint 1862. év oktober havában Vass F e rancz a börtönből, emiitett tanú által Tolvaj
Imrének 5 frtot küldött, oly felhívással,
hogy az előbbeni önvallomásának módosításával, a zab felgyujtását Lakatos Istvánra
fogja s ezt is tehát csupán bűnössége érzetében Tolvaj Imre önvallomása hitelének
meggyengítésére irányozván, ez által is
ellene fenforgó gyanuokok megdöntését szándokolta. Miután tehát fentebbiek szerint a
gyújtogatás rugója s elkövetőjére nézve,
más irányban a vizsgál átokból semmi gyanujel nem mutatkozik, Lakatos István, Tolvaj
Imre bűntársak önvallomása pedig több, a
bűntényeket kísérő oly lélektani és jogos
gyanuokok által gyámolittatva és kiegészítve
van, melyeknek összecsoportosulásas lánczolatos összefüggéséből a bűntények és Vass

Ferencz személye között oly közeli és világos vonatkozás derül ki,hogy az események
természetes és következetes menete szerint
semmi ok sem marad fel abbeli kétkedésre,
hogy a vádbeli gyújtogatási bűntetteket első
rendű vádlott és pedig Lakatos István és
Tolvaj Imre és István bűntársak Önvallomásaiban beismert módon szerezte és idézte
elő : annálfogva l - s ő r. vádlott Vass F e rencz mint gyújtogatási bűntény értelmi és
anyagi szerzője s indítója ellen, a bűnösséget tagadása ellenére is, bűntársai vallomása
s jogos gyanuokok alapján jogszerűen bebizonyitottnak venni kelletett.
II. Büntetés kiszabására nézve: A vádbeli bűntény annál nagyobb beszámitás
alá esőnek mutatkozik, minél érettebb a
meggondolás, minél szándékosabb az előkészület, melylyel bebizonyitottanmerényeltetett, minél nagyobb az okozott sérelem
s azzal összekötött veszély, és minél kevesebb elővigyázat használtathatott ellene.
Midőn tehát ezen súlyosító körülmények
valamennyi vádlottra alkalmazást nyernek,
különös súlyosító körülményül vétetik még
Vass Ferenczre nézve, hogy a bűntényt kitervezve, ismételten folytatta, s hogy ő, mint
értelmi bünszerző, 2. 3. rendű vádlottat a
bűntényre pénzzel elcsábitotta. Lakatos
Istvánra nézve a gyújtogatás ismétlése,
több különnemü bűntett összetalálkozása, és
az, hogy másokat is belevonni törekedett;
Tolvaj Imrére nézve pedig a bűntény ismétlése. Tolvaj István és Tolvaj Borbála ellen
semmi különös nehezítő körülmény fen nem
forogván, a fentebbi súlyosító körülmények
ellen vádlottak enyhítésére szolgál Vass
Ferencznél feddhetlen előélete és kármeg^
térítési képessége, hogy a gyújtásban köz_
vetlen részt nem volt, az igért jutalma^
csak utólagosan fizette, az összes kártérité g
egyedül reá nehezedik, hogy előrehaladj
koránál s beteges állapotánál fogva aboszu
ra könyen elragadtatott s arra büntársay
azonnali készséges felajánlásával elősegitte 1
tett, Lakatos István és Tolvaj Imrénél azhogy a bűntettre pénzzel elcsábítva volt,
hogy bűneiket őszintén és töredelmesen
bevallván, közel 4 évi vizsgálati fogságban
saját hibájukon kivül ülnek, az utóbbinál
pedig még az is, hogy magát a nagyobb
kártételtől önként visszatartóztatta. Tolvaj
István mellett ezól pedig fiatal kora, s ugy

mellette, mint 5. rendű vádlott Tolvaj Imréné szül. Kovács Borbála mellett feddhetlen
előéletük, bünbánatuk, önvallomásuk s azon
családi gyöngéd kötelék, melylyel a tettes
Tolvaj Imréhez, az első mint fiu, az utóbbi
mint nŐ kötve volt, s melynek folytán a
bűntény által némileg fiúi és női kötelességet
véltek teljesíteni. És jóllehet az 1723: 11.
t. cz. a gyujtogatási büntettek elkövetőit
halállal rendeli büntettetni, mindazáltal
könnyítő körülmények összetalálkozása esetén, a bűntény minőségéhez képest büntető
gyakorlatunk I. R. 44. fejezet 14 és 17. §.
rendelete szerint a büntetésnek birói belátástól f ü g g ő büntetéssel való felcserélését
megengedi. Mely büntető-gyakorlat szabályai jelen esetben, — és tekintettel legfőkép arra, hogy első rendű vádlott ellen a bünösségi bizonyíték, bűntársak
vallomása és gyanuokokból, nem pedig

kifogástalan tanuk vallomásai által állíttatott helyre, s hogy 2. és 3. rendű vádlottak a bűntényre elcsábítva voltak, alkalmazást nyertek vádlottak ellen börtönbüntetést szabni, és pedig a sulyositó és enyhítő
körülmények figyelembe vételével, a bűntény fokozatához képest, Vass Ferenczet
mint btinszerzőt eddigi nyomozati fogságának betudásával 6 évi, Lakatos Istvánt mint
közvetlen tettest beszámitásnélküli 10 évi,
Tolvaj Imrét, mint közvetlen tettest beszászámitásnélküli 8 évi, Tolvaj Istvánt mint
bűnrészest 1 évi, és Tolvaj Imrenő szül.Kovács Borbálát szinte mint bűnrészest 3 havi
szokott szigorításokkal és az 1-ső és 2-ik r.
vádlottak orvosilag bebizonyított gyenge
testi alkotásánál fogva könnyű, a többit
pedig nehéz vasban eltöltendő börtönre
ítélni kellett.
(Vége

következik.)

Jogirodalom.
8. Franczia polgári törvénykönyv
(Code j s nem sokára ismét szólani fog. Itt csak
Napoléon.) Fordította Kun Barna. Kiadja annyit emiitünk, hogy a Code Napoleon igen
Kugler Adolf. Pest, 1866. Ára 2 ft. 80 kr. figyelemreméltó
m ű , s hogy bennünket,
Napoleon két nevezetes müvelet által küszöbén a codificatiónak, kétszeres mértéktette nevét nagygyá Európa történetében: ben érdekel.
egyik csatái, rombolók és hódítók, NémetA Code átültetése ennélfogva nyereség,
országtól az egyiptomi gúlákig, Spanyol- — de őszintén szólva, nem ily forditásban.
hontól Moszkváig ; másik a Code, mely létét Az ifjú fordító törekvése méltánylást érdealatta, s nevét tőle nyerte. Nem mindennapi mel, de ez a munka hiányait nem menti ki.
gondolat volt, akkor, midőn a nemzet átalá- A fordítás csak vége felé kezd javulni: azt
nos forrongásban, s majdnem egész Európá- kell hinnünk, hogy K. B. ur újra meg újra
val folytonos harczban állott, — törvény- átolvasni s az eredetivel gondosan összekönyvet alkotni ; de Napoleonnak ez is hasonlítani elmulasztotta. A nyelv átalában
sikerült, — és ennek nem utolsó helyet adott nehézkes, sok helyen idegenszerű, különögyőzelmeiben. A merre hadait vitte, nem sen a visszamutatok elhelyezése által érthagyá el a Code-ot sem; hol a franczia lo- hetetlenné válik.
bogót, győzelmi jelül kitűzte, ott a CodeMindjárt az első czikkben hibásan van
nak is igyekezett érvényt szerezni; és mig
a törvények „exécutoire" minősége „végrenyom nélkül eltűntek annyi diadaljelek: a
hajtandó"nak fordítva, „végrehajtható" heCode, Frankhon határain kivül, Belgiumlyett. E czikk értelme nem az, hogy a törban, Olasz- és Németország több részeiben
vénynek végre kell hajtatnia, hanem, hogy
maiglan is hatályban áll.
végrehajtathassék. E kifejezésnek : ,,a kihirMi volt Frankhonnak jogállapota a detés erejénél fogva, mit a császár t e s z / ' —
Code-ot megelőzött időben; mikép és kik nincs értelme. — A „fairé" igét nem lehet
által készült a törvénykönyv, s megjelenté- mindig és mindenhol „tenni"vel fordítni,
vel, minő fogadtatásban részesült: mind- itt épen nem; mert sem „kihirdetést tenni",
ezekrőllapunk már kimerítőleg értekezett *), eem annál kevésbbé „kihirdetés erejét
*) Lásd a 9., 12., 13., 15, számot.

tenni"; helyesen nem mondható. E pontot

így forditanók: A törvények az egész franj ezia államterületen végrehajthatók a kihirdetésnél fogva, mely a császártól származik."
Nyelvtanilag hibás az efféle szerkezet:
„a törvény csak a jövőre rendelkezik; viszszaható ereje nincs." A mondat második
része genitivust tesz fel, mig a főnév, melyre
vitetik, nominativusban áll. Kellett volna
ekképen: „a törvény csak a jövőre rendelkezik; visszaható erővel nem bir." (2. czikk.)
A 245. czikkben e kifejezést: „a törvényszék
stb. elrendeli az eljárás közlését a császári
ügyészszel," — mindenki azt fogná értelmezni, hogy a törvényszék a cs. ügyészszel
együtt vagy ennek befolyásával rendelkezik; pedig a czikk értelme az, hogy az eljárásnak, helyesebben a tárgyalásnak az államügyészszeli közlése rendeltetik el. (Le
tribunal . . . ordonnera la communication de
la procedure au procureur imperial.) Ezt
igy adtuk volna: ,,a törvényszék . . . elrendeli, hogy a tárgyalás (1. az előbbi czikket)
a cs. ügyészszcl közöltessék."
Nem elég gondos átolvasásra mutat a
253. czikkben e kifejezés: „a tanuk vallomásai a biróság által stb. hallgatandók ki."
(Les dépositions des témoins seront recues
etc.) Vagy a tanuk kihallgatandók, vagy a
tanuk vallomásai kiveendők; tanuk vallomásait kihallgatni nem lehet.
A 931. czikkben egy értelemzavaró kihagyás is fordul elő, melynek figyelmes olvasásnál és összehasonlitásnál lehetetlen lett
volna fel nem tűnnie. A czikk ez: „minden
élők közti ajándékozást tartalmazó okirat a
szerződések rendes alakjában állítandó ki,
s annak eredeti példánya az érvénytelenség
terhe alatt ott (hol?) hagyandó." A czikk
értelme az, hogy minden okmány, mely élők
közti ajándékozást foglal magában, közjegyző előtt stb. állítandó ki, 8 eredetije ott,
— t. i. a közjegyzőnél marad.
Az 1101. czikkben: ,,a szerződés oly
egyesség, melynélfogva egy vagy több személy egy vagy több (mi?) iránt arra köte-

lezi le magát" stb. Az eredetiben í „une óü
plusieurs personnes s'obligent envers une
ou plusieurs autres", — tehát egy vagy
több mások, t. i. személyek irányában.
Az 1604. czikk: „az átadás az eladott
dolog átszolgáltatásában áll a vevő hatalmába és birtokába," — e helyett: az átadás
az eladott dolognak a vevő hatalmába és
birtokábai átszolgáltatásában áll, vagy: az
átadás abban áll, hogy az eladott dolog a
vevő hatalmába és birtokába átszolgáltassék.
Még a ,,jegyzetek"-ben is találkoznunk
efféle lényeges hibával: „Miután az egyes
hatóságod az állam felosztásával szorosan
egybefügg, kell hogy ezt megemlítsük."
(428. 1.)
A kiirt példákat oly czélból és azon
őszinte jóakaratból hoztuk fel, hogy hasonlóktól a fordítót jövőre megóvjuk.
Egyébiránt a „jegyzetek" sok tanúságos
adatot foglalnak magukban a forradalom
alatti franczia időszámításról, a mértékek
s pénzek rendszereiről, a végrchajtóhatalom
szervezetéről s különösen a bíróságokról stb.
A fordítást előbeszéd nyitja meg, és
tartalom zárja be. Az előbeszéd rövid rajzát
adja a Code keletkeztének. A mit azonban
itt a fordító ténykép említ, mi csak jámbor
ohajtáskép mondhatjuk: „vajha hazai jogunk
annyira volna kifejtve és kimivelve, hogy
bármely európai nemzetnek dicsőségére válhatnék 1"

Jog- ós államtudományi könyvészet.
37. A magyar és erdélyi bányajog rendszere. (A függelék az országbírói értekezletnek a bányaügyre vonatkozó határozatát
és az 1854-ki osztrák átalános bányatörvényt tartalmazza.) Irta dr. Wenzel Gusztáv, egyetemi r. jogtr. stb. Nyomatott Budán. Bolti ára 2 ft. 20 kr.
38. Értekezés a technikai műveltség közgazdasági jelentőségéről.
Irta dr. Gerlóczy
Gyula. Pest. Kiadja Emich Gusztáv. 1866.

Különfélék.
— (A magyar kir. tudományegyetemnek vagyonjogi viszony a magyar jog szerintjutalomtételei 1866-bana) Jogtudományi kellő figyelemmel a nevezetesebb európa,
kérdések, Fejtessék ki a házasfelek közti törvényhozások ebbeli intézkedéseire. (Evoli

— (Dr. Blunttchli
és Roon.) Előbbi a
több jeles munkáiból Európaszerte ismert
Heidlbergi jogtanár, legújabb művét: „Das
Kriegsrecht
der civilisirten Staaten" me£O
o
küldvén a porosz hadügyminiszternek, Roon,
a miniszter, nagy érdekkel fogadta azt, s
nyilt levélben fejezte ki elismerését a kitűnő
szerző iránt. Kiemelte egyszersmind, hogy
a nemzetközi jog ujabb fejlődései a hadviszonyokban örvendetes törekvést mutatnak
a keresztyéni humanitás alapelveinek megvalóditására, melyek a mult században még
nem igen méltattak figyelemre. Különösen
az ujabb népjog egyik lényeges vívmányául
tekinté, hogy a háború mindinkább az állam
és állam közt függő kérdés jellegével bírván, az ellenséges magántulajdonnak sérthetlenségét elismeri, kiemeli továbbá a czélt,
melyet a jeles szerző, munkájában kitűzött:
„hogy a humanitás és művelődés érdekei
minden lehető védelemben részesittessenek,
a nélkül, hogy a hadviselő hatalom erélye
zsibbasztatnék." E nyilatkozat lényegileg
összevág a lapunk 24-ik számában közlött
cs. rendelettel (382. lap), melynek czélja a
háborunaü a tengereni kereskedésre gyakorlott s a nyilvános jog bizonytalansága
által növekedett káros behatásait lehetőleg
enyhíteni.
— (A testi büntetés az angol hadseregnél.)
Minél nagyobb befolyást engednek a művelt népek a humanitásnak a fenyítékekre,
8 minél inkább elismerik emberméltóságát
azoknak, kik a büntető hatalom gyakorlására alkalmat nyújtanak: annál feltűnőbb a
kegyetlenség, melylyel a szabad és művelt
Angolhon a „kilenczfarku macskát" alkalmazza a hadseregnél. A ,,D. Alig. Zeitung"
angol lapok után egy esetet közöl, melynélfogva egy 18 éves katona, egy rendőrhivatalnokkaí történt czivódás miatt 6 havi
kényszermunkára és 50 korbácsra ítéltetett.
Leírhatatlan a kín, mit e gyermek kiállott
az embertelen csapások alatt. Ovig meztetelen, s karóhoz kötve, állati ordítással fogadta az ütéseket; hátáróldarabokban szakadt
a hus, és sokan a jelenvolt katonák közül elájultak, mielőtt a végrehajtás véget ért volna.
— (A biztositásnak uj nemei.) Nem rég
olvastuk, hogy egy amerikai lelkész, egyházi
beszédeit, 2000 dollár értékben biztositotta.
un. hó 25. 1866. Magyar kir. egyetemi iroda. A kéziratok elégtek, s a pásztor az intézet-

vantur relationes juridicae conjugura intuitu
bonorum suorum, secundum jus hungaricum
obtinentes, habita debita ratione normarum
praecipuis Europae legislationibus hoc in
objectu propriarum ) Jutalma a Schwartneralapból száznyolczvan ft. Praemium optimi
laboris e fundatione Schwartneri 180 fl. a. v.
Adassék a középkor úgynevezett jogkönyveinek ismertetése: miben különböznek azok
a tulajdonképi törvények és törvénykönyvektől? mit kell névszerint tartani a szász
és sváb tükörről (Sachsen-Schwaben-Spiegel); voltak-e befolyással a magyar jog
egyes részei fejlődésére? Jutalma a Pasquich-alapból: hetvenöt ft o. é. Adassék elő
de Groot Hugó világhírű munkájának rendszere, jelentősége cs hatása a jogtudomány
fejlődésére. Jutalma a Pasquich-alapból 75
frt o. é.
b) Államtudományi kérdés. Adassék elő
a municipalis rendszer jelen állása Európa
államaiban. Jutalma a Pasquich - alapból
75 frt o. é.
Pályázási, szabályok. 1. A 3. szám alatti
jutalomtétel kivételével, melyért bárki ver
senyezhet, a többiekre csak pesti egyetemi
hallgatók pályázhatnak. 2. Az 1. 2. és 12.
sz. alatti jutalomtételekért csak latin nyelven pályázhatni: a 3 szám alattira latin vagy
magyar, vagy német, vagy franczia nyelven
a többiekre egyedül magyar nyelven. 3. Valamennyi pályairatok beadásának határnapja, melyen tul munka nem fogadtatik el,
1867, mart. 31-ke. A jutalmak 1867. junius
25-én, mint a kir. egyetem újjáalakításának
évfordulati napján adatnak ki az egyetem
ünnepélyes köz-ülésében. Beadott pályamüvek a pályázat elintézése előtt vissza nem
adatnak. 4. A pályairatok negyedrétben tisztán (a 3. szárnu jutalomtételre készülők idegen
kezzel is) irva, lapszámozva, kötve legyenek
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakát, tartalmazó pecsétes levelen
ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű
homlokán olvasható. Álnevű pályamüvek
nem dijaztatnak. 6. A jutalom a viszonylag
legjobb munkának csak azon esetben adatik
ki, ha az magában véve is dijra méltónak
találtatik. Egyszerű forditások vagy plágiumok a pályázásból kizárvák. 7. A pályairatok a szerzőé maradnak; azok kéziratai
az illető kar levéltárában eltétetnek.Pesten,

hez fordult, hogy a biztositási összeget ki-

fizettesse. Az intézet azonban kétségbe vonta megtartása mellett utibiztossá; Turóczy József tiszt,
a predieatiók értékét, sőt elég gyöngédte- esküdt rendes esküdtté; Nevedy Mihály Kostyál Károly halála folytán törvényszéki kiadóvá; Szabó Lalenül rossaknak nevezte azokat, s a köve- jos t. esküdt irattárnokká; Adamik Ignácz telektelt összeg kifizetését egyenesen megta- könyvi irattárnokká N y i t r a m e g y é b e n ; Szőke János
gadta. A lelkész az ellenkezőt állitá, hivei első alügyész Szép Sándor t. főügyész elhunyta folypedig teljes megelégedésöket nyilvániták, s tán ideigl. t. főügyészszé; Mayer Gyula j o g t u d o r és
igy az intézet utóvégre is fizetni volt kény- ügyvéd másodalügyészszé Sopronmegyében; Szentiványi Sándor 1861-ben volt tisztb. esküdt a nagytelen. Most meg San-Franciskoban alakult laki járás szolgabirájává Csanádmegyében; Tahy
egy társulat a végből, hogy a női szépséget István megyei közbirtokos a tapolyi járás főszolgabiztosítsa. A programm igy szól: „Minden birájává Sárosmegyében ; Fábián János j o g g y a k o r hölgy biztosithatja szépségét, tetszés sze- nok megyei tisztb. aljegyzővé T o r n a m e g y é b e n ;
rinti értékben, ha a megfelelő összeget lefi- Jobszoky Ferencz eddigi másodalispán megyei elsőalispánná Bereghmegyében; Nagy Ádám, bodoki ker.
zeti. A társulat 15 és 30 év közti hölgyeket esküdt ugyanazon járásban uti biztossá; Thuróczy
biztosit, s kötelezi magát azon esetre, ha a József tisztb. esküdt rendes esküdtté, Nevedy Mihály
biztositott, véletlen eset vagy betegség által törvényszéki kiadóvá, Szabó Lajos irrattárnokká,
szépségét elvesziti, sőt, „„ha maga magát Adamik Ignácz telekkönyvi irattárnokká Nyitramerútnak találja,"" bizonyos meghatározott gyében; Nagy GgÖrgy telekk. előadóvá, Kozmutza
János telekkönyvvezetővé, Magyari Pál telekk. kiÖsszeg kifizetésére."
adóvá, Nagy Sándor telekk. iktatóvá, Anka Sándor
— (Kinevezések.)
Kineveztettek: Óvári Szeulce törvényszéki iktatóvá s kiadóvá Kővárvidéken.
Bálint a Dlohuloczky Miklós elhunytával üresedésbe
jött megyei tszéki ülnöki állomásra SzathmármegyéFelelős szerkesztő ÖKRÖSS BÁLINT.
ben; Nagy Ádám bodoki ker. esküdt, ezen czimének

A „Jogtudományi Közlöny"
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: ISaintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Caiulid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kouek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Förovatai: I. Törvények cs rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terein.
Erdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és birálatok. VII. Különfélék, —
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
Hj^T* Előfizetési (lij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre (1806. januártól kezdve dcczeinb. végéig) 8 ft., félévre (jul,—decz.) 4 ft.,
negyedévre (jul.—szept,) 2 ft.o. é.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t Gusztáv. — Nyomatott s a j á t nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, julius 23.

30.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész érre 8 ft., félérre 1 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. «z. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatallioz intézendök.

T a r t a l o m : A polgári törvénykezés elvei. (Folytatás.) Csatskó Imrétől. — Az állam kötelessége a
művészet iránt. (Vége.) Greguss Ágosttól. — A Magna Charta. (Folytatás.) D r . Hegedűs Candidtól. —
Tárgyalási terem. 13. Fenyitö Ítéletek a „Jogtudományi, Közlöny" 14. számában ismertetett bűnügyben.
(Vége.) - Jogirodalom. 9. Carey Henrik és nemzetgazdászati tana. (Adler Károly után.) — J o g - és
államtudományi könyvészet.

A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

23. Az állami főhataloinnak, a jo- írja, s az által a jogok szerezhetése és
gok biztosítására vonatkozó cselekvő- jogos birtoklása körüli kétségeket elsége a szerint, a mint a jogok bizton- hárítsa; a minden óvatossággal is
ságát veszélyeztető, eddig emiitett aka-., kötött szerződéseknek szükségelt érteldályok különfélék, több ágakra oszlik. mezésénél követendő szabályokat meg24. Emiitettük, hogy jogunk meg- határozza; a foglalás és szerződések
támadása eredbet téves nézetből, mely által keletkezett jogviszonyokból szárszerint másnak jogát jóhiszemüleg mazható kölcsönös jogokat és jogkötekétségbe vonjuk, és ez okból annak lezettségeket pontosan kimondja, kijehasználatát akadályozzuk. Megérintet- lölje. Ez eljárás által meg lesznek
tük egyszersmind az okokat, melyek- egyszersmind szabva ama feltételek is,
ből a jogok körüli téves nézetek szár- melyeknek jelenléte bizonyos jogokat
mazhatnak (11-ik, 12-ik pt.). Az állami és jogkötelezettségeket alapit meg olyfőhatalom cselekvőségének egy ága képen, hogy a kiknél az ily feltételek
tehát arra irányzott legyen, hogy az jelen vannak, azoknak az ama feltételekeredeti (természeti) jogokból származ- nek megfelelő jogok és jogkötelezettsétatható jogokat meghatározza; a jogok gek is tulajdonitandók. (Polgári matárgyai megszerezhetésének módjait gánanyagi törvényhozás.) *)
szabályozza; különösen az elfoglalást,
25. Minthogy azonban a jogok szea szerződéseket és a
végrendeleteket, rezhetése körül számtalan és egymásazoknak tárgyára, kellékeire, az el- tól különböző árnyalatú esetek lehetséfoglalandó tárgyak megjelölésére, a gesek, melyeket előlegesen elősorolni
szerződéseknél szükségelt kölcsönös törvényhozásnak még nem sikerült;
egyetértésnek mikénti nyilatkozatára, más részről pedig a törvények fogallehetséges feltételeire, kötelező erejére mazása és szerkezete körül a legjobb
nézve, minden lehetséges kétséget mel- igyekezet mellett is támadhatnak hiálőzni igyekezvén, határozottan körül*) Schuster i. ra, 2-ik lap,

nyok, mik különböző felfogásra s értelmezésre adnak okot: ugyanazért az
embereknek rosz szándékuktól elvonva
is megtörténhetik, hogy a törvények
hiányos volta, vagy pedig a jogokat és
jogkötelezettségeket alapitó szerzési módoknak, a törvényekkel mindenbeni
megegyezésének hiánya miatt, a létező
jogok és jogkötelezettségek iránt kétségek támadjanak, mik a peres eljárásra
anyagot szolgáltatni fognak.
2G. A kölcsönös jogok és jogkötelezettségek iránt téves nézetből támadt
kétségeknek a peres felek közötti joghatályos eldöntését, elvonva az állami
főhatalomtól, mint fentebb előadtuk
(15—17. pt.), nem lehet reményleni
részint azért, mert nincsen a peres feleket kötelezőleg meghatározva az, hogy
miféle bizonyitékokat lehet használni a
kétségbe vont jognak igazolására, s e
végre mily mérvű bizonyitékokat kell
elegendőknek tekinteni; részint azért,
mert nincsen a peres felek között biróság, mely a vitás kérdést a mellette és
ellene felhozott bizonyítékokkal együtt
fontolóra vévén, kötelezőleg kimondhassa, hogy a kétségbe vont jog vagy
inkább jogtárgy kinek tulajdona; részint azért, mert a peres ügy iránti
eljárás sem az illető feleket, sem a bírót tekintve, nincsen meghatározva, s
ennélfogva az ügynek jogos eldöntése
iránt nincsen biztositék adva.*)
27. Ezek szerint az állami főhatalom cselekvőségének egy ága kiterjeszkedik a) a bizonyítási eljárásnak körülírására vagyis annak meghatározására,
hogy miféle bizonyítékok, mikép használhatók, azoknak minő bizonyító erő
tulajdonítandó, és mily mérvben kell a
bizonyitékoknak jelen lenni, hogy azok
döntő erővel bírjanak; b) a bíróságok
szervezetére, meghatározván azoknak
hatalmukat, illetőségüket a területre,
*) Viroztil i. m. 90., 95. §§.

a perlekedő személyekre, és a peres
tárgyakra nézve; és mindenkit arra
kötelezvén, hogy a törvényes biróság
által hozott Ítéletnek magát alávesse;
c) a perbeli eljárásra (perrendtartásra),
miszerint meghatározza a módot, mely
szerint köteleztessenek a perlekedő felek a köztök támadt peres kérdést s az
ennek tisztába hozatalára szolgáltató
bizonyitékokat a bíróságnak tudomására juttatni, valamint a módot is, mely
szerint a biróság köteleztetik a peres
ügy tárgyalásánál s eldöntésénél eljárni, hogy ekkép a biróság a peres
kérdésről magának kellő tudomást szerezvén, a kivánt jogosságot az érvényes
törvények szerint vizsgálván, váljon
melyik peres félnek részén vannak
jelen a jog birtokára megkivántató törvényes feltételek, részrehajlatlanul kiszolgáltassa. (Polgári magán alaki törvényhozás .)
28. Miután az államban létezőknek
az állam és az állami főhatalom irányában is, jogai és jogkötelezettségei vannak: minden ez iránti lehetséges kétségnek elhárítása végett szükséges,
hogy a törvényhozás eme jogokat és
jogkötelezettségeket is pontosan meghatározza, valamint az eljárást illetőleg
is előlegesen intézkedjék, — különösen
kijelölje: a) a birói hatóságot, mely az
emiitett jogok és jogkötelezettségek
iránt támadható vitás kérdéseket elintézni, és b) az eljárási és bizonyítási
módot, mely szerint az illető felek és a
biróság eljárni kötelesek leendnek. (Ez
az előbb emiitettekkei a polgári tö/ vényhozás tárgya.)
29. A tapasztalás tanúsága szerint
oly törvényhozás mellett is, mely különösen a szerződések, végrendeletek
körül a legkimeritőbben igyekezett eljárni, megtörténhetik, hogy a szerzett
jogok és jogkötelezettségek iránt kétségek, s ezek miatt perek támadjanak;

részint azért, mert az érdeklett felek mert ámbár az állami főhatalomnak
kellő tor vény tudomány nyal nem birnak, számos eszközei és módjai vannak a
s ennélfogva nem is tudják, váljon a jogsérelmeket megelőzni és akadáköztök megállapítandó jogügylet körül lyozni, az okozott jogsérelmeket pedig
leginkább mire vigyázzanak; részint megszüntetni, de még sincs elegendő
azért, mert lehetséges, hogy az illetők tehetsége azt, minden előforduló egyes
irásbani járatlanságuk
miatt, szándé- eseteknél eszközölni. Például: a puszkukat világosan és határozottan Írásba tában megtámadottat védelmezni, a
foglalni nem képesek. Ennélfogva a meggyilkoltnak életét visszaadni, s
támadható pereknek lehetölegi meggát- egyéb pótolhatlan károkat megszünlása, s igy a jogbiztonságnak megszi- tetni.
lárdítása tekintetéből czélszerüleg cse31. Tagadhatlan mégis mindemellekszik az állami főhatalom, ha ugy lett, az állami főhatalomnak joga s
rendelkezhetik miszerint a szerződések egyszersmind kötelezettsége is, a jogok
nyilvános hatóság, vagy oly személyek biztositása végett mindazon eszközöelőtt köttessenek, kik a törvényt, és ket és módokat a lehetőségig alkaltehát a szerződések megkötésénél meg- mazni, melyek a gonoszságbóli jogsékívántató, mind bel, mind külkelléket relmeknek megelőzésére, vagy tettleges
ismerik, világos, határozott fogalma- akadályozására,
és a már végbevitt
zási képességgel birnak, s ennélfogva jogsérelmeknek megszüntetésére alkalalkalmasak arra, hogy az általuk fo- matosak és szükségesek. E tekintetből
galmazandó szerződések a szerződő is, az állami főhatalomnak cselekvősége
felek akaratának hü tolmácsai legye- több ágakra oszlik, a mint az a jogsének, és a törvény ez iránti rendeleté- relmeknek létrehozatala előtt vagy után
nek megfelelvén, peres kérdésre al- működik, — azokat megelőzni, akadákalmat szolgáltató minden kétséget lyozni, vagy azoknak káros hatásait
eltávolítsanak. A mi itt a szerződések- mellőzni igyekezvén.
ről mondatott, az a végrendeletekre is
32. Az állami főhatalomnak műköalkalmazható. (Kozjegyzöség, hiteles he- désénél is követni kell ama szabályt,
lyek, hatóságok előtt létrehozandó szer- miszerint mindenekelőtt a kitűzött joződések, végrendeletek.) Perenkivüli gos czélnak létesithetése végett az enyeljárás.*)
hébb eszközök alkalmaztassanak, a szi30. Fent (18—20-ik pt.) előadtuk,
hogy a gonosz szándékbóli jogsérelmeknek akadályozására a magánosok
az állami főhatalom közreműködése
nélkül elégtelenek, s e részben is csak
ez államban remélhetni az emberileg
lehetséges legnagyobb jogbiztonságot;
mert hogy az állami főhatalom által
minden jogsérelmek megakadályoztassanak, vagy a már okozott jogsérelmek
teljesen megszüntessenek, hiu óhajtás;
•) Linde: Lebrbuch des deutschen gemeinen
Civilprocesses. 7 - t e Auü. Bonn, 1850. 67-ik §. Grosa
i . m . 386. §. -

goruabbak és kényszeritők pedig csak
akkor, midőn az enyhébbek és nem
kényszeritők nem elegendők. Minélfogva
az állami főhatalom a gonoszságbóli
jogsérelmeket megelőzni szándékozván,
czélszerüen cselekszik, ha kellő intézkedések által oda törekszik, miszerint a
gonosz szándékú emberektől mind az
eltávolittassék, mi a jogsérelmeknek elkövetésére okot és alkalmat nyújthatna. Ide tartozik például: az egyesületekrei felügyelet, a csoportosulás
akadályozása, a fegyverbirtoklás, a
csavargók 8 korcsmák körüli intézkedés

stb. —

Ez a

megelőző-jogszolgáltatás elmulasztván, méltán attól lehet félni,

(Praeventiv-Justiz) tárgya.*)
33. Miután azonban ott is,hol a jogsérelmeknek megakadályozására alkalmas enyhébb eszközök körüli szükséges intézkedés megtörtént, találkoznak
olyak, kik másoknak jogait gonoszul
megtámadni hajlandók : ezeknek fékezbetése tekintetéből jogosan és czélszerüen cselekszik az állami főhatalom, ha
a jogsérelmeket

törvényben

elősorolja,

s azoknak elkövetői ellen előlegesen
büntetést hirdet; mert ez által elejét
veszi, a jogsértők részéről használhatandott, ama kifogásnak, miszerint ők,
a jogsérelemről ismerettel nem bírván, jóhiszemüleg cselekedtek; és egyszersmind eszközölheti, hogy a jogsérelemre hajlandók ama tudat által,
miszerint gonosztettöket büntetés fogja
követni, a bűntett elkövetésétől óvakodjanak. Ez a büntető anyagi

hogy a ki bűnözött, uj bűntettekre vetemedjék, nemcsak, hanem az eddig
bűntelenek is, a rosz példa és a büntetlenség által ingerelve bűntetteket kövessenek el, s igy a jogbiztonság lehetetlenné váljék.
35. De mert a jogosság egyszersmind azt is követeli, hogy a bűntett
elkövetése miatt gyanúba esett egyén,
magát a natalán alaptalan gyanú ellen
védelmezhesse és büntelenségét igazolhassa: szükséges az államban ugy intézkedni, miszerint minden bűnös érdeme szerint bűnhődjék ugyan, de a
gyanúba vett egyénnek elegendő alkalom adassék, büntelenségét bebizonyítani, s az ellene felmerült alaptalan
gyanút magától elhárítván, a természettől mindenkit megillető jó hirnévhezi jogát épségben fentartani. Ez a

törvény- büntető

hozás teendője.
34. Ha mindezen enyhébb intézkedések daczára mégis valami bűntett kovettetik el, akkor az állami főhatalomnak joga s egyszersmind kötelessége
is, a kihirdetett büntető törvénynek
érvényt szerezni az által, hogy a bűnös
érdeme s a létező büntető törvények
szerint bűnhődjék; mert ezt eszközölni

törvénykezés

és különösen

a

büntető perrendtartás tárgya.
36. Végre az észnélküli lények részéről támadható "jogakadályokat (21.
p t ) mellőzni, és e részben is, az egyes
ugy, mint szövetkezett magánosoknál
mutatkozott tehetséghiányt sikeresen
pótolni, az állami főhatalom cselekvőségének egyik ága, és különösen a kozrendészetnek teendője (Polizei) *).

*) Gross: i. m. 885. s köv. §§ — Virozsil: i. m.
*) Mohi: System der Praeventiv-Justiz, oder
Rechtspolizei. 2-te Aufl. Tübingen, 1845. 13., 16-ik 143-ik-ik köv. §§. — Pauler: j o g - és államtudomálap. — Mohi: Encyklopaedie der Staatswissensckaf- nyok encyclop. Pesten, 1851. 236-ik, 237-ik §§.
ten. Tübingen, 1859. 210., 264-ik lap.
(Folytatása következik.)

Az állam kötelessége a művészet iránt.
(Vége.)
(Grcguss Ágosttól.)

Hogy a művészet virágozzék, kettőre van szüksége: nemzeti szellemre
és közsegélyre. Azért a művészet gazdag és hazafias korszakokban virágzik.

A művészet kifejtésére tehát a haza
haladásának előmozditása és a nemzet értelmiségének élesztése fő kellék.
Olyan kormány, mely az eszmék sza-

badságát, a szellemi mozgalmat gátolja, de nem a merő csatafestés, mint ez kühijába buzditja a művészeket milliók- lönösen Francziaországban dívik. Kövekal, hijába állit akadémiákat és rendez tendő példa e részben Gérard terve,
tárlatokat: nem fog teremteni se mű- melyet a belga kormány fölkarolt: egy
vészetet, se irodalmat, se tudományt; brüsszeli községi iskola üvegtetejű oszs a lángész — visszavonulása által lopcsarnokát falfestményekkel diszitik,
fogja magát megbőszülni.
melyek Belgium történeteit ábrázolják.
Minthogy az állam a közoktatásra Hasonló ehhez — s adja Isten, hogy
kötelezve van, ebbeli kötelességét nem- mielőbb létesüljön — a mi tervünk,
csak a tudomány, hanem a művészet mely szerint a magyar akadémia díszterén is teljesitnie kell. A mi már a termének falai a magyar miveltségi
művészi közoktatást illeti, szerző meg- történelem kiválóbb mozzanatait festalapítja a rajztanítás és természet után ményekben , és szellemi harczosaink
festés szükségét a müvészakademiák- főbbjeit dombormüvekben tüntetnék
ban, valamint azt, hogy minden olyan elő. Angolországban egy más vállalat
akadémiában jó minták gyűjteményé- keletkezik, melynek czélja a katonák
nek kell lenni gipsz és fényképi máso- durva erkölcseit a művészet által szelilatokban. Megmutatja továbbá, hogy diteni: nagy termet épitenek, mely
minden müvészakademiának mulhat- étkezőül, könyvtárul s olvasóul fog
lan szüksége van külön aesthetikai tan- szolgálni, gazdagon lesz diszitve s festszékre. Helyesen kivánja végül, hogy ményekkel és szobrokkal megrakva.
az intézet feje ne legyen akadémiai taA művészet nevelői szerepe — mond
nács, hanem valamely művész, kinek a szerző — az ókorban politikai, a középművészet tudománya is megvan.
korban vallásos volt, már most emberiséginek
kell lennie. Valódisága a
Fő dolog, hogy a művészet a nép
lelkében meggyökerezzék, népszerűvé nemzet, eszményisége az emberiség.
váljék, különben csak fényűzési czikk Indítványozza ennélfogva a hevétől elmarad. Azért óhajtandó, hogy a művé- ragadott szerző, hogy az egyház budszek száma nagy legyen. Mind nem le- getjét ezentúl a művészetre fordítsák.
het mester és eredeti; de az nem is Indítványozza továbbá, hogy a közvészükséges: mert az utánzók szintúgy lemény által megjelölt képeket az
terjesztik a szép iránti fogékonyságot, ország számára vásárolják meg — a
s mindenesetre jobban terjesztik, mint mi jobb, mint ha rendelnek képeket,
az olyan tehetségek, melyek erőnek mert ez a mai államban csupa önkényerejével az eredetiséget hajhászszák. A kedés.
A társadalom két örök hatalmasjó közlegény midenkor többet ér a
rosz tisztnél. A másod-, harmadrendű ság, a művészet és tudomány lobogója
tehetségeket azonban a müvészakade- alatt halad, de csak szabadság mellett;
mia vezérelje a műipar felé, melynek s a szellem, a hatalmasságok hatalágai mulhatlanul fölveendők az okta- massága, mindinkább legyőzi az erőtás tárgyai közé, valamint az építészet- szakot.
nek is nagyobb tért kell adni. A műíme Pfan értekezésének tartalma.
vészet gyökere a műipar: ezt a kettőt Helyeselhetjük-e? Helyeseljük mindentehát szét ne válaszszuk.
esetre, a mennyiben a művészet igéA festészetnek, mint nemzeti neve- nyeit állapitja meg az állam irányában;
lőnek, föladata főleg a történeti festés, de tiltakoznunk kell ellene, a mennyi-

ben a művészeten kivül még csak a tudománynak tulajdonit absolut értéket,
az erkölcsöt merőben relatív becsünek
nézi, a vallást meg épen félreveti.
Pfan Lajos az úgynevezett exact
bölcsészet hive, ki csak a kézzelfogható
tényekből akar kiindulni, s a mit nem
tudhat, azt nem is hiszi. Világnézete azon
haladás eszméjében összpontosul, mely
szerint a mindenség a folyvást szellemibbé tökéletesülő anyag, s melyet két
évvel ezelőtt egy akadémiai előadásomban ügyekeztem czáfolni*), miért is
jelenleg nem szükséges róla bővebben
emlékeznem.E világnézet, mint tudjuk,
alapjában anyagvalló, mi ellen ugyan
Pfan — örvendetes következetlenséggel — tiltakozik, anyagvallásánál fogva
pedig istentagadó, mit maga sem leplez. Innen származik vallástalansága,
valamint meddő erkölcsi elmélete is.
A vallás — szerinte — zsoldjába
fogadván a művészetet, ezáltal hatott
az emberek szivére s nevelte magának
híveit Ha a vallástól elveszszük a művészetet, nem marad semmije. A vallás,
magában nem képes a nép erkölcsére
hatni; az állam kötelessége tehát a népet, a tudomány és művészet által, erkölcsössé nevelni: mert az erkölcs szava
csak ugy hathatós, ha meggyőzi okokkal az észt, és szépség által a szivet.
A népszerű és nemzeti művészet van
hivatva, a bálványos mysticismus helyébe állva, a tömegek növelését tökéletesiteni; s a civilisatio az aesthetikai
igazságot lassankint meg fogja szabaditani a vallásos szertartástól, a szépséget a mythus segélye nélkül fogja a
néppel megéreztetni.
Mi a művészet erkölcsi, nevelői hivatását teljes mértékben elismerjük;
de következik-e ebből, hogy a vallásos
érzet nincs üdvös hatással erkölcsünkre?
következik-e, hogy a vallásos érzetnek
*) „A haladás elvéről."

nincs észszerű jogosulata? Azért, hogy
a művészetnek érvényt szerezzünk,
még nem kell a vallást érvénytelenítenünk ; és abból, hogy egyes tényleges vallások hitágazatai az ész Ítélőszéke előtt meg nem állanak, még
koránsem következik, hogy a vallás
átalában sem állhat meg előtte, s hogy
ennélfogva a vallástalanságnak van
igaza.
Szintoly hibás az a nézet, hogy az
erkölcs nem gyökerezik eszméletünkben, hanem csak a szellemi haladás eredménye. Minden mivelt gonosztevő s minden miveletlen becsületes
ember — pedig mindkét rendbeliek
találhatók— tettleg és kézzelfoghatóan
meghazudtolja e nézetet.
Szerző szerint jó meg rosz, erény
meg bűn, jog meg kötelesség, igazságosság meg igaztalanság nem meghatározásai, csak magyarázatai a törvénynek, magukban véve semmik, s becsök
végképen a magyarázó értelmiségétől
függ. Igy az elkölcs nem egyéb egyéni
fölfogásnál s lelkiismeretünk birói szereplése merő ábránd. Ezért szerző az
erkölcsöt csak épen cselekvő igazságnak mondja, holott, ha a tudományban a dialektikai, a művészetben az
aesthetikai igazságot tisztelte, az erkölcsöt bátran nevezhette volna társadalmi igazságnak.
Hiszen az igazság~
o
o
o
szolgáltatás (justitia), mely, szerinte
is az erkölcs társadalmi valósulata,
csakugyan nem egyéb a társadalmi
igazságnál, s a magyar nyelvnek nincs
is rá más szava, mint igazság.
A ki az erkölcsi eszméknek nem tulajdonit absolut értéket, könnyen fog
jelölni velők oly fogalmakat is, melyek
nem tartoznak az erkölci eszmekörébe,
sőt többnyire ellenkeznek az erkölcscsel. Igy találkozunk szerzőnknél is
azon kitétellel, hogy az erősebb joga
dönt. Való, hogy az erősebb dönt; csak-

hogy nem jogánál, hanem hatalmánál
fogva. Az erősebbnek nem joga van,
csak hatalma. S az emberiség törekvése
következetesen oda irányul, hogy az
erösebbség a jognak jusson, azaz, hogy
a hatalomnak ne csak tettleg, hanem
jogilag is igaza legyen.
Helyesen mondja szerző, hogy a
büntetés, ugy a mint van, nem alapul
igazságon, mert a kis latrokat fölakasztjuk, a nagy zsiványok előtt pedig bókolunk. De miért nem indokolja ezt
szerző egyszerűen az erősebbséggel?
Hiszen, ha mi volnánk erősebbek, mint
a nagy zsiványok, kik előtt most bókolunk, bizonyosan őket is csak ugy fölakasztanók, mint a kicsinyeket. Hogy
tehát a büntetés nem alapul igazságon,
nem azt bizonyitja, hogy nincs társadalmi igazság, nincs erkölcs, hanem
csak azt, hogy társadalmunkban a
hatalom, az erösebbség nincs még teljesen a jog kezében.
Szerző bölcsészeti szempontjánál
fogva természetes, hogy a lélek halhatatlanságát tagadja. Szerinte más halhatatlanságra nem számolhatunk, csak
a melyet utódaink lelkében állítunk
magunknak. „Lelkem örökké fog élni
az emberiségben," mondja többek közt.
Nem merő phrasis e mondat? nem
tartalmaz-e, közelebbről vizsgálva, képtelenséget?
Okoskodjunk csak azon ész szabá
lya szerint, melyet szerző — a tudományban méltán — egyedül irányadónak hirdet. Az ész azt mondja, hogy a
semmit akárhányszor sokszorozom, az
csak semmi marad. Az egyes lényben
élő eszmélet vagy öntudat elveszése
tehát — mivel az sorban minden egyes
lényben elvész— egyszersmind az öszszes öntudat elveszése; mivel pedig a
gondolatnak csak agondolóban, az eszmének csak az eszmélőben van léte: a

gondolok, eszmélők egymás után megsemmisülésénél fogva átalában a gondolat, az eszme is meg van semmisülve.
Egy pár év, egy pár század, vagy egy
pár decillio múlva történik-e ez, mindegy; az eredmény mindig ugyanaz: a
szellem megsemmisülése. Az ész azt
mondja, hogy a mely egésznek valamennyi egyes része elvész, az maga is
teljesen elvész. Az emberiségnek, mint
egésznek, egyes részei kétségtelenül az
egyes emberek. De ezek, kivétel nélkül,
mind elvesznek, tehát elvész az egész
emberiség is.
Ez okoskodás ellen csak azt a kifogást lehetne tenni, hogy az egész emberiség örökké fog tartani. De — honnan
tudja ezt ön? Az exact bölcsészet csak
tudott tényekből indulhat ki; azt pedig,
hogy az emberiség örökké megmarad,
csak oly kevéssé tudhatni, mint azt,
hogy az ember lelke, holta után, szintén megmarad — a mit Ön váltig tagad
(holott az emberiség örök megmaradása sokkal észszerűbben tagadható).
Tes.sék hát saját állítmányait ugyanazon szigorral vizsgálni, mint a másokét, s ekkor meglátja, hogy azokban
épen annyi a hypothesis, mint akármely
más elméletben, mely nem kérkedik
az exactsággal. Egyébiránt kár ugy
irtózni a hypothesisektől, illetőleg ugy
üldözni őket: mert hiszen az exact tudományok maguk is legszebb vívmányaikat lángelmü hypothiseknek köszönhetik.
Legyenek tehát az exact bölcsészet
hívei méltányosak, és engedjék meg,
hogy mi is állithassunk föl hypothesiseket, illetőleg egyetlenegy hypothesist:
az Isten létét, mely — legyen ugy —
csuda, de mindenesetre oly csuda, mely
által minden egyéb megszűnik csudának lenni, mert az Isten léte minden
egyébnek létét megmagyarázza, s bizonyára észszerűbb fölvétel, mint a vak

szükségesség, melyből a mindenség
észszerüsége ki nem magyarázható.
De forduljunk vissza szerzőnk hallhatatlansági elméletéhez. E szerint
minden egyes ember öntudata elvész,
tehát elvész lassankint az összes emberiségé is: tehát az anyag hibája tökéletesül mindinkább szellemmé. A szellem
is a mulandóság martaléka levén, szerző
haladási elve csak egy roppant temetőnek, a mindenség folytonos enyészetének síri jelvénye.
Bocsánat e kitérésekért. De midőn
a szellem önmagát megtagadja, ezen,
bár hiu, öngyilkos kísérlet ellen, a szellem nevében, midenkor szükségesnek
tartom tiltakozni, s legerélyesebben
ép olyanok irányában, kiknek egyéb
nézeteit s az emberiség javára czélzó

törekvéseit pártolom. Pfan Lajos pedig
ezek közé tartozik.
Midőn azonban bölcsészeti alapelvei ellen fölszólalok, legkevésbbé sem
akarom gyöngíteni annak a hatását,
a mit ö a művészet fontosságáról a társadalom anyagi és szellemi jóllétére
nézve s ennek következtében az állam
kötelességéről a művészet iránt helyesen és szakavatottan elmond: ezt nekünk, különösen hazafiúi szempontból
is pártolnunk és terjesztenünk kell,
hogy a művészet ügye honunkban elvégre a népszerűség azon fokára emelkedjék, mely azt — csak a művészeti
virágzásnak a nemzeti virágzással való
szoros kapcsolatánál fogva is — oly
méltán megilleti.

A Magna Charta.
(Folytatás.)
(Dr. H e g e d ű s Candidtól.)
,,This iron barons ware the gvardians of the people and three
words of her barbaríons latin „nullus homo liber" are worth all
the classics."
Chatam.

A Magna Charta bevezetésből, nyolczvanegy egymásután megszakadás nélkül
következő czikkből s befejezésből áll.
Magyar fordításban következőleg szól:
„ J á n o s , Isten kegyelméből Angolhon királya, Irhon ura, Normannia
és
Aquitánia
herczege, Anjou grófja, Érsekeink,
Püspökeink, Apátaink,
Báróink, Bíráink,
Erdészeink, Algrófjaink,
Prépostjaink,
Tisztjeink
ét minden Ispánjainknak
s azok híveinek
üdvözletet. Tudjátok, miszerint mi Isten
akaratjából s min lelkünk üdvösségeért minden elődeink s utódaink lelki üdvössége
kedveért, Isten dicsőségére s az anyaszentegyház felmagasztalása s országunk javítása
végett tisztelendő atyáink István
canterburyi
érsek és egész Angolhon prímásának, a római anyaszentegyház bibornokának, Henrik,
dublini érsek, Vilmos londoni, Péter windoni, Joscelin bathoni és glastoni, H u g ó

lineolni, Walter wingorni, Vilmos coventreni s Benedek rofferni püspököknek, Pandulf mester, Pápa ur aldiákonának s kamarásának s testvéreinknek, Imrének
a
templomvitézek Angolhonban mesterének
s a nemes férfiak Mareschale Vilmos Pembroe gróf, Vilmos Salesbury gróf, Vilmos
Warreni gróf, Vilmos Arundeli gróf, Galwai Alan Skothon constabulariusának, Warin Gerő fiának, de Burg Hubert poitoni
seneschale, Péter Heribert fiának, de Nevií
Hugó Máté, Heribert fiának, Basset Tamás,
Basset Aelian, d'Albignac Fülöp, de Roppelay Róbert, Mareschale János, János
Hugó fiának s egyéb hiveinknek tanácsára
mindenekelőtt megengedtük s ezen levelünkkel megerősítettük magunkért s örököseinkért mindörökre, (1.) hogy az angol
egyház szabad legyen, s jogait teljében s
szabadságát sértetlenül birja, s ugy akarjuk

tartatni; kiderül pedig ez onnan, hogy a
választások szabadságát, mely legszükségesebbnek és igen szükségesnek találtatik az
angol egyháznak, puszta és szabad akaratunk által, azon egyenetlenség előtt, mely
közöttünk 8 báróink között keletkezett,
megadtuk s levelünkkel megerősítettük s
kieszközöltük harmadik Incze pápa úrtól
annak megerősítését, melyet valamint mi
megfogjuk tartani, ugy akarjuk örököseink
által is mindörökre jó hiszemmel megtartatni. (2.) Megadtuk egyszersmind országunk minden szabad embereinek, minmagunkért, valamint örököseinkért is, minden
alábbirt szabadságokat birandókat, és tartandókat nékiÖk s örököseiknek általunk s
örököseink fejében is. (3.) Ha valaki a grófok vagy bárók vagy mások közül, kik tőlünk közvetlenül birnak (hűbéreket) *),hadiszolgálatban meghalt volna s midőn elhunyt,
teljes korú levén, váltódijjal tartozik, tartsa
a régi váltságdíj szerint, tudniillik egy egész
grófi bároniával birt gróf örököse száz fontért, valamely báró örököse vagy örökösei
egy egész bároniát száz fontért, valamely
nemes örököse vagy örökösei egy egész lovaghűbért 100 solidusért, s a ki kevesebbel
tartozott, adjon kevesebbet a hűbérek régi
szokása szerint. (4.) Ha pedig ilyesek örököse kiskorú 8 gyámság alatt van, nagykorúvá válván, bírja örökségét váltságdíj nélkül
mindvégiglen. (5.) Ily kiskorú örökös jószágának gondnoka ne szedjen az örökös
jószágról egyebet, mint az okszerű jövedelmeket s okszerű szokásokat 8 szolgálatokat
s ezt is, az emberek s javak elpusztítása vagy
megrongálása nélküL (6.) Ha pedig ily jószágra! gondviselést az algrófra vagy más
valakire bízzuk, ki ennek jövedelméről nekünk számolni tartozik, s ő a rábízott javakat pusztítja vagy rongálja, megbirságolandjuk s a jószág bizassék két törvényes
és tisztességes emberre, ezen hűbérből valókra, kik a jövedelmekről számoljanak nekünk vagy azoknak, kiknek azokat utalványozandjuk **). (7.) Ha valakinek ily jószágra
*) Tenentea in capite, kik t i. közvetlenül a királytól birtak földeket húbérül, nem pedig alhübért;
ezek körülbelül a régi kir. j o b b á g y o k a t képviselik.
Lásd Fischel Verfassung Englands, 186*2 40 s köv.
lapon.
**) A hűbéres fegyveres szolgálat fejében birván a jószágot, miután serdületlenek hadiszolgálat o t nem teljesíthettek, a jószág a király gondnoksága

való gondnokságot adományoznánk vagy
eladnánk, s ő ez Ötletből abban valamely
pusztitást vagy rongálást tenne, eresz^ze ki
ezen gondnokságot s adassék az két törvényes és tisztességes embernek ezen hűbérből valóknak, kik szinte folelősek lesznek
minekünk, a mint előbb mondatott. (8.) A
gondnok azonban mig a jószág gondnokságát birja, tartsa fönn a házakat, parkokat,
kerteket, malmokat s minden egyebeket,
ezen jószághoz tartozókat, a jószág jövedelmeiből s adja vissza az örökösnek, midőn
nagykorú lesz, a jószágot teljesen felszerelve szekerekkel s fuvarokkal a szerint, a
mint a mezei munka megkívánja s a jószág
okszerű jövedelmei fontartathatnak. (9.) Az
örökösök házasittassanak meg késedelem
nélkül, ugy hogy a házasság, megkötése
előtt azonban közöltessék az örökös fiágon
levő rokonaival*). (10.) Az özvegy férjének
halála után azonnal s nehézség nélkül kapja
ki hozományát s örökségét, se ne adjon valamit hitbére vagy hozománya, vagy öröksége fejében, melyet az ő férje s ő maga
birtak férjének halála napján, s maradjon
férje házában negyven napig annak halála
után, mely alatt hitbére jelöltessék ki neki.
(11.) özvegynő, ne kényszeríttessék férjhez
menni, ha férj nélkül kíván élni, ugy azonban, hogy biztosságot nyújtson az iránt,
hogy nem mén férjhez jóváhagyásunk nélkül, ha mi tőlünk bír, vagy urának jóváhagyása nélkül, a kitől bir, ha mástól bir **).
(12.) Sem mi, sem ispánjaink nem fogjuk
lefoglalni bárki jószágát vagy jövedelmeit
valamely tartozás fejében, a mig az adós
marhái a tartozás lefizetésére elégségesek ***), se az adós kezesei ne szorittassa(custodia) alá került, ki az elmaradt hadszolgálat
fejében a jövedelmeket vagy maga húzta vagy másnak a gyámsággal együtt ingyen vagy fizetés mellett átadta, mi természetesen sok visszaélésre vezetett.
*) A királyok a kiskorúakat politikai ezélokból
házasságra kényszeritvén, ez érdembeni védelem tekintetéből k ö t t e t e t t ki a fentérintett elv.
**) A hastingsi csata után a normann katonák
az elesett szász nagyok özvegyeit házasságra kényszeriték, mi még később is gyakran előfordult, azért
az özvegységben maradhatás kikötése.
Angolhonban a hódítás óta maiglan minden
föld a királyé s a birtokos csak hűbéres, de j u r e (1.
Fischel: id. h. 41. l a p ) ; a mint hazánkban is a szent
koronáé, melyre a nemes birtoka esetleg visszaszállt.
Ennek következménye, hogy adósságokért első sor' ban az ingó vagyon foglaltatik le.

nak fizetésre, mig az adós a tartozás lefizetésére képes, s ha az adós a tartozás lefizetésére képtelenné válnék, nem levén honnan
fizessen, a kezesek feleljenek a tartozásért,
s ha akarják, birják az adós javait s jövedelmeit, mig a tartozás iránt ki nem elégíttettek,
hanemha az adós kimutatja, hogy ugyanazon kezesek irányában megnyugtattatott.
(13.) Ha ki kölcsön kapott a zsidóktól akár
kevesebbet, akár többet s meghal mielőtt
ez adósság lefizettetnék, az adósságtól kamat ne járjon mig az örökös kiskorú, akárkitől tart is (jószágot); ha ily adóssága mi
kezünkbe kerülne, mi mást ne foglaljunk
el, mint azon marhát, miről a levélben említés tétetik. (14.) Ha valaki meghal, tartozván a zsidóknak, az özvegy kapja ki hitbérét s mit se adjon meg ez adósságból, s ha
az elhunyt gyermekei, kiskorúságban maradtak hátra, szolgáltassanak ki számukra
a szükségek, azon tartás szerint, mely az
elhunyté volt, s a maradékból fizettessék
meg az adósság, az uri szolgálat fennmaradván. (15.) Ugyanígy történjék oly adósságoknál, melyek más személyt, mint zsidókat illetnek. (16.) Mi paizspénz*) vagy segedelem se vettessék ki az országban,
mintsem
az ország köztanácsa által; hanemha saját
személyünk kiváltására s első szülött fiunk
vitézzé avatása, s első szülött leányunk egy
izbeni kiházasitására, s e végre se rovassék
ki más, mint illő segedelem. (17.) Hasonlókép tartassék London városától nyerendő
segedelemre nézve. (18.) S London városa
tartsa meg minden régi szabadságait s szabad szokásait, ugy szárazon mint vízen.(19.)
Ezenkivül akarjuk s engedélyezzük, hogy
minden más városok és mezővárosok, falvak
és kikötők tartsák meg minden szabadságaikat és szabad szokásaikat. (20.) Valahányszor pedig segedelem adása végett, kivéve
az előbb emiitett három esetet, vagy paizspénz adása végett országos tanácsot tartandunk, meyhivatandjuk
az érsekeket és püspököket,
apátokat,
grófokat 8 a nagyobb
bárókat egyenkint leveleink által. (21.) S ezeken kivül meghivatandjuk algrófjaink s ispánjaink által mindazokat, kik tőlünk birnak
*) Paizspénz (Scutagium) egy add neme, melyet
a hűbéresek a hadiszolgálat megváltása fejében fizettek, a mely zsoldos csapatok tartására f o r d í t t a t o t t .
Legelőször Étienne de Blois angol király alatt fordul elő.

jószágot, bizonyos napra t. i. legalább is
negyven napi határidő alatt s bizonyos helybe,
s mind ezen meghívó-levelekben a meghívás
okát ki fogjuk tennit 8 igy történvén meg a
behivás, az ügy azok tanácsa szerint intéztessék el, kik megjelentek, habár a meghívottak nem is jelentek volna meg mind. (22.)
Mi egyébiránt meg nem engedjük másoknak sem, hogy szabad embereiktől segedelmet szedjenek, ha csak személyük kiváltása,
első szülött fiuk vitézzé avatása s első szülött leányuk első kiházasitására nem, 8 e
czélra se adassék más segedelem, mint illő.
(23.) Ki se kényszeríttessék valamely nemesi vagy más szabad birtok után nagyobb
szolgálatra, mint a mi attól jár. (24.) A
köztörvényi ügyek széke ne kövesse udvarunkat, hanem valamely meghatározott
helyen
tartassék"). (25.) Uj birtokháboritások (foglalás) az előd halála 8 a legutóbbi bemutatás
iránt, ne bocsáttassanak Ítélet alá (másutt)
mint az ő megyéikben, még pedig ilykép:
Mi, vagy ha az országon kivül volnánk, főbíróul küldendünk két birót minden megyébe, négyszer egy esztendőben, kik négy
nemessel minden megyéből, kiket a megye
választand, tartsák meg a megyében, bizonyos napon és a megyének bizonyos helyén
az előbb mondott üléseket. S ha a megyében az napon a mondott ülések meg nem
tartathatnának, annyi nemes és ezabadbirtokos maradjon azok közül, kik azon nap a
kíséretben voltak, kik által elégséges törvényszékek tartathatnak a szerint, a mint
az ügy kisebb vagy nagyobb. (26.) Szabad
ember apróbb vétség miatt ne lakoljon máskép, mint csak a vétség módja szerint birtokának sérelme nélkül, s a kereskedő szintúgy áruinak sérelme nélkül, s a paraszt
szintúgy bérének sérelme nélkül, ha hatalmunkba kerül, nem itélendjük el, hanemha
az előkelőbbek közüli becsületes emberek
*) A király levén az igazságszolgáltatás kútfeje, angol jogfelfogás szerint minden törvényszékben jelen kellene lennie vagy legalább jelen lenni
képzeltetik. Ezért követte a M. Ch. előtt & királyi
köztörvényszék a király udvarát, mint hogy a királyok Angolországon kivül is birtak tartományokat s
gyakran külföldön tartózkodtak, ez az igazságszolgáltatást felette nehezité. Ezen baj megszüntetését
ezélozza a fenti intézkedés. Áll andó helyül Westminster lőn kirendelve, hol jelenleg is székelnek az
ország fő s legfőbb törvényszékei. — L- Fischel;
id. h. 202. lap.

esküjére. (27.) A grófok a bárók ne marasztaltassanak el, hanemha hasonlóik által s ne
máskép, mint a vétséghez képest. (28.) Egyházi ember ne birságoltassék világi birtoka
szerint, mintsem a más
módja szerint, s ne egyházi javadalmának mennyiségéhez képest. (29.) Se falu, se ember ne
kényszeríttessék folyón át hidat csinálni,
kivéve azokat, kik ezt régóta s jog szerint
csinálni tartoznak. (30.) Senki
algrófjaink,
constabuláriusaink, királyi ügyészeink vagy
biráink közül királyi keresetek (placita coronae) fölött törvényt tartani ne merjen. (31.)
Minden megyék, századok, harminczadok s
xvaptntakek a régi kiterjedésben
maradjanak,
minden nagyobbitás nélkül, kivéve urasági
kerületeinkben*). (32.) Ha tőlünk világi birtokot tartó ember meghal s algrófunk vagy
biránk nyilt leveleket mutat fel tőlünk, valamely adósság megfizetésérei felszólitns
tárgyában, mely adóssággal az adós nekünk
tartozott, szabadjon az algrófnak vagy biránknak az elhunyt világi jószágán találtató marháját lefoglalni s megröviditeni, e
tartozás erejéig, a törvényes emberek közbenjötte mellett; ugy mindazáltal, hogy
onnan mi se vitessék el, mig az adósság
nekünk meg nem fizettetett, mely világos
volt, a maradvány pedig szolgáltassák ki a
végrehajtóknak, hogy az elhunyt végrendeletét teljesítsék; s ha nekünk mivel sem
tartozott, minden marha illetendi az elhunytat, neje s gyermekeinek illő része fenhagyatván. (33.) Ha szabad ember végrendelet
nélkül halna el, marhája közelebbi rokonai
s barátai kezei által s az egyház vieuma
mellett osztassék el, kivéve adósságait, melyekkel az elhunyt nékiök tartozott. (34.)
Constabuláriusaink vagy biráink közül ki
se vegye valakinek gabnáját vagy marháját
el a nélkül, hogy attól azonnal dénárokat
adjon az eladó akaratja szerint. (35.) Constabuláriusaink közül ki se szoritson nemesembert dénárok adására várőrzés czimén,
ha ez saját személyében akarja az Őrizetet

teljesíteni vagy más valamely becsületes
ember által, hogy ha mnga azt valamely
helyes oknál fogva nem tehetné, s ha mi Őt
táborba vinnénk vagy küldenénk, ment lészen az őrzés kötelességétől az időre mig a
seregben volt. (36.) Algrófjaink,
biráink
vagy bárki más, ne foglalja le szabad ember lovát, szekerét, elÖfogatul, hanemha ennek szabad akaratjával. (37.) Sem mi nem
veendünk el, se biráink ne vegyenek el idegen erdőt, váraink vagy más javaink számára, ha csak annak akaratjával nem, ki
ezen erdő tulajdonosa. (38.) Mi nem tartandjuk a hűtlenségben elmarasztottak földjeit egy esztendő és egy napon tul (birtokunkban) , s azután adassanak vissza
földesuraknak. (39.) Minden vágott marha
rakassék le a Themse 8 Medeway mellett
egész Angliában, kivéve a tengerpartot.
(40.) A percipe-nek nevezett levél ne adassék ki bárkinek, oly birtok iránt, honnan
szabad ember udvarát elveszthetné. (41.)
Egyféle mértéke legyen a bornak egész országban, egyféle a sörnek s a gabnának, t. i.
a londoni quarter, s egyféle szélessége legyen
a festett posztónak, ugy a russetti, valamint
halbergettinak, t. i. két röf a csíkokon alul.
(42.) A sulyokra nézve pedig szintúgy
legyen, mint a mértékek iránt. (43.) Mi se adassék vagy követeltessék élet vagy tngok iránt
teljesített rövidleges vizsgálatért, hanem
ingyen tétessék, s meg ne tagadtassék. (44.)
Ha valaki tőlünk Őrök hűbért, jobbágy- vagy
polgártelket bir, mástól pedig földet hadiszolgálat fejében, mi nem tartandjuk a gondnokságot örököse fölött, sem azon jószág
fölött, mely másnak hűbéréből való azon
örökhűbér, jobbágy, vagy polgártelek ötletéből s nem gyakorolandjuk a gondnokságot ez
örökhűbér, jobbágy vagy polgdrtelek fölött,
ha csak magától az örökhűbértől nem jár
hadiszolgálat. (45.) Nem gyakorlandunk
gondnokságot oly ember örököse vagy
földje felett, melyet mástól bir hadiszolgálat fejében, valamely kid hűbéri szolgálat
miatt, melylyel nekünk tartozik, a kések
*) Angolhon az önkormányzat hazája már régóta vagy nyilak nyújtása végett, vagy más hakit se állítsamegyékre (comitatus) a megye ismét századok (hu- sonló végből. (46.) Ispánjaink
dertliing) sharminczadokra (thertingekre) osztatott. nak törvény elé puszta szóra, ha csak e
Ezen századok és harminczadok száz. illetőleg hur- végre htelt érdemlő tanukat nem
állítanak
mincz tűzhely (csulád) községét képezek, kik a közelő.
(47.)
Szabad
ember
le
ne
tartóztassék,
béke fentaitásáról közösen kezeskedni tartoztak s
ügyeiket maguk között szabadon rendezték. A szá- se börtönbe ne vettessék, se birtokából ki ne
se törvényen kivül levőnek ne
zadok némely részeken wapentakeknek is nevez- zavartassék,
tettek.

nyilváníttass ék, se számkinevettessék,
se
bármi módon meg ne rontassák, se reá nem
főrendünk, se nem küldendiink reá, hanemha
hasonlóinak törvényes Ítélete folytán
vagy
az ország törvényei
szerint*).
*) „ N u l l u s homo liber capiatur vei imprisonetur aut. dissaisiatur a u t u t h l a g e t u r , a u t exuletur,
aut a l i q u o modo, nec s u p e r eum ibimus nec super
eum mittemus nisi p e r legale judicíum parium
suorum vei per legem t e r r a e . u A középkor laza társadalmi viszonyai s a folytonos háborgások k ö z ö t t
kifejlett erószakossági szellem, valamint a birói hatalom gyakorlatának hiányossága első s o r b a n az

egyéni szabadság veszélyeztetébére s z o l g á l t . E z t kelle
t e h á t első sorban biztosítani. A M. Ch. f e n t i czikkével hasonlót rendel A r a n y Bullánk 2. §-a. „ A k a r j u k
a z t is, hogy sem mi, sem utódaink, b á r m i időben le
ne t a r t ó z t a s s á k s el ne n y o m j á k a n e m e s e k e t , valamely hatalmasnak
kedveért,
h a n e m h a előbb megi d é z t e t t e k és törvény r e n d e szerint e l m a r a s z t a l t a t t a k . " Jellemző s az akkori m a g y a r főúri rend
tulerős befolyásáról tanúskodó, miszerint az A. B.
t i l t j a , hogy nemesember, „valamely h a t a l m a s kedv e é r t " le ne tartózta>sék itélet nélkül, m i g a M . C h .
ily v a g y hasonló z á r a d é k o t nem t a r t a l m a z ; jelcüY
a n n a k , hogy már a k k o r a nemzet z ö m é r e támaszkodott, de a közrendet elnyomni nem b i r t a .
(Ve'ge következik.)

Tárgyalási terem.
13. I ('nyitó-íteletek o ,,Jogtudományi Isvánt, Tolvaj Imrét és Tolvaj Borbálát
egyetemlegesen; 3 or Mészáros András,
Közlöny" 14. számában ismertetett
Varga János s több osgyáni aratók részére
bűnügyben.
(Vége.)

III. Kártérítés és perköltségekre
nézve'.
A büntető gyakorlat I. R. 54. czik. 3. és 7.
§. s 7-ik czikke 1-ső §-a a bűnösnek talált
vádlottat a per és rabtartási költségekben
elmarasztatni rendelvén, annálfogva valamennyi vádlott 2 R. alatt Molnár László és
neje Sulyok Erzsébet részéről felszámított
s5ftban megállapított tanuzási díjban egyetemlegesen , ezen fölül pedig kiki saját
rabtartási költségeiben elmarasztalandó volt.
Az 1715: 9., 1723: l l . c z . és a büntető-gyakorlat I. R. 47. §. rendelete szerint a bűnösök által okozott károk megítélendők és
vádlottak vagyonából egyetemlegesen megtérítendők lévén, jelen bűnesetben a gyújtogatok által okozott és a kárvallottak
által T. U. X X . és ZZ. alatt hitelesen
felszámitott következő károk megítélendők
és alioz képest, a mint vádlottak a bűnesetben részt vettek, egyetemlegesen elmarasztandók voltak. Mihez képest: 1-ör. Első
magyar biztosító társulat részére Vass
Ferenczet és Lakatos Istvánt egyetemlegesen
326 ft. kártérítésben ; 2. kárvallott Szakái
Antal részére a zabzói csűr fejében 5400 ft.
40 krban, Vass Ferenczet, Lakatos Istvánt és
Tolvaj Imrét, az antali zab fejében 995 ft.
95 krban, Vass Ferenczet, Tolvaj Imrét,
Istvánt és Borbálát, az antali csűr fejében
pedig 3250 ftban Vass Ferenczet, Lakatos

55 csomó rozs fejében 253 ftban ugyancsak
valamennyi 5 vádlottat egyetemlegesen és
4-er, Vajda Ferdinánd s Gyula testvérek
részére az apáti juhakol fejében 6311 ft. 30
kr. kártérítésben Vass Ferenczet és Lakaos
Istvánt egyetemleg elmarasztani kellett.
Mi illeti végre védő ügyvédek munkadiját,
az saját védenczeik ellenében, tekintettel a
védelem alaposságára, terjedelmére és abban
nyilvánult szorgalomra állapíttatott meg.
Kelt mint fent Daxner István s. k. II- od Alispán s tszéki Elnök. Szonyor Dezső s.k.tszéki
jegyző (P. H.) Gömör és Kis-Honth. t. e.
vármegyék 1865. évi Augusztus 2-án RimaSzombatban tartott fenyitő-tszékében , Vass
Ferencz, Lakatos István és Tolvaj Imre,
ugy Tolvaj Imrenő alperesek előállitatván, fentebbi ítélet felolvastatván kihirdettetett, azt mind négy rendű s fentebb
nevezett alperes felebbezvén, felperesi tiszti
közü^yész részéről is felebbeztetett, megengedtetvén első rendű alperes Vass Ferencznek, miszerint felebbezési indokait 15 nap
alatt beadhassa. Miután 4. rendű vádlott
Tolvaj István, jelen pörnek lefolyása alatt
a cs. kir. hadseregbe soroztatott s a csendbiztosi jelentés szerint jelenleg ezredénél
tartózkodik, jelen Ítélet hiteles másolatban,
kihirdetés végett a budai országos katonai
parancsnokság útján illető ezredparancsnokságának megküldetni, 5 ik rendű alperes
Tolvaj Imrenő továbbra is szabadlábon

hagyatni 8 maga idejében ezen pör felülvizsgálás végett a tettes magyar kir. táblára
felterjesztetni rendeltetik.
Ez Ítélet mind felperes tiszti közügyész,
mind alperesek részéről felebbeztetvén, a királyi tábla m. évi 6989. sz. a. következőleg

ítélt:
Vass Ferencz az első biróság által a bűntársak vallomása e jogos gyanuokok alapján levén elitélve; — jóllehet a fenforgó
gyújtogatások elkövetői Vass Ferenczet
határozottan mint bünszerzőt terhelnék, —
miután azonban az illető bűntárs vallomása,
mint törvényeink értelmében rendszerint
érvénytelen, csak kivételesen a vizsgálat
által kifejlett, s a bűntársak előadását alaposan támogató ténykörülmények mérlegezése mellett vétethetnék birói figyelembe,
ezen általános törvényes szabály alóli kivétel pedig e jelen esetre alkalmazható nem
lenne, részint azért, mert itt a kérdéses vallomások oly megbélyegzett egyénektől
származnak, kik már előbb elkövetett több
rendbeli bűntett miatt is fenyítve levén,
gonosz jellemüeknek ismertetnek, de másrészt azért i s , mert az indok, miszerint
önvallomásaik, a vádbeli gyújtogatások iránt
szerzett tapasztalatokkal összehangzásban
vannak, csak saját bünösségök bővebb bizonyítására szolgálna, de Vass Ferencz terhelésére alapos támpontot annyival inkább nem
nyújthatna, mert az eszközlött vizsgálat, —
a Széplaky szolgabiró által felhozott körülményt, és a Lakatos István s Tolvaj Imre
nagyob költekezésére vonatkozó tényt kivéve
— más oly jelenségeket, melyek nevezett
vádlottaknak, a gyújtogatások közt lefolyt
hosszabb idő alatt lehető Összebeszélés folytán egyhangúlag tett vallomásával kapcsolatban lennének, s Vass Ferenczet jogosan
terhelhetnék, fel nem derített; — tekintve
azonban, miszerint ezen a nevezett szolgabiró által feljelentett körülmény, az elfogadott jogelv szerint nem mint az első biróság
vélelme, a Tolvaj István féle állítólagos
irat által, hanem jogszerűbben a Vass
Ferencz felvilágosításához képest lenne
megoldandó, nevezett vádlottaknak nagyobb
költekezése pedig Lakatos István és nejének
beismerése szerint is egy nagyobb pénzöszezegnek Lakatos István által azon időtájban

elkövetett, s ellene jelen perben vádul ís
felhozott eltolvajlása által s némileg talán
még Kremusz András, Geréb Márton, Klepus András hajdúk és Markovics várnagynének vallomásában bemondott, s figyelmet
érdemlő tények alapján is nyerne olyszerű
megfejtést, s igy Vass Ferencznek eme védelme által a törvényszéki Ítéletben ellene
felállított ezen két gyanuoknak jelentősége
is okszerűen ellensulyoztatnék, — tekintve
továbbá, hogy a fenforgó gyujtogatásokat
kisérő többi gyanuokoknak támogatására
felhasznált tanuknak, jelesen Szabó Jánosnak, Laboda Istvánnak és Széplaky Orbánnak vallomásai részint azért, mert ezek mint
tolvajlásokért már fenyített gonosztevők, a
hiteles tanúskodásra megkívántató kellékeket nélkülözik, de részint azért is, mert
a két utóbbi meg nem is saját tapasztalata után, hanem a fő bűnös Lakatos Istvánnak hozzájok intézett felszólításából,
tehát hallomásból merített tényről tanúskodik, — jogszerű sulylyal nem bírhatnának,
— Vaas Ferencz gazdasszonyának Lichardus Zsuzsánnának, mint azon körülménynek,
hogy vádlott Tolvaj István, Vass Ferencz
lakásán csakugyan megfordult, igazolására
felhasznált tanúnak vallomása pedig azon
oknál fogva, mert nevezett tanú, a gazdájától
1861-ik év september havában elorzott holmiknak eltolvajlasával vadoltatvan, Vass
Ferencz által, Zsingora István vallomása
szerint is, szolgálatjából rögtön eltávolíttatott, — eltekintve attól, hogy egyes tanú
törvényes próbát különben sem képezhet,
— még gyanúsnak is mutatkoznék, —
tekintve végre, hogy Vass Ferenczet illetőleg ily ingadozó tényállás mellett a törvényes
bizonyítékok elégtelenségét lélektani következésekkel pótolni s biztosan kielégíteni
nem lehetne: — ugyanazért Vass Ferencz
az ellene emelt vád és következményei terhe
alól próbák elégtelenségéből felmentetik éa
szabadon bocsáttatni rendeltetik, — ily változtatással egyébként az eljáró biróság ítélete
a vádlottakra nézve saját beismerésük alapján, helybenhagyatván, a per további szabályszerű intézkedés végett illetőségéhez
visszaküldetik.
A hétszemélyes tábla, f. évi 1629. ez. a.
hozott határozatánál fogva, a máaodbiróság
ítéletét helybenhagyta.

Jogirodalom.
Carey Henrik cs nemzetgazdászati
tana.*)

könyve" csak a fennmondott elméleteket
tágabb társadalomtudományi szempontokból
s társadalomtörténeti magyarázatokkal rend(Adler Károly után.)
szeresen összefoglalják, 8 néha még szerző
( B — y . ) Carey, Északamerikának kétség- különféle inonographiáiban a pénz- és hitelkívül leghíresebb és legkitűnőbb nemzetgaz- ről és a bankokról lerakott eredeti elméleteit
dásza, Philadelphiában 1793-ban született, a rendszerbe pótlólag beigtatják.
s ugyanott több éveken át könyvkereskeEzen rendszerről, a mint már megérindéssel foglalkozott. Tudományos pályáját tők, egyátalában azt lehet mondani, misze1835-ben kezdte meg igen jellemzőleg ily rint benne a gazdaságtan valódi társasági
ezimű iratával: ,,A munkabér magasságáról gazdasággá változott át. A szó legjobb érs a munkás osztályok különféleségének okai- telmében vett erkÖlc8-társadalmi tárgyalása
ról a földön," (az 1837—40. években meg- a nemzetgazdászatnak t. i. az, mi Carey
jelent ,,Politikai gazdászat elvei" ezen irat- rendszerét mindenekfölött jellemzi, különönak csupán bővebb átdolgozatát képezik.) sen szemközt az angol iskola túlnyomó réCarey összes buvárlataínak vázlatát ugyaniét szének chrematÍ8tikus tárgyalási modorával.
félreismerhetlenül ama nemes ösztön képezi
Careynek a társadalmi gazdaság, mint a
miszerint a társadalomban létező egyenetlen- természeti processusokhoz hasonló módon
ségekből azok szükségességét
vizsgálja, a törvényszerűen végbemenő a az eszményi
mint az Ricardo és Malthus tanaikból folyt, életköröket ép ugy, mint a tisztán anyagiakat
b hogy ezen „kétségbeesés bölcsészete" he- érintő művelődési procesaus tűnik fel, melylyett lehetőleg az érdekek összhangzását, nek tárgya, középpontja és működő tényeugy az egyes emberekét, mint a társadalmi zője a művelődés czéljának elérésére, a terosztályok- és nemzetekét bizonyitsa. Kide- mészet és önmaga feletti uralomra törekvő
rül ez még világosabban későbbi „Mult, je- dolgozó ember.
len és jövő" Btb (1848.) és ,,Az érdekek, a
A társadalmi gazdaság tudományát Carey
mezőgazdaság, ipar és kereskedés összhangezekhez képest előadásának értelmezi „azon
zása" (1851.) czimű fŐmunkáiból, melyek
törvényeknek, melyek az emberen, a legnalényegileg már Careynek uj tanait az értékgyobb egyediség- és az embertársávali tárről, a földjáradékról (Bodenrente) s a munkasaaulás legnagyobb erejének megszerzésére
termények természetes felosztásának törvévaló törekvéseiben, uralognak."
nyét tartalmazzák s tudvalevőleg a franczia
Másutt ismét a tudás azon ágának neBastiat Fr.-től ennek „gazdasági összhangvezi,
mely a szellem- és testről egyiránt
zásai"ban roszhiszeműleg s részben félreértgondoskodik,
mivel legközelebb a testről
hetőleg utánnyomattak. Carey további iratai
szükséges
Kellően
gondoskodni, hogy a szelezen reformelméleteket a földmivelés módjának uj tanával csupán kiegészítik és lem erősbüljön és élénküljön. „Tudománya,
megerősítik, mig a mellesleg számtalan röp- úgymond továbbá, az ember viszonyainak
iratban kereskedelmi, politikai kérdéseket az anyagi világhoz, mely felett őneki adatott
fejtegető fáradhatatlan búvárnak legújabb a hatalom, és ama társadalmi világhoz, melyfőművei, u. m. ,,A társadalmi tudomány ben szerepelni neki van megengedve; mert
alapjai" és „ A társadalmi tudomány tan- ezen viszonyok mineműségétől függ ama
tulajdonságokra való törekvés, melyek az
igazi embert teszik 8 őt a mezei barmoktól
*) Irodalom: Carey HA
társadalmi tudomány
megkülönböztetik."
alapjai, német kiadás, Adler K.-tól Münchenben,
Vizsgálódásainak főeredményeit Carey
1863—4., 3 köt. — A nemzetgazdászattan és társadalmi tudomány Carey általi felforgattatása. 12 le- maga a következő tételekbe foglalja össze:
vél, Düring Jenőtől u g y a n o t t 1861. — Carey H., A
Az emberre nézve az embertársávali tártársadalmi tudom, és nemzetgazd. tankönyve. Nésasulás
lételének egyik szükségessége, mert
met kiadás 1 kötetben, Adler K.-tól ugyanott 1865.
— Dühring J.: Tőke és munka, uj feleletek régi azon előfeltétel, mely nélkül az állatoktól
öt megkülönböztető tehetségei épen nem
kérdésekre. Ugyanott 1865.

fejlesztethetnek,— erői igen sokfélék s végtelen sok eombinatióra képesek, mert nincs
az egész világon csak két ember, kik egymással tökéletesen egyenlők volnának; —
ezen végtelen sokféle tehetségeknek fejlődése
merőben a társasulási és Összevetési (combináló) erőtől, — viszont a társasulás az
egyediség fejlesztésétől f ü g g ; — az egyediség a foglalkozások különfélesége s az abból
folyó, az emberi erők általi termelés folytán
keletkező, keresés különféleségéhez képest
fejlesztetik; — minél nagyobb az ember különfélesége, annál nagyobb az ereje a természeti erők feletti uralkodásában és vezetésében, annál nagyobb az emberek száma,
kik élelmüket bizonyos területből húzhatják, és annál nagyobb az ember rejtett,
szunnyadó erőinek fejlesztése; minél tökéletesebb ezen fejlődés, annál belterjesb a
társadalmi hév, annál gyorsabb a társadalmi
mozgás s annál nagyobb a kifejtett erő; minél nagyobb ezen mozgás és erő, annálinkább
alája vettetik az ember arészecsi (molekular)
vonzás nagy törvényének; minthogy Őt a helyi középpontok bizonyos irányban vonzák,
mig a nagy városok, a világ középpontjai az
ellenkező irányba terelik; minél teljesebb
ezen szétfutó erők egyensúlya, annál nagyobb
a törekvés a helyi egyediségek fejlesztéseés a társasulási erő kiterjesztésére a közügyeken belül, mialatt a termelési erő, az
érték, az ember szabadsága, a tőke növedéke,
a felosztás igazsága, az összhangzásra és békére való törekvés folyton folyva gyarapodnak; — az ily módon valamely köztársaság
tagjaira nézve megállapított törvény ép ugy
hatályos maguknál a köztársaságoknál is,
mivel a béke és összhangzásra való törekvés
az államoknál egyenes arányban áll egyediségök- és önvédelmi erejök fejlődéséhez;
ennélfogva az egyedi és nemzetközi érdekek
tökéletes összhangzása létezik; sőt ha minden magasb tekintetek mellőztetnek is, minden nemzetek és egyedek abban lelnék
hasznukat, hogy ama nagy törvénynek engedelmeskedjenek, mely azt parancsolja
nekünk, miszerint másokkal ugy cselekedjünk, mint mi akarjuk, hogy azok velünk cselekedjenek ; mert ez azon út, melyen
haladníok kell, ha maguknak a legtökéletesb
egyediséget és szabadságot, a társasulás
legnagyobb erejét, a természet Bzolgálatai
íHctii legtágabb rendelkezést s a gazdagság

és szerencse legnagyobb összegét akarják
bí ztositani.
A Careyféle rendszernek tisztán nemzetgazdászati ujitásai közül mindenekelőtt
annak értéktana említendő. A dolgok és
teljesítések árában nyilvánuló csere-érték
azon költséghez szabja magát, mely nélkül
azok a műtan (technica) és műveltség bizonyos fokán egyátalában nem állitliatók elo
vagy nem nyerhetők meg, t. i. a visszapótlási költségek szerint. Ezek alább szállnak
minden műtani és társadalmi haladással, az
emberi munka és a telek mint minden termelés utolsó pótolhatlan előfeltételeknek, arányos érték-emelkedése mellett. Az embernek
minden lépésnyi haladása a természeti erők
fölötti uralkodás elnyerésében, tudniillik
használati tárgyai termelési költségeinek
kevesbitését s avval együtt a munka értékének folytonos emelkedését, még annak
terményeihez képest is szüli, — ez pedig
valamint egyéb eszközök- és terményekről,
ugy valamennyi eszközök és termények
legnevezetesbjérői — a megmunkált telekről
is áll.
Az átalakított értéktanhoz azután a Carey-féle rendszer minden további ujitásai
következetesen sorakoznak; legközelebb a
Ricardo-féle földjáradéki tannak s Malthusnak a népesedési törvényről felállított tanának megforditása, azután a nyers termények és kézgyártmányok árainak a magasabb vagy alantabb forgalmi fok szerinti
közeledéséről vagy eltávozásáról szóló törvény, és végre a természetes munkabér s a
munkás és munkaadó érdekeinek természetes
összhangzásáról szóló tan az emelkedő termelékenységgel és munkatakaritással
egyidejűleg növekvő tőke-elértéktelenülés
és a
munka értékének emelkedése következtében.
Leginkább ujitó és jellemző vonásául a
Carey-féle nemzetgazdászatnak egyébiránt
tekintendő a takarékosságifogalomnak
megigazitása és a takarékossági működésnek a
dolgok teréről az emberi munka terére való
áthelyezése. A meddő betakarítás a a fogyasztástólí tartózkodás, — a franczia nemzetgazdászoktól n. n. ,,travail d' épargne"
— helyébe Careynél megfordítva a munka
megtakarítása
mint kizáró alapja a tőkeképződés és gazdagságnak, 8 egyszersmind
minden haladó műveltség és szabadság előfeltétele és ismejele gyanánt jut teljes ér-

vényre. A történeti és statistikailag össze- jogy annak tevőleges tartalmát annál inkább
hasonlító körszemlében ki van mutatva, hogy feltüntessük.
Annak újító hordereje igy legkönnyeba műveltség legalantabb fokain amunka-pazarlás legnagyobb, mivel az idő s erők leg- ben ismerhető fel. —
jobb része puszta TieZ^változások által
elnyeletik, hogy továbbá a termelés és forJog- és államtudományi könyvészet.*)
galom haladtával az emberi munka mindig
nagyobb arányrészt kap az anyag termelé39. Nemzetgazdaságunk
és a vámpolitika,
kenyebb alakváltozásaira rendelkezése alá, folytonos tekintettel törvényhozási feladaa puszta izom-erő a szellemi erők által tainkra és társadalmi teendőinkre az anyagi
mindinkább helyettesittetik s ennélfogva a érdekek terén. A magyar tud. akadémia által
legfőbb socialis jólét ismérvéül az erők ama 1000 frt. dijjal koszorúzott pályamunka.
társadalmi keringése jelentkezik, melyben Irta Kautz Gyula, egyetemi tanár, m. t. ak.
egy csepp munka sem pazaroltatik el, és r. tag és országgyűlési képviselő. Kiadja
semmiféle emberi tehetség s erő nem marad Heckenast Gusztáv. Pest, 1866. A munka
keresés és gazdászati alkalmazás nélkül.— A második fele, mi által az egész be van fenemzetgazdászat főfogalmai u. m. gazdag- jezve. Ara az egésznek 4 ft. 50 kr.
ság, tőke, termelés stb., ezen álláspont alatt
40.Franczia polgári törvénykönyv (Code
egészen uj tartalmat nyernek, a hogy azután Napoleon), fordította Kun Barna. Kiadja
mint munkát takarító tényezők a műtani Kugler Adolf. Pest 1866. Ára 2 ft. 80 kr.
haladások, a tőke minden alakjaiban, a pénz41. Egyetemes és részszerü
egyházjog
és hitelügyben jelentkező cseregépezet, a alaptanai, különös tekintettel a magyarhoni
társasulás és munkaösszesités, a keringés és evang. egyházakra. Irta Kovács Ferencz,
helyi forgalom stb. gazdászati fontosságuk ügyvéd s debreczeni ref. főiskolai jogtanár.
szerint még csak most tűnnek elő kellőké- Kiadja itj. Csáthy Károly. Debreczen, 1866.
pen. Carey nézetei a földművelés módja, a Második^füzet. A mű ára 3 ft.
népesedés mozgalma, a földbirtok megosz42. Átalános magyar törvénykezési
eljátása a munkatermény természetes fölosztá rás peres és perenkivüli ügyekben a legsáról, a munka kínálása és eladásánáli ver újabb törvényhozás szerint. Felvilágosító
senyről, a forgalom természetes módjáról, jegyzetekkel és kimeritő irománypéldákkal,
a föld kimerítéséről, főleg pedig a tulnyo- birák, ügyvédek s a közélet használatára
mólag nyers terményeket kivivő s ennélfogva Irta Ökröss Bálint, h. ügyvéd és váltójegyző.
leginkább munkapazarló
földművelési
fok Második javított és bővített kiadás. Első
kárhoztatása, nemkülönben megsemmisítő füzet. Kiadja Heckenast Gusztáv. Pest,
bírálata az angol kereskedelmi politikának, 1866. Az egész mű ára 5 ft.
mely a többi nemzeteket a földművelési fo43. A magyar és erdélyi bányajog rendkon tartóztatni vagy arra visszavetni iparszere.
(A függelék az országbírói értekezkodik, mind a társadalmi
munka-takaritás
letnek
a bányaügyre vonatkozó határozatát
elvén gyökereznek s i g y azon alapot képezik,
és az 1854-ki osztrák átalános bányatörmelyen az egész tanépület emelkedik.
vényt tartalmazza.) Irta dr. Wenzel GuszA munkásokra nézve felállított rendszer táv, egyetemi r. jogtr. stb. Nyomatott Busikeressége ezek szerint önmagából követ- dán. Bolti ára 2 ft. 20 kr.
kezik. Az tulaj donképen a
munkásosztály
*) Hogy ez állandó rovatunk minél teljesebb lenemzetgazdászatának mutatkozik, ellentét- gyen, kérjük a tisztelt kiadó, illetőleg szerző urakat,
ben az angol iskola legtöbb elméleteivel, hogy az újonnan megjelenő müvekből egy-egy pélmelyek inkább a kereskedelmi érdekek gaz- dányt szíveskedjenek a szerkesztőséghez beküldeni.
dászata gyanánt jelentkeznek. A tannak
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .
vitázati oldalát itt szándékosan mellőztük

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, julius 30.

31.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési díj egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól.—
Fejtegetések a házassági jog köréből. (Folytatás.) Dr. Rentmeiszter Antaltól. — Az 1843/*- évi országgyűlés. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Tárgyalási terem. 14. haszonbéri szerződős hatálytalansága a
csődtömeg és korábbi jelzálogos hitelezők ellen, — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Polgári törvénykönyv.
összes anyagi és alaki jogunk codiíicatiójának szükséges volta a fennebb
mondottak szerint be levén bizonyítva:
szabad legyen kísérletként előlépnünk
azon utak és módok vázlatával, melyeken eme ép oly nebéz, mint fontos, —
több nemzedékre is kiha'ó és határozó
— alapvető munkálódástpo^aW anyagi
magánjogunkra
nézve az előrebocsátott tanulmányok segélyével kezdhetönek és eredményre vezethetőnek
képzelhetjük.
Néhai Metternich államminiszter
és boldogult József főherczeg nádor
közt 1844-ben folyt levelezésnek a törvények készítésére vonatkozó két darabja ugy látszik, hogy nem csekély
tanulságot foglal magában; jelesen Metternich 1844. máj. 9-én ezeket i r j a :
„'Törvényeket sohasem fogalmazhat
egy testület. Testületek azokat csak
felvilágosíthatják, javithatják, vagy
megronthatják, de gfe nem eszményesithetnek törvényt, melynek alapfelté-

tele következetesség és részrehajlatlanság a felfogásban és alkalmazásban.
Minden dologra kiindulási pont szükséges; ha ez hibásan választatik, következményei sohasem érnek czélhoz."
Erre József főherczeg nádor u. a.
év és hó 14-ről következőleg felel:
„A mily helyes az ön által kimondott axióma, hogy törvényeket testületek nem fogalmazhatnak, oly bizonyos
ellenben az is, hogy ha törvényjavaslatok készitése egy vagy több egyénre
bizatik, ezeknek oly egyéneknek kell
lenniök, kik az alkotmányos fogalmakban jártasok és ezen ország viszonyainak s nemzeti szellemének, sőt még a
nemzet előítéleteinek és hibáinak is
kellő ismeretével birnak, s előítéletektől maguk is menttek."
Tehát az úttörő és alapvető munkát csak egy vagy több egyén — de
semmi esetre számos tagokból álló testület — készitheti. Helyesen mondja
Bluntschli f„Allgemeines Staatsrecht"
czimü munkája 1852-ki kiadásában a
319. 320. 11.)

„Der Gesetzvorschlag bildet die dulhatnak-e; vagy nem szükséges-e
Grundlage der weiteren Berathung, eleve bizonyos irányadó elveket és szaund enthiilt das ganze kiinftige Ge- bályokat kitűzni, melyek szerint és
setz in sich . . . . Ein in der Anlage melyeken belől tartózkodni kötelesséoder Ausfübrung missrathener Vor gül tétessék?
schlag wir d durch die Berathung schwerA codexeknek fennebb érintett kelich g u t gernacht, so wenig als ein letkezési módozataiból láttuk, hogy ugy
schlechtes Gedicht durch die Kri- a franczia, mint a porosz és ausztriai cotik" stb.
dexek szerkesztői bizonyos eléjök tűEgy rendszeres törvénykönyvnek, zött elvek és maximákhoz valának
illetőleg arra szolgáló javaslatnak egy kötve, mint főfő elvekhez, melyeket
teljes egészet kell képezni, és részeinek munkálódásaikban szem előtt tartamok
végelemzésökig menve összefüggők- kellett. Sőt maga az 1848: 15. t. cz. is
nek, következeteseknek és egyönte- világosan kimondá a főelvet, melynek
tűeknek kell lenni. De az összefüg- alapján rendelte el a polgári törvénygést, a következetességet és egyöntetű- könyv kidolgozását. Csakhogy ezen kiséget csak az egésznek azon előleges mondás mégO magában
véve sem akkor
o
képleti összeállítása foghatja eszkö- nem volt, sem pedig jelenleg nem volna
zölni, mely a maga teljes valójában kielégitő. Akkor nem volt, mivel macsak egy, vagy többek ugyan, de kevés gán polgári jogviszonyainkon nemcsak
számmal levők elméjében fejlődve, il- az ősiség, hanem az 1848-ki törvények
letőleg fejlesztve, szemeik előtt min- által több más szinte igen jelentős jogdenkor világlatban tartható; mit egy viszonyok alapjokban rendittettek meg;
nagyobb számú testület tagjaitól re- nem volna most: mivel az azóta ismét
ményleni, vagy várni alig lehet. Mert ily ujabb változásokon keresztülment matestületnek egyéneinél hiányozván az gánjogi élet, s a számos bevégzett téaz egésznek a maga teljes összefüggé- nyek, miket már az o. birói értekezlet
sébeni felfogása, az egyes kikapott rész- sem mellőzhetett, főelvek megállapítáletek feletti vélemények és irányok sát és kimondását szükségessé teszik.
áramlata a javaslatok készítését nemIly főelveknek azonban maga a törcsak hátráltatná, hanem talán meg is vényhozótestület által leendő kimonhiúsíthatná.
dása már csak azon oknál fogva sem
Állításunk valóságának bizonyítá- ajánlható, mivel ily fő- s vezérelvek
sára a dolog természete és a törvény- mértékét egyelőre meghatározni igen
hozás terén, midőn az csak egyes nehéz a nélkül, hogy oly elvek és szarészletek körül forgott, szerzett tapasz- bályoknak kimondása elkerültetnék,
talatokon felül hivatkozunk a fennebb melyek inkább a munkálat technicai
ismertetett törvénykönyveknek e te- oldalát érintik, melyeknek kimondása
kintetbeni készítési módjára, mely oda- tehát felesleges is lenne. Az ily vezérmutat, hogy a tulajdonképi javaslatokat elvek megállapítása magának azon bicsak egy-két egyén dolgozta ki. Azok zottságnak első és főteendői közé tarmegbirálásaés megrostálása azonban és tozik, mely a munkálkodásra hivatva
méltán testületekre vala bizva.
lészen, mielőtt a munka kidolgozásáDe kérdés: váljon azon egy, vagy val egy vagy több kevés számú tagegyesek, kik a javaslatot készítik, egé- jait megbízná. Mert ha a bizottságtól
szen és szabadon saját nézeteikből in- azt várjuk, hogy egy rendszeres tör-

vénykönyvet készítsen, fel kell róla
Az egyes jogintézetek eszméjének
tennünk, hogy az igyekezni fog minden átgondolása, a jogviszony természete,
követelményeknek, melyeket irányában annak alkatrészei és lényeges módosua jogélet támaszt, megfelelni és az lási mozzanatai jól szem elé állíttassairányadó fő- s vezérelvek szem előtt nak. Azok, melyek már majd a törvény,
tartásával követett eljárását indokolni, majd a szokás által szabályozva vanilletőleg igazolni is fogja, egyszersmind nak, jól megbiráltatván, rendbe szermegismertetni a szellemet, mely az egé- kesztessenek; melyeket a hosszú idő
szen keresztülvonul, mert Szalay László kifejtett és megállapított, és a tárgy
szerint „az egész csak akkor és oly természetéből, a jogéletből, vagy a jogirányban lesz erős, ha és mily szellem- viszonyoknak már különben megállapíben részei magukban kiképezvék."
tott felfogásából világos törvény nélMeg levén a vezér- és főelvek ala- kül is követünk, a szabályozandók
pítva, mindenekelőtt szükség a jogin- sorába felvenni felesleges. De igen is
tézeteket és jogviszonyokat gondosan azokat, melyekre nézve a jogérzetek
egymás mellé állitani, jogéletünket eltérők, akár az egész, akár pedig a részabályozó összes elveket és élőtörvé- szek, a szabály vagy kivételek tekintenyeket összegyűjteni, és azokat szigo- tében, azokat világos szabályokhoz kell
rúan megbírálni, váljon a jogélet köve- kötni.
telményeinek, és mennyire felelnek meg.
És itt fekszik a munkának legneheMi a régiből jónak, a nép jogéletében zebb feladata, melynek megoldása ama
fennállónak j elentkezik, maradj on, mert közép útnak szerencsés feltalálásától
a jogtörténelmi alapon nyugvó észleges függ, mely egyrészről a száraz elvileeljárás épen ugy megóv a speculativ ex- ges, másrészről az aggódó és aggasztó
perimentatiótól, mint az elavult anyag casuistica közt vonul.
felhalmozásától, és mindenkorra meg
Mert mialatt a rideg elvileges törfogja őrizni a további képződés magvát. vény nem ritkán a magyarázat önkéHa valami elsö tekintetre nem lát- nyének nyitja meg tág mezejét, azalatt
szanék alkalmasnak s tisztának saját a casuistica a gondolkodás szabadsáhoni készletünk szerint, ovakodjunk gát a kellő korlátokon beljebb szoannak tüzetes megrostálása előtt uj- rítja meg, a gondolkodó tehetséget
ságvágyunk rögtöni kielégítésétől, s ne lassan-lassan elaltatja, mivel ez az emkeressük másutt a világosságot, hanem lékező tehetség működése által hátigyekezzünk mélyebben behatni egész térbe szorittatik, s eszközli a betű
a meggyőződésig, mely mutatni fogja, uralmát az értelem felett; és ha az eset
váljon kényszerülünk-e azt másutt ke- olyan, hogy világos törvény az iránt a
resni, és ha igen: akkor jól bíráljuk casuistica halmazában nem létez, zameg a kölcsönt, váljon azt sükerrel v a r b a j ö n a fél, zavarba a biró. Ezt csak
használandhatjuk-e? mert nem ritkán ugy lehet elkerülni, ha a jogintézetek
történik, hogy valamely jogintézetet és viszonyoknak e törvény által szabáátvesz egy nemzet a másiktól, a nélkül, lyozandó mozzanatai és módosulásai
hogy gondolna ama jogilag is elfoga- átalános elvileges tételekben világosan
dott axiómára: „non omne tellus ean- és határozottan kimondatnak, a külödem alít arboremu a nélkül, hogy czél- nösek ezekből hasonló tapintattal leszerüségére, vagy jogosságára komoly származtatnak és kifejtetnek, s igy a
figyelmet fordított volna.
casuistikának csak annyi tér hagyatik,

a mennyit az átalános szabályok és el- ták. Ha most eme bástyákat újból akarvektőli eltérések, a kivételes jellegii jog- juk felépíteni, az előbbi alapok helyett
másokat kell használnunk, maga az
viszonyok igényelnek.
És ha mégis a törvénykönyv élet- anyag is annyira elkorhadtnak jelentbeléptetése után a jogélet oly jelenete- kezik, hogy abból csakis gondos váloket m u t a t fel, melyek a törvényből gatás utján lehet valamelyest használni
sem elvileges sem kivételes uton vilá- az uj építkezéseknél; de még a mi több,
gosan el nem határozhatók, azt vagy a egy nem csekély u j anyaghalmaz is
birósági gyakorlatra, vagy a tudo- járult 1848 óta, melyet akarva nem
mányra kell hagyni, vagy, ha épen akarva is, illő helyeire beilleszteni
szükség, külön törvény által is eldön- kényszerülünk, ha nem akarunk megteni, m e r t tökélyt emberi mü magának feledkezni ama szigorú kötelességekről,
örök időkre nem tulajdonithat és igaz melyeket az idö és körülmények
folytán
marad, hogy „nihil sit adeo politum érvényre emelkedett rideg valóság szaadeoque absolutum, ut non in melius bott elénkbe!
reformari possit."
Másrészről igaz ugyan, hogy az
„Vannak, kik azt mondják, hogy ujabb időkben oly nagy mérvben kifejtörvénytárunkban, a hármas könyv- lődött közlekedési eszközök által előben és a döntvényekben elég hasznos idézett közeledés és gyakoribb érintés jó törvényekkel birunk; ezeket kell kezés más nemzetekkel a mindennapi
átvizsgálnunk, és rendbe szedve, — a élet- és egyéb szükségek kölcsönös
mennyiben azokat az idő és a jogélet tul pótlása és kielégítése tekintetében némi
nem szárnyalta, formuláznunk és ösz- világpolgári iránya mellett az egymásszeállitanunk, a nélkül, hogy valami sal érintkezésben álló nemzeteknél némi
idegen codexre szorulnánk."
közös jognézeteket is idézett elő, me„Vannak ismét, kik azt mondják, lyeket immár szem elől téveszteni nem
hogy jelenben a codificatio már nem lehet a nélkül, hogy a már bennünk
lesz igen nehéz feladat, mivel több az gyökerekre vergődött jogérzelmeket,
ujabb időkben készült codexek állnak mint egy erőszakkal el ne fojtanók.
rendelkezésünkre, azok közül kiválaszt- Okultunk, majd saját élettapasztalájuk azt, a mely legjobb és azt fogjuk a sunkból, majd a jogtudomány terén
szükséges módositásokkal és változta- ujabb időkben tett vívmányokból.
tásokkal elfogadni."
Mindez azonban nem tekinthető elég
Azonban ezen irányok egyikét sem indokul arra, hogy önmagunkról megkövethetjük. Az elsőt azért nem, mivel feledkezve, egy idegen polgári törvénymég távolról sem kielégítő, a másikat könyvet karoljunk fel, mely bár magyar
pedig azért, mivel mi magyar polgári nyelven előállítva, mégis mindig az
magánjogot akarunk.
maradna, melyet felkaroltunk és bár
Kétséget nem szenved, hogy 1848. magában véve talán minden lehetne,
előtti jogi kútfőink és segédforrásaink csak „magyar" nem.
igen-igen sok szépet, jót és üdvöst tarBölcsen mondá már elsö királyunk
talmaznak, de az 1848-ki törvények sz. István: „Quis Graecus regeret Lajogéletünk eme századokon át teljes tinos graecis moribus,
aut quis Latinu
erőben fennállott bástyáit alapjaikban Graecos latinis(í stb. — Igy mondják
nemcsak egészben megingatták, hanem e tekintetben azok is, kik a Quadriparazokból lényeges helyeken ki is forgat- titum kidolgozására voltak kiszemelve:

„Pro locorum morumque cuiuslibet
gentis varietate diversa etiam instituta
per divinos illos juris consultos, qui
primi sacrae huius et divinae professionis juridicae auetores humano generi
fuerunt, cuilibet genti atque nationi
adaptari, et conformari debuerunt, et
cuilibet populo quaedam veluti autonomia et libertás tributa est earum legum
constituendarum, quibus suis necessitatibus succurrcret.lí
Ezt tárták szemeik előtt azon egyes
német álladalmak, melyek eltérve az
átalános német törvény, illetőleg magánjog irányától, sem a porosz, sem az
osztrák törvénykönyvet, bár ugyanazon törzsnemzetek jogát, el nem fogadták, hanem különválva codificáltak,
mint ezt például a szász, bajor és zürichi codex körüli munkálkodás alkalmával tett nyilatkozatok világosan tanúsítják.
És igy ha ők nem tették, annyival
kevésbbé tehetjük mi, kiknek jognézeteik más nemzetekétől ugy a mult, valamint a jelen s következőleg a jövő
tekintetében annyira eltérnek.
Tehát sem multunk és jelenünk a
jogi kútfőkre és segédforrásokra vonatkozólag, sem pedig bármily tökélyünek
jelentkező régibb és uj polgári magánjogi codexek magukban véve ama követeléseknek, melyeket a jogélet jelen
culminatioja, valamint a tudomány vívmányai egy uj magyar polgári magánjogi törvénykönyv irányában támasztanak, megfelelni nem képesek. Hanem
ez csak ugy lesz elérhető, ha, mint fennebb is megjegyeztük, bármily régibb
és ujabb jogi készleteinket ugy előbbi,
mint ujabb törvényeink, szokásaink és
szabályainkra vonatkozólag összeállítjuk, formulázzuk, azon jogintézeteknél,
melyek más miveltebb nemzetekével
ugyanazonosak, azoknak törvény általi
szabályozására, a mint azok codexeik-

ben jelentkeznek, figyelemmel leszünk,
e figyelemnél a gyakorlat és tudomány
kül- és belföldi irányait is érdemökhöz
illőleg méltányoljuk, és igy az életnek
és tudománynak egybehangzólag szolgálni szem elöl nem tévesztendjük.
Érdekes e tekintetben dr.Bluntschlinak, ki a zürichi codexet készítette, az
ehhez kiadott commentárja élőbeszédében foglalt törvényhozási tacticája,
mely körülbelől következő:
„A törvényhozásnak mindenekelőtt
azon jogra kell támaszkodnia, mely a
nemzet keblében meghonosult, az összes
anyagra, mely előtte fekszik, vagyis a
jogélet viszonyaira, azon térre, melyen
a jog gyökeret vert, valamint az iskola,
a tudomány irányára."
„Az anyagot kell jól megfontolni, rostálni és rendezni, és az elméletet egyszerű érthető alapokra visszavezetni."
„A régi jog absolutisticus természetű, az ujitó irány a radicalis.11
„Tapasztalni fogjuk, hogy a régiben sok elavult anyag is jelentkezik,
azt biztos kézzel, a nélkül, hogy az ép
egészséges rész sértetnék, kell kimetszeni. Némely részek megcsonkítva és
elnyomva lesznek, ezek a többiekkel
jó viszonyba hozandók és helyreállitandók. Reform és ujitás a fentartás
érdekében szükséges; tisztítás és erősítés sürgős kellék egy törvényhozóban.
És ennyiben a törvényhozásnak conservativ szellemben keli eljárni."
„De ezen irányban nem állapodhatik meg, hanem, ha a kor szükségeinek
és követeléseinek meg akar felelni:
liberálisnak is, mi legnehezebb, kell
lennie, hogy kellőleg segitsen. Ezen
álláspontról kell a radicalis irány felett uralmat gyakorolnia, épen ugy,
mint a conservativ álláspontról az absolutisticus felett."
„Az iskola tanaira is figyelemmel
kell a törvényhozónak lennie, de el-

végre ezektől mégis függetlenebb s
Az anyag felhasználásának hatászabadabb álláspontot foglalnia. Nem rait, az egyes jogviszonyok előállítátörődve a tudósok vitáival, értenie kell sában és körülírásában szem előtt tarmeriteni az élő szellem forrásából. A tandó szabályokat itt felsorolni azok
belső szükséget, az öntudatosabb em- után, miket tanulmányainkban az egyes
beriségnek természetét kell tanulmá- államok törvénykönyveik körüli eljárányoznia, és innen azt, a mit biztosnak, sáról, de főleg a franczia Code-nál (e laszükségesnek ismer, a mennyiben vilá- pok 12. és 13-dik számaiban) előadgos és az egész jogrendszerrel öszhang- 1 tunk , itt fejtegetni csak ismétlésre
zásba illik, miként az valóban nép- és vezetne. Itt még csak azt jegyezzük
korszerű, újból kimondani és elisme- meg, hogy a törvénykönyvnek tisztán
résre emelni."
a polgári anyagi magánjogot kellvén
,,Ha inkább az elméletet választá magában foglalnia, minden, a mi az
támpontul, itt teremtőleg jár el. Csak alaki jogba, az eljárás körébe, valaigy fogja a hiányokat pótolni, csak igy mint csupán az átmeneti intézkedések
az egészet szellemileg áthatni. I t t szük- alá, ugy szintén a különös jogokba,
séges leginkább a legnagyobb körül kereskedelmi, váltó-,bánya- stb. jogba,
tekintés és ovatosság épen ugy, mint vagy közigazgatási és rendészeti szema biztonság és elhatározottság 1 ."
pont alá esik, gondosan kerültessék.
. .
.
°
T
Áttérünk már most a törvénykönyv
„íme itt is, mint minden nagy dolog- rendszerének és beosztásának tüzetes
nál, látjuk a közreműködését az ember fejtegetésére.
különféle erőinek és irányainak."„Und
(Folytatása következik.)
nur wenn das rechte Verhdltniss da ist,
so kann Grosses zu Standé kommen."

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Kentmeiszter Antaltól.)

IV.

Harmadik czikkiink 2. pontja alatt
a tévedés azon esetéről tettünk említést, midőn az, bár csupán személyi
minőségekre vonatkozik, mégis a személyre magára visszahatván, a személybeni tévedéssel azonosul; vagyis
azon tévedésről, mely ugy tekintetik,
mintha nem minőségében az egyénnek,
hanem magában az egyéniségben forogna fen; mely minőségre vonatkozva,
a személyre esik vissza (error qualitatis in personam redundáns).
Ha Gratiannak első tételét tekintjük: „error personae et conditionis

servilis conjugii consensum non adinittit," ugy látszik, mintha ő maga, a rabszolgai minőségbeni tévedés világosan
kiemelt kivételétől eltekintve, mit sem
tudna arról, hogy egyszerű tulajdonokbani tévedés bizonyos körülmények
között a személy eltévesztésének qualificatióját veheti fel, — szóval Gratian
a canonjogi error qualitatis in personam redundáns létezéséről, ugy látszik,
semmit sem tud.
De honnan van az, hogy a Gratian
utáni canonisták egytől egyig a személyes tulajdonok körüli tévedésnek
bizonyos feltételek alatt ugyanazon

hatályt tulajdonítják, mintha a gratiani
mondat értelmében vett error personae
(mely két személy felcserelésében áll,)
volna ?
Erre a felelet röviden ez: hogy a
tulajdonok körüli tévedés személybenit is foglalhat magában, és avval
egyre mehet, az Gratian szavaiban
ugyan egyenesen kimondva nincs, de
kétségtelenül benfoglaltatik. — 0 ugyanis határozottan megmutatván, hogy az
error personae mindenkor házasságbontó akadály, csak azt nem fejtette ki
közelebbről, hányféle módon és minő
különö3 esetekben foglalhat az helyet.
Ennek megállapítása a tudománynak
jutott feladatul.
Gratian, kinek határozványain alapul, mint már is említettük, majdnem
kizárólag a tévedés egész jogelmélete,
az errort mint fajlagos fogalmat*) hozván fel, mikép fejtette ki az utókor
szerény szavaiból az in personam redundáns qualitatis error sokban bonyolódott tanát; — és hogy e tan csirái
csakugyan a gratiani tételben szunnyadoztak, annak beigazolására két mód
kínálkozik czélravezetönek. — Ugyanis
vagy egyszerűen előadhatjuk a jelenleg
dívó emiéletet, és annak a Gratianéval
való összeférhető voltát kimutatva,
feladatunkat megoldottnak tekinthetjük ; vagy a Gratian után irt nevezete
sebb egyházjogirók ide vonatkozó tanfejtegetései és nyilatkozatai felett itészeti
szemlét tartva, a tág mezejü házassági
jog ezen legérdekesb tanai egyikének
szerves fejlődése főbb történeti mozzanatait nyomról nyomra követve, korunk tannézetét egyenesen a mult idők
szoros következetességgel folytatott
elméleti törekvéseinek vívmányaként
állíthatjuk elő, visszavezetvén ekként
a jelent a múltra, az ö forrására.
*) A romai jogászok ezt nomen generale-nek
nevezik.

Nem lehet kétség, hogy ez utóbbi
mód, bár az előbbinél hosszadalmasabb,
tárgyunkra több fényt áraszt, és a főbb
jelenségek okszerű kapcsolatát szemeink elé állítva, mélyebb pillantást enged vetnünk a dolog lényegébe.
Lombardus Péterről már fent a harmadik czikkben emiitettük, hogy Gratian tanát egészben elfogadta; de az,
hogy Gratian tétele két jogelvet rejt,
hogy egy személy tulajdonságában tévedni, néha annyi lehet, mint két különbözőt egymással összetéveszteni; hogy
szóval a Gratian szerinti személybeni
tévely (error personae) mint egy különös nemét az error qualitatis redundanst is magában foglalhatja, — neki
még nem jutott teljes öntudatára. Bizonyítja ezt a 29-ik Causához irtglossa
is, mely reá és ostiai Henrikre (f 1254)
hivatkozva, ezeket mondja: (Ad verb.
quod autem) Secundum Henricum et
Lombardum nunquam erratur in persona, nisi prius habita notitia aliqua de
eo, cujus nomine alius se repraesentet;
si vero nullo modo sibi cognitus fuerit,
quamvis per errorem accipiat alium,
nunquam reddetur primo . . . non tamen dico stare eum secundo, cum ibi
sit error.
A glossa tehát azt tanitja: személybeni tévedés akkor forog fen, midőn a
tévedőnek azon egyénről, kinek neve
alatt más jelentkezik, valami ismerete
vagy tudomása (notitia aliqua) volt:
— de ha semmi tudomása sem volt is,
a házasság az álnév alatt jelentkezővel
még sem állhat meg, minthogy itt is
tévedés van. Ezen állítás nyilván tarthatatlan; mert ha álnevet viselővel
szerződöm, semmi fogalmam nem lévén arról, kinek nevét, amaz felvette,
oly tévedésről, mely a személyre esnék, szó sem lehet; hiszen a személy
ugyanaz marad, akár mi legyen a neve,
vagy akárhány álnevet is vett fel. Bi-

zonyos minőségek , vagy egyetlen egy
is, ugy megállapíthatják az egyéniséget
fogalmilag, hogy az által minden többi
létező lényektől megkülönböztethető,
de a puszta név soha, különösen akkor
semmi esetre nem, ha ugyanazon névvel biró más egyént egyátalában nem
ismerünk. A glossa e szavaiban tehát:
„si vero nullo
accipiat alium"
egyszerűen in adjecto eontradictiot, azaz önmagát tagadó állitmányt foglalnak magukban. — Megfoghatatlan ezen
fogalomzavar különösen azért, mert a
glossa szerzője kevéssel az idézett szavak előtt a következő példával igyekszik Gratiant felvilágosítani: Si aliquis
se oífert sub nomine regis Franciae
alicui puellae,si ipsa nihil unquam audivit de rege Franciae nec aliquam notitiam habét de eo vei per famam, vei alio
modo et putat hunc esse regen Franciae, non errat in persona sed in fortuna
vei qualitate vei nomine. Ezen szavak
az előbbi helylyel való összehasonlitásából Önként kiderül az ellenmondás,
mert mig itt lehetlennek mondatik a
tévedés (non errat in persona), midőn
a szóban lévő nő a francia királyról
soha mit sem hallott, azalatt amott
ugyanily körülmények közt a tévedés
lehetősége és a házasság ugyané miatt
való semmissége mégis elismertetik.
Ha ezekhez méghozzá veszszük aglossának (ad verb. putatur) e következő
példáját: Si aliquis habeat tres filios et
aliqua consentiat in majorem filium,
postea praesentetur minor, non tenet
matrimonium cum eo, mely kétségkivül helyes, mert ki a három testvér közül a legidősbikkel akar összeadatni, ki
csupán ezen minősége szerint lett általa
megismert egyéniséggé, házasságilag
nem szövetkezik az ifjabbikkal, mert
ez már más személy , — azon meggyőződéshez kell jutnunk, miszerint agloss á b a n m á r fejledezni kezdenek az error

qualitatis in personam redundáns elemei; mi egyúttal azon állításunkat is
igazolja, hogy a mai elmélet elemei már
Gratian szavaiban találhatók.
Tancred, (1210 körül) kinek a házasságról irt summája *) a kanonistáknál mindig nagy becsű dolgozat fog
maradni, igy fejtegeti szóban lévő tárgyunkat: Si vero nullám notitiam habét mulier de persona absente, non
errat in ea, sed decipitur in praesente :
ut v. gr. si aliquis anglicus rusticus
veniat ad aliquam nobilem mulierem
dicens se filium regis Angliáé, cujus
notitiam mulier nullám habét, et contrahit illa cum eo credens illum filium
regis Angliáé, non impeditur matrimonium, quia non erravit sed fűit decept a ; sed si fűit, error fűit qualitatis, qui
non impedit matrimonium, et non personae: quoniam in penitus
ignotam
nec amorem nec consensum dirigere
possumus. — E helyhez Stahl ezen észrevételt teszi :**) Falso personae, quam
concupiverat errore, deceptus, notitiam
urget, cum personae, quacum contraxit,
notitiam urgere debuisset. — Azonban
Schulte (i. m. 107. lap.) mindkettőnek
véleményét visszaveti; Tancred nézetét
különösen azért, mert a személyre
visszaeső tulajdonbani tévedéshez nem
kívántatik egyéb, mint az, hogy a személy egyenesen a kérdéses tulajdonság
által legyen fogalmilag meghatározva;
mindaddig t e h á t , mig a tévedő képzeletében a tényleg elvett személy csak a
feltételezett tulajdonság alapján ismertetik, az ezen tulajdonokkal valóban
biró egyéniségrőli tudás és hallomás
vagy nem tudás tekintetbe sem jöhet.
— Világosabban kifejezve Schulte gondolatát, a dolog ekként áll: Tancred
*) Summa de matrimonio edidit "VVunderlich
Göttingen 1841 tit. 16.
**) Stahl F, J . De matrimonio ob errorem résein.
— Berolini 1841.

azon indoknál fogva „quia in ignotam
personam nec consensum dirigere possumus," a nö házasságát a magát az
angol király fiának szinlelö paraszt
kérővel érvényesnek tartja, ha a nö
angol király fiáról soha semmit nem
hallott; lényeges tévedés tulajdonságban tehát Tancred szerint per argumentum a contrario csupán akkor léteznék,
ha angol királyfiról a nőnek valami tudomása volna; — Schulte szerint pedig
az ezen minőség körüli tévedés a személyre visszaható lehet, akár tudott a
nö valaha valamit angol királyfiról,
akár n e m , csak azaz egy kívántatván
meg, hogy a nö paraszt jegyesét a házasságkötésnél csak királyfinak nézte,
s csak azért, mert annak hitte, vele szövetkezett légyen. Hogy Tancred szavainak szerzőjük értelmében helyes
magyarázatot a d t u n k , bizonyitja az
ugyanazon czimben, melynek szövegéből az idézett példa vétetett, előforduló
ezen átalános szabály: Ut aliquis erret,
consentiendo in u n u m , quem putat
alterum, necessarium est, quod aliquam
notitiam habeat illius absentis personae per visum vei per auditum vei per
famain. — E szavakban, mint látnivaló, Tancred csak igenlőleg fejezi ki
ugyanazt, mit amott negative fogalmazott.
Tanunk tudományos előhaladásában eldöntő lépést jeleznek aquinoi
sz. Tamás (f 1274) észrevételei: Dicendum quod error nobilitatis in quantum hujusmodi non evacuat matrimonium, eadem ratione, qua nec error qualitatis sed si error qualitatis
vei dignitatÍ3 redundat in personam,
tum impedit; unde si consensus muliéris feratur in istam 'personam directe, error nobilitatis ipsius non impedit matrimonium, si autem directe
intendit consentire in filium regis, quic-unque sit ille, tunc si alius praesente-

tur ei, quam filius regis, est error personae et impedietur matrimonium. *) —
Ö adott e nehéz fogalomnak legelőször
biztos alapot és határozott formulázást; tőle vette eredetét az azóta használt műszó „error in personam redundáns." — De szavai sok más tekintetben
is figyelmet érdemlők. — Elméletét a
következőkben lehet összefoglalni: A
szőnyegre került kérdésben attól függ
minden, a nö beleegyezése egyenesen a
jelenlévőnek személyére, vagy egyenesen egy a képzelt tulajdonsággal biró
egyéniségre czélzott-e. Miből lehessen
az egyiket vagy a másikat bizton következtetni, azt az igaz, nem mondja
meg sz. Tamás, de épen ez bizonyitja,
hogy ö is, mint az ujabbak mind, tisztán ténykérdésnek tekinti azt, mire
nézve átalános elvet igen, de nem minden egyes eset lehető minden körülményeit számba vevő szabályt lehet felállitani. — Mirttliogy továbbá sz. Tamás
a minőségek vagy czimek körüli tévedés eseteit, melyeket error qualit. in
personam redundans-nak nevez, —végszavaiból kitetszőleg az egyszerű error
personae eseteihez sorolja, bizonyos,
hogy ö saját felfogását egyenesen Gratianra vezeti vissza, és avval önmagát
öszhangzásban tekinti.
Daller (i. m. 15. lap.) a doctor angelicus tanát Tancredéval összeegyeztethetőnek vitatja, Stahl ellenében, ki
azokban ellenmondást lát. Kettőjök közül kinek véleménye állhat meg elébb,
a szövegek összehasonlitásából könynyen megítélhetjük.
A sz. Tamás-kitüzte uton többé
kevésbé minden későbbi szerző halad.
Sanchez (De san. matr. Lugduni
1669.lib.yiI.Disp. 18. n. 24) definitió*) Megfoghatlan, hogy Schulte e helyet igy idézi: Qu- 52. art. I . ad 4-tum, holott ezen hely áll: in
IV-to lib. sent. 30. qu. I. Dis. art.

ját: Tunc aceidit (scil. hic error),quando
erratur circa qualitatem, quae certam
personam designat, quae prius contrahenti nota non erat absque illa qualitate, nec constat mentem contrahentis
fuisse in personam sibi praesentem,
quaecunque illa sit, consentire, —
Schulte két okból nem helyesli; először
mert e szavak által: ,,nec constat
consentire" a fogalommeghatározásba oly
mozzanatot vett fel, mely csak a bebizonyitás kérdésénél birhat némi nyomatékkal; másodszor, mert ezen tétel:
„quae contrahenti
qualitate" nem
eléggé különbözteti meg a személynek
oly tulajdon ny ománi ismerését, mely
róla határozott fogalmat és képet nyújt,
attól, mely azt nem eszközli. Részemről
Schulte gáncsoskodása ellen azon észrevételem van, miszerint az idézett
mondat oly szigorú birálata már csak
azért sincs egészen helyén, mert hiszen
nem lehet tudni, vájjon Sanchez épen
azon szavakban akarta-e a szóban levő
tévedés szabatos definitióját adni, mit
feltenni annál kevésbbé vagyunk késztetve, mivel hogy a szerző ugy a közlött helyet megelőző, mint az azt követő pontokban ugyanazon tárgygyal
foglalkozik. — Mindenesetre Sanchez
tanát ugy fogjuk csak tökéletesen megérthetni, ha ide vágó minden nyilatkozatai összetes felfogását veszszük alapul;
ezen tant, rövid foglalatban Daller ekkép adja elő: A személyre visszaható
tulajdonokbani tévedésnek — Sanchez
szerint nem annyira magát a tulajdonságot mint inkább annak alanyát kell
érnie; az alany bizonyos és meghatározott, sőt épen a tulajdonság által megjelölt és ugyancsak az által minden
többi alanytól
megkülönböztethető
kell, hogy legyen. Ehhez megkívántatik hogy a tényleg elvett házastárs
ismerete egyedül a szóban lévő minőség közvetítése utján szereztetett, maga

a házastárs egyenesen és formaszerüleg
a benne feltett tulajdon tekintetéből
választatott légyen; tehát személyes
ismeretség nem szabad, hogy a házasságkötést megelőzze.
E felfogással lényegileg Kőnek
(Egyh. jogtan 210. §.) szavai is megegyenek, személyre visszaható tévedésnek ő
azt nevezvén: „mely oly lényeges, oly
jellemző, hogy annak (t. i. minőségnek)
hiánya a hitvesül választott személy
azonosságára visszahat, szóval tévedés
oly tulajdonság körül, mely által a
házastársnak egyénisége egyedül megjelölhető, péld. ha ki A-nak első szülöttjét kivánja elvenni és mással adatik
össze."
Nagy tetszésben részesült az egyházjogiróknál átalában Clericati (Decis.
de matr.II. tom. lib.4-o dec. 19. nro30)
velős mondata: Attende sensum duarum
positionum sequentium: P e t r u s contrahit cum nac Antónia praesente, quam
putabat esse primogenitam N. comitis;
alio modo : P e t r u s contrahere vult cum
primogenita N. comitis, putans eam esse
Antóniám hanc praesentem. — Ugyanezen gondolatot tartalmazza líonek
(210. §. cit.) példája, a fentebbi helyet
ekként folytatva: „De nem lényeges tévedés, ha ki bizonyos személylyel házasságilag szövetkezik, azon hiszemben, hogy A—nak elsőszülöttje, holott
nem az." Clericati szavai az ö modorukban felülmulhatlanok ugyan; de
azért ő sem t u d a t j a velünk, hogy miből lehet bizton kivenni, mikor contrahit Petrus cum hac praesente, és mikor
vult contrahere cum primogenita N.
comitis, pedig in concreto épen ezen
fordul meg minden.
Talán nem veszik olvasóink rosz néven, ha ide iktatom, — de észrevétel nélkül, Schmalzgruber (Jus. eccl. univ. Ingolst. 1716. Lib. IV. t-it. 1.§. 3. nro 450.)
okoskodását is: Si per qualitatem, in

qua erratur certa et individua persona
designetur animoque concipiatur, tunc
error redundat in substaníiam personae, ut si quis animo cönsentiat contrahere cum primogenita Titii, offerat u r autemposteasecundogenita... tunc
nullum est matrimonium, quia contrahens apprehendit certarn et individuam
personam, cum qua hic vult eontrahere
et non cum alia. Secus est, si illa, quae
oblata est tamquam primogenita, visu
prius nota erat contrahenti,., .. t u n c
matrimonium valebit.
A hány irót eddig felidéztünk,

mind megegyezik legalább abban, miszerint a tévedés azon neme, melynek
megfejtése értekezésünk jelen részének
kitűzött czélja, az egyszerű error personae-vel összeeső, vagy legalább annak egy nemét képezi; — ennyi legalább is bizonyos, ha más pontokban
való egyetértést nem is akarunk keresni az emiitett Íróknál*).
Nem épen nagy eredmény, de mégis
valami!
*) Daller B. i. m. 17. lap. még sok más Canonistára is hivatkozik, ki hasonértelemben van.
(Folytatása következik.)

Az 1843/4. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)

I I . Második hely az 184 3 / 4 . évi országgyűlés munkálatai közt a magyar bányatörvényt illeti, mely az 1844. május 7-én
tartott országos ülésen vétetett t á r g y a lás alá.
Már az 1791: 67. és 1827 : 9. tczikkek
országos választmányokat biztak meg a
bányatörvénykönyv rendszeres kidolgozásával*); a K k . és Rr. is elérkezettnek vélték az időt arra, hogy a bányai s bányászati
viszonyok, az évek hosszú során keresztül
becsúszott s elágazott iparfojtó bonyolódásoktól s visszaélésektől megtisztíttatván, a
bányamivelés valódi értékeinek alapján világos és rendszeres törvénykönyv által szabályoztassanak.
A törvénykönyv javaslata négy részből,
számrendben folyó 137. czikkből és 615.
§§-ból áll. Az első rész (1—25. czikk, 1 — 91.
§§.) a bányai közjogot, második rész (26—47.
czikk, 91 —186. §§.) a bányászathoz tartozó
személyeket, s azok jogait és kötelességeit;
harmadik rész ( 9 8 - 1 0 5 . czikk, 1 8 7 - 4 6 3 .
§§.) a bányai s bányászati tárgyakat illető
*) Az utóbbi tczikk által kinevezett küldöttség
munkálata megjelent e czim alatt: „Relatio excelsae regnicolaris deputationis in re metalicomontanistica regni Hungáriáé, art. 9. 1827. exmissae.
Pest, 1831.

jogokat, végre a negyedik rész a bányai
törvénykezést tárgyazza. A javaslathoz
„ f ü g g e l é k " j á r u l , mely 25 irománypéldát
foglal m a g á b a n .
Mondanunk sem kell, hogy a bányajog
ismeretéhez s elbírálásához, a j o g t u d o m á nyon kivül a bányamivelés tökéletes ismerete és ehhez ismét külön tanulmány
kívántatik. A tanácskozmányon tehát, melyben a bányajog tárgyaltatott, bizonyos nehézkesség vonul végig. Maga az elnök, a
javaslat bemutatásával, e tárgybani j á r a t lanságát önkint bevallotta. Annyival n a gyobb tehát azon kevesek érdeme, kik a
a javaslatot élénk figyelemmel s szakértői
észrevételükkel kisérték, s kik közöl K u b i nyi Ferencz Nógrád-, és Zsoldos I g n á c z
Veszprémmegye követe tűntek ki leginkább.
Talán azon körülménynek, hogy a javaslathoz csupán kevés számú szakértők szólottak, — tulajdonitható, hogy a tárgyalások
május 7-től l i k é i g s igy öt nap alatt, — a
főrendeknél pedig, hol a javaslat május 14-én
lett bemutatva, még azon hó 20 — 23-án,
négy nap alatt befejeztettek.
Nem tartozik czélunkhoz t. olvasóinkat
e tárgyalásokon keresztülvezetni, de e g y
fontos kérdést, a tanácskozás rendjében l e g elsőt, emlités nélkül nem hagyhatunk,

A javaslat 1. §-a az országban s hozzákapcsolt részekben minden érczbányákat és
ásványokat, melyeknek alkatrészei névszerint elősorolvák, királyi adományozás alá t a r tozóknak nyilvánitott. E kifejezés élénk vitára a d o t t alkalmat azok között, kik a
„királyi j o g o t " a ,,koronái jog"-tól megkülönböztetni akarták, és a kik különbséget e
jogokban nem látván, a szerkezet mellett
nyilatkoztak.
K u b i n y i Ferencz, Nógrád követe nem
tartá a régi törvényeket mellőzhetőknek,
melyeknélfogva az érez a status tulajdona,
a statusnak pedig képviselője a fejdelem
levén, — természetes, hogy Ő Felsége által
történik az adományozás; ellenben e §-ból
az jő ki, mintha a tulajdon Ő Felségeé volna;
ugyanazért a törvényekben gyökerező koronái j o g o k biztositása tekintetéből szükségesnek látta világosan kitétetni, hogy az a
status tulajdona.
Zsoldos Ignácz Veszprémmegye követe,
hasonló értelemben nyilatkozott. T ö r v é nyekre hivatkozik, melyek az érezbányák
adományozását világosan koronái j o g n a k
határozzák, melynek gyakorlása Ulászló I :
30. tczikk értelmében is, nálunk a királyi
felséget illeti. Emliti még az 1514: 1. és 3.
tezikkeket. E s épen, — folytatá beszédét, —
épen ezeknek figyelembe vétele okozhatta,
hogy az 1827-ki országos küldöttség, mely
a bányászi tárgyban törvényjavaslatot készített, munkálata első czikkének 1. §-ában
oly értelemben jelölte ki a bányákat királyi
adományozás tárgyául, mint azt Nógrád ér""^liemes követe is érdeklette. Ugyanis annak
munkájában a most idézett helyen ez foglaltatik : „,, Az ország szent koronája jogául
fentartatnak
és egyedül Ö Felsége adományozása alá t a r t o z n a k . " " Ennélfogva e §.
szerkezetének az előbbi deputatio felolvasott munkálatához képest leendő módosítását inditványozta.
Szentkirályi Mór, Pestmegye követe is
feltűnőnek találta, hogy a szent korona j o g a
„királyi j o g " kifejezéssel cseréltetett fel;
a „szent korona j o g a " kifejezést akará tehát használtatni, mert nálunk a „ s t a t u s "
szót a „szent korona" fejezi ki.
Szólottak még a koronái jog mellett
többek közt Perczel Mór Tolna, Török G á bor A r a d , Palóczy László Borsod, Ghiczy
Kálmán Komárom, L ó n y a y Menyhért Be-

reg megyék követei stb. A módosítás, Zsoldos Ignácz formulázása szerint következő
lett volna: „minden érezbányák és ásványok
stb. (mint a szerkezetben) az ország szent
koronája j o g á u l fentartatnak, és egyedül Ő
Felségének adományozása alá tartoznak."
Zsedényi E d e Szepesmegye követe, a
szerkezet mellett emelt szót, a „koronái"
és „királyi" jogokat egyértelmű kifejezéseknek tekintvén. Mellette nyilatkoztak m é g :
Szentpály László Ugocsa, Draveczky L a j o s
Zemplén, Nagy Károly Gömör megyék követei. A többség a szerkezetet fogadta el.
E tanácskozások folytán a bányatörvénykönyv kiigazítva, szept. 3-kán szentesítés végett Ö Felsége elé terjesztetett. A
feliratból kiemelendőnek t a r t j u k a szabatos
jellemzést, melylyel az országgyűlés a j a vaslatot kisérte. „ A természetnek, igy kezdi
a felirat, minden jótéteményei, s a nemzeti
közgazdaságnak minden kutforrásai között,
melyekkel hazánk a gondviseléstől oly dúsan megáldatott, nincsen egy sem, mely
az álladalomnak a múltban, s ugy béke,
mint háború idején, egyéb iparágak fejletlensége mellett oly bő és nevezetes szolgálatokat tett volna, mint a bányamivelés, s
kevés van hasonló még jelenleg is, mely
annyira megérdemlené a nemzet ápoló gondoskodását. Erezte ezt a nemzet már 1791ben, s azért nevezett ki a bányaviszonyok
rendezésére országos választmányt, s azért
sürgette azt 1827-ben egy u j országos választmány kiküldetése által; s mi átlátván,
hogy annak továbbra halasztása szükségképen a bányaipar sülyedését fogná vonni
maga u t á n : íme sietünk a bányatörvénykönyv javaslatát a legmélyebb tisztelettel
s azon kérelemmel terjeszteni Felséged elé,
hogy azt mind tartalmára, mind szerkezetére nézve királyi szavával megerősíteni,
s a törvények szentségére fölemelni méltózt a t n é k ; — hívén és remélvén, hogy midőn
ez az igazságszolgáltatást a kincstár-gazdasági kormánytól elkülönzi s függetlenné
teszi, midőn a bányaszékek Önállását megállapítja, tagjaik választásába a bányapolgároknak befolyást engedvén, midőn ezeknek
hatóságaikat tárgyi körre szorítván, a polgári hatóságokkal! súrlódásoknak véget vet,
midőn a kir. kincstár viszonyait a bányapolgárok a bányahatóságok irányában az
igazság természetes alapjaira vezeti vissza;

J

midőn ugy a j o g o k a t , mint az érdekeket,
melyek közt eddig nem kis zavar uralkodott, közelebbről meghatározza: nemcsak
azon iparfojtó visszaélések s bonyolódások
ellen nyujtand gyökeres orvoslást, melyek
alatt a bányaipar hosszú évek során keresztül sinlik és lankadoz, hanem egyszersmind
a kir. kincstár érdekeit is mind erkölcsi,
mind anyagi tekintetben előmozditja stb.
I I I . Harmadik helyen az irodalmi és művészeti jogok biztosításáról készült törvényjavaslat említendő. Bemutattatott 1844.
nov. 3-án a K k . és R r - n é l , olvastatott és
csekély módosítással elfogadtatott nov. 8-án
a főrendeknél, — hol a tárgyalást P y r k e r
J á n o s egri érsek, kitűnő iró maga is, következő ajánlattal nyitotta m e g : „tekintvén,
hogy a magyar litteratura még ugyancsak
zsengéjében létezik, de már legszebb reményt nyújt az ohajtott kifejlődésre, melyből jövendőre dús virágok és gyümölcsök
fognak feltűnni hazánk díszére; tekintvén,
mily nyomasztó sors kiséri többnyire azokat, kik e pályán fáradoznak: bátorkodom
cs. kir. Fenségedet és a nmltgu főrendeket
alázattal arra kérni, hogy a t. Kk-tól és
Rk-től átküldött izenetet az irodalom és
művészet jogára nézve pártolni méltóztassanak."
A felírási javaslat híven tolmácsolja a
czélt, mely e törvény alkotásában az országgyűlést vezette. „Tudomány és művészet,
— mond a felirat, — kivált korunkban, az

államok életének s jólétének nagy feltételei
közé tartozván, s mi meg levén győződve a
felől, hogy sem egyik , sem másik kedvvel s
szorgalommal nem fog miveltetni, ha a körültök szerzett igaz jogok törvényes ótalomban nem részesittetnek: gondoskodásunkat
az irodalom s művészet jogszerű érdekeinek
védelmére kiterjeszteni szükségesnek vélt ü k , mind azért, mivel az irói jogok a tulajdonnak egy bár saját nemét tevén, annak
lételét és sérthetetlenségét elismerni az
állam kötelessége, s halaszthatlan kötelessége ott, hol mint hazánkban is, e tulajdon
sértésének esetei most már gyakrabban
feltünedeznek, — mind pedig azért, mivel
azonkivül, hogy az irók e jogai tiszta igazságban gyökerezvék, az irodalom s az irók
nálunk különös méltánylást érdemelnek
azon körülményeknél fogva, miszerint azoknak jótékony és hiv s kitartó befolyása alatt
indula ujabb virágzásnak drága nemzetiségünk. Járulván tehát kérelmünkkel Felséged elébe, reméljük, mikép e tekinteteknél
fogva, az irodalmi s művészeti jogok biztosítása iránt az ide mellékelt törvényjavaslatot Felséged a törvények szentségére felemelni méltóztatik, és e szerint az irodalom
és művészet hazánkban is részesülni fog
azon jogszerű ótalomban, mely azoknak a
müveit nemzetek törvényhozásai által részint a régiebb részint az ujabb időben már
mindenütt megadatott."
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
14. Haszonbéri
szerződés által
megszerzett
házbérszedési jog, az időközben
megbukott
bérbeadó csődtömege és a korábban
bekebelezett hitelezők ellenében nem
foganatosítható.

Tényállás.
Az első magyar átalános biztositási társaság, a budai takarékpénztár, a magy. kereskedelmi bank és a pesti takarékpénztár,
T . Antallal és nejével született B. Máriával
1862. évi okt. 8-án szerződésre léptek,
melyben a felp. intézetek feljogosittattak,
hogy a lipótvárosi tükör-utezában 255. sz.,
lipótvárosi váczi uton 377. sz. a. s aferencz-

városi soroksári-utezában 145. és 146. sz. a.
fekvő házaik 8 telkeiknek évenkint 28,000 ftra
számított összes jövedelmeit beszedhessék, s
a beszedendő jövedelmekből az adó, biztositási, fentartási és kezelési költségek viselése s az elsőbbséggel betáblázott hitelezők
és tulajdon összesen 86,200 ft. 10 krnyi tőke
követeléseik u t á n j á r ó kamatok, ugyszinte
L . G . . . á n é született T. Etelka asszonynak
negyedévi rátákban évenkint 3000 ft. kifizetése után fennmaradandó összeget aránylag tulajdon tőkeköveteléseik törlesztésére
fordíthassák. E z e n szerződés ezután 1862.
évi okt. 9-én 41861. sz. a. végzés folytán
az adósok fentebb megjelölt ingatlan birto-
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kaikra telekkönyvileg bekebleztetett, —
só't az emiitett ingatlanok kezelésére s a
jövedelmek beszedésére, a felperes intézetek
által kinevezett közös meghatalmazott 1862.
évi okt. 17-én bíróilag be is vezettetett.
Minthogy azonban a nevezett adósok közül
T. A n t a l 1862. évi okt. 28-án csőd alá került s- annálfogva a fentebb közelebb megjelölt ingatlanoknak az ő tulajdonát képező
fele a bukott tömegéhez lefoglaltatott
s a
csődtömeg gondnok által kezelés alá is vétetett, — felperes intézetek az érintett szerződés, az arra vezetett telekkönyvi bekeblezés és birói átadás alapján az említett
ingatlanoknak T. A n t a l tulajdonát képezte
fele után járó jövedelmeket, mint őket illető
tulajdont, a csődtömegből kihasittatni s nekik
visszaadatni kérték.

leti tömegben találtatott, melyre nézve bebizonyittatik,
hogy az az igénylő
harmadik
személy kétségtelen tulajdona: — ezen elkerülhetlen megkívántatóságok hiányában felperes intézetek igazolatlan igénykeresetükkel elutasítandók s az 1840. év X V . tcz. 2.
rész 128. §. szerint, mint pervesztes felek az
okozott perköltségekben elmarasztalandók
voltak.
A kir. váltófeltörvény szék asz. kir. Pestvárosi törvényszék fentebbi határozatát
1865-ik évi január hava 10-én 4539. sz. a.
hozott ítélete által az abban felhozott okok
alapján helybenhagyta.
Ezen egybehangzó alsó birósági Ítéletek
ellen, felperesek által közbevetett felebbezés következtében, a telekkönyvi rendszerrel összefüggő csődügyet a főmlgu kir. hétszemélyes tábla vizsgálat alá vévén, a
Határozat.
felperesi felebbezésnek helyt nem adva, az
Sz. kir. Pestváros tszéke 1864-dik
évi egybehangzó alsó birósági Ítéleteket az 1866.
53,120 sz. a. hozott ítélete által
felpereseket junius 16-án 275. ez. a. kelt határozata által
helybenhagyta.
igénykeresetükkel
elutasította.

Indokok.

Mert:

A felperes intézetek a szerződés által csak
az emiitett ingatlanokból folyó jövedelmek beszedésére s kezelésére nyertek személyi jogot,
mely az ingatlanoknak kezelés végetti átadása
által megerősíttetett és a telekkönyvi bekebelezés által dologbani zálogjoggal biztosíttatott; de tulajdoni jogot nem nyertek, mert
ingatlan vagyon jövedelmei
ingó
vagyont
képeznek, melyek iránt a tulajdonjog csak
kézről-kézre való átadás által szereztetik meg,
— már pedig az igényelt jövedelmek a szerződés megkötésekor csak reménybeliek voltak és valamint egyrészt a felperes intézeteknek tettleg át nem a d a t t a k , — ugy
másrészt alperes csődtömeghez t e t t l e g be
sem foglaltattak. Miután pedig a csődtörvény 38. §. nevezetesen annak b ) é s c ) pontjai szerint igénykereset
tárgya csak oly
vagyon lehet, mely az összeíráskor a csődü-

felpereseknek az 5. •/. alatti szerződés által
törvényszerűen
megszerzett
házbér-szedési
joguk, csak T. hitestársak ellenében érvényes , de azon jog, a korábban bekeblezett
hitelezők és T. A. csődtömege ellenében az
ideigl. törv. szabályok 156. §. által hatályukban fentartott, — a telekkönyvi rendszerrel egybefüggő ausztriai polg. törvénykönyvi határozatok, jelesül pedig az
emiitett törvénykönyv 457. §-a és az ideigl.
szabályokban a csődtörvényre vonatkozó
különös határozatok 9. §-a szerint nem foganatosítható, mert az 5. •/. alatti szerződés,
ezek törvényszerű jogait a fenidézett törvényszakaszok szerint meg nem röviditheti;
ez okból tehát az egybehangzó alsó birósági ítéletek e helyen is helybenhagyandó!?
voltak.
Közli Szeniczey
Gusztáv,
kir. váltófeltszéki biró.

Különfélék,
— (Az Országos Naptár
érdekében.)*) adója és szerkesztője, vállalatunk és a közönAlulírottak, mint az „Országos Naptáru
ki- ség érdekében hazafias tisztelettel kérjük a
*) Kéretnek t. laptársaink ezen felhívás szives t. cz. hatóságokat, egyleteket és közintézeteket, hogy a tiszti névtárt f. évi augusztus
átvételére.
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15-ikeig az „Országos N a p t á r b a n i " közlés
végett e czim alatt: „az Országos Naptár
kiadó-hivatalának Pest, egyetem-uteza4-dik
szám" — beküldeni, — úgyszintén a vidéki
t. ügyvéd urakat, hogy t. neveiket és lakásukat hasonló czélból közölni, s ezáltal e közhasznú vállalat előmozditásához járulni méltóztassanak. Heckenast Gusztáv kiadó. Okröss
Bálint szerkesztő.
— (Császári rendelet 1866. julius 9-röl),
ellenséges s gyanús hajóknak letartóztatására,
elfogására, s martalékjogi bánásmódjára vonatkozólag, atengereni háború kitörése után.
Érvényes az egész birodalomra. Azon elveknek, melyek a kalózság eltörlése, s a semlegeseknek a tengeri háborubani jogai iránt
a párisi béke-congressusban képviselthatalmak által az 1856. apr. 16-ki nyilatkozattal
megállapittattak, és 1866. máj. 13-ról kelt cs.
rendeletem határozatainak, a viszonosság
föltevése mellett, az ellenségeskedő hajóknak is megadandó kedvező bánásmód iránt
a jelen háborúban alkalmazásba kell jönniök
— a mint következik:
1. §. Az austriai hadihajók parancsnokai
följogositvák, s eszközeik arányában kötelesek is, minden hajót martaléktörvényszéki
vizsgálat alá vetni: a) melyek ellenséges
állam-tulajdonok,* b) melyek az erőszakos
letartóztatásnak ellenszegülnek, már azok
akár az ellenséges, akár a semleges lobogóhoz tartoznak is.
2. §. Ezen eseteken kivül az ellenséges
hajó, mig az ellenség a viszonosságot
megtartja, valamint a semleges hajók csak
akkor fogandók el: a) ha azok jogilag kötelező zárlatot megszegni próbálnak; b) ha
hadi d u g á r u t visznek; c) ha az itt a) v a g y b )
alatt kijelölt áthágások egyikében gyanúsak.
3.§. A 2. §. a) b) értelmében gyanusakul
tekintendők az ellenséges semleges hajók:
1) ha azok kettős, vagy valószinüleg hamis,
vagy meghamisított iratokat visznek; 2) ha
semmi iratokat sem visznek, vagy irataikat
félretevék, kivált ha ez csak akkor történt,
miután a hadihajó már látkörön belül volt;
3) ha azok történt fölszólitás után nem állanak meg, vagy a hajó-térek vagy tartóhelyek kimutatásának ellenszegülnek, melyekben gyanithatólag hadi d u g á r u vagy az iratok
vannak; 4) ha azok ellen a 2. §. a) vagy b)
betűje alatti áthágásoknak más, szintoly erős
vagy még erősebb gyanuokai állanak elő.

4. §. Következő tárgyak nyilváníttatnak
hadi dugárukul, a mennyiben azok az ellenség vagy egy ellenséges kikötő számára
vannak szánva: ágyuk, mozsarak, mindennemű fegyverek, gyutacsok, kanóezok, lőpor,
salétrom, kén, bombák, gránátok, golyók,
lőgyapot, vértek, fegyverzési tárgyak, lovak,
nyergek, kantárok, valamint mindazon t á r gyak, melyek közvetlenül hadihasználatra
alkalmaztatnak; a legénység és a hajó védelmére megkívántató s ezen czélnak megfelelő készlet kivételével.
5. §. Jogszerű martalékul tekintendők:
a) oly hajók, melyek ellenséges államtulajdonok (1. §. a) betű) szállítmányukkal e g y ü t t ;
mindazáltal az azokon levő semleges vagyon,
a hadi dugáru kivételével, szabad; b) oly
hajók, melyek a letartóztatásnak erőszakosan ellenszegülnek (1. §. b) betű); c) oly
hajók, melyek jogilag kötelező zárlatot m e g szegni próbáltak (2.
a) betű), szállitmámányukkal együtt; d) oly hajók, melyek
hadi dugárut visznek (2. §. b. betű); azonban csak akkor, ha a hadi dugáru mennyisége
a többi szállítmányhoz képest tetemes; e)
oly hajók, melyek mint gyanúsak fogattak
el, (2. §. c) betű és 3,), a mennyiben a létező
gyanuokok a vizsgálat által nem távolittattak el; f ) a hadi dugáru (4. §.), már az akár
kinek sajátja legyen, akármino mennyiségben, s akármino hajókon foglaltatott is le.
6. §. Az elfogott hajókon találtató szabad vagyon, mihelyt olyannak ismertetik föl,
a tulajdonosoknak mielőbb visszaszolgáltatandó.
7. §. Az elfogott hajó vezetője és legénysége, valamint az utasok is, — a mennyiben
azokat sem az ellenség szándékos támogatása, sem különben valamely, a büntetőtörvények által tiltott cselekmény nem terheli,
szabadságba helyezendők, s ha az óvatosság
kívánja, a határon átszállítandók; föltéve,
hogy jelenlétük a martalékjogi vizsgálat czéljából nem szükségeltetik. Mig ez utóbbi forog fenn, tartásukról államköltségen kell
gondoskodni. Oly egyénekkel, kik az ellenség szándékos támogatása miatt tették magukat gyanúsakká, a gyanú eloszlatásáig
hadi-foglyok gyanánt kell bánni.
8. §. Oly austriai hajók, melyek az ellenség által elvétettek s attól austriai hadihajók által ismét visszavétettek, minden esetben
la tulajdonosoknak kártérítés nélkül, pusztán

a megszabaditási költség raegtéritése mellett
visszaszolgáltatandók.
9. §. Semleges tengeri területen letartóztatás és elfogás nem történhetik.
10. §. A letartóztatásnál és átmotozásnál
az austriai hadi jármüvek parancsnokainak
következőket kell szem előtt t a r t a m o k : A
parancsnok a hajónak megállást és a vitorla
behúzását jelzi, és e r r e a hajóst a hajó papírjaival magához a fedélzetre rendeli. H a
semmi gyanú sem derül ki, ugy a hajót a
továbbutazásban nem szabad gátolnia. H a
azonban alapos okot talál azon gyanúra, hogy
hajó elfogatás alá vetendő, ez esetben a
gyanú alapos kinyomozása végett egy tisztet
küld azon hajóra. — E z alkalommal azonban
a zárt tereket, tonnákat, ládákat, szekrényeket, rakaszokat, hordókat, vagy egyéb
tartályokat önhatalmúlag felnyitni vagy
feltörni, de sőt átmotozni sem szabad; azonban a hajós letartóztatandó és azon tartályok
stb a hajón felnyitandók, melyeknek kinyittatását a tiszt szükségesnek tartja. Azon
tiszt, k i ezen szabályok ellen cselekszik, ezért
felelősségre vonandó. (Yége következik.)
— (Az erdélyi legfőbb törvényszék
Kolozsvárit.) Ö cs. kir. Apostoli Felsége f. évi
jul. 15-én kelt legfelsőbb kézirattal, az erdélyi kir. legfőbb törvényszék székhelyének
Bécsből Kolozsvárra áthelyezését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott.
— (Takarékügy
a török
birodalomban.)
Mint hajdan a keresztyéneknél, u g y még
jelenleg is a törököknél tiltva van kamatot
venni. A török beéri azzal, ha tőkéjét, orzás
vagy egyéb veszély ellen, letétel által biztosítja. I l y letéteket, régi időktől fogva néhány Mosché-ek fogadtak el őrzés végett.
A szokást a keresztyén alattvalók is utánozták; pénzeiket az egyházaknál, iskoláknál és kegyes alapitványoknál helyezték el,
de már kamatok mellett. Ez intézetek előbb
felette roszul voltak ellátva; a görög f ü g getlenségi háború folytán azonban kedvezőbb helyzetbe j u t o t t a k , ugy, hogy a letéteket építkezésre vagy más jövedelmező
czélra fordítván, a kamatokat födözheték. A
letét kezelését a p a p s á g teljes kizárásával,

e végre választott egyházközségi „ephorusok" látják el. Különösen divatozik a pénzletétel Kisázsiában. A görög szigetekről ide
került szolgálók, a mi pénzünk szerint körülbelül 120 ft. bért kapnak évenként; és
ha ebből megtakarított pénzökkel hazájokba
visszatérni nem akarnak, valamely egyháznál vagy jótékony czélu intézetnél teszik
le, honnan a letét kamatja fejében, öregségök idejére, megfelelő ellátást nyernek. A
görög egyházaknál magában Smyrnában
mintegy 360,000 ftnyi letét van elhelyezve.
A letét minimuma, mit az ephorusok h a t á roznak meg, rendesen 10, 12 ft., s a kamat
előbb 6, jelenleg 4 percent. H a b á r ez intézmény sok hiányokkal bir, remélhető, hogy
tovább fejlődésében takarékpénztáraknak
fog alapul szolgálni.
— (Kinevezések.) Kineveztettek : C&ider Antal
h. ügyvéd s volt megyei aljegyző és Farkas
Endre
tiszti első alügyész törvényszéki ^ülnökökké, Kalla
Jenő másod alügyész első alügyészszé, Fái Frigyes
tisztb. alügyész másod alügyészszé, továbbá Néhay
János aggteleki szakaszbeli alszolgabiró az üresedésben álló köyi szakaszbani alszolgabirói állomásra,
s helyébe László József tornaaljai szakaszbeli alszolgabiró áthelyeztetvén, ennek helyére almási Balogh
Sámuel h. ügyvéd s a putnoki szakaszba Tóthpápai
Soma h. ügyvéd alszolgabirákká, Vaithay
Sándor
putnoki járási esküdté Gömör és Kis-Hont e. megyékben; Kovács János Buda sz. kir. város tisztb.
alügyésze a kir. tábla tisztb. fogalmazójává; Krokovic8 János szolgabiró megyei előadó táblabiróvá s
Csarada János h. ügyvéd csallóközi járási alszolgabiróvá Pozsonymegyében; Nagy László a tiszán
inneni ker. tábla jegyzője s tisztb. ülnöke ugyanazon
tábla valóságos ülnökévé; Kozák Zsigmond ügyvéd
Dobrovics György halála folytán megyei tszéki ülnökké Beregmegyében; Szacsvay Sándor Nagyvárad
városi tszéki tanácsos megyei központi szolgabiróvá, Cseresnyés Albert ügyvéd megyei tisztb. alügyészszé, Veress János tszéki ülnök a belényesi
járás főszolgabirájává, Lázár László szolgabiró és
Szerényi Imre telekk. előadó árvatszéki ülnökökké,
Végh János telekk. előadóvá, Ambrus János és Reviczky László tisztb. tszéki ülnökökké, Kovács Lajos esküdt szolgabiróvá és Konrád László tisztbeli
esküdt rendes esküdté, Sélley Sándor főjegyző I I I .
alispánná és Papp József első aljegyző megyei főjegyzővé Biharmegyében.
— (Nyugalmaztatott) Kántor Sámuel kir. tanácsos és Bereghmegye első alispánja.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

H^jT Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk. ^J*^
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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Pest, augusztus 6.

1806. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik lietenkint egyszer, minden hétfőn
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. —
a

délután. — Előfizetési díj egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
es. kir. postahivataloknál. — Szerkelfrtöi iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
kiadó-hivatalhoz intézendök.

Tartalom: Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Kalózás a tengeri háborúban. (Gosen
után.) — Magna Charta. (Vége ) Hegedűs Candidtdl. — Tárgyalási terem. 15. Gyilkossági bűneset.
Közli Métái Nagy Gyula.
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Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)

\
'

„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
i
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspragung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlth'átiger oder naehtheiligerErseheinungen zu
erforscken, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sicbten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Törvényhozás.
I.

Midőn a személyek, jogaiknak szabályozása és fenntartása ezéljából az
államintézményt létre hozták: az egyesitett akaratban és erőben oly hatalmat
szerveztek, mely kinek-kinek kölcsönösenkiható tevékenységét szabályozza,
s a törvényeket, melyek szerint az alanyi jog az életviszonyokban érvényesítendő, megállapitsa.
E szerves hatalom gyakorlása képezi a törvényhozó hatalmat.
A törvényhozó hatalom tehát minden egyesek akaratánál és erejénél
fogva az államot illeti.
Nem tartozik czélunkhoz e hatalom
kiterjedését és alakzatát birálat alá
venni. Az államjog határozza meg, tér
és idő szerint, vájjon az államhatalmat

egyesek vagy maga a nép, avagy közösen és minő szabályok szerint gyakorolják.
Nem vitatjuk azt sem, hogy az állam törvényhozó hatalmához semmi
aggály nem férkőznék. A történelem
egész özönét tárná fel előttünk a viszszaéléseknek . . . Egyeseket mutatna
fel, kik nem közakaratból ragadták a
főhatalmat magukhoz; vagy testületeket, melyek félreismerték hivatásukat.
Es felmutatná sebeit az isteni jognak,
mely önerejére hagyatva, megdőlt és
eltiportatott az ádáz hatalom alatt.
De, ha minden egyes tagja a társadalomnak, annyi eltérő fogalom és különböző akarat mellett, átalánosan
kötelező törvényt nem alkothat; ha
megfelelő erő hiányában alanyiságát
nem érvényesítheti, s túlnyomó hatalom birtokában egyesek hasonló jogaira

válnék veszélyessé; ha ennélfogva czélt
és eszközöket csak egyesitett akarat,
egyesitett erö biztosithat, s ez csupán
a szerves államintézraényben lelhető
fel: kétséget nem szenved, hogy törvényt alkotni, inódositani, változtatni
vagy megszüntetni egyedül az államnak áll hatalmában.
»
Minden állam, mely ezen hatalmat
hivatásának megfelelöleg gyakorolja,
bizonyos szabályok szerint jár el a
törvényhozás nagy feladatában.
A törvényhozás szabályai, mint
maga a jog, részint anyagiak, részint
alakiak. Amazokat a törvények forrásai, kellékei és hatálya, — utóbbiakat
a törvényhozás módjai képezik.
Ezekről egyenkint.
II.
A törvények közvetlen forrása maga
a jog. A jog, mely egyeseknek s a népnek
öntudatában él, s mely az akaratban
és cselekvényekben nyilatkozik.
E j o g alanya minden egyesek és
összesen a nép, tere az életviszonyok,
s t á r g y a a megfelelő jogszabályok.
Más szavakkal: a jog kilépve alanyiságából, a bel- és kíilviszonyok
egyezőségében önmagát egésziti ki.
Előbb, mint életviszonyok keletkeznének, s törvényeit az államhatalom
megalkotná, e jog már létezett. *) Savigny a jog forrásait nyomozván, helyesen jegyzi meg, hogy mindenütt,
hol valamely jogviszony öntudatra jö
s kérdésbe vétetik, a jogszabály már
készen van reá, ennélfogva azt feltalálni sem nem szükséges, sem nem lehetséges. 2)
A törvényhozónak tehát mindenekelőtt magát e jogot kell fölismernie,
hogy forrásához jusson a törvényeknek.
!

) L. f. Jogt. K. 1. sz. 4. 1.
) System des heut. röm. Eechts. Erster Band.
14. lapon.

Titkon fogamzik a bensőkben, észrevétlenül él az öntudatban, láthatatlanul munkál az akaratban és cselekvényekben. Jelen van mindenütt, hol
emberek élnek; lételének kezdetét nem
jelöli sem idő, sem történet; nem formulázta törvényhozó, s nem erőszakolta semmi hatalom: s mégis minden
időben felismertetett.
Ez ismerethez a tapasztalás segit.
Látjuk, hogy az ember mindenütt
s mindenben bizonyos egyformaságot
követ. Életrend, fogalom, izlés, akarat
és cselekvésmód: vissza-visszatérő alkalommal következetesen hü marad
előbbi nyilatkozatához. A mi először
történt szándékosan vagy véletlenül, s
ok nincsen, a miért máskép kellene történnie: az később szokásból történik,
mert a szokás nem egyéb, mint ugyanazon gondolat- és cselekvésmódnak előfordult hasonló esetekbeni ismétlése.
E szokást veszi fel a jog is, mihelyt
kiilcselekvényekben nyilatkozik.
A népnél, mely egyesekből áll, hasonló egyformaság, hasonló következetesség, ugyanazon szokások s ugyanazon
nyilatkozatai a jognak e szokásokban.
Ha tehát a nép, kölcsönös viszonyait
bizonyos állandó rend szerint szabályozza: e szabályzatot az öntudatában
élő jog hozza létre.
A szokás hagyja ismerni a jogot, s
vezet a törvények eredeti forrásához.
A szokás tehát nem forrása a törvényeknek, csak az útat jelzi, melyen a
kútfőhöz j u t u n k ; máskép: a szokás
nem puszta alakiságánál, hanem a jogérzetnek, mely benne, a szokásban, nyilatkozik, — erejénél fogva szolgál a
törvényhozás alapjaul. *)
Igy értve a szokás lényegét és minőségét a jogban, könnyen megfogható,
hogy az, mint „szokásjog" vagy „jog-

2

') Savigny: id. m. I. köt, 34. és köv. 1.

szokás," a törvények forrásai közt első
helyen említendő.
Különösen az emberiség kisded korában a szokás birt egyedül érvénynyel. *) A népben élt s a néppel és
ennek viszonyaival együtt fejlett és tökélyesbült. 2 )
Mózes, az ős törvényiró, gyakran
hivatkozik korábbi jogra, helyesebben
szokásjogra, melyet részben elfogad s
megerősit vagy javít, részben hatályon
kivül tesz. 3 )
A római jog törvénynek tekinté a
szokást, mint a népnek egyetemes akaratát. „Inveterata consvetudo pro lege
non immerito eustoditur. Nam quid interest, suíFragio populus voluntatem
suam declaret, an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptura est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito
consensu omnium per desvetudinem
abrogentur. 4 )
A canonjog egy, istentől rendelt
hatalom kezében összpontosítja a törvényhozást; mindazáltal habár keskenyebb korlátok közt s bizonyos kellékek mellett, a jogszokásnak is helyet
enged. 5 )
') Röder: Grundzüge des Naturrechts oder der
Rechtsphilosophie. I. 198. 1. Ahrens: ,,die Gewohnheit, ein Kind des unrnittelbaren Bedürfnisses, wird
sich, zumeist in allén ursprünglichen Rechtsbildungen, als die erste den Menschen angeborene recbts •
scköpferische Kraft kundgeben." Jur.Encycl. p. 81.
2
) A történelem tanúbizonysága szerint a szokásjog képezi a tételes törvényhozások indulópontját, s a művelődés előhaladtával ugyancsak benne
készülnek elő mindazon javitások, melyekre időről
időre minden tételes törvényhozásnak szüksége van.
Gros: Bölcsészeti jogtudomány. 126. 1.
3
) Michaelis: Mosaisches Recht. I. §. 3.
4
) Dig. lib. I. tit. 3. Cicero de iuvent. 2 : 22.
„Consvetudinis jus esse putaturid, quodvoluntate omnium sinelegevetustas comprobavit."Ulpianifragm.
pr. 4. §. ,,Móres sunt tacitus consensus populi longa
consvetudine inveteratus."
Quintil. inst. orat. §. 3.
„Pleraque in jure non legibus sed moribus constant."
(Mackeldey: római jog tankönyve. I. k ö t . 4., 5. 1.)
5
) Ivonek : Egyházjogtan kézikönyve. 33. lap.
W a l t e r : „Die Quelle, aus welcher alle Rechte und

Frankhon egész a forradalomig nagy
részben a szokások hazája volt, annyira,
hogy az ország egyik fele csakis a szokást követte, — honnan az elnevezés:
,,pays du droit coutumier." 1 )
Angolhon „Magna charta"-ja a 18.
és 19. pontban hasonlóan fenntartotta
London s egyéb városok, községek és
kikötők minden szabadságait és szabad
szokásait. 2 )
A germán nép hajdan maga bíráskodott, vagy e végre választott birái
által szolgáltatott igazságot 3 ), — mindenkor saját szokásai szerint 4 ), melyek
ha észszel, erkölcsiséggel és vallással
összeférők valának, kötelezőknek ismertettek 5), sőt az ellenkező irott törvényeket is megszüntették vagy módoGesetze in der natürlich-menschlichen Ordnung
hervorgehen, ist das von Gott den Menschen ein
gepílanzte R e c h t s g e f ü h l . . . Die Gesetzgebung kann
das Recht nie ganz erschöpfen, sondern vieles muss
dem Rechtsgefühl derEinzelnen überlassen bleiben,
und dieses spricht sich in den vorkommenden Fiillen
durch die That selbst aus. Mehrere gleichförmige
Ilandlungen dieser Art, insofern sie als der wirkliche unzweideutige Ausdruck einer fixirten Rechtsansicht erscheinen, begründen eine Autoritat auch
für die Zukunft, eine Gewohnheit." (Lehrbuch des
Kirchenr. 13. Aufl. 62.)
') Lásd J o g t . Közi. 9. sz. 132. 1. — Journal du
palais: repert. gen. IV. k. 931. 1. V I I . Károly rendelete (1453: art. 123.) „Ordonnons, que les coutumes . . . de tous les pays de notre royaume soient
redigés . . . lesquels . . . seront apportés devant
nous . . . et confirmés par nous; et iceux usages . . .
ainsi confirmés et decretés seront observe's etgardés
és-pays, dont ils seront" etc.
*) Lásd J o g t . Közi. 30. sz. 474. 1.
3
) Linde: Lehrbuch des deutschen gem. Civilprocesses. 7-te Aufl. Bonn, 1850. §. 6.
4
) Az 1495-ik évben szerkesztett „Kainmergerichtsordnung" a birák eskümintáját akkép módosította, hogy „nach des Reichs-und gemeinen Rechten, auch nach redlichen, erbaren und leidlichen
Ordnungen, Statuten und Gewohnheiten" etc. Ítéljenek. (Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 5-te Aufl. I I I . Th. §. 442.)
6
) A Schwabenspiegel: („Das Gewohnheitsrecht) . . . als guot und rehtiu gewonheit, diu \vider
geistlichem reht niht ist, und diu wider der mensclielichen zuhten niht is, noch wider den selicheit
niht ist, der eren und der sele so gut seí, als gesriben reht." Jul. v. Gosen: Das Privatrecht nach dem
kl. Kaiserreclite. Heidelberg. 1866. §. 6.

sitották 1 ). A szokásokban a népjog tiszteltetett, s e jog a király különös ótalma
alatt állott. 2 )
Ausztria, nemzetiségi és helyi viszonyainál, valamint az államfő közösségénél fogva kezdetben a német
birodalommal egyenlő törvények és
jogintézmények alatt állt; külön tartományi jogait s helyhatósági törvényszabályait a tovább fejlődött szokásoknak köszönheti, melyek „Motivenbuch"
(1550.) s később „Consvetudinaria"
(1554.) név alatt gyűjtettek össze és
adattak ki. 3 )
Hazai törvényeinknek jelentékeny
forrását a szokás képezi, — „quod est
jus quondam moribus institutum, quod
pro lege suscipitur, cum deficit lex." 4 )
Szent István intésül adja fiának,
Imre herczegnek, hogy az ősöket utánozza, — „sequi antecessores reges et
honestos imitari parentes." Különösen
a nemzeti jogszokásokra czéloz, midőn
ezt mondja: „grave enim tibi est hujus
climatis teriere regnum, nisi imitátor
consvetudinis, ante regnantium exstiteris regum. Quis graecus regeret latinos graecis moribus? Aut quis latinus
graecos, latinis regeret moribus ? nullus.'í 5) A szokások fenntartása biztosíttatik az 1791: 12. czikkben: . . . ut secundum conditas hucusque aut in
*) Gengler: Das deutsche Privatrecht. I l - t e
Aufl. §. 10.
*) Eichorn: id. m. I. Tli. 221. 1. Ugyanitt olvassuk a „lex salica" élőbeszédében, a Fuldai-kézirat s z e r i n t : „Gens Francorum . . . ad catholicam
fidem nuper conversa, emunis quidem ab omni haeresi, dum adhuc ritu teneretur barbarico. . . dictavit
salicam legem" stb. (226.1.) Theodorik törvénygyűjteményének élőbeszédében: „Theodoricus... eligit
viros sapientes. . ., jussitscribere legem Francorum,
Alemannorum et Bajuvariorum, et unicuique genti,
quae in ejus potestate erat, secundum consvetudinem
suam . . . , et quae erant secundum
consvetudinem
•paganorum, mutavit secundum legem christianorum.
( ü . o. 253.1.)
3
) Ökröss: Ausztriai átalános polg. tkönyv.
Pest, 1865. I. köt. Előzm.
*) Prolog. 10.
5
) Lib. I. cap. 8.

futurum condendas leges, receptam regni consvetudinem, judicia . . . celebrabuntur" etc. Sőt a koronázás alkalmával minden magyar királynak meg
kell esküdnie arra, hogy a szokásjogot
fenntartja, — „quod . . . omnes regnicolas . . . in antiquis bonis et approbatis consvetudinibus conservabimus" etc.
(1791: 2.) A nemzetnek szokásokban
nyilatkozó jogérzülete, főkép hazánkban, kiváló figyelem tárgya volt a törvényhozás előtt. Verbőczy hármas törvénykönyve, melyhez anyagot a nép
jogszokásai nyújtottak, —a mennyiben
ujabb törvények és jogintézmények
által nem módosult vagy hatályon kivül nem tétetett, <— nagy részben
maiglan is kötelező erővel bir.
A jogszokás bizonyos feltételek
alatt bir jogforrás jellegével és törvény minőségével. Azok hiányában jogtalan lesz minden szokás, érvénytelen
minden nyilatkozat a szokásokban.
E kellékek: az összhang a forgalmi
és életviszonyokkal, jogi szükségesség
s teljes egyezőség az észszel és morállal. *) Vagy, a mint Verbőczynk qualifikálja2): . . . „utsit (consvetudo) rationabilis; secundo requiritur ut sit
praescripta, tertio requiritur frequentia
actuum. Est autem rationabilis, cum
tendit et accedit ad finem juris. Finis
autem juris canonici et divini est felicitas animae, finis vero juris civilis
est bonum publicum. Ideo, si consvetudo tendit ad felicitatem animae, est
rationabilis secundum jus canonicum
et divinum . . ., de jurevero civiliconsvetudo est rationabilis, si tendit ad
bonum publicum" etc. 3 )
l
) Ahrens: id. m. 82.1.
») Prolog 10. §. 3.
3
) A Kaiserrecht semmit inkább nem tilalmazott,
mint a jogtalan szokásokat, melyek a népet félrevezették s az átalános j o g o t gyöngítették; a miért
azok, kik tudva jogtalan szokásokat gyártottak,
halállal voltak büntetendők. (II. 47. 48. Jul. v. Gosen id. m. 25. 1.)

Visszamenve a történelemben talált melyekben szokás és politika összefolynyomokon a törvények eredetére, min- nak, a kiegészített vagy rendezett, - denütt a népet látjuk, sajátszerű gon- s mint átalánosan nevezni szokás: az
dolkozás és cselekvésmódjával, s ebben, irott törvények. *)
Az összhang, szokás és politika
mint népszokásban nyilatkozó jogérze-1
tével. Mindenütt a szokásjog uralg, s a közt, s a rendszer, melyben e két alkatháttért mint hegylánczolat szegi be, a rész egyesül: követeli, hogy mellőztessék minden, mi az összhangot zavarja
messzeség kék színével.
De, hogy a hasonlítást folytassuk, s a rendszerbe be nem illeszthető. Innen
valamint a látkör végpontjai a távol a szokásjog korlátozása, módosítása
ködéből kibontakozva, más képet öl- vagy megszüntetése ott, hol az irott
tenek, s ott, hol előbb egy szin födött jog kifejlett.
A szokás tehát nem szűnt meg, hamindent, határozott s hovatovább élesedő vonalokkal tűnnek fel ormok és nem a politika mérvei szerint vizsgálva
völgyek, egyes tárgyak és alakok: ugy és feldolgozva, az irott jogban folytatja
a népek jogéletét is, minél közelebb életét, mint összeomló patakok a folyam
jő a fejlettség korához, annál dúsabban medrében. Sőt előkészitöleg működik
látjuk népesülve ezerféle viszonyokkal ott is, hol már rendszeres törvényÉs itt az egyszerű jogérzet, — s könyv létezik, hogy idők multával
melynek ez ismérve, a szokás: már nem ujabbnak nyújtson alapot 2 ), — az ujabb
elegendő. Határozott és részletes szabá- törvényhozás szabályai, melyek a joglyokra van szükség, hogy a törvények szokásokat hatályon kivül tették, csupán olyanokra vonatkozván, melyek az
a czélnak teljesen megfeleljenek.
A homályt gazdag szinvegyület irott törvényekbe fel nem vétettek, vagy
3
váltja H primitív nyilatkozatoknak azokkal világosan ellenkeznek. )
szabatosság és részletesség lép nyoEgy tényezőről kell még említést
mába; a törvényhozás további anyag- tennünk, mely a törvényhozásban fonszerek után nyul, hogy betöltse a hé- tos szerepet visz: — a jogtudomány.
zagot, mit a szokásjog egyszerűsége
Közvetlen forrásnak tekintsük-e ezt,
nem lődözhetett; kiterjeszkedik a köl- mint Savigny és a történelmi iskola 4 ),
csönös viszonyok minden árnyalataira; — vagy közvetettnek, helyesebben köztekintetbe veszi czélját és eszközeit az vetítőnek az előbbi források közt, mint
egyeseknek és az államnak, vonatkozá- Ahrens 5 ): a hatásra és eredményre
sait és viszonyait a jogalanyoknak egy- nézve semmi különbséget nem tesz; de
más irányában; észszerű egybefüggést alkotásának nyomaival mindenhol takeres a benső jogérzület és külviszo- lálkozunk. Az elmélet és gyakorlat tenyok, a természet törvényei s az állam
Zacharia: Die Wissenscliaft der Gesetzgeintézvényei között; meghallgatja a jelen bung.') 229.
s köv. 1.
követelményeit, számba veszi az idő és
'*) Lásd f. Gros: id. m. a 499. 1.
3
) E szabályokra nézve alig van eltérés az u j
körülmények szükségeit; a korszellem
törvények közt. V. ö. L. 30. Vent. an XIII. art. 7.
mel karöltve, mind magasbra, mind Code de proced. art. 1041. Preuss. Landrecbt. Einl.
előbbre tör; a múltnak tudatával és a §§. 3. 4. Osztr. polg. tkönyv 10. §. Gesetzgebung
Badens. Freiburg 1828. II. köt. 4.1. Estlánd. Ritterjelennek érzetével hasonlít, egyeztet és und
Landrecbt B. V. Tit. 48. art. 3. in Bange's livitél; nyomoz, különböztet és alkot . . . und estland. Privatrecht. pag. 26. Bürg. Gesetzbuch
§. 28. stb.
Ez ujabbi kútfő, honnan a törvényhozás v. Sachsen.
4
) Savigny: id. m. 14. 19. s köv. §§.
5
merit: a politika,— és a jogszabályok,
) Ahrens: id. m. 92. 1.

rén, tanszékeken és birói termekben,
törvényhozás és sajtó utján ezer karral munkál, és munkásságának ama
roppant horderejű feladat megoldását tűzi ezélul, mit jelen értekezésünknek, s átalában a „Jogtudományi
Közlönyének egyik jeligéül választottunk: „eine der wichtigsten Aufgaben
der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber
leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu lehren, die Grund-

ideen desRechtsin ihrer versehiedenen
Gestaltung und Auspragung zu verfolgen, die Ursaehen gewisser wohlthatiger oder nachtheiliger Erscheinungen
zu erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Schliisse
daraus abzuleiten und klare Begriffe
aufzustellen. *)
*) Mittermayer; Die Strafgesetzgeb. in ihrer
Fortbildung. I I . Beitr. §. 1.
(Folytatása következik.)

Kalózás a tengeri háborúban.*)
(Gosen után.)

(B—y.) A „Jogtudományi Közlöny" előbbi számában közöltük a
hivatalos rendeletet, mely a tengeri
háború esetében az ellenséges és gyanús h a j ó k letartóztatását, elfogását s
martalékjogi bánásmódját szabályozza.
Kapcsolatban e törvénynyel, s megértésére a kalózságnak, mely a párisi
béke-congressusban képviselt hatalmak
1856. apr. 16-ki nyilatkozatával eltöröltetett : helyén l á t j u k olvasóinkat e
nevezetes tengerjogi kérdés iránt a
következőkben tájékozni.
Kalózás alatt értünk oly tengeri
vállalatot, melyre magánszemélyek valamely hadviselő hatalmasság különös
fölhatalmazása mellett vállalkoznak a
végre, hogy az ellenséget, névszerint
annak kereskedelmi tengerészeiét, mindenkép megkárosítsák. A hajó felsze
reltetése vagy egyes személy vagy t.öb*) I r o d a l o m : Martens classicus müve: ,,Essai
conc. les armateurs," mely németül is megjelent ily
czim a l a t t : „Versuch ü b e r K a p e r " 1795; Kaltenborn
a Pölitz- és Bülau-féle „Jahrbücher f. Geschichte
u. P o l i t i k " 1849-ben megjelent I I . köt. 97. és 193.
lapjain; valamint Burchardi a Rotteck- és Welckerféle „Staatslexicon"ban „Kaperwesen" czimü czikke.
Azonkívül lásd lapunk 31. számát.

bek által eszközöltetik, kik között
hajógazda-társasági jogviszony létezik.
Az egész középkorban a kalózkodás,
a háború esetén kivül is, érvényes szokásnak volt tekinthető, lassankint ezen
jog a hadviselő hatalmasságok alattvalóira szoríttatott; a középkor vége felé
a határlevelek (Markenbriefe, inarcahatár) intézménye jött gyakorlatba, a
zsákmányolási jog t. i. rendesen csak
igazoló tanusitványnyal ellátott hajónak
engedtetvén meg azért, hogy más ország ellen visszatorlási rendszabályok
gyakoroltassanak, mig a XVI. századtól fogva ezen jog is csak a hadviselő
államoknak volt megengedve; ezen
időtől fogva a Spanyolország és Németalföld között vivott hosszú háború
következtében a kalózok használata
Európában átalánossá lett. Több ízben
történtek már kísérletek ezen szabadékozott tengeri rablás megszüntetésére,
igy Poroszország és Északamerika részéről az 1785-ik évi kereskedelmi
szerződés 23-dik czikkében (habár a
későbbi szerződésekben már nincs szó
róla), de még csak az 1856 ik évi párisi békekötés jelenté ki az V. czimben

1) la course est et demeure abolie. E
nyilatkozatot elfogadta minden tengeri
hatalmasság, csak Eszakamerika, talán
tekintettel Angolhon és Spanyolországra, fentartotta magának azon jogot,
hogy kalózleveleket osztogathasson.
Kalóz- vagy határleveleket csak
valamely hadviselő hatalmasság állithat ki, mely mint olyan elismertetik,
tehát nem puszta pártütök, és nem valamely csupán segitó hatalmasság, ez
utóbbi ilyenek kiállítása által magát
ellenségnek nyilvánítaná. A kalózleveltk nem csak a saját alattvalóknak,
hanem a semleges vagy szövetséges
államokéinak is adathatnak. A keres
kedő-hajós védelmezésére fegyvert kalózlevél nélkül is viselhet, s ha megtámadtatik, zsákmányolhat, mely czélból
rendszerint úgynevezett bizományi levelet kap, de azért még mindig kereskedő hajós marad. A kalóz a valóságos
haditengerészethez tartozik, s az illető
államnak admirálsága alatt áll, melynek lobogóját viseli s ennek folytán
vele szintéi) hadjog szerint bánnak. De
a hadjog alá nem esik, s mint martalóczczal bánnak avval, ki önként s
igazolás nélkül kalózkodik, vagy ki
mind a két hadviselő féltől fogad el kalózleveleket. A levél kiállítása előtt a
hajó tulajdonosa biztosítékot tartozik
adni a fennálló törvények megtartása
iránt, melyekre azonkiviil még a kapitány s a legénység megeskettetnek. A
biztositéki összeg a különféle államokban 1 0 , 0 0 0 - 40,000 forintra rug.
A határlevél felhatalmazza a kalózt
arra, hogy hajójával minden tereket
avagy várakat, minden hadi s kereskedelmi hnjókat, egyéb jószágokat stb.,
melyek az állam ellenségeinek tulajdonát képzik, vagy általok birtokoltatnak, minden tengereken, tengeröblök s
kikötőkben vagy folyókon megrohanhat, bevehet vagy elfoghat, mint az an-

gol formula mondja. Valamely semleges hatalmasság tengervidékén belől,
mely tudvalevőleg ágyulövésnyire terjed, nem szabad neki semmikép sem
ellenségeskednie. Ha a kalóz kereskedelmi hajóssal találkozik, ki barátságos
lobogót hord, akkor ágyulövésnyire
szabad hozzá közeledni s egy lövés elsütése által az idegen hajó megállítására fölszólítani, mely fölszólításnak
ez utóbbi engedni tartozik, minthogy
különben a kalóz golyóval lőhet; ha
az idegen hajó magát védelmezni iparkodik, azonnal jogos martaléknak (gute
Prise) nyilvánittatik. Ha most a semleges hajó convoi alatt, azaz valamely
semleges hadihajó örkiséretében vitorláz, a kalóz az utóbbinak kapitányától
csak azon nyilatkozatot követelheti,
miszerint a hajón nincs semmiféle elkobzás alá eső jószág; de ha örkiséret
nélkül jár, a kalóznak joga van moto
zásra, mely azonban pusztán az iromá
nyokra s csak alapos gyanú esetében ahajó helyiségeire terjedhet. A fentérintett 1856-ik évi nyilatkozat óta átalános elvként áll, miszerint a semleges
lobogó az ellenség áruit is, a hadi dugáru kivételével (2. czikk), ótalmazza,
holott azelőtt az elkobzási jog minden
ellenségi tulajdonra kiterjesztetett. Elfognia, azaz ideiglenes birtokába vennie
a semleges hajót csak akkor szabad a
kalóznak, ha az kettős tengeri levelet,
egy barátságos s egy ellenséges hatalmasságtól, vagy hamis lobogót, vagy
semmiféle tengeri leveleket, milyeneknek a hamisítottak is tartatnak, visz
magával, végre midőn a levelekből kitűnik, hogy a hajó ellenséges, vagy ha
dug árut rejt s annak kiadását megtagadja, épugy midőn a hajó minden igazolható ok nélkül más, mint az irományaiban megjelölt uton rajtaéretik. Az
ellenséges hajóval egyenlőnek tekintetik az olyan, mely a zárlatot megtörte

vagy megtörni igyekszik. Mind ezen
esetekben a kalóznak a hajót el kell
fognia. Az elfogás azáltal történik,
hogy az elfogott hajóra elegendő számú
őrsereg tétetik. Ezen cselekvény által
azonban a kalóz még koránsem szerez
tulajdont, ö csak birtokosnak tekintetik s a martalék fentartásának legszorgosabb gondját viselni tartozik; ha az
utóbbi a martalék-legénység hanyagsága vagy elégtelensége folytán megkárosodnék vagy elveszne, a kalózt a
teljes megtérítésben kellene elmarasztalni; váltságdijt (ranzion) elfogadni,
mint ez azelőtt történt, a kalóznak nem
szabad.
Ha ily módon az elfogás végbement, mi pontosan jegyzőkönyvbe veendő, akkor az elfoglalt hajó martaléknak tekintetik, szabályszerint azonban
még 24 órai háboritlan birtok szükséges. A kalóznak a hajót a legrövidebb
uton uralkodójának valamelyik kikötőjébe kell hoznia vagy emberei által hozatnia. Ujabb szokásjog szerint tudniillik a semleges kikötőkbe való beevezés,
kivéve a legnagyobb szükség eseteit,
ugyanott hosszabb tartózkodás vagy
épen a martalék eladása tilos.
Mihelyt a kalóz vagy a martalékhajó vezetője uralkodójának valamelyik
kikötőjébe beevezett, azonnal az admirálsági vagy az e végre kirendelt
martaléktörvényszék előtt kell megjelennie s ennek a martalékhajó elfogása által hadifogságba került összes
legénységet, minden lefoglalt irományokat, valamint a felvett jegyzökönyveket kiadni s az elfogás minden közelebbi körülményeit bejelenteni, hová
előforduló esetben annak eskiiveli megerősitése is tartozik, miszerint a martalékhajó semmiféle irományokat sem
vitt légyen magával. Azután a biró magán a hajón pontos jegyzőkönyvet tartozik felvenni és summás tárgyalás
/

után, melynél minden fogoly s a kalózhajó legénysége kihallgatandó, maga
a martalék fölött itél, s ezt vagy a kalóznak a károk és költségekbeni elmarasztalása mellett azonnal szabadon
ereszti, vagy mint jogos martalékot a kalóznak tulajdonul odaitéli. Ha a felek
ezen határozattal meg nem elégednek,
azonnal kell az ellen felfolyamodniok,
minek folytán rendes per, az ügynek
körülményes tárgyalásával keletkezik,
melyben azonban a rendes törvénykezési szabályok ellenére, egyedül felfolyamodót terheli ártatlanságának bebizonyítása. A megengedhető bizonyítási
eszközöket illetőleg a rendes szabályok
állanak, ámbár némely államok csak
oly irományokat engednek meg, melyek a kalóznak a tengersikon előmutattattak, mig Spanyolország azokat is
megengedi, melyeket a hajó önhibáján
kivül nem vitt magával. Még ezen határozat ellen is legtöbb esetben felfolyamodásnak van helye, mely azonban
nem bir felfüggesztő hatással,ugy hogy
a kalóz biztosítás mellett az elsőbiróságilag neki odaítélt martalékról szabadon rendelkezhetik. A pervesztett
fél azután az összes károkat és költségeket tartozik viselni; mindazáltal a
kalóz azon esetben, ha a martalékhajó
a tengersikon csak némi gyanúra okot
szolgáltatott, hogy p. a zárlatot megtörte stb., ment minden költségektől,
sőt a martalék maga minden költségekben elmarasztalandó. Némely esetekben, ha a határozat részint felmentöleg, részint elmarasztalólag szól, a
költségek kölcsönösen megszüntettetnek.
A martaléktörvényszék ítélete véget vet minden peres kérdéseknek az
elfogó (kalóz) és elfogott (martalék) között, és minden tekintetben jogerővel bir.
Mig azelőtt a martaléktól az ország

fejedelme, a sérvitézek vagy a hadsereg
számára bizonyos százalékok levonattak, ezen szokás lassankint eltűnt s a
martalék jelenleg egészen a kalóznak
odaitéltetik;mindazáltal abban, rendszerint egyenlő részekben, hajógazdáival
s azonkívül még bizonyos százalékok
szerint legénységével kell osztozkodnia.
Az elfogási jog megszűnik valamely
fegyvernyugvás vagy béke megkötésével, vagy a kiosztogatott kalózlevelek
visszavonásával, mire az állam minden
időben jogosítva van; minden ezen pillanat után vagy a háború kitörése előtt
elfogott martalék visszaadandó, s ha az
elfogás tudva jogtalanul történt, a kalóz megbüntetendő.
Ha a martalék az ellenségtől, mielőtt azt még biztosságba helyezte
volna, üzés közben ismét elragadtatik,
ez visszavétel (reprise) vagy visszafoglalásnak neveztetik. Minthogy pedig a
kalóz joga pusztán birtokjog s nem tulajdonjog a martalékon, hanem a tulajdon u g y , mint azelőtt az eddigi
tulajdonosé marad, ennélfogva a viszszafoglalás folytán ez teljes erőre kap,
ius postliminiinek levén helye. Hasonlóképen áll a dolog, ha valamely reprise ismét elfoglaltatik, ha a kalóz a martalékot önként ismét elhagyja, akkor az azt birtokba vevő

koránsem nyer azonnal tulajdonjogot,
mindazáltal azt a tengeri találat felőli
elvek szerint elbirtokolhatja. E mellett
nem tesz különbséget, váljon a visszafoglalás már a biztosságba helyezés
előtt, vagy csak a jogos martalékká való
nyilvánítás bekövetkezése u t á n történt.
A visszafoglalót a legtöbb állam szerződései alapján kármentesítés illeti a
hajó értékének bizonyos százalékai szerint, melyek aránylag emelkednek, ha
a visszafoglalás csak hosszabb idő
múlva az elfogás után történt.
Az azelőtt oly vitás kérdések legnagyobb részének most az 1856-ik évi
nyilatkozat vetett véget, mely a harmadik pontban azt határozza, miszerint
semleges áru ellenséges lobogó alatt
is, egyedüli kivételével a hadi-dugárunak, nincs alávetve az elfogásnak, holott addig igen vitás volt, kié legyen
az elfoglalt, azután pedig visszafoglalt
semleges áru.
Habár a szárazföldi háborúban már
régóta el van ismerve a magántulajdon lehető legnagyobb kímélésének
alapelve, ugy látszik mégis, soká fog
tartani, mig a tengeri háborúban is
emberséges elvek jutnak elismerésre;
mindaddig a kalózás, mint a régi tengeri rablás utolsó maradványa, a nemzetközi jog intézményéül tekintendő.

A Magna Charta.
(Vége.)
(Dr. Hegedűs Candidtól)
,,This iron barons ware the gvardians of the people and three
words of her barbarions latin ,,nullus homo liber u are worth all
the classics."
Chatam.

(48.) Törvényt, igazságot senkinek sem
adandunk el, sem azt kitől sem vonandjuk el, sem nem fogjuk elhalogatni. (49.)j
Minden kereskedők szabadon és bizton me~
hessenek ki Angliából s jöhessenek vissza,

tartózkodhassanak
s járhassanak
Angliában
ugy szárazon mint vizén adás-vevés végett
minden rosz vámok nélkül a régi jó szokások
szerint, kivéve háború idején; s ha azországból valók, mely ellenünk hadat visel, s ha

ilyenek éretnek országunkban, a háború
kezdetével tartóztassanak le, testük s vagyonuk sérelme nélkül, mig általunk vagy
főbiránk által ki nem tudatik, mint bánnak
el azon kalmárainkkal, kik a velünk hadat
viselő országban akkor találtatnak ; s ha a
mieink o t t szabadok, azok is szabadok legyenek országunkban. (50.) Szabadjon egyébiránt mindenkinek
országunkból kimenni s
abba vissza is jönni, menten és bizton, szárazon v a g y vizén, i r á n t u n k tartozó hűségük
fennmaradván, kivéve háború idején, valamelyes rövid időre s az ország közhaszna
végett; kivéve azokat, kik fogva tartatnak s
azokat, kik az ország törvényei szerint törvényen kívülieknek nyilváníttattak s az ellenünk hadakozó ország népéből valókat s a
kalmárokat, kikről u g y tartassák, mint fenn
mondatott. (51.) H a ki szállományból bir
jószágot Wallingford, Nottingham, Bolon,
Lancaster czimen, v a g y más szállományokból, melyek kezeinkben vannak, s melyek
báróságok, s engedelmeskedendik, annak
örököse ne ^djon egyéb válságot, se ne teljesítsen nekünk más szolgálatot, mint amelylyel a bárónak tartoznék, ha a báróság a báró
kezein volna, s mi azt u g y tartamijuk, mint
a báró tartotta. (52.) Az erdőkön kivül lakó
emberek ne jelenjenek meg erdobiráink
előtt közönséges idézetre, hanemha olyannak v a g y olyasoknak ítélete vagy kezessége
alatt állanak, kik az erdőhöz tartozók. (53.)
Nem teendünk békebirákat,
constabulariusokat, algrófokat s ispánokat, mint csak azok
közül, kik az ország törvényét tudják s azt
igazán meg is akarják tartani. (54 ) Minden
bárók, kik apátságokat alapítottak, melyek
fölött Anglia királyainak leveleit bírják
vagy régi birtokot, tartsák azok fölött a
gondnokságot, midőn üresedésben vannak,
a mint azt birni illik. (55.) Minden erdő,
mely a mi időnkben tilalom alá vettetett,
nyomban mentessék ez alól fel. (56.) Az erdők és tilalmas erdők, az erdőszök és kerülők az algrófok s azok szolgái körül felrne1
i "
•
rült rosz szokások azonnal vizsgáltassanak

országban nem volnánk. (57.) Mindon kezeseket vagy leveleket visszaszolgáltatandunk, melyek nekünk adattak angolok által
békesség vagy hűséges szolgálatok biztosításául. (58.) Elmozditandjuk legközelebb a
bíróságtól de Aty Gerő rokonit, kik ezentúl mi birói hivatalt se viselhessenek Angliában; de CigogneEngelbertet, Endrét, Pétert,
de Camele Gyónt, de Cigogne Gyónt, de
Martiny Galfredot. de Mark Fülöpöt s annak testvérjeit s Galfredo unokaöcscsét, s
azok minden kíséretét, s azonnal a béke
megkötése után elbocsátandjuk
az idegen
hadinépeket,
a lövészeket, a zsoldosokat, kik
fegyverestül,
lovastul jöttek az ország kárára. (59.) Ha ki birtokából kivettetett vagy
általunk megfosztatott, jószágaitól,
váraitól,
szabadságaitól vagy igazaitól,
hasonlóinak
törvényes Ítélete nélkül, azonnal vissza fogjuk adni, s ha ez iránt per támadna, akkor
történjék azon huszonöt báró ítélete szerint,
kikről alább tétetik említés a béke biztosságára. (60.) Mindazokról pedig, kik közül
valaki atyánk Henrik király vagy testvérünk
Richárd király által, birtokából kivettetett,
hasonlóínak törvényes ítélete nélkül, s ha a
jószág kezeinken volna vagy más birtokában, kiért mi tartozunk szavatossággal, fontolóra veendjük a keresztesek közönséges
határnapjáig, kivéve azokat, melyekről ítélet hozatott vagy vizsgálat tétetett meghagyásunkból, keresztünk fölvétele előtt. (61.)
A mint pedig zarándoklásunkból megtérendünk, vagy ha az elmaradna, azonnal nékiök
c részben is teljes igazságot fogunk szolgáltatni. (62.) Szintily tekintettel leszünk s
szintúgy igazságot fogunk szolgáltatni a
tilalom alól fölmentendő erdők tárgyában,
melyeket atyánk Henrik s testvérünk Richárd tilalom alá vetettek s azon földekrei
gondnokság i r á n t , melyek más hűbérből
valók, mely gondnokságot oly hűbérek ezimén bírtunk, melyet valaki t a r t o t t tőlünk
hadiszolgálat fejében, és az apátokról, melyek alapíttattak másnak hűbérében, mint a
mienkben, melyben a h ű b é r u r a állítása szerint jogot tartani m o n d ; s midőn zarándokmeg, minden megyében tizenkét azon me- lásunkból megtérendünk, vagy ha az elmagyebeli esküdt nemes által,kik azon megye- radna, ezen egyenetlenségek fölött teljes
beli becsületes emberek által választassanak igazságot fogunk szolgáltatni. (63.) Ki se
és p e d i g negyven nap alatt a vizsgálat megté- fogassék el, se be ne börtönöztessék valatele u t á n ; ugy hogy soha vissza ne hivassanak mely asszony panaszára másnak halála miatt,
vagy m e g ne szüntessenek azok által, hogy I hanemha férjének halála miatt. (64.) Minmi azt előbb t u d j u k vagy főbiránk, ha az

den végalku, mely velünk a törvény
ellenére köttetett,szüntessék
meg; minden önkényességek, melyek az ország törvénye ellen
történtek, pótoltassanak helyre, avagy legyen azon huszonöt báró Ítélete szerint,
kikről alább tétetik emlités, a béke biztosítása végett, vagy pedig történjék azok nagyobbrészének bírósága által, nevezett István canterburyi érsek hozzájárultával, ha
részt vehetne s mások által, kiket e végre
maga mellé hivni kívánna, s ha maga nem
lehetne jelen, azért az ügy tárgyaltassék
nála nélkül is: ugy hogy ha valaki vagy
azok az előbb mondott 25 báró közül hasonló keresetben volna vagy volnának, elmozdittassanak ezen bíráskodástól s azok
helyébe mások ugyanezen huszonöt maradványa által annak megtételére választottak
és meghiteltettek helyettesittessenek. (65.)
Ha mi wallesi embereket megfosztottunk
volna vagy elmozdítottunk volna földeiktől,
vagy szabadságaiktól vagy más dolgaikt ó l , hasonlóik törvényes Ítélete nélkül,
Angliában vagy "Wallesben nékiök azonnal
adassanak vissza, s ha ez iránt per támadna
ugy történjék a végvidéken, hasonlóik bírósága szerint az angol birtokokra az angol,
a wallesi birtokokra Walles, a végvidéki
javakra nézve pedig a végvidék törvényei
értelmében. Ugyanigy
cselekedjenek a
wallesiek is, irántunk s a mieink irányában.
((>6.) Mindazokra nézve pedig, kik által valamely wallesi ember birtokából kivettetett
vagy attól megfosztatott, atyánk Henrik
király vagy testvérünk Richárd által, hasonlóinak Ítélete nélkül, s a kik híveink között volnának vagy olyanok birtokolnák,
kiknek mi szavatolással tartozunk, tekintettel leszünk a keresztesek közös határnapjáig, kivéve azokat, melyek iránt itélet
hozatott vagy vizsgálat tétetett meghagyásunk folytán, a keresztnek általunk lett
fölvétele előtt. (67.) Ha majdan zarándoklásunkból megtérendünk, vagy ha azt abbahagynánk, nyomban fogunk nekik e részben
igazságot szolgáltatni a wallesiek törvényeik
szerint, s a mondott felek által. (B8.) Visszaadandjuk Leulin fiát tüstént, s a walesi túszokat s a leveleket, melyek nekünk kiadattak a béke biztositékául. (6í>.) I g a z s á g o t
fogunk szolgáltatni Sándor skót királynak
nővérei ügyében, s a túszok visszaadása s
szabadságai iránt s joga szerint, s azon for-

mában, melyben szolgáltatjuk más angol
báróinknak, ha csak másnak nem kell lennie
azon levelek szerint, melyeket atyjától Vilmostól Skóthon egykori királyától bírunk
s az leszen hasonlóinak bírósága által udvarunkban. (70.) Mindezen elősorolt szokásokat
és szabadságot, melyeket mi országunknak
adtunk, hogy megtartassanak, a mennyiben
minket illet, a mieink irányában minden országlakosok, egyháziak s világiak tartsák
meg a mennyiben őket illeti s övéiket. (71.)
Midőn pedig Isten kedveért s az ország j a vulására s a közöttünk s báróink között
keletkezett egyenetlenség jobb lecsillapítása
végett, mind ezen előbb mondottakat engedményeztük volna, akarván ezek teljes és
rendületlen állandóságának mindenkorra
örvendeni, adjuk s engedélyezzük nekiök az
alábbirt biztosítékot, t. i. válaszszanak a bárók
huszonöt bárót az országból, a kiket akarnak s ezek tartozzanak minden erejükkel
teljesíteni, megtartani a megtartatni a békealkut s a szabadságokat, miket nékiök
engedélyeztünk, s ezen levelünkkel megerősítettünk ; ugy pedig, hogy ha mi vagy
főbiráink, vagy ispánjaink, vagy bárki tiszteink közül bárki ellen valamiben vétenénk
vagy vétene, vagy a béke avagy a biztosíték valamely pontját megszegtük volna, s a
vétség az említett huszonöt báró közül négynek bemutattatott, ezen négy báró járuljon
elénk, vagy főbiránk elé, ha az országon
kivül tartózkodnánk, s előterjesztvén a kihágást, kérjék, hogy haladéktalanul orvosoltassuk. (72.) Hogy ha pedig a kihágást
nem, orvosolnák, vagy ha az országon kivül
levén, főbiránk nem orvosolná negyven nap
alatt, az időtől fogva, midőn elénk vagy főbiránk elé terjesztetett, az emiitett négy
báró jelentse azt a többinek a huszonöt közül
s ezen huszonöt báró az egész ország közönségével, zálogoljanak és terheljenek meg minket minden módon, mely hatalmukban
áll,
úgymint váraink, földeink, jószágaink
elfoglalása által, s más módokon, mígnem orvosolva leend, azok belátása
szerintmentten
maradván
mindazáltal
saját
személyünk,
királynénk s gyermekeink személye, s midőn
megorvosolva leend, engedelmeskedjenek
nekünk, a hogy előbb cselekedtek. (73.J S a ki
akar az országból, esküdjék a fenntebbiek
teljesítésére, engedelmeskedend az előbb
mondott huszonöt báró parancsainak, s hogy

lérhelend minket erejéhez képest s mi nyil- ezen biztositék s az előbb mondott engedván és Önkényt (?) adunk szabadságot es- mények fölül. (81.) Mi végre akarjuk s erőküdni, bárkinek, ki esküdni akar és senkinek sen nyilvánítjuk, hogy az angol egyház szasoha m e g nem tiltandjuk, hogy esküdjék. bad legyen, s hogy az emberek az országban
(74.) Mindazokat pedig az országból, kik birják s tartsák minden előbb említett szamaguk s önkényt a huszonöt bárónak es- badságokat, jogokat és engedményeket jól
küdni nem akarnának, hogy velük együtt és békességben, szabadon és nyugton, teljeminket megzálogoljanak és terheljenek, sen és tökéletesen maguk és örököseik, tőmeg f o g j u k őket parancsunkra esketni, a lünk s örököseinktől minden dolgokban és
mint előbb mondatott. (75.) Ha pedig a hu- helyekben mindörökké, a mint előbb mondva
szonöt báró közül valamelyik meghalna volt. Eskü pedig tétetett ugy a mi részünkvagy az országból eltávozott, vagy bármi ről, mint a bárók részéről, hogy mindezen
más módon akadályozva volna, a végre hogy fentmondottak jó hiszemmel 3 minden álnok
az előbb mondottak foganatosíttathassanak, a szándék nélkül fognak megtartatni. A fenthuszonöt báró közül azok, kik megmarad- nevezett tanuk s több mások jelenlétében.
tak, válaszszanak mást annak helyébe tet- Kelt kezünk által azon mezon, mely nevezszésük szerint, ki hasonló módon leszen tetik Runymednek, Windsor és Stanes kömegesketve, mint a többi. (76.) Mindazok- zött, sz. Ivánhó 15. napján, uralkodásunk
ban pedig, melyek ezen huszonöt báró vég- tizenhetedik évében."
rehajtására bizattak, ha talán ezen huszonöt
bárók jelen volnának s valamely ügy iránt
egymás között meg nem egyezhetnének, vagy
Ha ezen világtörténeti okiraton végig
némelyek közülök felszólitva nem akarná- tekintünk, legelőször is azon lényeges künak vagy nem bírnának résztvenni, végzés- lönbség tűnik fel, mely közötte s azon államnek tekintessék és megállapítottnak, a mit iratok között fennforog, melyek ujabb időazok nagyobb része, kik jelen voltak, jónak ben Charta, Constitution, Grundgesetz s
látott s elhatározott, ugy mintha mind a hu- hasonló czimen a nemzet jogainak biztosíszonöt beleegyezett volna. (77.) S az előbb tása végett kibocsáttattak. Mig ezek elmélemondott huszonöt esküdjék, miszerint min- tileg meghatározott államelvek rendszeres
den előbb mondottakat hűségesen m e g t a r - és szabatos formulázását tartalmazzák, az
t a n d j á k s minden tehetségük szerint azon nem egyéb, mint tisztán gyakorlati szabálesznek, hogy megtartassanak. (78.) Mitsem lyok egybeállítása s egyes régibb jogok,
parancsolandunk,
sem általunk sem más va- szabadalmak megerősítése. Eltekintve azon
laki által a végre,hogy ez engedmények
vagy számos magánjog-természetű intézkedésről,
szabadságok valamelyike visszavonassak vagy mely a Magna Chartában foglaltatik, egész
csorbittassék. S ha ilyes valami
paran- szövegzése, sőt az adott jogok megerősitécsoltatott volna, erÖnélküli és semmis le- seül felállított biztosítékok, a 25 báró vágyen, s azzal soha sem fogunk élni sem álta- lasztott bírósága, az azok előtt követendő
lunk sem más által. (79.) S minden rosz eljárás, sőt végzéseik végrehajtásának módja
akaratot, haragot, keserűséget, melyek kö- ,,a királyi várak, javak, birtokok lezálogozöttünk s egyházi s világi embereink között lása" a középkor jogfelfogása szerint s maaz egyenetlenség ideje alatt támadott, telje- gánjogi jelleget árul el, s tulnyomólag
sen elengedtük s megbocsátottuk. Továbbá szerződés természetével bir.
minden kihágásokat, melyek ezen egyenetKözjogilag tekintve kétségtelenül leglenség idején uralkodásunk tizenhatodik fogfontosabb része azon intézkedés, mely
évének husvétnapjától az újra megkötött szerint szabad embert sem személyében sem
békességig történtek, teljesen elengedtük, vagyonában letartóztatni vagy háborítani
minden egyháziaknak s világiaknak teljesen hasonlóinak törvényes Ítélete nélkül nem
s a mennyiben minket illet teljesen megbo- szabad. Ez azon része, melyből P i t t három
csátottunk. (80.) É s ezenfölül készítettünk deák szavat többre becsült az ó világ valanékiök nyilt bizonyság-leveleket, István ur- mennyi remek írójának műveinél. Habár
nák a canterburyi érseknek, Henrik urnák ezen nézetét Angolhonon kivül nem foga dublini érsek urnák s Pandulph mesternek, íj ák feltétlenül osztani, mindazáltal bizo-

riyos, hogy ezen elvi megállapodás az angol szokásbeliek levén, azon kellék felállítása,
alkotmányosság sarkkövét, a Habeas corpus mely szerint csak a hazai törvényekben j á r acta alapját képezi. Másik az egész Chartán tasok emeltessenek hivatalokr a, az A r a n y
végig vonuló vezérelv, miszerint se bűn, se Bulla 11. §-ával egybevágólag minden idemagánügyek rendes bíróságuktól el ne vo- gennek kizártát vonta maga u t á n .
A mi az idegen zsoldhadakat illeti, ezenassanak s az utóbbiakban csakis a vádlott
fölött kartársai, hasonlói (a peerek) hozza- ket a királyok a scutagium (paizspénz)
nak Ítéletet, mi az esküdtszéki rendszerben czimü adó jövedelmeiből, melyet a hűbéresek,
s a felsőház tagjainak bizonyos esetekben — a hadiszolgálat megváltása fejében fizetcsakis a felsőház általi elitélhetési kiváltsá- tek, tartották s az időben többnyire brabanti
kalandorokból alakított csapatok az úgynegában maiglan teljes erejében fennáll.
Ezen a magyar alkotmányos felfogással vezett brabanconok valának, kik, ha a kiráannyira öszhangzó jogelveken kivül, másik lyok a zsoldosok fentartására rendelt jövenagyfontosságú elve a M. Chartának, misze- delmeket máshová f'orditák, zsold nélkül
rint adót, segedelmet a király, némely maradván, — a földnépét zaklatták és zsatüzetesen körülirt ritka eseteken kívül, rolták.
A mi Angolhonnak kozgazdászati állacsakis az ország tanácsának beleegyezésével
szedhessen. Az Arany Bulla s annak alap- potait illeti: ezek a M. Ch. korában már
ján a legújabb korig a nemesség adómentes- sokkal fejlettebbek voltak, mint hazánkban,
sége hazánkban az alkotmány s szabadság s legalább a köztörvényhozás figyelmét nagy
sarkkövének tekintetett, s azért jóllehet az mérvben vonták magukra. Mig az Arany
A r a n y Bulla szabad dénárokat vagy más Bullában a kereskedésről, mely akkor majdadóknak a nemesektőli szedését tiltja, nem kizárólag zsidók és bolgárok kezén
mégis ugyanezen oknál fogva az adó- volt, és az iparról szó sem fordul elo, a
megszavazhatási jogról mitsem tartalmaz. Magna Charta e részben nevezetes intézkeEttől eltérőleg az adó-megszavazás jo- déseket tartalmaz, nemcsak hogy a sulyok
gát a Magna Charta már szabályozza s ezt és mértékek egyenlőségét hozta be, s a keszabályoznia kellett is, mert Hóditó Vil- reskedőknek szárazon s vizén szabad be- 8
mos óta az angol jog adómentességet kimenetelt engedett, de még háború idején
nem ismert s azon természetes elv, misze- is szabad tartózkodást biztosított a viszorint a közterhek viseléséhez mindenki nosság nemzetközi jogelvének szigorú, de
aránylag járuljon, nyolezszáz év óta szaka- méltányos és eszélyes alkalmazása mellett.
datlanul érvényben van. Az adómegajánlási Fejlettebb forgalmat tanúsít továbbá még
jogon kivül misem biztositá inkább az angol azon körülmény is, miszerint, mig az A r a n y
alkotmányosságot, mint a helyhatósági rend- Bullának 20. és 27. §-a termesztményekben
szer s önkormányzat kegyelése. Valamint adandó adókról szól s nyilván tiltja, hogy
hazai törvényeinka megyék régi határainak a tizedek pénzzel megváltassanak, addig a
országgyűlésen kivüli megváltoztatását tilt- Magna Charta csak pénzbeli adókról tesz
ják, ugy a Magna Charta is világosan ren- említést, jeléül annak, hogy ott már akkor
deli, hogy a századok, megyék régi területe is, a virágzó kereskedés folytán a pénzgazmeg ne változtassák, a birtokháboritási s dászat kezde a termesztményi gazdászat
hason természetű perekben megyebeli ne- helyébe lépni.
A mi a M. Chban feljegyzett magánjogi
mesek ítéljenek s a városok, különösen
London szabadságai, községi önkormány- intézkedéseket illeti, ezek kevés kivétellel
zata megerősíttessék. — Nem csekélyebb hűbérjog természetűek, ott minden ingatlan
fontosságúak a M. Ch. azon elvei, miszerint birtok királyi hűbér, mig hazánkban a földtisztségekre csak az ország törvényeit tudó birtok, kivéve a várnépekét, az időben még
férfiak léptessenek, s hogy az idegen hadak szabad tulajdont képezett. Sajátszerű viláaz országból eltávolíttassanak. A közép- got vet az akkori jogviszonyokra, miszerint
korban mindenütt, de kivált Angolhonban, a királyok hűbéreseik halálával, még ha
mely a római jogot épen nem, a cánoni jogot ezeknek kiskorú örököseik valának, a hűbéis csak megszorítások k ö z ö t t , — egyházi res javakat gondnokságuk alá vették 8 az
természetű ügyekben, recipiálta, a törvények : örökös kiskorúsága idejére nemcsak maguk

húzták a hűbérbirtok jövedelmét, de a gondnokságot néha jutalmul, néha pénzért másoknak engedték á t ; minek természetesen
nagy visszaélésekre s az igy kezelt jószágok
romlására kelle vezetnie.
Yégre nem lehet figyelmen kivül hagyni,
hogy valamint II. A n d r á s ugy János király idejében a zsidók nagy hatalomra emelkedtek, a pénzüzlet kezeik között volt, de a
törvényhozás ugy M a g y a r - mint Angolhonban nem igen kedvezett nekik, a nélkül
azonban, hogy a kivánt sikert elérte volna;
törvények által társadalmi s gazdászati viszonyok eredményét megszüntetni vagy
csak mérsékelni is, majdnem iehetlen levén.
Ezekenkivül, mint láttuk, számos időle-

ges, ma már elavult vagy megszüntetett, sot
ma már csaknem érthetlen intézkedéseket
tartalmaz a Magna Charta, csak ugy, mint
az Arany Bulla, de azért kegyelettel tekint
rea minden angol, mint alkotmanyanak, hatalmának s jólétének biztos alapjára.
Vérzivataros századok zúgtak le azóta
Britannia virányos téréin; a sz. szék, melynek világi hatalma akkor delelőben volt,
ma már alkonyatra szállt, János király rég
porladozik rideg sírjában, még azon huszonöt báró családjai is, kik a Magna Charta
őreiül lettek megválasztva, egytől egyig kihaltak, de Britannia népe él, munkál, harczol s büszke lobogóját uralják a habok.
Lépendünk-e valaha nyomába? —

Tárgyalási terem.
15. gyilkossági bűneset.
B. szül. J . Mária 1864. október 14-kén
Á — k a községben saját lakában, bezárva,
számos szúrással elhalmozva, halva találtatott.
E tény elkövetésének gyanúja a megölt
nővel köztudomásilag tiltott szerelmi viszonyban élő K. Gábor á—kai csizmadialegényre esett, ki a kérdéses időben szinte
saját lakásán — melynek konyhaajtaja belülről bekötözve volt, — egy metszett sebbel nyakán, borotvával mellette, eszméletlen
állapotban találtatott.
Az elrendelt vizsgálat befejezése után
emiitett vádlott K. G á b o r önbeismerése
alapján gyilkossági bűnténye miatt főbenjáró perbe fogatni s ü g y e természetéhez képest t o v á b b r a is letartóztatva hagyatni
h a t á r o z t a t o t t ; egyszersmind részére védő
ügyvéd, — minthogy ennek választhatási
jogával élni nem kivánt, — hivatalból neveztetett.
Az 1865. szept. 15-én felvett (levált)
perben felperes tiszti ügyész vádiratát következőkben adta elő:
1864. okt. 14-kén B. Károlyné szül. J .
Mária á — k a i lakos, szülésznő, késszurásokkal kegyetlen módon meggyilkoltatott.
Nevezett nő ugyanis K . Gábor á—kai
csizmadialegénynyel t ö b b éven át tiltott viszonyban (concubinatus) élvén, Y. József

ottani biró mint tanú hittel erősített vallomása szerint B. Mária több izben panaszlá,
hogy őt K . Gábor megverte, sőt megöléssel
is fenyegette, s legutóbb 1864. szept. havában két soros kötéllel megverte; — tanú
mint községi biró, mindannyiszor a kibékitést igyekezett eszközölni azon indokból,
mivel K , Gábort, mint indulatos s féltékeny
természetű embert ismervén, a netáni szerencsétlenséget akará elháritani. Azonban
a féltékenységre okot szolgáltatott nő a
bántalmazások miatt K . Gábort elhagyván,
más lakásba költözött, hova K. Gábor a
fennkitett napon reggeli 8 órakor bemenvén,
— saját előadása szerint — a nő lakából G.
László kiszolgált katonát, kitől épen nevezett nőt féltette, látta kijőni, s ezért B . Máriánakszemrehányásokat tett, ki azzal menté
magát, hogy őt G. László agyonlövéssel fenyegeti, ha vele nem t a r t ; mire alperes K.
Gábor azt válaszolá, hogy ez esetben előbb
a nőt, azután önmagát megöli; — s midőn
látná, hogy fenyegetése a nőre hatással nem
volna, azonnal hazasietett s elhatározá kedvesét meggyilkolni; mi végből egy kést elővett, azt hegyén és mindkét oldalán megköszörülte, s azon nap délutáni 3 óra tájban
a nő lakába menvén, ott őt előbb agyonszurással fenyegette, mire a nő alperes nyakába
borulván, kérte, ne bántsa őt, de erre alperes szúrást intézett rá, s ismételt szúrások
után azt a földre döntötte, s ott ujabb kés-

ben a védencze terhére rótt súlyos gyilkossági bűntényt annak önvallomása, valamint
minden, a bűntényt megelőző s annak elkövetése után felmerült körülmények alapján
jogszerüleg bebizonyítva látván, csak a biróság kegyességét kéri ki a védencze felett
hozandó ítéletnél. — Mindazáltal védő azon
szerencsétlen áldozatok közé sorolhatónak
állitja elő védenczét, s ugy is kéri tekintetni,
kiknek erkölcsi bukását a zabolázhatlan indulat, felzaklatott szenvedély, talán a kérlelhetlen balsors és a körülmények számtalan
fajai okozzák, — szinte oly szenvedélyvihar
közepette küzdött mindaddig, mig az őt folyton üldöző szerelemféltés, a sértett hűség és
az éreztetett hálátlanság a meggyilkolt nő
részéről, eszméletétől megfoszták, s ugy ő a
borzasztó tettet eszeveszetten elkövette;
mely eszméletlen állapotáról tanúskodik
azon tette is, hogy torkát öngyilkossági
szándékból magának felmetszette.
Maga a t. ügyészség élénk szavakkal beismerte, hogy a féltékenységre okot neki a
meggyilkolt szolgáltatott.
Mindezeknél fogva, miután a vádiratban
felhozott enyhitő körülményhez méltán még
az is sorolható, hogy vádlott a közönséges
emberi érzésből származott heves indulatban hagyta magát a bűnre ragadtatni, vala- ,
mint az is, hogy tettét — mit eltagadnia
hatalmában állott vala — töredelmesen bevallotta: ezen körülmények tekintetbevételének ajánlása mellett kéri védő a közvádló
által kért halálbüntetést a körülményekhez
képest fogságbüntetésre enyhíteni. — f. a f.
Felperes t. ügyésznek a védelemre mi
ellenvetnivalója se levén, csupán azt hozza
fel, hogy az alperes által elkövetett súlyos
bűntényre azon esetben se szabathatnék fogság, ha a tszék a rendszerinti büntetést
mellőzné, hanem súlyos börtön. Egyebekben
vádiratához ragaszkodván, az ügyet Ítélet
alá bocsátja.
Védő hasonlókép ragaszkodva az alapvédelmében előadottakhoz, az ügyet szinte
ítélet alá bocsátja.
A tárgyi tényálladék konstatirozásánál
a következő orvosi vélemény és ezen vélemény felett kiadott felülvéleményezés szolgált alapul.
A bonczolási jkönyv minden egyes pontjai bizonyítják, hogy a különben életében
Hivatalból kirendelt védő alapvédelmé- ép, egészséges és erős testalkatú B. Mária

szúrásokkal meggyilkolta. Ezután a szobaa j t ó t rázárván, hazament, s 12 ftnyi pénzét
egy gyermek által anyjának elküldette, s
aztán a konyhaajtót belülről bekötözvén,
magát beretvával nyakán megmetszette.
A pénzátadásnál jelen volt G. Jánosnénak ez feltűnvén, alperes anyjának felhívására K. Gábor lakára ment, hol az ajtót betaszítván, alperest vérében fekve találták. A
beretvát, valamint a kést is alperes odan y u j t á G. Jánosnénak.
Hatósági intézkedések folytán B. Mária
hullája bonczolás alá vétetvén, azon az orvosi látlelet szerint: a) a nő jobb halántékán
két, b) bal vállán egy, e) mellkasán elől
három, d) a mellkas jobb oldalán egy, s
ugyané tájon ismét egy csontig ható szúrás,
s mindkét alkar hátsó lapján egy metszés
találtatott; a felülvizsgált orvosi vélemény
szerint a d) pont alatti sértés közvetlenül
halálos volt.
K . Gábor beismeré, hogy B. Máriával
tiltott viszonyban élt, vele több izben feleselései voltak, sőt azt meg isverte; beismeri,
hogy hozzá menvén, előbb fenyegette, de
minthogy rá nem hajtott, meggyilkolni elhatározá, e végből kést köszörült s a nőhöz
visszamenvén, ú j r a agyonszurással fenyegette, s csakhamar késszurásokkal illetvén,
meggyilkolta, s e miatt magát is kivégezni
megkisérlette.
Alperes a fönnebbiek szerint előre felt e t t gonosz szándékkal megfontolva elkövetett közönséges gyilkosságban bűnössé tette
magát. Minthogy pedig törvényeink, jelesül
sz. István I I : 46., 1486: 51., 1492: 82.,
I : 15., I I I : 5., 1563: 38., 63. és 1723: 11.
I : 15. tczikkek az ily bűntény elkövetőjére
hóhér pallosa általi halálbüntetést rendelnek: felperes tiszti ügyész ama sulyositó
körülményeknél fogva, hogy alperes ágyastartás bűnét is elkövette, s hogy az őt kérő
és nyakába borult B. Máriát kegyetlenkedéssel — r a j t a 10 késszurást ejtve, — gyilkold meg, mik ellen a nő magát védeni képtelen volt; — enyhitő körülmény csupán,
hogy még fenyitve nem volt, — az előadott
rendszerinti büntetésre Ítéltetni, s a meggyilkoltnak vérdijában 40 ftban, valamint
az eljárás eddigi s netán tovább okozandó
és a rabtartás költségeiben elmarasztatni
kéri. f. a f.

a rajta — az a), b), c), d), e) és f ) pont alatt
kimutatott — hegyes és éles eszközzel ejtett
szúrások előidézte vérvesztés következtében; tehát erőszakos halállal mult ki.
A z orvosi felülvéleményezés a fennebbi
véleményt osztja azon hozzáadással, miszerint csupán a mellkas jobb oldaláni sértés
— d) pont, — mely a tüdőnek középső lebényeibe egy hüvelyknyi mélységre hatolt,
— okozta a halált, mert csak ez eredményezhette a halálos vérkiömlést (extravasat)
a mellürben. Miután továbbá a tüdőszövetnek ezen nevezetes megsértése jelen esetben
másfél fontnyi vérkiömlést vont maga után
a mellürben, e sértés az okvetlen halálosak
közé tartozik, mivel sem a vérkiömlésnek,
sem a kiömlött vér által okozott halálos következményeknek megakadályozása nem áll
hatalmában bármily ügyes gyógykezelésnek,
még ha ez közvetlen a sértés után eszközöltetnék is.
A gyilkossági kísérletet önmagán megejtett vádlott K . Gábor felett kiállított orvosi bizonylat megállapitja, hogy a gége
táján mintegy két és fél hüvelyknyi hosszú,
metszett sebe van, s hogy a belégzéskor a
sebnyiláson keresztül külsőleg behatoló lég
tanúsítja, miszerint a sebzés által maga a
légcső is megsértetett.
A fennforgó eset főbenjáró per tárgyát
képezvén, nem tartom feleslegesnek vádlott
testi és lelki állapotáról — a törvények értelmében — kiállíttatni rendelt orvosi bizonyítványt, illetőleg véleményt is közölni,
mely orvosi vélemények a bűnösség beszámításánál oly fontos szerepet játszanak.
Dr. P . megyei fő- és dr. J . megyei kórházi és tszéki orvos vádlott K . Gábor testi
és lelki állapotán tartott észleleteik eredménye következőkben vonható össze:
Mindenekelőtt teljes világlatba hozatván,
hogy a magát torkán megmetszett, s e miatt
gyógykezelés alá került vádlott, e bajának
minden komoly jelensége eltűntével most már
egészen helyreállított egészségűnek tekintethetik, — mi vádlott elmebeli állapotát illeti,
ez az elmeháborodásnak semmi jelét nem tünt e t t e elő nemcsak fogságábai behozatalakor

és közvetlen ezután, hanem még később
sem, egész a jelen ideig; mely állítás nyugszik ugy vádlott fogolytársai, ápolói és a
börtönészek nyilatkozatain, mint a naponkinti orvosi gyógykezelés, testi vizsgálódás
és lelki észleleteken. A z t pedig, hogy vádlott a bűntény elkövetésekor is beszámítható
állapotban volt, a vizsgálati iratok is bizonyítják, s p e d i g :
a) a kihallgatott tanuk vallomásaiban
egy szó sem található, miből azt lehetne következtetni, hogy tettest tanuk közül bármelyik is valamikor eszében háborodottnak,
zavartnak tartotta vagy ismerte volna, még
akkor sem, midőn bűntette és öngyilkolási kisérlete után őt észlelték, vele érintkeztek;
b) vádlott önvallomásából kitetszik, miszerint a gyilkosság indító okául seholsem
hozza fel azt, hogy annak végrehajtására
valami ellenállhatlanul elragadó, ö n t u d a t á t
elfojtó ösztön vagy rögeszme által ű z e t e t t
légyen; ellenkezőleg kétségen kivül á l l :
c) hogy ő a bűntényre szükséges czélszerü előintézkedéseket tette, valamint az,
hogy a legapróbb részletekig s z i l á r d , ép
elmével emlékezett mindazon körülményekről és viszonyokról, melyek bűntettét megelőzték, kigérték és követték.
Ily körülmények közt tehát, hol az elmebetegség bármi néven nevezendő nemének
legkisebb nyomára nem akadhatni az összes
okmányok egyikében sem, valamint hosszasb
letartóztatása alatt sem, vádlottnak véghezvitt gyilkossága miatti beszámithatása kétség alá nem j ö h e t ; mint nemkülönben — a
megkisérlett öngyilkosság lélektani m o t í vuma is — a fennebbi érveknél fogva nem
valami elmebetegségben keresendő, hanem
azon saját élete iránti közönyösségben, mely
a lélektan tapasztalatai szerint már nem
egyszer állott be, csakhogy a gyűlölet, boszúvágy és féltékenység felkorbácsolta indulatosság bűnös kielégítésre találhasson.
(Vége következik.)
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A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

37. Az állami főhatalomnak, az állam közvetlen czélja t. i. a jogbiztonságnak létesítésére irányzott cselekvősége, az előadottakban elegendőképen
körülírva lenni látszik. Az állami főhatalomnak ebbeli egyes cselekvöségi
ágát bővebben fejtegetni, azoknak alapelveit előadni, üdvös foglalkozás átalában és minden időben, mert megszabja az irányt, melyben a czélszerü
eszközöket és módokat alkalmazva, az
állami főhatalomnak, rendeltetéséhez
képest működnie és haladnia kell.
38. Hazánkban az ily foglalkozásnak
üdvös volta jelenleg kétségtelen; minthogy az állami főhatalom, törvényhozási
közege által hivatva van, mind amaAiányokat mellőzni, melyek mind a polgári,
mind a büntető anyagi és alaki jogban
sajnosan, s a jogok biztonságának hátrányával tapasztalhatók. Nagyszerű és
dicső, de igen nehéz feladati
Erről
meggyőződhetik mindenki, ha fontolóra
veszi a többi külállamokat, hol oly
nagy mérvbeni folytonos igyekezet
mutatkozik, a törvényhozás minden
ágainak javitása körül, nem is tekintve,
mennyi idő, mennyi költség, mennyi

,J

fáradság lett már honunkban is feláldozva 1791-től fogva a végre, hogy a
jogbiztonság tekintetéből rendezettebb
állapotba juthassunk; és váljon mily
csekély, mily bizonytalan az eredmény!
39. Ennek egyik főoka alig ha nem
abban rejlik, hogy amaz elvek és alapeszmék, melyeknek, hogy üdvös eredményre juthassunk, a törvényhozásnál
irányadóul szolgálniok kell, még eléggé
tisztára hozva és kellőleg elterjedve
nincsenek; mert valamint a nemzetnek
műveltsége, jelleme, bevett szokásai,
előítéletei a törvényhozásnál kétségtelen befolyást gyakorolnak, minthogy a
törvényhozói testületet képezők is, csak
a nemzetnek tagjai: ugy ha talán valami, nagyobb műveltségű, az emberi
gyarlóságoktól és előítéletektől ment
törvényhozó a legüdvösebb törvénye
ket hozná is, azoknak sikerét csak akkor remélhetni, ha azokat a nemzet
tömege, mint jellemével, megkedvelt
szokásaival, mintegy természetévé vált
gondolkodásmódjával nem ellenkezőket, elfogadni hajlandó. Példa II. József császár.

40. Hogy tehát a törvényhozás si- kat (1. a 4-ik, 5-ik, 10-ik pt.), melyek
keresen működhessék, az annak körébe t. i. az embernek természetéből, külötartozó ügyeket illetőleg az igaz elve- nösen annak lényegéből nemcsak, haket megállapítani, terjeszteni, s ezáltal nem annak testi ugy mint lelki tulaja törvényhozásban résztvevőket az üd- donaiból, tehetségeiből, hajlamaiból,
vös törvények hozatalára képesekké, a ösztöneiből közvetlenül kifejtetnek, tenagy tömeget, nemzetet pedig a hozott hát az ember természetével mintegy
kapcsolatban
vannak,
üdvös törvényeknek elfogadására haj- elválaszthat'an
landóvá tenni, az arra képzetteknek mindnyájokat együtt, vagy részenként
szép és dicsérendő hivatása! Eme meg- mindenkorra elidegeníteni nem lehet,
győződés és ifiukoromtól fogva bennem nem szabad; mert azoknak együttes
érzett amaz óhajtás, az igaz ismeretek- elidegenítése az embernek mint jognek terjesztésében tehetségem szerint alanynak létét végkép megsemmisítené,
közreműködni: — inditottak arra,hogy részenkénti elidegenítése pedig mintegy
hivatalos teendőim mellett fenmaradt azt eszközölné, mintha az ember nem
csekély szabad időmet felhasználva, a birna ama tehetséggel, ösztönnel, mepolgári törvénykezés elveiről igénytelen lyen az elidegenített jog alapszik, melynézeteimet előadjam; mi ha talán alkal- lyel mégis emberi természeténél fogva
mat nyujtand az e tárgyróli bővebb és birniakell, —például: h a j o g u n k a t : maalaposabb fejtegetésre, s ezáltal az arra gunkat kiművelni, függetlenségünket
vonatkozó elveknek tiszta s alapos ki- épségben tartani stb. idegen iténk el.
fejtésére és felfogására, fáradságomat Elidegeníteni lehet és szabad csak a
származtatott jogokat, vagyis inkább a
megjutalmazva érzendem.
szer41. Minden lehetséges hibás felfo jogoknak szerzett tárgyait,például:
gásnak mellőzése végett azonban szük- zett tudományunknak, képességünknek
ségesnek látom megjegyezni, hogy, használatát, valami szerzett vagyonunámbár a büntető és polgári törvényke- kat és az ezzel kapcsolt jogot. Ebből
zés között több hasonlatosság van, azok következik, hogy valamint az emberek
mégis egymástól lényegökben külön- közti forgalomnak tárgya lehet csak
böznek; mert mint az előadottakból valami származtatott, szerzett jog: ugy
(1. 24-ik köv. pt.) is kitetszik, a pol- a perek is csak ily jog (jogtárgy) körül
valami dolog
gári törvénykezésnek tárgya és czélja lehetségesek; példáid:
más, mint a büntető törvénykezésé; körüli tulajdonjog, valami követelés,
miből aztán azok között, az eljárásnak nem pedig rabszolgaság körüli kérdés.
alapelveit és módját tekintve, lényeges
43. Mint már említve volt, a polkülönbségek következnek, melyeknél gári törvénykezésnek tárgya az elidefogva az, mi a polgári törvénykezésnél geníthető jogok (1. s 25-ik köv. pt ) ;
alapelvül s irányadóul szolgál, a bün- mert ezek levén az emberek közti fortető törvénykezésnél már ugyanaz ok- galomnak tárgyai, csakis ezek szoktak
ból nem mindig alkalmazható. A büntető kétségbevonatni. Az elidegenithetö jotörvénykezésnek alapelveit fejtegetni, s gok körüli kétség képezi a polgári töraz ezeken alapuló eljárást előadni, elég vénykezésnek anyagát, annak czélja
bő értekezésnek lehet tárgya.
pedig: a kétségbevont jogokat kétsér
42. Legyen szabad itt, még ama genkivül helyezni, s azoka annak, kiéi
nézetünket röviden előadni, miszerint lenni bizonyultak, odaitélci*).

természeti, eredeti és bensziilott jogo-

*) Schuster u. o, 4-ik lap.

44. A jogok kétségbevonásának kö- törvényekkeli megegyező megbirálávetkezménye: az ily jogokkali haszná- sára, különösen annak, hogy a kétséglatnak akadályozása; a kétségbevont bevont jog kit illet, kimondására szojog kétségen tul tételének, minthogy rítkoznak. A biróságo által kétségtelenné
o
a jogoknak kétségbevonásánál még az tett jognak érvényt szerezni, annak
ellenfél résziről gonosz szándékot fel gyakorolhatását, a jognak megfelelő
nem tételezünk, természetes következ- cselekvőséget tovább is megtagadó fél
ményéül pedig kellene mutatkozni, az ellen kieszközölni, az állami végrehajtó
addig még kétséges jognak nemcsak hatalomnak teendője: Frankhonban a
elismerése, hanem az azzali élhetésnek biróság által hozott Ítéleteknek végrenem akadályozása is. Például; a két- hajtása a birósághoz szorosan nem tarségbevont vagyonnak annak birtokába tozó személyekre (Iluissierekre)
van
átengedése, kinek az iránt joga igazol- bízva. L. dr. Ludvig Frey: Frankreichs
tatott, s ennélfogva a biróság által két- Civil- und Crimiiialverfassung. Manségtelennek kimondatott; a kétségbe heim, 1842. 269 ik s köv. lap. Feuervont, de már kétségtelenné vált köve- bach: Betrachtangen über die Újfenttelésnek teljesitése.
lichkeit und Mündlichkeit der Gerichts45. De a tapasztalás tanúsága szerint pflege. Giessen, 1825. 2-ter 13. S. 122.
igen ritkán történik meg, hogy az el46, A polgári törvénykezés alapszalenfél a másik kétségtelenné vált jo- bálijainak fejtegetésénél figyelembe kell
gának eleget tenni kész. Ily esetben venni, hogy a polgári törvénykezésnél
az állami hatalom részéről némi erő- három különféle és döntő hatálylyal biró
szakkal Összekapcsolt eljárásnak leend érdek forog fenn: t.i. a) a panaszosnak,
helye annak ellenében, ki a bíróilag felperesnek; b) a panaszlottnak, alpekétségtelenné vált jognak megfelelöleg resnek és c) az államnak érdeke. Hogy
cselekedni vonakodik. Ez eljárás azon- tehát a polgári törvénykezés elveinek
ban szorosan véve, nem tartozik a biró- megállapítása körül sikeresen haladsági teendők közé, melyek a felek közti hassunk, e három mozzanatot külön és
kétes jog körüli kölcsönös jogviszo- együttvéve, egymásrai hatásukat tenyoknak, a vitás jogkérdéseknek, meg- kintve, kell figyelembe venni.
vizsgálására, s aztán a kétséges jognak
(Folytatása következik.)
a fenlevő jogviszonyokkal és érvényes

F o g h á z j a vitás.
111. A börtönök javítására czélzó legiijabb tudoiná>
nyos haladások, jelesen az ez ügybea tartott congressusok határozatai. *)
(Bozóky

fol-yt, Némethonban már 1846-ik évben azon gondolatra bírta a tudósoka%
miszerint egy tüzetesen ezen tárgy -

Alajostól)

lok, hogy becses lapjában legalább néhány mutatványnak adjon helyt a minap a pesti egyetem által
a
koszorúzott ily czimü pályaművecskémból: „A börtöniigy legújabb haladásai mind a különböző rend• ) Miután a fenforgó viszonyok közt jelenleg szerek elméletére, mind azoknak gyakorlati alkalminden auspiciumok valamely könyvnek kiadására mazására nézve, különös tekintettel Magyarországra
B. A,
hiányoznak, ennélfogva a t. szerkesztő úrhoz fordu- 1866."

A tusa, mely a jelen századtól fogva
különféle börtönrendszerek körül

gy al foglalkodó, szakférfiakból álló
közgyülekezet, melyben bővebb eszmecsere utján a különböző országokban a börtönök gyakorlati elrendezése
körül t e t t tapasztalatok s a bővebben
kifejthető egyes nézetek alapján bizonyos — a többség által pártolt s igy
közöseknek tekinthető — nézetek határozatok alakjában kimondatnának,
igen sokat tehetne azon vitás kérdésnek,
váljon a különböző börtönrendszerek
melyike mondható legczélszerübbnek,
— végleges megoldására. S csakugyan
létre is jött amaz 1846-ik évi (első)
frankfurti congressus, melyre a tudósok — felfogván a tárgy fontosságát
— mindenünnen egybesereglettek,*)
s melynek elnökletével a jeles Mittermaier bizatott meg.
Ezen frankfurti congressus kétségkívül igen fontos mozzanat volt a börtönügy legujabbi haladásaiban, miért
is e congressus határozatainak elősorolását el nem mulaszthatjuk.**)
Els'ó határozat (közmegegyezéssel).
A magánelzárás a gyanúsak és vádlottakra olyformán alkalmazandó, hogy
semmiféle közlekedés sem közöttük,
sem más rabokkal ne történhessék, ki
vévén azon eseteket, midőn maguk arabok megkeresésére az utasitással ellátott hatóságok nekik a törvényszabta
határokon belül bizonyos összeköttetéseket megengedhetőknek találnak.
*)Nevezetesen: Zhvight Bostonból, Bussel Angliából, Ducpetiaux Belgiumból, Dem Text és Suringar Hollandiából, Lurasco Olaszhonból, Grochorow
Oroszországból, Moineihen Norvégiából, gr. Sparre
Svécziából, Fe^riére Genfből, Mittermaier,
Welcker,
b. Closen Némethonból.
**) Ezeket Appert lovag (Die Gefangnisse,
Spitaler, Schulen, Civil- und Militür-Anstalten in
Oesterreich, Baiern, Preussen, Sachsen, Belgien.
Nebst einer Widerlegung des Zellensystems. I . Band,
Wien 1851, a 37-39.11.) szerint közöljük, hol szerző
egyszersmind azt igyekszik bebizonyítani, miszerint
a „tökéletlen, czclszerütlen (?) és kegyetlen magánelzárás" utján „tejed lehetetlen" (?) :i gonosztevőkben j o b b érzelmeket felkölteni, s őket erkölcsös
életmódra ismét visszaterelni.

Második határozat (közmegegyezéssel). A magánelzárás az elitéltekre
egyátalánban alkalmaztatik, azon súlyosbításokkal vagy enyhítésekkel, melyeket a büncselekvény s az Ítélet
természete, a rab egyedisége és magaviselete ajánlanak. E mellett minden
rab különböző munkával foglalkoztassák, naponkint szabad levegőben mozoghasson , vallási, erkölcsi és iskolai
oktatásban, nem különben az isteni
tisztelet gyakorlásában részesittessék.
Hitfelekezetének lelkésze, az igazgató,
orvos, a felügyelő bizottmány és a
védegylet tagjai által láttogattassék
meg, s azonkívül egyéb, a börtönfegyelemmel össze nem ütköző látogatások
is megengedtessenek.
Harmadik határozat (közmegegyezéssel). Az előbbi határozat névszerint
csak rövidebb ideig tartó fogságnál
alkalmazandó.
Negyedik határozat (tetemes szavazattöbséggel). A magánelzárás hosszabb
ideig tartó fogságnál is alkalmaztatik,
azonban minden fokozatos enyhítésekkel, melyek az elkülönítési elv fentartásával összeegyeztethetők.
Ötödik határozat (közmegegyezéssel). Ha valamelyik bünhöneznek testi
vagy lelki betegsége megkivánja, akkor
az igazgatóság saját belátása szerint
ezen bünhönczöt különös bánásmódnak
is vetheti alá, sőt neki a folytonos társaság enyhítését is megengedheti, de ez
esetben nem szabad neki más bünhönczökkel együtt lenni.
Hatodik határozat (közmegegyezéssel). A magánkamrák ugy rendeztetnek
el, hogy a rab az isteni tiszteletnél
résztvehessen, az azt végző lelkészt láthassa és hallhassa, a nélkül azonban,
bogy ezáltal a rabok egymástóli elkülönitésének alapelve rövidséget szenvedjen.

Hetedik határozat (közmegegyezéssel). A magánelzárás a közös elzárás
hel)ébe való behozatalának azon közvetlen czélja van, hogy a létező törvénykönyvekben foglalt fogságnak tartama megrövidíttessék.
Nyolczadík határozat (közmegegyezéssel). A büntető törvények átvizsgálása, egy börtönfelügyeletnek és őrködő
(ellenőrző) biztosoknak törvény utján
eszközlendő szervezése, szabadonboesátott bünhönczök számára védegyletnek
alakitása, múlhatatlanul szükséges kiegészítései a büntetöügyi reformoknak.
A legközelebbi ülés, mely Brüsselben
fog megtartatni, 1847-ik évi szeptember
20-dikán nyittatik meg. Feladata főleg
az leend, hogy a büntetőügyi reformra
vonatkozó értekezleteket, melyek az
1846-dik évi september 28—30-kán
Frankfurtban tartattak, folytassa és
tökéletesbitse.
Mindezekből látjuk, miszerint ezen
congressus csak a fökérdésekre szorítkozván, a részletekbe nem bocsátkozott, s hogy általában a magánrendszer
elvei képezték a tanácskozások alapját;
de elismertetett az is, hogy a magán
rendszert nem szabad eredeti merevségében még tovább is fentartani és keresztül vinni.*"*)
Ugyanezen évben az olasz tudósok
Paduában tartottak egy congresust,
mely 28 szavazattal 4 ellenében a magánrendszer mellett nyilatkozott.**)
Hasonló szellemet lehellenek a fentidézett nyolczadík frankfurti határozat
értelmében 1847-ik évben Brüsselben
tartott congressus határozatai és a németalföldi kormány által a kamrák
*) L Mittermaier K. J . Die Gefiingnissverbesserung insbesondere die Bedeutung u. Durchfürung der Einzelnhaft im Zusammenhange mit dem
Besserungsprinzip nach den Erfahrungen der verschiedenen Strafanstalten. Erlangen 1858. a 61 s
köv. 11.
**) Ujabbkori ismeretek tára. Pest. 1850. I .
köt. 634. 1.

elé terjesztett uj törvénykönyvi javaslatnak a magánelzárásra vonatkozó
intézkedései.*)
Ezen előzmények után a magánrendszer elveit több helyen, főkép Némethonban, gyakorlatilag is kezdték
lassankint alkalmazni, Angliában pedig
több gyülekezeten, mint p. Birminghamben, még más, szintén a börtönügyre vonatkozó fontos kérdések fölött
(minő többek közt fiatal bünhönczök
számára külön intézetek felállitása)
tartottak értekezleteket. Az 1856-ik
évi brüsseli jótékonysági congressuson
(Congress für Wolthatigkeit) szükségesnek érezték, hogy a tárgyalások
sorában a börtönügy is felvétessék,
mindazonáltal e terv további kivitele
egy 1857-dik évben tartandó második
frankfurti congressusnak tartatott fen.
Ezen második frankfurti congressus tehát ugy a leghíresebb tudósok (minők Ducpétiaux,
Varrentrapp,
Mittermaier,
Roder, Welcker,
Bethman, Hollveg s mások) és jeles practicusok (minők a bő tapasztalatokkal biró fogházi igazgatók: Iloyer,
Fnesslin, Moser, Holbach, Elvers), valamint fogházi orvosok (Faye,
Lomét),
és a kormányok megbízása folytán
utazásokon maguknak sok hasznos tapasztalatot szerzett férfiak mint p.
Zahn, Wichern, Osberger részvéte mellett már bizonyos programm szerint működött s számos határozatai, melyek némelyikére még alább lesz alkalmunk
hivatkozni, teljes mértékben megérdemlik minden jogász és politikus
figyelmét.
A szétágazó vélemények igen szembetűnők valának; mig t. i. a magánrendszer néhány buzgó apostola azt
panaceának hirdette, melynél semmiféle
kivételnek vagy megszorításnak (még
betegség esetében sem) nem kell helyt
*) Appert id. m. 40. 1.

engedni, addig mások megint e rend- senek, vagy előforduló esetben a börszert csak igen számos megszorítással tönbüntetés puszta meghosszabbításává
vélték javaihatónak. A számos határo- változtassanak á t ;
zat közül néhányat már itt tartunk
c) hogy a nyilvános (köz-) munkákkülönösen kiemelendőnek:
nak rabok általi teljesítése megszünÁtalános alapelvként felállítandó tettessék;
az, miszerint a biinhöncznek se külöd) hogy a törvényhozás, tekintve
nös, a javítás czélja által nem követelt, intézkedéseit a rendőri felvigyázat alá
szenvedések ne okoztassanak, se pe- való helyezésnél oly módon alakittasdig az ázt igazán előmozdítók ne mel- sék át, miszerint a szabadonbocsátotlőztessenek. Magában a bünhonczben tak róli fel vigyázatra rendelt egyletek
azon öntudat költendö fel, miszerint a működését meg ne akadályozza.
büntetés intézménye annak eszközeivel
A jóviseletü rabok számára a büne
gyfttt, úgyszintén a gonosz hajlamainak
tetési idő bizonyos részének lefolytával
tökéletes kiirtására szükséges büntetési
a föltételes elbocsátás intézménye beszenvedések jótétemények.
hozandó.
Még csak vizsgálat alatt lévő fogVégre a szabadonbocsátott raboklyokra a magánfogságminden tekintetróli gondoskodás ezéljából véd- és
tel és könnyebbitéssel alkalmazandó,
gyámolító egyletek (Schutz- u. Pílegmelyek a birói eljárás czéljával összeschaí'tsvereine) létesítendők.
egyeztethetök. A foglyoknak joguk van
Még ugyanazon évi october 12- 16követelni, hogy a mennyire lehet,
kán
Birminghamben tartatott egy hanekik valamely, az ö kívánságuk szelonsó
gyülekezet*) Brougham lord elrinti foglalkodás megengedtessék.*)
nöklete alatt, melyben többek közt a
A magánelzárás nem alkalmaztatik börtöniigyröl is vitatkoztak. A tárgyagyenge és beteges elitéltekre, különö- lások leginkább azon pont körül forogsen nem lelki betegekre, vagy átalában tak, mily eszközök által kellene a biinolyanokra, kiknek lelki vagy testi hönczök javítását létesíteni, s mi módon
egészségére nézve a magánelzárás al- lehetne azoknak valódi javulásáról bizkalmazása által lényeges hátránytól tos meggyőződést szerezni? Az Angollehet tartani.
honban addig létezett tieket of leave-féle
A magánelzárás keresztülvitelére rendszer**) elégtelennek bizonyulván,
szükséges:
a bő tapasztalatokkal biró s a böra) hogy minden testi s becstelenitö tönjavitásért buzgólkodó Hill az irhoni
s az ilyek gyanánt a törvényköny- rendszer***) sikeres működésére u ' a l t
vekben felsorolt büntetés megszüntet- s az ő nézetei a gyülekezetben közhelyeslésre találtak.
tessék;
b) hogy a rendkívüli büntetések és
National association for the Promotion of
büntetési súlyosbítások megszüntettes- sociál*)science.
#
**) Erről még más alkalommal szólandunk.
) Hasonló szellemben b. Eötvös J. és Lukács
••*) Volt erről emlités már a „Jogtudományi
M. hazánköai már 1842-ben nyilatkoztak „FogházjaKözlöny' 1 2. számában.
vitás" czimü munkájokban. 165. s köv. 1.

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

A bizonyítás főbb mozzanatai: I. áta- a bizonyítás felvételére megkeresett
lános határozatok (281—307. §§ ); II hatóság területén kivül lakik, a kézbeörökemléküli bizonyítás ( 3 0 8 - 7 1 3 . §§.); sítendő iratok átvételére azon területen
III. birói szemle ( 3 1 4 - 3 1 7 . §§.); IV. lakó megbízottat tartozik megnevezni,
tanubizonyiték (318 — 343. §§.); V. mű- — ennek elmulasztása esetében ilyent
értők általi bizonyítás (344 — 361. §§.J; a törvényszéki elnök rendel (293. §.).
Ha a bizonyitás felvételénél kifogáVI. okiratok (362-402.§§.); VII. eskü
sok tétetnek, melyek elintézésére a
(403 - 4 3 9 . §§)
Átalános szabály, hogy a felek a megbízott vagy megkeresett biró jogobizonyítandó ténykörülményeket s azok sítva nincsen: jegyzőkönyv veendő fel,
bizonylatait határozottan kijelölni, s az s az iránti határozat a per-biróságot
ellenfél bizonyítékai iránt nyilatkozni illeti.
A bizonyitás felvétele és érvényetartoznak (281. §). Bizonyíték, mely a
szóbeli tárgyalás bezártáig fel nem ho- sítése*) a törvényszéki ülésen s egyzatott, azon perben nem használtatha- idejűleg történik, a mennyiben a birótik (284. §.), — kivévén, ha a fél a bi- ság, hivatalból vagy kérelem folytán
zonyítékot önhibáján kivül vesztette el, az utóbbira más határnapot nem rens ennek tudomására jötte utáni két hét del (300. §.).
Feleknek a bizonyitás felvételénél
alatt uj bizonyítékot állit (285. §.).
Peres ténykörülmények közvetle- jelen lenni szabadságukban áll (289. §.).
nül, vagy a törvényes bizonyítékokból Valamelyiknek megnemjelenése a felvont következtetés által közvetve is vételt nem akadályozza; de ha mindkét
begyőzethetnek*). A felek egyidejűleg fél kimarad, a bizonyitás felvételének
többféle bizonyitékokat is használhat- csak akkor lehet helye, ha a kihallganak; s ha az eskü egyéb bizonyítási tandó tanuk vagy szakértőknek, illetőmódokkal kapcsolatban ajánltatik, csak leg a szemle tárgyainak azonossága
azon esetre Ítélendő meg, ha az utób- minden kétségen kívül áll (303. §.).
biak által megkisérlett bizonyítás nem Egyik fél elmaradása azon következést
sikerül (286. §•)**)• Ha az ajánlt bizo- vonja maga után, hogy a bizonyitás
nyiték közössé vált, a bizonyitó attól felvételének eredménye az iratok tarcsak az ellenfél beleegyezésével állhat talma szerint ugyan, de a jelenlevő fél
előadásának tekintetbevételével Ítélteel (287. §.)• .
A bizonyitás felvétele, — a meny- tik meg (304. §.). Késedelmi határozat elnyiben egyes esetekre nézve a biróság len a késedelmesf él betiltással**) élhet
valamely tagjára nem bízatott — a (305. §.).
Ez átalános szabályok után, a jatörvényszéki ülésen (288. §.), vagy
megkeresés utján más biróság előtt vaslat a bizonyítékok egyes nemeire
(290. §.) történik. Előbbi esetben a bi- tér át, melyek az örökemléküli bizonyizonyitás felvételére határnap tűzetik
*) A bizonyitás érvényesítése (Beweisausfühki (292. §.); utóbbiban pedig a fél, ha rung) magában foglalja a bizonyitás felvételének
*) V. ö. osztr. polg. perrendt. 105. §.
**) Osztr. polg. perrendt. 233. §.

(Beweisaufnahme) eredménye és ellenészrevétel (Beweiseinrede) iránti tárgyalást (301. §.).
**) Lásd lapunk 20. számát, 313. 1.

tás, birói szemle, tanuk, műértők, okiratok és eskü.
Örökemléküli bizonyításnak még a
per megindítása előtt a leendő ellenfél
megnevezése nélkül is, azon veszély
alapján van helye, hogy valamely bizonyíték elvesz, vagy használata megnehezittetik (308. §.) *). E bizonyítás felvételének az illetékes, sürgős veszély
esetében pedig egyes biró előtt is helye lehet (309. §.). A törvényszék ily
kérelem fölött az ellenfél meghallgatása nélkül határoz; megengedés esetében határnapot rendel (310. §.); és ha
az ellenfél a bizonyitás felvétele ellen
beadott kifogásaival bíróilag elutasittatik: az elutasító határozat ellen semmi
jogorvoslatnak nincs helye (311. §.).
Birói szemlénél, ha a fél a bizonyíték e nemére hivatkozik, a szemle tárgyaitpontosan kijelölni köteles (314. §.).
Ha nem lehetséges vagy nem czélszerü,
hogy a szemlénél maga a törvényszék
járjon el, annak felvételével egyes tagot vagy más bíróságot bizhat meg, s
hivatalból vagy kérelem folytán egy
vagy több szakértőt alkalmazhat (315.
§.). A szemle a pörnek bármely állásában hivatalból elrendelhető, ha annak
a biróság szükségét látja, — s ily ren
delés ellen jogorvoslatnak nincs helye
(317. §.).
Tanuk általi bizonyitás a tanuk
megnevezése s azon ténykörülményeknek, melyek a kihallgatás tárgyát képezik, — határozott kijelölése mellett
(318. §.), birói határozat folytán s mindennemű jogorvoslat kizárásával (319.
§) történik. Hivatalból vagy kérelem
folytán elvetendő tanuk : 1) kik a bizonyítandó ténykörülmények észlelésére,
vagy a tapasztaltaknak előadására testileg vagy szellemileg képtelenek; 2) lelkészek, azokra nézve, mik velők gyónás,
vagy lelkészi hivataluk gyakorlása köz*) V. ö. osztr. polg. perrendt. 187. s köv. §§.

ben titoktartás alatt közöltettek (320.
§.). A tanúkihallgatás a törvényszék ülésében, — s ha a helyi viszonyok ugy
kívánják, vagy a t a n ú , megjelenésében fontos okokból gátoltatik: a helyszínén , vagy a tanú lakásán megy
végbe, utóbbi esetben a vallomás kivétele egyes törvényszéki tagra vagy
más bíróságra bizathatik (321. §.). A
tanuk kihallgatására határnap tűzendő
és arra a tanuk, legalább három nappal
a határnap előtt idézvény által meghívandók (322. §.). Ha a tanú, megidéztetése daczára elfogadható ok nélkül
(324. §.) meg nem jelenik,pénzbirságra
vagy fogságra Ítélendő, s ismételt kimaradás esetében a büntetés megkétszerezendő, s azután elővezetendő lévén
(323. §.). A tanuságtételt azonban megtagadhatják: 1) a jegyesek vagy házastársak; 2) kik valamely féllel egyenes
ágoni rokonságban vagy sógorságban
s oldalágon másodizigleni rokonságban
vagy sógorságban, végre fogadó-szülei,
illetőleg fogadott-gyermeki viszonyban
állnak; 3) oly kérdésekre nézve, melyekre adandó felelet a 2. pontban emiitett személyeknek kárt, vagy becstelenséget okozhatna, avagy büntetőjogi
üldözés veszélyét vonná maga után;
4) azok, kik nyilatkozataik által hallgatagsági hivatalos kötelességöket sértenék meg — a mennyiben hatósági
jogosítványt a vallomás tételére nem
nyertek; 5) ügyvédek, jegyzők, orvosok, bábák, oly ténykörülmények iránt,
melyeknek tudomására hivataluk gyakorlása közben jutottak (327. §.). A
megtagadás elfogadása iránt a törvényszék határoz, s jogtalan megtagadás esetében a fentebb érintett kényszerszabályokat alkalmazza (329. §.).
A kihallgatás az azt megrendelő határozat felolvasásával veszi kezdetét (331.
§.); mire az elnök az esküvésrei figyelmeztetés mellett , a tanukat vallomá-

saiknak igazsághü előadására inti (332.
§.). Majd a tanuk egyenkint, — mind
az átalános, mind a különös kérdésekre
kihallgattatnak (334. §.)*). A kihallgatásról jegyzőkönyv vétetik fel, mely a
tanú előtt felolvasandó (336. §.), s esküjével — hanemha azt a felek kölcsönösen elengednék — megerősitendö
(337. §.). Oly tanuk, kik hitletétel képességével nem birnak, vagy a per kimenetele által közvetlenül érdekelvék,

esküre nem bocsáthatók (338. §.). A
t a n ú , mig valamenyien ki nem hallgattattak, a törvényszék engedelme nélkül, az ülésteremből el nem távozhatok. A tanú vallomásának kiigazítása
vagy kiegészítése czéljából ismételve
is kihallgatandó, ha azt önmaga kívánja, avagy a törvényszék, hivatalból
vagy kérelem folytán elrendeli; azok
pedig, kiknek vallomása egymással ellenkezik, a felek kérelmére vagy hivatalból szembesitendők (339. §.).
(Folytatása következik.)

*) Mint az osztr. ősmagyar törv. eljárás szerint.

Az 1843U. évi országgyűlés.
(Folytatás.)
(Ökröss Bálinttól.)
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Olvasóink, kik az 184 / 4 . országgyűlés
munkálatainak jelen ismertetésében csupán
történelmi adatokat várnak, — meg fogják
bocsátani, ha a ,,Jogtudományi Közlöny"
programmját s hivatását szem előtt tartva, e
törvényjavaslatot egész terjedelmében közöljük. A codificationalis bizottmányok egyik
osztályának az irói és mii vészi tulajdonjog
védelme iránti javaslat előkészítése jutott
feladásul*), — s a midőn egy törvénytervet
e tárgyban már közöltünk**), az előmunkálatok érdekében állónak véljük, ha azokhoz
ezúttal is ujabb anyagot szolgáltatunk.

I. f e j eze t.
Az irók jogairól

s ezeknek

megsértéséről.

A ) Az irói jogok tartalmáról.
1. §. M u n k á j á t akár egészen, akár részenkint nyomtatás, kőnyomás s metszés
vagy bármi erőmű vészét utján kiadni kizáró
eredeti joggal, éltében csak az iró bir.
2. §. E jogát az iró, a törvény korlátai
közt, ajándék, eladás, végrendelet s egyéb
mód által, rövidebb s hosszabb időnkint
átruházhatja másra is, még pedig nem csak
*) Lásd Jogt. Közi. 24. sz. 382—384. I.
**) ,,A német szövetségi bizottmány törvényjavaslata a szerzői jogok ótalmáról, irodalmi és művészeti művekben." Lásd 1. 6. 8. sz.

élete végéig, hanem ezentúl á halálát követő egész ötven év elteltéig, s az ilyen jogbirtokos pusztán a kiadásra nézve az iró
minden jogait gyakorolhatja.
3. §. Az irónak s általa jogutódainak k i záró joga, ha csak a törvény világos kivételt nem tesz, az iró halála u t á n mindig 50
év múlva szűnik meg.
4. §. H a az iró végrendelet nélkül meghal, munkája kiadhatásának teljes joga, az
ingókeresményekkeli örökösödésről szóló
törvények értelmében pusztán le- s fölágazó
vérszerinti örököseire s illetőleg hitestársára száll; ezek nemlétében a munka a 11.
§. értelmében közbirtokká válik.
5. §. Ki valamely hátrahagyott kéziratbeli munkának birtokába törvényesen j u tott, az iró halálától számítandó ötven év
elteltéig a kiadási jog kizárólag azt illeti ;
ha azonban az Ötven év már vagy egészen
vagy belőle husz évnél több eltelt volna, a
kizárólagos kiadási jog, mi e §-ban kiszabott idő lejártáig szintén átruházható is,
örökölhető is, 30 évben állapittatik m e g ,
mely a munka első megjelenésétől fog s zárni ttatni.
6. §. Névtelenül vagy álnévvel megjelent
munkákra nézve az irói jogot annak kiadója
gyakorolja mindaddig, mig j o g á t hozzá az
átruházhatja másra is, még pedig nemcsak

író, vagy annak jogutóda ki nem világosította.
7. §. Folyóiratoknál s oly munkáknál,
melyek többeknek czikkeiből állanak, az
irói jog, h a ellenkező szerződés nem t ö r t é n t ,
a kiadót illeti; azonban két év múlva, de
egyedül munkáinak összes gyűjteményeiben,
saját czikkeit minden dolgozótárs kiadhatja,
ha csak e jogáról világosan le nem mondott.
8. § Munkáját a hazában élő bármely
nyelvre forditva kiadni szintén az iró j o g a i
közé t a r t o z i k ; szükség azonban az eredetinek kihirdetésekor e j o g á t fentartania, s
munkáját legfelebb 3 év alatt lefordítva kiadnia, különben az bárki által lefordíttathatván, ki is adathatik.
9. §. Hazai nyelvemlékek, történeti k ú t fők, oklevelek, népregék, mondák, mesék,
dalok s közmondások gyűjteményeire nézve
irói j o g g a l , de csak 30 évre, azoknak kiadói
s jogutódai birnak ; megengedtetvén mindazáltal másoknak i s , hogy ugyanazokat,
ugyanazon avagy más forrásokból, teljesebben, hívebben s előbbi összes kiadásaiktól
függetlenül, tehát nem ezeket pusztán lemásolva kiadhassák.
10. §. Tudóstársaságok, tanodák s más
tudományos testületek kiadott munkáikra
nézve az irójog azokat illeti; tudományos
vagy művészi egészet tevő munkáknál és
szótáraknál az utolsó kötetek, gyűjteményeknél s évkönyveknél pedig minden kötetnek megjelenésétől kezdődvén a számitás.
Álladalom költségén megjelent munkák,
megjelenésök után 10 év múlva közbirtokká
válnak. A z irók által beadott egyes czikkekre nézve azoknak a 7-ik §-ban körülirt
joga ide is kiterjesztetik.
11. §. Az irói jognak a fentebbi §§-ban
meghatározott ideje lejárván, a munka közbirtokká válik, olyan értelemben, hogy az
mindenki által szabadon adathatik ki.
B ) A z irói jogok megsértéséről.
12. §. Minden már kiadott munkának
olyan kiadása, mely a törvényes idő eltelése
előtt, az irónak, vagy jogutódainak megegyezése nélkül eszközöltetik, álkiadásnak
neveztetvén, büntetés a l a t t tilalmas.
13. §. Ezenkívül álkiadásnak tekintetik
még az i s :
a) H a valamely kézírás írójának, vagy
jogutódainak megegyezése nélkül adatik ki.

b) Ha magánylevél, annak a ki irta, éltében engedelme nélkül adatik ki.
c) H a az iró szerződvén munkája iránt,
a szerződött időnek kitelése előtt ő azt újra
kiadja.
d) H a az, kivel az iró szerződött, a szerződésben megállapított példánynál többet
nyomtat és ad ki.
e) H a közbirtokká nem vált munka,akár
egészen, akár részenkint külföldön kinyomatván, a jogbirtokos megegyezése nélkül,
tudva behozatik s ha ez, vagy bármely álkiadás tudva árultatik.
f) H a közbirtokká nem vált munkából a
jogbirtokos tudta és engedelme nélkül oly
kivonat, rövidített kiadás vagy átdolgozás
készíttetik s adatik ki, mely az eredetinek
tartalmát lényege szerint magában foglalja.
g) H a a közbirtokban levő munkához
írt előszók, bevezetések, magyarázatok,
jegyzetek, mutatók, leltárok az iró vagy
jogutódának engedelme nélkül az u j kiadásba igtattatnak.
h) H a a tanodai és tanári előadások,
egyházi beszédek s egyéb nyilvános olvasmányok vagy egész kiterjedésökben, vagy
ehhez közeljáró kivonatokban, az irók vagy
jogutódaik megegyezése nélkül adatnak ki.
i) H a folyóiratokból a hírlapokból az értekező , vitázó, sőt levelezési fontosabb
czikkek egészen, vagy gyakran apróbb hírek és újdonságok pedig a forrás megemlítése nélkül véttetnek át és adatnak ki.
k) H a valamely munka a magyar akadémiánál olyan által jegyeztetik be, vagy a
nyert nyugtatvány olyan által használtatik,
kinek a munkához joga nincsen, vagy a bíróságnak álnyugtatvány mutattatik elő.
1) Sőt álkiadáskint büntettetik az is,
ha a hözönség megtévesztése végett egy
már más munkát jelelő oly czim vétetik föl, mely az ujabb munkának megjelelésére nem elkerülhetlen.
13. §. Kivételképen álkiadásnak nem
tekintetnek:
a) Köztörvények s rendeletek bárki által létesített kiadásai.
b) Országgyűlési, törvényhatósági és
minden egyesületek nyilvános üléseiben
tartott beszédeknek közlése; azonban valamely szónok beszédeinek az illető jogbirtokos engedelme nélkül eszközlött gyűjteményei kiadása, mint álkiadás tekintetik.

c) Kiadott munkák egyes helyeinek
szószerinti idézése a végett, hogy általa
valami bizonyittassék, czáfoltassék vagy
fölvilágosittassék.
d) Egyes értekezések, költemények és
szónoki műveknek felvétele, kritikai, tanodai, kézi és énekes könyvekbe; de ha az ily
példány-darabokból kritikailag és eredetileg munkássággal összeállittatott, jegyzetekkel és magyarázatokkal kisért munkák a
szerkesztő megegyezése nélkül adatnak ki,
álkiadásnak tekintetnek.
II.

fejezet.

A színművekről

különösen.

14. §. Első íróknak eredeti szinmüveit,
állandó nyilvános színházban, bennök egész
évben folyton nem játszanak is azoknak
megegyezése nélkül előadni sem eredeti
nyelven, sem forditásban nem szabad.
15.
E kizáró jog az írónak halála
után, a 4. §-ban érintett örököseit, vagy
egyéb jogutódait 30 évig illeti. Azonban az
iró halála alkalmával a színművet ki, mily
föltételek alatt színpadon joggal előadhatta?
azon feltételeknek a jogutódok irányában!
teljesítése mellett azon j o g o t tovább is g y a korolhatja mindaddig, mig a felszólalt j o g utódokkal máskép nem szerződött.
16. §. Az iró halála után, avagy névtelenül kiadott színművek, a könyv ezimlapján
megnevezett tulajdonosnak, s ha ez megnevezve nincs, a kiadónak engedelme nélkül
szinte nem adathatnak elő,s e kizáró joggal
a szinmű első kiadásától számitva 30 évig
birnak.
17. §. A szinművek kiadására nézve szer
zőik mindazon jogokkal birnak, melyek az
Íróknak az I. fejezetben átalánosan tulajdonitvák. Midőn kiadási j o g á t a szerző másra
átruházza, ezzel jogát a színpadi előadásokra
nézve egyszersmind nem adta át, ha csak
ez a szerződésben világosan benn nem foglaltatik.
III.
A

f e j e z e t.
zenemüvekről.

18. §. A zeneszerzők s ezeknek illető
örökösei, jogutódai, müvek kiadására s használatára nézve mindazon jogokkal birnak,
melyek az I . fejezetben az Íróknak tulajdoníttattak.

19. Azon műveikre nézve pedig, melyek állandó nyilvános szinházakban éá zeneünnepélyekben (Concert) előadatnak, a
I I . fejezet szabályai kiterjesztetnek.
IV. f e j e z e t .
A rajz- és festészi
müvekről.
20. §. Rajzoknak, képeknek, metszvényeknek, csillagászi-, föld-, hely- és vizleirati tervképeknek, teleprajzoknak és építészeti más rajzolatoknak, szóval vonalok és
színek által maradandólag előállítható minden műveknek alkotói kizáró joggal birnak,
réz-, fametszés, kő- és más nyomás es bármely erőmüvészet u t j á n , azokat egészen
vagy részenkint kiadni.
Ezeknek kiadására nézve Ők, illetőleg
örököseik vagy jogutódaik mindazon jogokkal birnak melyek az első fejezetben az
Íróknak tulajdonitvák.
21. §. Az alkotó művész vagy jog utóda,
az eredeti mü lenyomás vagy másolás általi
kiadhatásának jogát másra átruházhatja, a
nélkül, hogy az eredeti megszűnnék lenni
tulajdona; de ha az eredetit örökösen elvagy átadta, vele együtt a nyomás v a g y
másolás általi kiadhatás j o g á t is áteresztette, kivévén, ha e jogot magának világosan fentartotta volna.
V.

fejezet.

Az álkiadás

büntetéséről.

22. §. Minden, ki az e törvényben körülirt jogot vagy álkiadással, vagy olyan cselekvéssel sérti, mely e törvény által álkiadásnak tekintetik, a nemzeti muzeum j a v á r a
esendő s 600 pftig terjedhető pénzbüntetéssel snjtatik, ezenfelül még a jogbirtokos k á rának teljes megtérítésére is köteleztetvén.
A felbojtók, szövetségesek, segédek a
beszámitás aránya szerint büntettetvén, a
kárpótlással egymásért j ó t állani tartoznak.
23. §. E végből, ha az eladott álpéldányok száma ki nem tudható, vagy ha m é g
eredetileg meg sem jelent munka iránti j o g
sértése forog kérdésben; az első esetben az
eredeti példányok legalább felének, a másodikban a hasonló munkáknak szokott á r a
szolgáljon szabályul a biróságnál a kár m e g határozásában.
24. §. H a a jogszerű kiadó az irói j o g nak az illető törvényes idő határai közt,

nem örökös birtokosa; ez esetben azon öszszeg, mely az eredeti kiadás példányai egy
negyedének árát felülhaladja, az örökös
birtokost illeti. De ha a nem örökös jogbirtokos a sértő ellen keresetet nem inditott,
még az örökös jogbirtokos által előbocsátott
Írásbeli, de magános megintés után következő 30 nap alatt sem, a kereset ez által megindittatván, a kárpótlás egyedül őt illeti.
E szabály alól azonban a 13. §. c) és d)
pontja kivétetik, mert az első esetben a kiadót, a másodikban a szerzőt illeti az egész
kárpótlás.
25. §. Egyszersmind u g y az álpéldányok,
mint az előállításaikra szükséges
érez- és
o
kőlapok, fatáblák, öntött alakok és minden
eszközök elkoboztatnak, szabad választása
lévén a kárositottnak, azokat vagy megsemmisíttetni, vagy átvenni, de ez utóbbi esetben azoknak ára a neki megítélt kárpótlási
összegbe beszámítandó leend.
26. §. K i állandó nyilvános színpadon
szín- v a g y zenemüvet, a mű jogbirtokosának
engedelme nélkül ad, a 22-ik §-beli büntetésen felül, ennek részére kárpótlásul, annyiszor a mennyiszer a mű adatik, az egész
bevétel a költségek levonása nélkül oda Ítéltetik, a mű akár maga, akár többel együtt
adatott légyen. Ha a bevétel nem tudathatnék ki, a kárpótlás meghatározásában a
legközelebbi bevételek szolgálnak a bíróságoknál szabályul.
27. §. K i oly büntettet, melyet e tÖrvényczikkely álkiadásnak tekint, ismételve
követ e l , ez súlyosabban büntettethetik,
mintha azt csak akkor először követte volna
el, sőt ez esetben terhelőbb körülményeknél vagy többszöri visszaélésnél fogva büntetése a 22-ik §-ban körülirt kétszeres mértékéig is emeltethetik.
28. §. H a az elmarasztatott teljes korát
még el nem érvén, és tulajdon vagyona nem
levén, a pénzbeli büntetést pedig szülői
megfizetni nem a k a r j á k ; vagy ha az elmarasztott vagyonára nézve csődület, avagy
pazarlás miatt zár alatt vagyon; vagy ha az
elmarasztott értékéből a rászabott pénzbüntetés ki nem kerül: az ilyenekre nézve a
pénzbeli büntetést a biróság fogságra változtathatja át azon arányban, miszerint egy
napi fogság Öt forint pénzbüntetéssel tekintetik egyenlőnek.

VI. f e j e z e t .
Az

eljárásról.

29. §. E büntető kereset csak a s é r t e t t
fél panaszára indittathatik meg. Ott, hol
kiadott munkáhozi jog sértetett meg, a 13.
§. d) alatti esetet kivéve, keresetindításra
elsőbb joggal akiadó bir; de ha ez meg nem
indította még az iró u g y jogutódja által
előbocsátott magános, de Írásbeli megíntést
követő 30 nap alatt sem, avagy ha kiadatlan kézirathozi jog sértetett meg, az író és
jogutódja fogják a keresetet megindíthatni.
30. §. E kereset ha a sértett fél a bepanaszlottal azonban még a végitélet előtt
megegyezett, csak a kárpótlásra nézve szűnik meg.
31. §. Azonban a kereset megindithatására, kiadott munkáknál szükséges, hogy
minden kiadott munkából 8 műből már az
1840: VI. t. cz. értelmében is, egy k ö t ö t t
példány a magyar akadémia illető hivatalába letétessék s itt megjegyeztessék, miről
a jogczim világos beleigtatásával a letévőnek díj nélkül nyugtatvány adatik ki, és a
kereset csak a nyugtatványnak vagy hiteles
másolatának előmutatása mellett indittathatik meg.
O Kéziratbeli sziu- és zeneműnél
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elég, ha csak czime, s a szerző vagy jogbirtokos neve, és az első előadás ideje és helye
jegyeztetik be.
32. §. A kereset polgári állapotra minden tekintet nélkül, azon hatóságban indíttatik meg, melynek körében a jogsérelem
elkövettetett, még pedig mindenütt a t ö r vényszék előtt, melynek elnöke legfölebb 8
nap alatt a keresetlevél közlése mellett, a
bepanaszlottnak az idézési határidőt akként
jeleli ki, hogy ez az idézés kézhezadásától számítva a távolság különbsége szerint
15 napnál sem rövidebb, sem 45 napnál
hosszabb ne legyen.
33.
Mindenik félnek két s mindig írásbeli perbeszéd engedtetik, a keresetlevél
maga már egynek vétetvén, és minden p e r beszéd után válaszolásra az ellenfélnek legfóllebb öt nap hagyatván. H a valamelyik fél
bővebb bizonyitás végett, haladékot kér,
írásban benyújtandó okainál fogva iránta a
másik fél is kihallgattatván, a biróság azt
egyszer megadhatja, de a mely 15 napnál
továbbra nem terjedhet.

34. §. A perbeszédek befejeztetvén, ezután 24 óra alatt a biróság minden iratokat
a magyar akadémia által választott szakértők székéhez felküld, mely az iratok nyomán
mind a jogsérelem, mind a kárpótlás összege
iránt okadva, s a vételtől számitva 15 nap
alatt nyilatkozik, s nyilatkozatát irásba foglalván, s minden jelenvolt tag által aláiratván, azt a végzés hozatala után 24 óra
múlva visszaküldi.
35. §. Ennek vétele után, a nélkül azonban, hogy a biróság általa megköttetnék,
az Ítélet meghozattatván s kihirdettetvén,
melynek napja a perbeszédek befejezésének
alk Imával is kijelentethetik, az a kihirdetés után 3 nap alatt s írásban ugyan, de
minden okadás nélkül s mindig birtokon
belül s egyenesen a királyi, s illetőleg a
báni táblára föllebbvitethetik. Föllebbvitelen kivül semmiféle más perorvoslatnak
nincs helye.
36. §. H a az ítélet nem vitetett föllebb,
az ítélet kihirdetésétől, ha föllebb vitetett a
kir. tábla Ítéletének leérkezésétől és kihirdetésétől számítandó 15 nap alatt a végrehajtás meg fogván az 1836: XV-dik törvényczikkely szerint kezdetni, ennek nyomán be
is végeztetik.
37. §. H a a bepanaszlott a megjelenésre
kitűzött napon, nem jelenik meg, a biróság
a keresetlevélből tüstént Ítéletet hoz, mely
a 36. §-ban körülirt módon azonnal végrehajtatik. Azonban jogsérelemnek helye nem
találtatván, a makacssága miatt bepanaszlott csak a perbeli kölcségekben marasztaltatik el.
38. §. A biróság által meghatározandó
perbeli minden költséget és a pör által okozott kárt, a vesztett fél tartozik megtéríteni.
39. Az álpéldányokat és azok előállítására szükséges maradandó eszközöket az
illető biróság addig, miglen összeirta és
megbecslette, tartozik birói zár alá venni;
ennél tovább csak a sértett fél kívánatára
t a r t h a t j a és csak azon esetben, ha azon félelemnek helye van, hogy elsikkasztatván, a
sértet félnek kárát nem lesz miből megtéríteni, és ha a sértett félnek pöre vesztésének
esetében a bennök szenvedett kár megtérítésére biztosítékot mutat ki.
40. §. Mely kereset, a jogsérelem elkövetésétől számított két év alatt meg nem
inditatott, elévültnek tekintetik.

41. §. A szakértőszék a magyar akadémia nagy gyűlésében annak valamennyi
t a g j a i által ugy akadémiai, mint nem akadémiai írókból, művészekből s könyv-, képs zeneárusokból, évenkint választatik.
Az iratok az akadémia czime alatt küldetnek át a szakértőszékhez, és ennek
nyilatkozatával, az akadémia pecséte alatt,
az akadémia titoknoka által küldetnek
vissza.

VII. f e j e z e t .
Átalános

rendeletek.

42. A kizáró j o g tartamára nézve a számítás azon éven, melyben az iró meghalt,
vagy munka megjelent, s illetőleg (10. §.)
befejeztetett, vagy az első előadás történt,
mint első számon kezdetik.
43. §. Ha valamely munkának s műnek
több szerzője van, a kizáró jogbirtoknak
évei a tovább éltnek halálától számittatnak.
44. §. Midőn a szerződésben a kiadások
száma nincs meghatározva, átengedettnek
törvény előtt csak egy kiadás tekintetik.
Midőn pedig a példányok száma meg
nincs határozva, minden egy kiadás 1000
példánynyal számíttatik.
45. §. Ha az elmarasztottnak vagyonából
mind a pénzbüntetés, mind a kárpótlás ki
nem telik, a kár megtérítésének ama fölött
elsősége van.
46. §. E törvény kiterjesztetik az élő irók
és művészek e törvény előtt megjelent munkáikra is, a megholtakéira pedig csak azon
esetben, ha halálaik óta ötven év még nem
mult el, s csak a hátralevő törvényes határidőig, s csak ha egyszersmind hitvestársaik,
vagy le- és felágazó vérszerinti egyenes örököseik életben vannak.
Kivétetnek e szabály alól:
1) A nyomtatásban vagy színpadon már e
törvény kihirdetése előtt megjelent szinművek előadása, melyeket előadni bárkinek s
bárhol megengedtetik.
2) Mint szinte a 7. §. rendelete is csak
a jövőre értetik, az eddigien megjelent egyes
czikkek iránt, ha kiadásaik óta két év már
elmúlt, szerzőiknek kizáró joga maradván,
azokat akár k i a d n i , akár másokra átruházni.
47. §. Egyszersmind, addig is, mig az
erdélyi viszonegyesülés megtörténnék, o

törvény védelme az erdélyi irók g művészek
48. §. Jelen törvénynyel ellenkező jnínjogainak Magyarországban! biztosítására is den törvény, szokás és kiváltság eltöröltetik,
kiterjesztetik.

-

(Vége következik.)

.si terem.
15. Gyilkossági bűneset.
(Vége.)

A fennebbiek alapján befejezett per ítélet alá bocsáttatván, mihez képest Pest, Pilis és Solt t. e. megyék 1865. április 11-kén
Pesten t a r t o t t kÖzp. fenyitö tszékén

ítéltetett:
Nemes K. Gábor t—si születés, 34 éves,
ref., nős, á— kai lakos, csizmadialegény, eddigelé bűntelen, gyilkosság bűntettében bűnösnek nyilvánittatik, s e miatt hazai törvényeink, jelesen sz. István I I . 46., 1486: 51.,
1492: 82., I : 15., I I I : 5., 1563: 38. és 63.,
s 1723: 11. t. cz. értelmében hóhér pallosa
által végrehajtandó halálra Ítéltetik ; a meggyilkolt B. Mária vérdijában 40 ftban ennek
törvényes örököse részére, mint nemkülönben a vizsgálati és eljárási, ugy a végrehajtáskor felmerülendő egyéb költségek s
fogsága alatti élelmezése költségei megtérítésében elmarasztatik.

M e r t:
J . M á r i a férjezett B. Károlyné — férjétől ágy- és asztaltól ezentszékileg elválasztott nő • ) — 1864. okt. 14-én A —kán saját
lakásán több szúrással elhalmozva vérében
halva találtatott. A 2. sz. a. bonczolási
jkönyv szerint tizrendü seb észleltetvén a
hullán, melyek hegyes és éles eszközzel ejtettek, s melyek folytán nevezett nő erőszakos, természetellenes halállal mult ki. A
3. sz. a. orvosi felülvéleményezés szerint a
mellkas jobb oldalán talált, a látlelet d)
pontjában kijelölt sebzés feltétlenül halálos
levén, tekintve, hogy ezen fősértésen kivül
a hullán még más kilenczrendü súlyos sértés
is volt, kétségtelenné válik, hogy J . Mária
gonoszszándéku erőszakos cselekmény és
kézrátevés következtében halt meg, mely
cselekményben — annak
figyelembevételé#

Merint.

) 1862. január 15-kén kelt szentszéki ítélet

vei, hogy a nő lakása ajtaja r á z á r v a , s a
konyhában a földön elvérezve 8 elhagyva
találtatott, — a szándékos gyilkossági bűntény tárgyi tényálladéka jogszerüleg megállapítva létezik.
Alanyi tekintetben e bűntény elkövetésével alaposan terheltetik K. Gábor következő okokból:
1-ör. V. J . biró tanúsága és a község
elöljárói bizonyítványa szerint alperes K.
Gábor J . Máriával ágyasságban és tiltott
szerelmi viszonyban élvén, a különélésre
hatóságilag szoríttattak; különélésük alatt
pedig J . Mária többizben ment panaszra nevezett biróhoz, s hogy alperes késsel veszélyesen fenyegetőleg ment neki.
2-or. J . Mária meggyilkolása után közvetlen, alperes saját lakásán a konyhaajtó
belülrőli bekötözése mellett, nyakán megsértve, egy borotvával mellette, önkívületi
állapotban találtatott, kétségbeesésében önmagán öngyilkosságot kísérlett meg.
3-or. Alperes K . Gábor megrongált
egé-zsége helyreálltával hitelesített önvallomásában önkint beismerte, hogy J. Máriát,
— kivel huzamosb ideig ágyasságban élvén,
miután az együttéléstől az elöljáróság által
eltiltattak, s mivel tapasztalta, hogy különválásuk ideje alatt J . Máriához G . László
is j á r , s kit m. évi okt. 14-én reggeli 8 óra
tájban J . Mária lakásából kijőni látott, —
szerelemféltésből meggyilkolni eltökélte,
azért, mert — állítólag — ez alkalommal J .
Máriához betérvén, neki hűtlenségéért, — s
hogy minden keresményét ráköltötte, —
szemrehányásokat téve, szóváltásba keveredtek, mikoron is igen felingerlődött a fölött, hogy J . Mária, alperes azon fenyegetésére, hogy őt és magát kivégzendi, mitsem
adott. Ennek következtében egy verdung
pálinkát megivott, lakására ment, egy, a
mesterségéhez tartozó kést (a bűnjelt) elővevén, kiélesitette a előbbi fenyegetései közben adott szavát beváltani ekkor eltökélte»

ítéltetett:
Ily előkészületek után d. u. 3 órakor J . Máriához ment, azt eleve csak agyonszurással
Az orvosi látlelet, bonczolási jkönyv és
fenyegette, de midőn ezen ijesztgetéseire is ezekre alapitott orvosi vélemény által jognem adott semmit, kését elővette s mutatta szerüleg be van bizonyitva, hogy B. Mária
neki, erre J . Mária a nyakába borult s a rajta elkövetett tizrendbeli késszurás kökérte, hogy ne bántsa ő azonban nem hajt- vetkeztében mult ki a világból. Vádlott K .
ván a kérésre, késével feléje szúrt, mire a Gábor a vizsgálat által felderített körülménő feléje kapkodott s védelmezni kezdte nyekkel összhangzólag beismeri, hogy B .
magát, s e közben történt, hogy több szúrás I Máriát, kivel több éven át házasságon kiután halálos sebet is ejtett rajta. Szerelem- I vüli szerelmi viszonyban élt, a gyilkosság
féltésből gyilkolván meg J . Máriát, önma- elkövetés-napjának reggelén meglátogatván,
gát pedig azért akarta meggyilkolni, mert azt hűtlensége miatt megöléssel fenyegette,
J . Mária már nem élt.
— hazamenvén, kést köszörült 8 J . MáriáMiután alperes beismerő önvallomása az hoz azon szándékkal, hogy azt meggyilkoeset előzményeivel s a megtörtént gyilkos- landja, — visszament s előre elhatározott
ság körülményeivel mindenben összevág s gyilkos szándékát a szerencsétlen nő rimánazzal teljes öszhangzásban van, bűnössége kodásainak daczára véghezvitte; melyek
ezáltal kellően van bizonyitva.
szerint vádlott ellen az előre eltökélt gyilA halálbüntetést illetőleg súlyosító kö- kosságnak bűntette jogszerüleg bebizonyítva
rülményekül vétettek: a) hogy eltökélt szán- levén, az eljáró törvényszéknek ítélete azon
dékkal, huzamosb hozzákészület után követte módositással, hogy vádlotton a halálos Ítéel a tettet, b) hogy cselekménye végrehajtá- let kötél által lesz végrehajtandó, — helysától még akkor sem állott el, midőn J . Má- benhagyatik.
ria nyakába borulva kérte, hogy ne bántsa;
Mely bűnügy a főmlgu hétszemélyes tábc) kegyetlenül vetvén véget áldozata életé- lán hivatalból előadatván *), ugyanott 1865.
nek, a halálos sértésen kivül még más 9 sú- deczember 28-kán
lyos sebet is ejtett, d) 4 évig botrányos
ágyasságban élt a meggyilkolttal és e) hogy
ítéltetett:
önmagán is gyilkolást kísérlett meg; mikA bűnvizsgálati iratokból az tűnvén ki,
nek figyelembevételével a büntetés megállahogy vádlott B. Máriával —- kivel házassápításánál a védelem részéről is elősorolt
gon kivül több éven át szerelmi viszonyban
enyhitő körülmények, u. m, feddhetlen előállott, — hűtlensége által rendkívül felizgaélete, elhanyagolt nevelése, hogy tettét kötott kedélyállapotban, 8 igy nem higgadt
zönséges emberi érzésből származott heves
eltökéléssel követte el a vádbeli bűntényt;
indulatban követte el, s hogy azt bevallotta,
vádlott a halálos büntetésnek terhe alul fel— a törvény határozott szelleme és rendelete
oldatik, s befogatásától számitandó vasban,
ellenében tekintetbe nem vétethettek; miért
közmunkával töltendő tizenkét évi börtönre
is alperes K. Gábor pallos általi halálra Ítéítéltetik. A t. kir. itélő táblának ítélete e
lendő, a törvényes vérdijban s a per- és elrészben megváltoztatván, egyebekben az o t t
járási költségekben marasztalandó volt.
felhívott indokokból helybenhagyatik, a felAz ítélet kihirdettetvén, felperes tiszti terjesztett iratok foganatszerzés végett illeügyész a pert, mint főbenjárót, hivatalból, tőségükhöz leküldetnek.
ellenben alperes, mint részére fellebbeVádlott azonban alig kezdvén meg 12 évi
zettet — a halálbüntetésnek fogságbünte- börtönbüntetésének szenvedését, kevés idő
tésre leendő átváltoztatása végett a kir. múlva, lelkiismerete furdalásaitól gyötörve,
itélő táblára felterjesztetni kérték.
meghalt; s igy a mit a törvény kimondott,
A védelem részéről a biróságilag kisza- azt a boszuló igazság végrehajtotta.
bott 8 napi határidő alatt fellebbezési indKözli Mérai Nagy Gyula,
okok írásban be nem adatván, az összes
tazéki jegyző.
periratok illető helyére felterjesztettek, minek folytán a tek. kir. itélö táblán 1865-ki
*) Ily esetekben a per a kir. tábla által hivaoktóber 18-kán
talból terjesztetik fel a hétszemélyes táblára.

Különfélék.
— (Császári rendelet 1866. julius 9-rülJ,
ellenséges s gyanús hajóknak letartóztatására,
elfogására, s martalékjogi bánásmódjára vonatkozólag, atengereni háború kitörése után.
Érvényes az egész birodalomra. (Vége.)
11. §. Semleges kereskedelmi hajók, melyek valamely semleges hatalom hadihajóinak kísérete mellett mennek, nincsenek alávetve a vizsgálatnak. E z esetben elégseges
a kiséret parancsnokának azon nyilatkozata,
hogy a kisértett hajók papirjai rendben
vannak, és hogy azok fedélzetén nincs semmi
hadidugáru.
12. §. H a a parancsnok egy hajót elfogott,
köteles s a j á t felelőssége mellett őrködni a
felett, h o g y az elfogott hajó rakományából
ne rakassék ki, ne adassék, ne cseréltessék,
vagy bármely módon ne távolittassék, vagy
ne veszszen el semmi is. E végből köteles,
egyetértésben a hajóssal v a g y a kormányossal, a letartóztatott hajón, a mennyire lehetséges, az egész rakományt pecsét és zár alá
venni. A hajó papirjai a parancsnok által —
egy általa és a hajós által aláirott lajstrom
mellett — egy göngyölegbe teendők, mely
hivatali pecsétjével, valamint a hajós pecsétjevei ellátandó.
13. §. E r r e a parancsnok a szükséges intézkedéseket megteendi, szükségesetében egy
tisztet legénységgel a h a j ó r a rendel, hogy az,
fel nem nyitott rakományával —(mennyiben
a hajós, tekintettel azoknak épen tartására,
a felnyitásba bele nem egyezik) — a polai
kikötőbe, vagy ha ez nem volna lehetséges,
valamely más kikötőbe, hol katonai őrizet
alá vétethetik, biztosan elvitethessék. Más
helyekre a hajó csak akkor vitethetik és
— mig a szükség esete t a r t — hagyathatik
ott, ha azt a szélvész, zivatar, élelembeni
hiány, ellenség általi üldöztetés vagy egyéb
tengeri kényszerűség teszi szükségessé.
14. §. A kikötőben a hajórakmány és a
legénység a lepecsételt hajópapirokkal és
az elfogásra vonatkozó minden irománydarabokkal együtt átvételi bizonyítvány mel-

lett a kikötő katonai hatóságának adandó át,
mely a martalékügyi bizottmány elé állitás
végett a továbbiakat megteendi.
15. §. H a a hajó valami hajókár miatt
nem vitethetik a kikötőbe (14. §.), vagy ha
a rakomány könnyen romolható árukból áll,
ez esetben a hadi-hajó parancsnoka, vagy a
letartóztatott hajót parancsnokló tiszt, lelkiismeretes belátása szerint, a hajós közreműködése mellett, megteendi azon intézkedéseket, melyeket a hajó és rakománya javára
legczélszerübbeknek talál.
16. §. Azon parancsnok, ki a semleges
hajózás biztonságára, és a tengeri kereskedésnek háborús időbeni lehető kímélésére
kiadott fenntebbi szabályokat megszegné,
vagy azok kárára hatalmával visszaélne, felelősségre fog vonatni, és ezen kivül a jogellenesen okozott kár megtérítésére kötelezhető.
17. §. Az ezen rendeletben ellenséges
kereskedelmi hajóknak, azok rakományainak
és legénységének nyújtott kedvező bánásmód
csak annyiban érvényesíttetik, a mennyiben
az ellenség a viszonosságot köyeti.
18. §. Ellenséges hadijármüvek és oly
hajók elvételére, melyek az ellenséges hadi
hatasmasság szolgálatában állnak, ezen rendelet határozatai nem alkalmazandók.
19. §. A martalékok feletti ítélés végett
martalékbíróságok állitandók fel, melyek
számára az 1864. martius 21-ki rendeletemben (bir. t. 31. sz.) faglaltató alapelveknek
kell zsinórmértékül szolgálniok.
20. §. Jelen rendelet végrehajtásával hadügyi és igazságügyi ministereim bízatnak
meg. Bécs, julius 9 én 1866. Ferencz
József,
s. k. Belcredi, s. k. Eszterházy s. k. W ü l lerstorf, s. k., Frank, s. k, altábornagy, K o mers s. k. Legfelsőbb rendeletre: L o v a g
Meyer Bernát, s. k.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

H^gT Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetcm-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, augusztus 20.

34.

1866. ©vi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a es. kir. postahivataloknál, — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

Tartalom: Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás.) Suhayda Jánostól.—
Fejtegetések a házassági jog köréből. (Folytatás.) Dr. Rentmeiszter Antaltól. — Az őskor jogtörténelmi és nemzetközi viszonyai. (Laurent F. után.) — Tárgyalási terem. 16. Haszonbéri szerződés érvénye, csőd esetében. (Közli Szeniczey Gusztáv.) — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

A polgári törvénykönyvtől bizonyos rendszer, bizonyos beosztási mód is
követeltetik.
A pusztán gyakorlati jogászok, kik
csak a jogélet és törvénykezési gyakorlattól nyerték képeztetésöket,s kik azt,
mit tudnak, főleg a gyakorlati életben
előttük előfordult jogesetekből abstractio utján tanulták, és kik csekély kivétellel az elméletnek ellenségei: a rendszerre, melyben, és a beosztásra, mely
szerint • egy törvénykönyv szerkesztendő, nem sokat, vagy épen semmitsem adnak; követeléseik, melyeket egy
törvénykönyv irányában támasztanak,
csak oda vannak irányozva, hogy a
törvénykönyv a lehetőségig teljes legyen, hogy benne az előfordult esetben
könnyen eligazodni lehessen, mi talán
egy a lehetőségig teljes betűrendi
tárgymutató által is elérhető. Az, hogy
bizonyos jogintézet melyik részébe helyeztessék el, nézetük szerint nyomatékkal nem igen bir.
Távol legyen tőlünk, mintha a
gyakorlat embereit ezért elitélni akar-

nók, mert azoknak is meg van mérhetlen hasznuk, sőt szükségességük, főleg
nálunk, hol a jog inkább gyakorlati
uton fejlődött, hol a tulajdonképi elméleti iskola csak igen kevés tanári egyéniségekre mutatott, de kiknek ismét
főhiányuk abban rejlett, bogy még azon
kevesek között is alig volt egy-kettő,
ki az elmélet mellett karöltve a gyakorlati életet is figyelemmel kisérte
volna, csakis igy készithette volna el
az ifjú nemzedéket a jogéletre,csak igy
felelhetett volna meg hivatásának, melyet elébe állása kitűzött.
A gyakorlat emberei nem a törvénykönyv technikai kidolgozásábani
részvétre, hanem a már kész javaslat
egyes részeinek gyakorlati szempontbóli megbirálására lehetnek hivatva,
hol bő tapasztalataikkal a jogviszonyoknak az életbeni sokoldalú módosulásaiból merített ismereteiknek közlésével a törvényhozásnak uj anyagot s
irányeszméket nyújthatnak.
De maga a törvénykönyvnek egy
rendszeres egészbe öntése, az anyag-

nak a jogélet és tudomány követelményei szerinti elrendezése és beosztása
bizonyos rendszert feltételez, melynél
a gyakorlati jogélet ismerésén felül a
tudománynak, az elméletnek is van, és
pedig talán túlnyomó része, sőt kell is,
hogy legyen, mert mi is rendszeres codexet v á r u n k ; de azt csak akkor fogjuk
elérni, ha az elmélet a gyakorlattal
együtt fog működni, a nélkül, hogy
egyik a másikának hatály terét teljesen
elfoglalhatná.
Igaz ugyan, hogy egy rendszeres
codexnek és annak alapján készült
tankönyvnek rendszere és beosztása
közt különbség is lehet, mert a tudománynak is megvannak a maga igényei, melyek kielégitése tekintetében
a tankönyv a codex rendszerétől a felfogás könnyebbitése érdekében eltérhet, valamint a törvényhozásnak ismét
megvannak a codex irányában a maga
követelései, melyek oda irányozvák,
hogy a tudományt a gyakorlati élettel
öszhangzásba hozza, főleg az által, hogy
a roppant anyaghalmazt, melynek rendbeszedésére és összeállítására van hivatva, a jogviszonyok és jogintézetek
rokonságához, s mintegy az életben
jelentkező continuitásához képest rendezze az anyagot, mint egy képben,
melynek egyes alárendelt részei a főrészeknek, ezek pedig az egésznek kifolyásai, állitsa egybe, hogy az egésznek
rendje és beosztása mintegy elsö tekintetre átlátható legyen. Ezt kivánja a
tudomány, és egy rendszeres codexben
azonfelül, hogy az a jogélet szükségeinek a törvény feltalálásának könnyűsége által megfeleljen, azt is, és méltán
keresi, váljon a jogintézetek mily rendben vannak egybeállítva, és váljon azok
a jogélet mintegy egymást követő különféle phasisait,módosulásait a magok
természetes rendjében tüntetik elő.
Állitásunk bővebb felvilágosításául

csak egy pár példát idézzünk : mennyivel czélszerübb a családi jogot a vagyon és követelések joga után, mint
elébe helyezni? sőt szükséges is, mivel
a házasság, gyám és gondnokság körül
oly jogviszonyokról is kell intézkedni,
melyek a vagyonjogba és a követelések
jogába vágnak. Vagy az örökjogot, az
öröklést nem-e legczélszerübb az összes
magánjog végére helyezni, mint a szerzési módot is magában foglaló természeténél fogva a vagyonjogba, miután
kétségtelen ugyan, hogy az öröklés szerzési mód is, de kétségtelen az is, hogy
az nemcsak a családi, hanem a vagyoni
és követelési, szerződési jogra is befolyással bir, és mindenikből bő anyagot
foglal magában; ennélfogva legilletékesebb helyét találja a codex végén,
mert a mint uj vagyoni és követelési
vagy családi jogviszonyoknak keletkezését okozza, más részről az elhalt
összes jogéletének mintegy zárkövét
képezi. Mindezt alább bővebben látni
fogjuk.
_
Ha jogi iskoláinknak eddigi rendszerére, melytől értekező kísérté meg
az eltérést „ A magyar polgári anyagi
magánjog rendszere" czimü munkájában — visszatekintünk: mindenütt a
római jogból vett u. n. „institutiők rendszerét találjuk, melynek főelve v a l a :
pertiyjus quo utimur, vei ad personas
net, vei ad res, vei ad actiones.u L. I.
f. f. de statu hominumUgyanezt
követték velünk együtt más nemzetek is,
sőt ezen rendszer a régibb codexekben
is, bár némi módosításokkal és eltérésekkel, uralkodóvá lett.
E rendszerhez, mely a jogokból
származtatta a jogviszonyokat, következetesen mondhatta az ausztr. átalános
polg. törvénykönyv 1. §-a „hogy az álladalomban a polgári jog azon törvények összegéből áll, melyek szerint az
álladalom lakosainak egymásközötti

magánjogai és kötelezettségei meghatároztatnak."
Hasonló irányt követett és pedig
kiáltólag a porosz Landrecht is, a mint
rendszerének fennebb előadott vázlatából kitetszik. Mialatt a francz. polg.
törvénykönyv e felfogástól sokban, de
ugy látszik, nem következetesen és öntudatosan eltér.
Az ujabb jogi iskola azonban, melyet az ujabb polgári magánjogi codexek is követnek, mely szerint, mint
Unger mondja: „Das Recht tritt nicht
als ein selbstandiger Hebel von aussen
an die Lebens-Verhaítnisse heran, sondern in denLebensverhaltnissen selbst
liegt die Macht, welche sie zu Rechtsverhaltnissen gestaltet," a jog rendszere alatt a jogviszonyoknak és azokból
eredő jogi tételeknek, elveknek és szabályoknak rendszerét érti. Következőleg
a felvett kiindulási ponthoz képest a
jognak összes anyagát egészen máskép
osztja be, magukat a jogintézeteket
is egészen más szempontokból fejtegeti.
A jogkörnek, melylyel valaki magánjogi tekintetben bir, tartalma és
terjedelme annak viszonyaiból, illetőleg jogviszonyaiból méretik.
A viszonyok a magán polgári életben számtalanok, de köz ülök csak
azokat lehet jogviszonyoknak
nevezni,
melyek közvetlenül vagy közvetve
jogokat és kötelezettségeket alapitanak
meg, s melyeket mint ilyeneket a jogélet és a törvényhozás szabályozott, és
irántuk tüzetesen intézkedett, s melyek
ennélfogva jogintézetekké lettek. A többi
majd az emberiségi jó ösztönökre hagyatott, majd különös közrendtartási
szabályok alá vettetett.
De nem is minden egyes külön viszonyok, melyek egy bizonyos jogintézetből származnak, tárgyai a törvényho-

zásnak. Ezt leginkább tapasztalhatjuk
a családi jogban. A családi jogintézet
csak annyiban igényli a törvényhozás
gondoskodását, a mennyiben a vagyonjog, s illetőleg az örökösödési jogra
befolyással bir. Igy azon viszony, melynélfogva valaki atya, anya, gyermek,
vagyoni jogait is módositja. Midőn tehát a törvényhozás e viszonyoknak
jogviszonyi minőséget tulajdonit, ezt
csakis a fennebbi tekintetekből és követelményeihez képest teszi, a mennyiben
e viszonyok keletkezését, fenállását és
megszűnését bizonyos jogszabályokhoz
köti, a nélkül, hogy magába a viszony
lényegébe, p. o. a házastársak egymás
iránti, vagy gyermekeik iránti bensőbb
házi, családi viszonyaiba bocsátkozhatnék, ezeket illetőleg a törvényhozás
csak ott léphet fel, hol azon benső természeti és erkölcsi elem, mely p. o. a
házasfelek egymás iránti és ezeknek
nemzettjeik iránti viszonos jogaikat és
kötelességeiket szabályozza, jelentősen
fogyatkozik, vagy épen hiányzik.
Kétségtelen tehát, hogy minél többféle jogviszonyokban áll valaki másokkal, annál nagyobb annak jogköre is,
és megforditva, maga pedig a jogkör
tartalma a jogviszonyok különféleségétől feltételeztetik.
És igy Hugó, Savigny, az ujabb
irányú jogtudomány alapitóinak helyes
nézetei szerint a jeles Unger bécsi egyetemi jogtanár által ,,System des oesterreicMschen Allgemeinen
Privatrechtslí
czitnü munkájában egybeállitott elméletet, mint a magánjog rendszerének valódi megismerésére vezetőt vázlatban
némi felvilágosításokkal kisérve szükségesnek látjuk a következőkben előadni:
A jog, mint a jogi tételek és szabályok összege bizonyos életviszonyoknak és személyek egymás irányábani
vonatkozásainak rendje.

A jog rendszere tehát a jogtételek keznének, melyből azok tartalmat, szerés szabályok rendszere, a rendnek rend- kezetet és természetet nyernének.
A jogviszonyok tehát legközelebbszere.
ről
a személyek egymáshozi viszonyaiA jogtételek a jogviszonyoknak,
nak
tarka tömegekint jelentkeznek. Jól
melyek szabályozására hivatvák, különmegvizsgálva
azonban azt látjuk, hogy
félesége szerint különbözők.
A jogviszonyok nemcsak a jogviszo- a jogviszonyok egymással bizonyos
nyok tárgyilagos alapját, azon tettleges belső organicus összefüggésben állnak.
anyagot, melyet rendezni és irányozni A jogviszonyok nagy számán egy bizokell, képezik, hanem azon tért is, mely- nyos alapelv vonul át, egy közös typus,
ből a jogtételek szervesen fejlődnek, mely a jogviszonyoknak egész sora feezek magukkal saját létökkel hozzák lett uralg. Ezen, egy közös irányeszme
azon szabályokat, melyek felettök ural- által áthatott viszonyok egymásközt
kodjanak, és a jogszabályok bennök és ismét különböző alakokban sorakoznak,
ekkint egy organismustképeznek,melyvelők keletkeznek.
nek minden tagja egy egészként és egy
A jog rendszere tehát eszerint a jogmagasabb egésznek egy részekint jeviszonyoknak és azokból eredő jogtételeklentkezik. Például vegyük fel a kövenek rendszere.
telések jogát és a fentebbi eszmemeneA jog szabályoknak nagy számát tet tisztán láthatjuk.
képezik a jogok alanyi
értelemben,
És mivel a jogtételek határoznak, a
vagyis a hatalom, mely a személyt bi- jogviszonyok pedig határoztatnak, a
zonyos korlátok közt a tárgyilagos jog határozók és határzottak pedig szoros
szerint megilleti. E jogok és szabadal- kölcsönös hatásban állanak: el nem mamak, melyek a személyt illetik, a jog- radhat, hogy a jogszabályok terén is
viszonyok nagy számának
tartalmát hasonló jelenet ne tapasztaltassák. A
teszik, ezek különbözők azon jogvi- jogtételek sem állnak holttömegként,
szonyoknak klilönfélesége szerint, me- vagy mint egy képleges halmaza a szalyeknek tartalmát képezik. A jogvi- bályoknak és tételeknek egymás melszonyok tehát alapjai a jogtételeknek, lett, hanem a jogviszonyokhoz képest a
alapjai a jogoknak alanyi értelemben, jogszabályok is nagyobb és kisebb köők a határozók, mialatt az egyes jogok rökre oszolnak, és a jogviszonyok orgaaz általuk határozottak.
nismusának megfelelő
jogszabályoknak
A személyek jogai különbözők azon organismusát képezik.
jogviszonyok különbsége szerint, meA jogviszonyok és jogszabályok
lyekben léteznek, mivel bizonyos sze- ezen organicus egységét jogintézetnek
mély bizonyos viszonyban áll, azért (Rechtsinstitut) nevezzük. A jog rendjogai is olyanok, szabadalmai oly ter- szere a jogintézeteknek
rendszere.
mészetűek, nem pedig azért különböA magánjog rendszere tehát a monzők a viszonyok, mivel a jogok és sza- dottak szerint a magánjogi
intézetek,
badságok különböznek. A jogviszonyok institutumok
rendszere.
tehát a prius, az eszközlok, az egyes joA magánjogi institutiók nagy száma
gok a posterius, az eszközlottek.
két fő tömbre szakad. A személy, mint
A jogrendszer tehát nem lehet a magánszemély vagyoni és családi viszojogok rendszere, mivel ekkint annak nyokban állhat. Minden magánviszotere sem lenne, melyből a jogok kelet- nyok e két főkategóriák egyikébe, vagy

másikába esnek. A magánjogi viszo- főosztályt képez: t. i. a vagyonjogot és
nyok és azok által meghatározott jog- a családjogot.
szabályoknak fö megkülönböztetése két
(Folytatása következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)

Jogirodalmunk haladtával már a
mult század elején egyes Íróknál, kik
talán szándékosan és öntudatosan nem
akarák Gratian álláspontját odahagyni,
tárgyunk körül felmerülő oly felfogással találkozunk, mely következetesen
kifejtve okvetlenül tévútra volt vezetendő. E jelenség okai az elemező scolasticus modor túlzásaiban keresendők,
melyek szerint minden egyes iró eredetiséget hajhászva, egy-egy fogalmat
a végtelenségig bonezolgattak, u j meg
u j elemeket tettek bele, vagy fürkésztek ki belőle, nem látván be, hogy
nem létezik oly fogalom, hogy kimeríthető nem volna.
Példát n y ú j t erről Van-Espen.*)
1702-ben Kölnben megjelent ily ezimü
egyház jogában: J u s eccl. universum
ezeket mondja Van-Espen (p. II. tit. 13
cap. n. 5): Si autem error ille (scil.
qual.) impediret una consensum in personam, tum indubie ipsum matrimonium dirimeret, non tamquam error
qualitatis sed tamquam error 'personae, diciturque hic error qualitatis redundare in personam; mi ellen ugyan
semmi kifogásunk sem lehetne, mert
hogy az error qualitatis nem mint
olyan, hanem mint az error personae
egy spesiese válhatik csak házassági
akadálylyá, már Aquinoi Tamás szavaiból is bizonyos. — Azonban ha
*) Van-Espent Schulte oltalmába veszi Stahl
ellen, ki neki tulajdonitja (De matr. resc. pag. 5)
fogalmunk meghamisítását. De Van-Espen aligha
kimenthető.

tekintetbe veszszük, hogy Van-Espen,
ki egyébiránt igen éles gondolkozású
iró volt, az error qual. redundánsnak
definitiójában, annak oly értelmezést
adott, melyet elfogadnunk nem lehet, a
dolog máskép áll. Mert ha ezen értelmezés, mint azonnal ki fogjuk mutatni, hibás, e hibának szükségképen ki kell hatnia Van-Espen idézett
szavaira is, melyekben ö az error
qualit. redundans-t lehetetlen, hogy
más értelemben kivánta volna vétetni,
mint a minőt neki saját definitiójában
adott.
Vagy egyszerűbben és világosabban
szólva: házasságbontó akadály Van-Espen szerint mindannyiszor foglal helyet,
a hányszor az ö deünitiÓja értelmé})en
vett személyre visszaeső tulajdonságbani tévedés forog fen.
Lássuk azért ezen definitiót: Tunc
autem error circa qualitatem dicitur
redundare in personam, quando animus
contrahentis sic fertur in certam qualitatem, ut implicite nolit personam,
si ipsi desit qualitas in qua erratur.
Exemplum assignat S. Thomas in IV.
sent lib. etc., si principi offeratur filia
regis tamquam primogenita et haeres
regni. Sólet enim illius animus ita ferri
in hanc qualitatem, ut si circa illám
sit error, nolit istam personam ; vei
potius, quia j u x t a prudens judicium
judicari debet, quod censeatur noluisse
illám filiam hac qualitate destitutam;
nam in hujusmodi, dum exterius nihil

exprimitur, potius existimandum est,
quid j u x t a prudens judicium quispiam
censeatur nolle aut velle, quam quid
re ipsa nolit aut velit. — Figyelmes
megtekintés mellett azonnal észreveszszük, hogy van különbség Sz. Tamás
és Van-Espen felfogása közt, mit az
utóbbi el nem takarhat az által, bogy
maga is Tamásra hivatkozik. De a kettő
közti véleménydifferentiát élesen praecisiálni nem oly könnyű.
Azt hiszem nem messze járok a valótól, midőn a mondott különbséget a
a következőkben vélem kiemelhetni.
Ha egy fejdelemnek valamely király leányát ugy ajánlanak hitvesül,
mint elsőszülöttet és koronaörököst, a
fejdelem kivánsága Van-Espen szerint
ugy szokott (sólet, mely szó különösen
megjegyzendő) e tulajdonra irányulni,
hogy abban tévedve, magát a nőt sem
kívánja, mert okosan mást feltenni sem
lehet; és mert ily körülmények közt,
midőn világosan ki nem jelentetik, inkább az kell elfogadnunk, abból kiindulnunk, amint, hogy kiki saját Ítélete
szerint (juxta prud. judicium) akar
vagy nem akar, hihető, valószínű (censeatur), sem mint azt, a mit valósággal
(re ipsa) akart vagy nem akart.
Van-Espen szerint tehát közönségesen és rendszerint a fejdelem a nő kérdéses tulajdonságában tévedvén ugy
fogna tekintetni, mintha magában a nő
egyéniségében tévedett volna; vagy
átalánosabban szólva, az ilynemű tévedés közönségesen és rendszerint a személyre visszahatónak tekintetik;szóval
Van-Espen felfogása szerint, egy neme
a jogi vélelemnek a házasság érvénye
ellen van, mig aquinoi Tamás szerint
ilyen házasságellenes jogvélelemről szó
sem lehet; szerinte csak akkor és ugy
keletkeznék az adott esetben error redundáns, ha a fejdelem directe in primogenitam, quaecunque illa sit, consen-

tiálna; ellenben Van-Espen szerint
érvénytelen lehetne a házasság, ha a
fejdelem directe in istam personam,
nem in primogenitam regis adná is beleegyezését, mert hiszen a fejdelem okos
Ítélete és érdeke azt javaihatná mondani; ő nem akarta a nőt, kivel megesküdött, inert nem hozott neki koronát,
miként remélte! — Rövideden: Sz. Tamás szerint a kijelentett akarat ugy
ítéltetik meg, mint valóban van, mig
Van-Espen okoskodása oda megyen ki,
hogy azt ugy kell magyarázni, mint a
tévedő jónak látja.
Nem csoda, hogy a 18-ik század
protestáns rationalistikus tanirányában
Yan-Espennek oly sok elvbarátja akadt,
kik istápolva a rokon szellemű u j divatú
törvénykönyvek rendelményei által —
ezek közt az ausztr. át. polg. törv.
könyv is — minden positiv alapokban
szűkölködő elméletekben oly tant fejtettek ki, mely az egyházi disciplina
teljes felforgatására vezetett volna.
Ezek ugyanis körülbelül igy okoskodtak: minden okos emberről fel lehet
tenni, miszerint, ha p. o. nem tudja,
hogy a nő,kivel szövetkezik, mástól teherben van, őt magát nem akarta
elvenni; tehát az ezen minőségbeni tévedés lényeges, azért a személy azonosságára visszaható, azért a házasság
érvénytelen,vagyis felbontható. — Igy
keletkezett a lényeges és mellékes tulajdonságok megkülönböztetése, melyet
már értekezésünk 3-ik czikkében gyanúsnak nyilvánítottunk.
Azonban ezen kinövéseit az egyedül megbízható útról letért egyházi
életfegyelmi tannak tüzetesen megvizsgálni, későbbre, értekezésünk, gyakorlati szempontból tekintve, nagyobb
érdeket keltő részére tartván fen, a
tárgyunk körüli irodalmi jelentékenyebb mozzanatok folytatólagos ismertetéséhez visszatérünk.

Voltak, kik az error redundáns legkiválóbb momentumát abban keresték,
hogy a kérdéses minőség a házasságkötés egyedüli ezélját képezi. — Ezen
nézetet valják Reiffenstuel (Jus can.
Venetiis 1738. IV. tom. tit 1. §. 9. nr.
343) Spengler, Schmidt (Instit. jur.
ecel. Heidelberg 1774. II. tom. cap. II.
sect. 1. tit. 4. §. 94) és mások. — Ily
értelmezése az error redundánsnak, ha
egyes esetekben esetleg beérhetjük is
vele, de általános elvként felállitva,
legfonákabb eredményre vezet. Tegyük
fel példaképen: A-nak sürgős szüksége
van pénzre; ismeri B-t, mint vagyonos
sőt igen gazdag nőt és elveszi azon
határozott, talán nyiltan be is vallott
egyedüli czélból, hogy pénzre szert
tegyen. Ezen házasságot, hacsak a gazdagság feltételképen világosan ki nem
volt kötve, minden egyházi biró megtámadhatlannak fogja Ítélni, ha az egybekelés után a nőnek teljes vagyontalansága jönne is napvilágra, holott
Reiffenstuel és a többiek felfogásához
ragaszkodva kénytelenek lennénk azt
tévely miatt megsemmisithetőnek nyilvánitani.
Ezen, megvallom talán kelleténél
kissé hosszabbra nyújtott szemle után
már is attól kell tartanom, hogy fejtegetéseimet sokan inkább untatóknak
fogják találni, mitsem elég tanulságosaknak és érdemeseknek arra, hogy
türelmöket e soroktól meg ne vonják.
— Ez ugyan elég baj még jogászra
nézve is, kitől pedig ugy sem vár senki
valami mulattató olvasmányt; hiszen
az ő tudományánál nem ismerünk prosaikusabbat a világon!
De hiába; tárgyunk természete ugy
hozza magával, hogy inkább meg kell
küzdenünk e kellemetlen esélylyel,
semhogy előterjesztésünk kikerekitését
feláldozva elhatározhatnék magunkat,
a jelenleg élő kitűnőbb jogtudósok

igyekezeteiről is szót nem tenni. — De
kötelességünknek ismerjük lehető rövidségre törekedni; és ezért a sok közül csak egy jogtudóst választunk ki,
kinek deductióit tüzetesen közölve, a
többire kivonatosan utalunk.
Daller Boldizsár ekként tárgyalja
a személybeni tévedés két nemét (id.
m. 20—21 lap): Egy személy ismeretéhez két uton juthatunk; a látérzék
segitségével, midőn a személy képét
elménk határozott kinyomatban elsaj á t í t j a , midőn egyes tulajdonságok,
melyek a személy ismeretének lehetnének közvetítői, tekintetbe nem jöhetnek ; — vagy a személy ismeretét képzelő tehetségünk szerzi meg. Elménk
ekkor a megismerés keletkezési folyamában a logikai egymásután törvényéhez lévén kötve, soha sem szerzi meg
nekünk valamely dolog vagy személy
képét azonnali rögtönséggel, in uno
ictu et actu, tökéletesen, bevégzetten,
hanem csak összetevőleges működés
utján egyes ismérvekből az egésznek
képet alkotva. — Egyes ismérvek és
tulajdonságok tehát egy személy képét
közvetíthetik megismerésünk számára,
de egyszerre azt nem adhatják. Minthogy már az ember nem csak egyénileg hanem mint több hasonnemü lények
fajának egy példányaként is létezik,
mindenkinek egyrészt oly tulajdonokkal kell birnia, mik őt másokkal közösen illetvén, ezektőli megkülönböztetésére nem alkalmasak; másrészt pedig
több vagy legalább egy oly tulajdonnal
is, mely által minden többi ember közül kiválik, ezen tulajdonságban kivüle
létező minden ember szűkölködvén. A
házasság egyénileg meghatározott emberrel köttetik, miből következik, hogy
midőn valakit csupán tulajdonai tekintetéből veszünk el, akaratunk oly minőségre kell, hogy czélozzon, mely a
másik félt egyénileg meghatározott sze-

mélylyé teszi; ha pedig ezen minőségben tévednénk, a dologból önként
foly, hogy ezen tévedés a személyt is
éri, mely a (minden harmadiktól megkülönböztető) tulajdonság nem létében
mintegy más személylyé átváltozik, létrejővén ekként valóságos személyöszszetévesztés.
Ily természetű tulajdonság a qualitas in personam redundáns, és az a körüli tévedés a személyre visszaható; ez
pedig kettő által tételeztetik fel:

1-ször, hogy az illető egyént eddigelé arczról ne ismertük légyen.
2-szor, hogy a másik szövetkező
házastárs ismeretét közvetitő tulajdonság annyira határozza, körülirja annak
személyiségét s fogalmi egyediségét,
miszerint annak hiányában a szövetkező társ helyett mintegy más személy
áll elé.
(Folytatása következik.)

Az őskor jogtörténelmi és nemzetközi
viszonyai.
(Laurent F. után Rakovszky J-tól.)

A történetnek megvannak saját törvényei, mint az észnek, mint a physikai természetnek. A népek a haladás törvénye
által vezérelve, hivatott végczél felé sietnek,
mely végczél az egység a változatosságban.
Ezen elv vezérli az egész teremtést, ezt
lehet b á t r a n mondani az emberiség czéljának is. A z emberek egy nagy testnek tagjai, — az emberiségnek, melyben a különféleség, a változatosság elemei a nemzetek.
A nemzetek fejlődésének munkája m é g nincs
befejezve; ha véglegesen kifejlődtek, az ellenséges viszonyok helyét összhang fogja
elfoglalni; a nemzetiségek nem fognak eltűnni, de békés egységben, összetartásban
szervezkedni.
A történelem színpadán először feltűnő
népek egymástól elszigetelten, elkülönzötten élnek. A harczias népfajok hivatása az
embereket összegyűjteni, megteremteni a
nemzetiségeket s előkészíteni jövendő szövetkezésüket; mig a kereskedelem hivatása
e nemzeteket egyesíteni.
Róma átalános birodalma nem szolgálhat az egység mintájául. A római uralom
csak előkészítő mű, melyet a keresztyénség
megjelenése igazol.
A keresztyénségben megvan az egység
magva, de avallás nem bir elég hatalommal,
hogy azt a polgári életben szervezze. Az
átalános birodalom eszméje túlélte Róma

bukását, s a pápaság mellett emelkedik a
császárság. Egy Isten, egy pápa, egy császár! ez a keresztyénség által felfogott egység legmagasb kifejezése.
A középkor egysége csak látszólagos; a
hűbériség kötelékei elégtelenek, hogy az
ellenséges elemeket egyesítsék. A külön államok kimenekülnek a császárság főuraima
alól, de a fejetlenség a jövő egység előkészítő munkáját, a nemzetiségek
fejlődését
rejti magában.
A bölcsészet előkészíti a
forradalmat,
mely békét ígér s egy uj korszakot nyit
meg. Az utópisták a népek szövetkezését
hirdetik, mely utópia eszményképét a századok lassú, de folytonos haladása valósitni
fogja.
A z emberiségnek e czél felé való haladásában az őskor hivatása csak előkészítő lehetett, s valóban az is volt, előkészítvén az
embereket a keresztyénség elveire, az általa
h i r d e t e t t egységre.
A z őskor főjellemvonásainak egyike az
elszigeteltség. Minden nemzet, midőn a világ
szinpadára lép, elkülönzött életet él, egyik
a másikat alig ismeri. De ez elszigeteltségnek meg kell szűnnie, mert az emberiség
czélja az egység, a szövetkezés, s a történelem nem egyéb, mint fokozatos haladás e
czél, ez eszmény felé. E mérhetlen munkában minden kornak megvan saját feladata, s

a történteket átalános szempontból tekintve,
azt állithatjuk, hogy az Őskor munkálódásainak czélja az evangelium uralmának előkészítése volt.
Az őskor a keresztyénséggel végződött,
s a keresztyén vallás volt az első, mely követelte, hogy átalánosnak tekintessék; öszszefűzve az egész világon a lelkeket, s ezáltal az emberi nem u j szervezetének, az
egységnek magvát hordva méhében, mert a
vallási egységből fog fejlődni a politikai
egység.
H a tehát az őskor feladata volt a keresztyénséget, a jövő egységet előkészitni, kellett, hogy ennek alapját a népek közti öszszeköttetés által megvesse. Az embereket
főleg a meggyőződés és eszmék közössége
fűzi egymáshoz, de a szellemi viszony létezlietése feltételezi az előbbi anyagi érintkezést, melyet ismét a kölcsönös szükség idéz
elő; de ez anyagi érintkezés, a kereskedelmi
közlekedés hasonlag feltételezi, hogy a nemzetek már előbb ismerjék meg egymást, hogy
gondolkozásuk látköre túlszárnyalja bölcsőj ü k szűk határait, s e czél elérésére a gondviselés az emberek szenvedélyeit használta
fel, s az erőszakot az egység és béke előkészítőjévé tette. E szerint az eszközök, melyek az ősvilágot a keresztyénségre előkészitették: a harcz, kereskedelem és gondolkozásmód.
A gondolkozásmód és meggyőződés a
vallás- és bölcsészetben nyilatkozik. Azon
vallási rendszerek, melyeknek befolyása
máig is észrevehető, keleten támadtak. Keleten tűntek fel a legrégibb korban Mózes,
Zoroaster, Brahma és Buddha nagy alakjai.
Elveik nem elszigetelten, de a népek származási és rokonsági viszonyaihoz hasonlóan
fejlődtek és terjedtek. A keleti szellemhez
leginkább ragaszkodó brahrnanismus gyenge
befolyással volt a nyugati világra, de méhéből egy hatalmas felekezet támadt, mely
meglepően közelit a keresztyén valláshoz, s
ez a buddhaismus, mely mintegy szellemi
kapcsot képez Ázsia és Európa közt. E két
világ közt találjuk a titokteljes Egyiptust,
melyben az őskor minden vallási és bölcsészeti nézete találkozott. Ott találjuk a választott nép élén Mózest; oda jutottak hódítás utján Perzsia mágusai, s a görög
eszmék Sándor kíséretében hatoltak oda.

de a görög szellem függetlenül fejleszté ki
az idegenektől kapott csirát, s tudott kebeléből egy Pythagorást, egy Sokratest és egy
Platót teremteni. A bölcsészet, hanyatlásának korszakában vallásossá vált, 8 a keleti
tanok felé fordult, mig ismét a vallások a
bölcsészet befolyásának hódoltak. A bölcsészeti tanok és vallási elvek ez összevegyülése a világra átalános várakozást árasztott,
melynek végre Krisztus eljövetele felelt meg.
A keresztyénség egyesitette m a g á b a n
az ősi tudományt, s egyszersmind u j jövőt
is tárt fel az emberiség előtt. K r i s z t u s és
apostolai egy társadalmi és politikai újjáalakulás alapját vetették meg, s a gondvilés a régi népeket egy egyedüli uralom alá
egyesítve, előkészité útjokat.
Ez a harcz és hóditások műve volt.
„Nemo vir magnus sine aliquo afflatu di~
vino unquam fűit", mondja Ciceró, s e szavait leginkább alkalmazhatjuk az őskor
hóditóira, kik bizonyos gondviselésszerű
küldetéssel birtak; legnagyobbjaik ennek
öntudatában voltak, mig mások ismét eszközök voltak Isten kezében, de mindannyian
az emberiség egységének n a g y munkáján
fáradoztak. Ázsia nomád népei képezték első
szemét azon láncznak, mely Európát a kelettel összefűzte. Az assyriak által kezdett
müvet a perzsák folytatták, kiknek nagy
királyai elsők nyilvánították azon v á g y u k a t ,
hogy mindenekfelett akarnak uralkodni.
De e czélt nem tudták elérni, s törekvésüket örökölte Nagy Sándor, ki az egész
világot meg akarta hódítani, hogy annak
lakosaiból egyetlenegy családot alkosson,
egy családot, melyben nincs görög és barbár, melyben mindnyájan testvérek, barátok.
Nem-e a Krisztus által hirdetendő testvériség visszfénye ez?
Az átalános birodalom eszméjét N a g y
Sándor azon népnek hagyományozta, melyet
a költők jogosan neveztek királyi népnek
(„populus l a t e r e x " V i r g . ; „populus imper á t o r " Tacit.), mert birt azon k i t a r t á s - és
nagyravágyással, mely minden királyi fajnak oly jellemző tulajdona. Az ősi világ
igen nagy részét egyesitették Kóma törvényei.
Az egyesülésre vezető másik elem volt
a kereskedés- A tyrusi lobogó meglátogatta
észak tengereit, Ázsia partjait és az indiai
Göröghon eredete is keleten gyökerezik, oczeánt. Tyrus kalandos szellemét Carthagó

örökölte, melynek bukása után Alexandria
lőn helyettese, hol a görög-római világnak
nemcsak áruczikkei, de értelmisége is összpontosultak.
Es most tekintsük, mily módon haladt
az őskor az emberiség czélja felé.
Isten akarata az emberiségre nézve a
változatosság az egységben. A természet
minden tüneményeiben látjuk, mint fejlődik
ugyanazon lényeges alapon avéghetlen változatosság; szintigy az emberiség, mely lényegben egy,—különböző szellemmel megáldott nemzetekre oszlik. Ieten akarta igy,
mert az emberi nem rendeltetése csak a különféle tehetségeknek összhangzó együtthatása által érheti czélját. Ki van ez isteni
akarat fejezve a különböző éghajlatok, a
különböző nyelvek által. De valamint az
éghajlatok egy föld részei, valamint a nyelvek alapszabályai ugyanazok:
ugy az emberi nem is egy és különféle egyszersmind.
Ez az alapelv, mely a népek viszonyait vezérli, melyet azonban az őskor félreismert,
minden népet egy egyöntetű uralomban akarván egyesiteni. Legszembetűnőbb ez a perzsák törekvéseinél; Nagy Sándor terve már

helyesebb, de ezt is felülmulta a római császárság által előidézett egység. E z volt az
őskori átalános birodalmak műve. A politikai egység előkészitette a népeket az erkölcsi egységre. A római birodalom romjain
emelkedett a keresztyénség, mely hosszú
küzdelmek után végre be kezdé látni rendeltetésének czélját: az egységet a változatosságban, az átalános szövetkezést.
Tehát az Őskor hivatása volt előkészitni
a keresztyénség ú t j á t , megvetni a népek
jövendő szövetkezésének alapját, s ezen
szempontból fogjuk méltányolni az ősi népek
népjogát és nemzetközi viszonyait; az őskor
munkálódását csak előkészítőnek tekintve s
nem egyezve meg azon sokáig hitelre találó
magasztalásokkal, melyek a keleti bölcseséget, Athén, S p a r t a és Róma köztársaságait felülmulhatlanoknak találták. Az aranykort nem a múltban, de a jövőben kell
keresnünk, valamint a meglett férfi eszményét nem fogjuk annak gyermekkorában fellelni, de igenis lényegileg a gyermekben a
férfi tulajdonságait és jellemvonásait.
(Vége következik.)

,si terem.
16. Haszonbéri szerződés azon esetben,
ha a bérbeadó csőd alá esik,
érvényességében
fennáll ugyan, de a haszonbérlő köteles, —
habár a haszonbér-összeget
már több évekre
előre kifizette volna is, — a befolyandó haszonbéri jövedelmeket
az előtte betáblázott
követelések erejéig a csődtömegnek
kiszolgál-j V
tatni.

Tényállás.
Z. M. ellen sz. kir. Pest városa törvényszéke előtt a csőd 1865. évi márcz. 24-én megnyittatván, a csődtömeg leltározása alkalmával bukottnak váczi-uton 8. sz. alatt fekvő
háza a tömeg részére összeiratott; a tömeggondnoknak a ház jövedelmeibei
bevezetését
azonban a leltározó tanácsos elmellőzte, azon
okon, mert a ház jövedelmezése, — a bukott
iratai között talált és a telekkönyvbe is betáblázott szerződés szerint, — G. J - n a k 21,000
ftnyi követelése fejében 1864 évi sz. Jakabnapkor három évre a bukott által átadatott.

A kiküldö'tt leltározó tanácsosnak jelentése és a tömeggondnoknak előterjesztése
folytán azonban sz. kir. Pest város törvényszéke, mint csődbíróság — tekintetbe vévén,
hogy G. J . szerződését, a ház becsértékét
jóval túlhaladó betáblázott követelések előzik meg, melyek a közbejött csődületi eljárásnál fogva az ideigl. törv. szabály IV. 7.
§-a értelmében a betáblázással terhelt vagyonból és annak csődületi jövedelmeiből
betáblázási elsőségeik szerint előlegesen kielégitendők; tekintve t o v á b b á , hogy az
ideigl. törv. szabály 156. §-a által érvényben hagyott osztrák polg. törvénykönyv
457. és 1102. §§-ai, ugy az 1863-ik évi jun.
24-én kibocsátott udvari rendelet 5. és 6-ik
pontjai értelménél fogva, a betáblázott hitelezők zálogjogai a jószág f ü g g ő hasznaira is
kiterjesztetvén, azoknak elidegenitése az
elsőbbséggel biró jelzálogos hitelezőknek
sérelmére nem válhatik: — a G . J . szerződéséből támadható igények törvényes utoni

egyenesen és közvetlen illető jövedelemként,
eszközlött letiltása azonban a csődleltárba
felvétele és a bérleti háznak a csődtömeggondnok kezelése alá a d á s a , — a felperes
főbérlőnek birtokbani jogtalan és tettleges
háborgatása mínémüségét öltvén m a g á r a :
sz. kir. P e s t városa polg. törvényszéke fennidézett végzését és az annak nyomán foganatositott letiltást megszüntetni és felperes
bérlőt jogszerű jövedelmeinek élvezetébe
visszahelyezni kellett, a nélkül azonban, hogy
a csődtömeg képviselősége elől — a mennyiben ez, az elsőbiróság által, végzésének igazolására felhozott törvények, jelesen az
országbírói szabályok 156. és az ált. polg. t.
k. 457. és 1102. §§-ai alapján, a felperes főbérlő ellen, általa lett haszonbéri előlegezésekre vonatkozólag vagy bármi más jogcziin
alatt jogokat támaszthatni netalán vélne, —
ezen jogainak az illetékes biróság előtti
érvényesítésére nézve, a törvényes ut elzárattatnék.
A kir. hétszemélyes tábla a csődtömeggondnok által közbevetett folyamodás következtében, — tekintve, hogy a jelen csődtöindokoknál fogva:
meg kiegészítését s illetőleg igényt képező
A kérdésben lévő haszonbérleti szerző- ügyet rendes tárgyalás és igy G. J . és a
dés, — habár nem szolgabíró és esküdt, csődperügyelő kellő meghallgatása nélkül
hanem csak két tanú előtt köttetett is az eldönteni nem lehet, az elsőbiróság
végzémeg, daczára a bérbeadó ellen kiütött csőd- sét, az annak alapján eszközlött
letiltással
nek, a szerződésben megállapított időre ki- együtt, valamint a váltófeltszéki
végzést is,
terjesztendő volt azért, mert az aláirt ta- az 1865-ik évi julius 25-én 353. sz. hozott
nuknak különben is teljes bizonyítékához, határozatánál fogva feloldotta és az első binemcsak a szerződésnek keletkezése után 14 róságot odautasitotta, hogy törvényszerű
napra, a csődöt pedig 10 hónappal megelő- tárgyalást rendelvén,és mind G. J-át, mind
zőleg történt bekeblezése és az illető tör- a csődperügyelőt kellőleg kihallgatván, azon
vényhatóságnál bemutatása, sőt a felperes kérdést: hogy a kérdéses ház után járó jövebérlőnek az általa kibérlett házban hivata- delmekre nézve a beszedési jog kit illet ? szalos bevezetése is hozzájárulván, e szerződés bályszerüleg vitassa meg és a
kifjlendökmindazon feltételeknek megfelel, melyekhez höz képest ujabb határozatot hozzon.
az 1840: 22. t. czikknek — az országbírói
Ezen kir. hétszemélyes táblai határozat
szabályok által hatályában fenhagyott, 37. következtében, sz. kir. P e s t városa tvszéke
§-a, ahaszonbéri szerződéseknek csődületese- a felek meghallgatása u t á n az 1865-ik évi
tére is fenmaradásukat köti. — Minélfogva 47,699. sz. a. hozott végzésével G. J - á t —
a szóban lévő ház hel)iségei után folyólag a kérdéses ház albérlőitől járó bérek beszejáró bérleteknek, az ez időszerinti bérlőknél dési j o g á b a visszahelyeztette és tömeggond— kik közvetlen viszonyba, a csőd kiütése nokot igényeinek érvényesítése tekintetében
után is, egyedül felperes, mint azontulra is a rendes per útjára utasitotta; a kir. vdltörvényszerű főbérlővel állanak; — rövid tófeltszék pedig a tömeggondnok által közbeuton és nem is a felperes főbérlő elleni kö- vetett felfolyamodás folytán, az 1866-ik évi
vetelésnek — más kielégítési alapnak elő- február 21-én 340. sz. a. hozott
határozatálegesen kimutatott hiányánál fogva bizto- nál fogva sz. kir. Pest városa
tvszékének
sítása szempontjából, hanem a csődtömeget fentebbi végzését
helybenhagyta.

érvényesítéséig,— 1865-ik évi aprilhó 12-én
19,332. szám alatt hozott végzésével a tömeghez összeirt háznak a csöd ideje alatti
jövedelmeit is, leltároztatni
és lezároltatni
rendelte.
Az ekként foganatosított eljárás következtében haszonbérlő G. J . — a ház jövedelmeihez való igényét s tiltakozását bejelentette, egyszersmind pedig a fentebbi végzés
ellen semmiségi panaszt nyújtott be.
A kir. váltófeltörvényszék
ezen semmiségi
panasz folytán az 1865-ik évi május 10-én
2115. sz. a. hozott végzése szerint, folyamodó
kérelmének helyt a d v a , sz. kir. P e s t város
törvényszéke fennidézett végzését és az ennek
alapján foganatosított eljárást, mely szerint
bukott Z. M. nevére irt háznak jövedelmei a
csődtömeg részére letiltattak, illetőleg leltároztattak, megszüntette, — a G. J . és Z. M.
közt kötött haszonbéri szerződést tovább
is teljes erejében fentartotta, a tömeggondnokot pedig vélt jogainak érvényesítésével
az illető törvény útjára utasította, a következő

A csödperügyelö által ezen feltörvény széki
végzés ellen közbevetett semmiségi panaszszal
összekötött felfolyamodás
következtében,
a
fmlgu kir. hétsz. tábla a jelen, mint a telekkönyvvel összefüggő ügyet az ideigl. törv. szab.
153. §-a rendeletéhez képest
harmadbiróságilag vizsgálat alá vévén, az 1866. évi május
18-ik napján 203. sz. a. az alsó birósági végzések megváltoztatásával azt határozta: hogy
Gr. J . a közte és Z. M. közt 1864. évi május
27-én létrejött haszonbéri szerződés lejártáig,
a kérdéses ház haszonbéri birtokában a csődtömeg irányában meghagyatik u g y a n , de
a nevezett asszony köteleztetik a csőd
kiütése napjától, vagyis 1865-ik évi márczius 24-ik napjától fogva, a szerződésileg kikötött évenkénti 7000 forint házbért a jelzálogos csődtömegnek végrehajtás
terhe alatt pontosan megfizetni; következésképen ezen 7000 forintnyi évenkénti
házbér a csőd kiütése napjától a csődtömeget illeti. — Egyébiránt Gr. J - n a k megengedtetik, hogy, a mennyiben az által, miszerint a csőd kiütése napjától a szerződés
lejártáig a házbért, vagyis haszonbért a
csődtömegnek fizetendi, a Z-nak már előre
kifizetett pénzére nézve rövidséget szenvedne
és előlegezett pénzét a közvetlen házbér szedése által be nem venné, — e részbeni, de
csak a csőd kiütése napjától a szerződési idő
lejártáig terjedhető keresetét, a csődtömeg
ellen utólag is bejelenthesse.
Mert: A G. J . és Z. M. közt l é t r e j ö t t
haszonbéri szerződés a törvényszabta kellékeknek megfelel; habár tehát annak lejárta
előtt a szerződő felek egyike Z. M. csőd alá
jutott is: azon szerződés mégis, az 1 8 4 0 :
évi 22. t. cz. 37-ik §-a szerint a haszonbérre

nézve annálinkább hatályban marad, mert
hogy rosz hiszemüleg köttetett volna, az
ügyiratokból ki nem tűnik; ugyanazért
minthogy a j e l e n igényügyben a kérdéses
szerződés érvényessége csak a csődtömeg
által lett megtámadva, G. J - n a k a ház haszonbéri birtokábóli ki nem mozdithatása ezú t t a l csak annak irányában volt kimondandó.
Miután azonban az ideigl. törv. szab.
156. §-a által, az ausztr. polg. t. könyvnek
a telekkönyvi rendszerrel egybefüggő határozatai hatályukban fentartva vannak, az
érintett polg. t. könyv 457. §-a szerint pedig a kérdéses szerződésnek bekebleztetését megelőző jelzálogos hitelezőknek mind
m a g á r a a házra, mind annak a csőd kiütésekor még le nem j á r t és be nem szedett
jövedelmeire, vagyis a jelen esetben a haszonbéri illetékre m é g az ideigl. törv. szabályokban foglalt, a csődtörvényre vonatkozó
különös határozatok 9-ik §-hoz képest is
kétségtelen zálogjoguk van: ez okból a
szerződésben foglalt azon ténykörülmény,
— hogy G. J . a ház három évi hasznát
21,000 ftban Z. M-nak előre kifizette, — az
érintett jelzálogos hitelezők zálogjogát a
telekkönyvi rendelet 53. §-a és az ausztriai
ptk. 1102. §-a szerint m e g nem röviditheti.
— Miután tehát Z. M . ellen a szerződés lejárta előtt a csőd elrendeltetett, és ezáltal
mind a ház, mind annak a csőd kiütésekor
még le nem járt jövedelmei a jelzálogos hitelezőket törvényesen i l l e t i k : annálfogva
G. J . a csőd kiütése napjától fogva a szerződési házbért a csődtömegnek köteles fizetni.
Közli Szeniczey
Gusztáv,
kir- yáltófeltszéki hiró.

Különfélék.
— (Válasz egy „néhány szódra K. urnák.) A „Jogtudományi H e t i l a p " 32-dik
száma „néhány s z ó t " hozott K . úrtól, mely
lapunkat s annak különösen ,,a polgári törvénykezés elvei" czimü czikksorozatát valótlan ráfogásokkal támadja meg. Már maga
azon körülmény rosz czélzatot á r u l el, hogy
az érintett czikket a pesti kereskedelmi
grémium népszerűtlen emlékiratával hozza
kapcsolatba, melyről pedig lapunk csupán

annyiban vett egy alkalommal tudomást,
hogy a „Politikai Hetilap" megrovását magáévá tevén, nemzetellenes cosmopoliticitímusáért elitélte. (lásd lapunk 28. számát.)
A „polg. törvénykezési elvei"nek 24-dik
pontjában, mit K . ur az emberiség jogaira
nézve sérelmesnek lát, szükségessége és indokolása van kimondva annak, hogy az ember eredeti jogaiból származtatható jogok
meghatároztassanak, a jogok és kötelezett-

ségek pontosan kijelöltessenek, — szóval, szerződések megkötésénél megkívántató,
hogy polgári törvénykönyv készíttessék. T a - mind bel- mind külkelléket ismerik; világos,
gadhatja-e ezt K. u r ? Nem régi óhajtása határozott fogalmazási képességgel birnak,
már e nemzetnek, hogy rendszeres törvény- s ennélfogva alkalmasak arra, hogy az áltakönyvvel birjon? Nem mondotta ki az 1848. luk fogalmazandó szerződések a szerződő
évi országgyűlés a polgári törvénykönyv felek akaratának hű tolmácsai legyenek, és
szükségét, s az 1865 — 66. évi országgyűlés a törvény ez iránti rendeletének megfelelnem karolta fel annyi buzgalommal a ha- vén, peres kérdésre alkalmat szolgáltató
gyományos szent kötelességet? Mi lenne minden kétséget eltávolítsanak." É s végül,
sorsa az államnak, mely a jogok és viszo- zárjel k ö z t : ,,közjegyzöség,
hiteles
helyek,
nyok meghatározásában minden törvényt hatóságok
előtt létrehozandó
szerződések,
nélkülözve, az egyeseknek korlátlan hatal- végrendeletek
mat engedne?
í m e a 29-ik pont. ítéljen az elfogulatlan
H a pedig a 24-dik pontban csupán azon olvasó, lehet-e ember a világon, ki ezen
kifejezést véli megrovandónak, ,,hogy az ere- elvből azt olvasná ki, mit K . ur, kimagyadeti jogokból származtatható jogok megha- rázhatlan okból, ráfogott? Tagadhatja-e K .
tároztassanak," — és e meghatározást, mint ur, hogy az államnak kötelessége, polgáraialább okoskodik, — egyenlőnek tekinti azzal, nak, — főleg a kiket roszakarat és t u d a t l a n hogy „az ember az állami főhatalom teremt- ság félrevezethet, — érdekeiről a perenküli
ményévé silányuljon": — akkor K . u r e eljárás eseteiben is gondoskodni ? T a g a d h a t czikknek még nyelvtani értelmét sem fogta ja-e, hogy hiteles helyek és
közhatóságok,
fel. Meghatározás nem egy jelentőségű a melyeket a 29-ik pont névszerint megemlít,
teremtéssel. A csillagász meghatározza a s melyek a szerződéseket és végrendeleteföld útját, a nap távolságát, a bolygók rend- ket közhitelesség pecsétje alatt felvették és
szerét: de nem teremti azokat. A törvény- megőrizték, — hazánkban kezdettől fogva
hozás meghatározza, melyek az eredeti, folyvást léteztek ; hogy e jogot a közhatósámelyek a szerzett jogok, és a melyek ezek- gok maiglan is gyakorolják? Nem ismerné
ből származnak; meddig terjed a jog, hol azon számtalan régibb törvényeket, melyek
kezdődik a kötelezettség; de nem teremti az a közokmányok felvételét s kellékeit szabáős jogot, — és ezt a megtámadott czikk sem lyozzák; nem az orszb. szabály elvek V I I I .
mondja sehol.
fejezetét (B.), mely a hiteles helyeket fennValótlan ráfogásnak nyilvánitjuk külö- állóknak mondotta ki? Nem vette tudománösen azon állítását K . urnák, mintha a sul, hogy az 1865—66. évi országgyűlés
kérdéses czikk 29-ik pontja a közjegyzösé- codificationalis bizottmánya, teendői közt a
geknek oly értelembeni felállítását,
mint az hiteles helyek rendezését is kitűzte ? Honnan
1860. évben hazánkban létezett,—tűzte
volna tehát a merész állítás, hogy ez elvet a nemki a főhatalom egyik elvi kötelességének. A zet elitélte volna?
megtámadott czikk semmi mást nem tett,
H o g y a 29-ik pont, a nálunk ismeretes
mint az elmélet legnagyobb átalánosságában hiteles helyek és közhatóságok mellett a
a perenküli eljárást különböztette meg a közjegyzőséget is megemlíti: onnan van,
törvénykezési eljárástól, s az állam főhata- mert az értekezés ezen elméleti része az átalom figyelmét a perenküli jogügyletek fel- lános törvényhozás szempontjából ismerteti
vételének hitelére hívja fel, oly czélból, hogy a jogrendszereket, s mert a czikknek eddig
a jog- és írástudatlanok érdekei megovassa- közlött egész sorozata csupán oda irányul,
nak, s a perek száma kevesbittessék. A 29. hogy leírja azt, a mi létezik, s nem, hogy
pont, — hogy maga a czikk védje magát, — javasoljon valamit; — hogy pedig a közszó szerint igy folytatja: ,,a támadható pe- jegyzöség intézménye csakugyan létezik, s
reknek lehetőlegi meggátlása s igy a j o g - hazánkon kivül majdnem minden művelt
biztonságnak megszilárdítása tekintetéből államban f e n n á l l : ezt senki sem tagadhatja.
czélszerüleg cselekszik az állami főhatalom,
Ugyanazon szerzőtől, kinek tollából a
ha ugy rendelkezhetik, miszerint a szerződé- megtámadott czikk folyt, egy igen kitűnő
sek nyilvános hatóság vagy oly személyek munkát birunk, e czim a l a t t : „Büntetésjogi
előtt köttessenek, kik a törvényt és t e h á t a elméletek és a halálbüntetés" (1843.). Szerző

intézmény; ismeretes már N a g y Károly ide
jéből, fejlesztve később I X . L a j o s , majd I V .
Henrik alatt, s véglegesen szabályozva az
1803. márcz. 16-án kelt törvény („Des notaires et des actes notariés," és „régime du
notariat") által. A közjegyzőség annyira
nem osztrák intézmény, hogy midőn Napoleon a meghóditott olasz tartományokba
1806. jun. 17-én közjegyzői rendtartást vitt
be: arról az osztrák kormány tudni sem
akart, s nem előbb, mint 1850. szept. 29-én
fogadta el a franczia és némely német államok emez intézményét. Ellenben Magyarország régtől fogva ismerte már a protonotariusokat, a hiteles helyeket, a közhatóságok
jegyzőit, az ország nagybiráit s azok itélőmestereit, a táblai s legújabban a váltójegyzőket, mint oly hivatalos hitelességű személyeket, kik a perenküli ügyletek felvételére
azon czélból voltak hivatva, mely a 29-ik
pontban emlittetik. Mi tehát azon intézmény
gyakorlatában, mit nálunk hiteles helynek s
külföldön közjegyzoségnek neveznek, —
századokkal megelőztük az osztrák törvényhozást. É p igy voltak Frankhonban a jegyzőségnek különböző nemei: a jegyzők
tabelliók, a „ g u a r d e notes" stb., melyeket
I V . Henrik 1597-ben egy intézményben
egyesitett. I g y várjuk mi is a jelen vagy
későbbi törvényhozástól, hogy eddig divatozott módjait a közokmányok felvételének
egy, akármily név alatt — de állandósított
s egységes intézményben öszpontositja.
Még azon átalános meghatározást sem
hagyja érintetlenül K. ur, melylyel szerzőnk
a rendészet tevékenységét kitünteti. Túlságosan elfogult ész állitásainak tekinti azt,
hogy jogainkat nemcsak eszes, hanem észnélküli lények is veszélyeztetik. Miket ért
szerzőnk ez utóbbiak a l a t t : fentebb a 21-ik
pontban névszerint is megemliti. Es váljon
tagadhatja-e K. ur, hogy a ragadozó állatok
és elemi csapások efféle jogakadályokat képeznek! nem érezte a májusi fagy hidegét,
nem hallja az éhezők jajjait, nem látott még
pusztitó ragályt, mely emberek vagy állatok
közt dul, nem pusztitó elemeket, melyek
semmivé teszik a munka gyömölcseit? Nem
látná be K . ur, hogy ily országos vész előtt
egyes ember egy porszem csupán, s hogy
ott az egész nemzetnek és hatalmának kell,
a mennyire emberileg lehető, jótékony egyA közjegyzőség par excellence, franczia letek, takarékmagtárak, kényszerszabályok,

a történeti részben a halálbüntetésnek számtalan nemeit ismerteti különböző népeknél s
különböző időkből. Es mégis mindez ideig
senki sem j ö t t azon gondolatra, hogy ezáltal szerző a büntetések amaz irtózatos nemeit raeghonositani akarta volna. Már pedig
K . ur okoskodása ily furfangos következtetéstől egy hajszálnyival sem különbözik.
Még csak ezentúl várjuk tehát, a czikk
érdemes irója az eddig kifejtett elméleti
szabályokat hogy és mikép viszi át a gyakorlatba. Addig még az is kérdés, váljon a
törvénykezés elveiről értekezendő, kiterjeszkedik-e a perenküli eljárásra s névszerint a
hiteles helyekre; s ha i g e n : a közjegyzőség,
hiteles helyek és közhatóságok intézményei
közöl melyiket fogja választani, — és végre,
ha az elsőt ajánlaná, oly értelemben vélné-e
azt meghonositandónak, mint 1860-ik évben
létezett? mindezekről eddig szó sem volt a
czikkben, — és K. ur, hallatlan merész ráfogással, a jogtud. hetilap 250-ik lapján már
kimondotta, — nem azt, mit fog talán kitűzni szerzőnk a törvényhozás kötelességének, h a n e m : hogy a közjegyzoségnek oly
értelemben (?) felállítását, mint az, 1860-ik
évben hazánkban fennállott (??), a 29-ik
pontban már ki is tűzte (!!!).
Azonban tegyük fel, hogy szerzőnk a
közjegyzőségi intézményt czélszerünek tekintené : mi köze ehhez K . urnák! Az
1848-ik évi magyar minisztérium jogtudomány és alkotmányos szabad törekvések tekintetében egy lépéssel sem állt hátrább K .
u r n á i ; — s mindamellett, a mint tudjuk, a
közjegyzőségi intézmény már figyelme tárgya volt. A jelen országgyűlés sem fogja
magát K . úrtól sem tudomány, sem szabadelvűséig tekintetében megszégyenittetni engedni; mindamellett a hiteles helyek rendezését, mint már emiitők, felvette munkálatai
közé. Gondolná talán K . ur, hogy az országgyülés a hiteles helyek alatt ama régi
jámbor szerzeteseket értette? s hogy a feleket ezután is a sz. Adorjáni vagy sz. Benedeki atyákhoz fogja utasitani ? Ezt ugyan
sem az atyák, sem a gyermekek meg nem
köszönnék. Majd fog szervezni valamit közjegyzőség, közhatóság, hiteles hely vagy
más név alatt, egy vagy több személyekből,
— de valamit bizonyosan, és az eddigi conventeket épen nem.

adományok gyűjtése, szóval minden eszközök által segiteni? Nem tudná, hogy az Ínségnek minden egyes áldozata egy-egy élő
követelés az államhatalom ellen, mely elől
kitérnie nem szabad ? A magyar alkotmányos megyék értették és teljesítették mindig a közrendészet nemes kötelmeit. U g y
hiszszük, K . ur bizonyosan fogja ismerni a
jelen rendszert, valamint azt is, hogy municipális önkormányzat jelenleg egészen más
okból nem létezik, mint azon okból, mert a
czikk irója szükségesnek látja a polgári törvénykönyv létezését. (V. ö. 251. lap.)
Összevetve most már a K . ur észrevételeit, — kezdetében, hol lapunkat igaztalan
gyanúval terheli, és végül, hol ekkép nyilatkozik, 1 —„Hyek Q) a jogi téren tett ujabb
mozzanatok akkor, midőn hazánk
fővárosában három jogtudományi szaklap működik
és tovább: „hogy ha igy haladunk, magunk
rántjuk le fejeinkről a babért" stb.: az olvasó azon nem eléggé titkolt szándékot látja
e végletek alatt elrejtve, hogy talán K . ur
voltaképen e lapnak létele ellen indit háborút.
H a ez igaz, uram, akkor ön nem helyes
u t a t választott. A férfias erő gyilok helyett
kardot, a h i g g a d t bíráló gyanúsítás helyett
tudományos érveket használ. Használja ön
ez utóbbiakat. Mutassa ki, hogy a „ J o g t u d o mányi Közlöny" szerkesztőjében nincs buzgalom, munkatársaiban nincs képesség, czikkeiben nincs tudomány, hogy tehát e lap
fölösleges; a szabad verseny mindenkinek
nyitva áll: legyen ön szorgalmasabb, képesebb, mint mi; irjon tudományosabb és szebb
czikkeket, mint lapunk eddig közölhetett:
és mi azonnal visszalépünk.
Lapunknak czélja nem az, hogy pusztán
csak létezzék, hanem létezik azért, hogy
munkáljon, — behatólag a jogtudomány
minden rétegeibe, s előkészitőleg az óhajtva
várt codificatióhoz; és munkál a legjobb
czélból — a tudomány és haladás czéljából,
támogatva elismert szaktudósok, megindítva
és fenntartva a kiadó és szerkesztő áldozatkészsége által. Váljon mit tettünk tehát,
hogy K . ur neheztelését vontuk magunkra?
Hiszen azon t. férfiak, kik vállalatunkat becses czikkeikkel gazdagítják, s közöttök
azon czikk irója is, melyet K. ur annyi ráfogással, sőt gunynyal illetett, — 1861-ben
és 1861 előtt már első sorban küzdöttek a
kevés, de hű bajnokok közt, kik a magyar

jogirodalomnak babért szereztek: mig K . u r
e koszorúhoz egy árva levelkével sem járult,
legalább mi sem nevével, sem munkáival
soha ez életben nem találkoztunk.
De legyen elég. Tudományos téren vitázni nyereség, — sőt a nyilvánosság czélja
abban áll, hogy eszmecserét hozzon létre s
tisztázza a fogalmakat. Oly czikkre válaszolni, mint a K . uré volt, kipótolhatlan
vesztegetése a helynek és időnek; — nekünk
pedig mindkettő felette drága.
= (A levantei kereskedés.) A Konstántínápolybán székelő legelső kereskedelmi házak egyikének, D u f o u r J - n a k , a franczia
minisztériumhoz tett jelentése szerint a tulajdonképi Törökbirodalom és E u r ó p a közötti kereskedési forgalom az utolsó 18 év
alatt a megjavított közlekedési eszközök
folytán több mint kétszeresen élénkült. Törökbirodalom és Perzsaország bevitelének
értéke 400 millió francra r u g , mind a két
ország kivitele 600 mill. fancra, az összes
levantei kivitel (azaz Törökbirodalom, s a
török uralomnak alávetett egyéb tartományok és szigetek, déli Oroszország, az aldunai tartományok, Perzsaország és túlsó
Kaukáziából) 1,900 millió frankra becsültetik. Az összes törökországi termelésnek értéke 2,500 millió francra emelkedik. A
törökországi kereskedés legnagyobb részt a
görögök (többnyire chiosiak) kezében van,
kik gyakran az ó világ legfontosabb kereskedő piaczain fióktelepekkel birnak és más
kereskedelmi házak előtt azon előnyben
vannak, miszerint bevásárlásaikat s eladásaikat közvetlenül intézhetik el. Ezen előny
igen nagy, mert minden közbenjárás ép oly
költséges, mint bizonytalan. Fióktelepek
felállítása keleten, mint ez a freiburgi selyemkelmegyárosok Metz testvérek részéről történt, csak akkor volna ajánlható, ha
a tulajdonképi kereskedelmi üzletekkel egyszersmind valamely iparos czélt lehet egybekötni. A Törökországba való európai
kivitelnek főezikkei selyemkelmék, pamutszövetek, posztó, üveg-, arany- és ezüstáruk,
ékszerek és órák. A jelenlegi kormány a
selyem helyébe mindinkább gyapjút és pamutot léptetett. Annál nagyobb előszeretet
a selyem iránt uralkodik a görög és örménynőknél. Szyriában 10,000 szövőszék áll forgásban butorselyemkelmék készítésére, melyeknek bevitele Európából még sokkal

nagyobb lehetne, ha a gyárosok a keletiek
ízlésére több figyelmet fordítanának. Angolország 1863. évben ilyen árukból 80 millió
f r a n k n y i értéket vitt be. Pamutkelmék, a
svájczi csalánszövetek (musselin) a francziaországiakkal versenyeznek és az ausztriai
posztók a belgországiakkal együtt afrancziákat többé kevésbbé kiszorították a piaczról.
Cseh- és bajorországi kristályüvegek és a
belgországi ablaküveg sikeresen versenyeznek a franczia g y á r t m á n y o k k a l , melyek
ezelőtt az egész piaczot elfoglalták. Németországi ékszeráruk Hanau, Pforzheim, Stuttg a r t és Bécs városokból a legkedveltebb fényűzési czikkek közé tartoznak, a bevitt órák
többnyire Svájczból jönnek, a gyémántokkali
kereskedést kirekesztőleg hollandiak űzik.
Az európai bevitel Törökországba magába
1863-ik évben 335 millió frankot képviselt.
Ebből esik Angolországra 130 mill. Francziaországra 90 mill., Svájczhonra 10., Németországra Ausztriával 32 mill., Hollandiára 30 mill., Olaszhonra 6 mill., Belgiomra
6 mill., Oroszországra 10 mill., Amerikára
10 mill., Görögországra 3 mill. A Perzsabirodalomba való bevitelt Dufour 66 millió
francra b e c s ü l j miből 4 / 5 angol és 1/b franczia,
svájczi és némethoni bevitelre esik.
A legfontosabb levantei kiviteli czikkekhez tartoznak: selyem, pamut, gyapjú- szőnyegek és sálok, bőrök, szőrök, gabona,
dohány, mákony, sáfrány, kosbornyák, olajmag, szeszek, rózsaolaj, b u z é r , gubacs,
masztix, tragant, viasz, szivacsok, zsiradékok, déli gyümölcs , faolaj stb. A levantei
nyers selyembeni kivitelt Dufour 114 mill.
francra becsüli. Ezen kivitelben részesültek
Törökbirodalom 72 mill., Perzsabirodalom
31 mill., túlsó Raukázia 11 millióval stb. A
levantei gyapotkivitel 1,199 millió francra,
— maga az egyiptomi 990 millió francra
becsültetik. Gyapjú- és gyapotszövetekbe a
kivitel 95 mill. francra, dohányban 28 mill.,
buzér és gubacsban 20 mill., déli gyümölcsben 31 millió, czyprusi és chiosi borokban 4 millió francra rug.
A Konstantinápoly, a Fekete-tenger s a
régi Propontis kikötői és Európa közt közle-

kedő vitorlás hajók száma 1863. évben 14,303
volt 2,848,919 tonna térfogattal. Ezekből 6176 hajó a Dardanellákon túl evezett
ki, 3750 a Fekete-tengeren, 4377 átjárta a
Bosporust, 5976 kisebb a parti hajózásra
esett. A gőzösök száma az emiitett vizeken
805 re rúgott 404,207 tonna térfogattal. A
vitorlahajózásban a görög lobogó 3 3 % , az
angol 14 % %> a z austriai 1 3 % , az orosz
4 % %> a hanzai 2 % , a svéd 1 % % , a porosz és franczia egy-egy százalékkal vett
részt. A gőzhajózásban a társaságok kivételével a brit lobogó 7 1 % , a görög 1 0 % , a
belga 6 % , a franczia 6 % , az olasz 4 % , a
torok 3 % - k a l szerepelt. A franczia Messageries imperiales-re 3 4 % , az ausztriai,
Lloydra 3 2 % , az' orosz gőzhajótársaságra
27 % és a Zarb-Hanéféle társaságra 7 %
esett.
y.
— (Kinevezéseit.) Kineveztettek : Rezey Sándor
főszolgabíró megyei tszéki ülnökké, Antonescu István alszolgabiró főszolgabiróvá a facseti járásba,
Vlád János harmadik aljegyző alszolgabiróvá a marosi kerületbe, Krahl Ignácz közigazg. iktató harmadik aljegyzővé , Farkas Károly irnok iktatóvá,
Beé Antal második telekkönyvi segéddé és Asbótli
.ádoZ/másod-pénztárnokká Krassómegyében;.Er7iar£Í
János a pinkafői szolgabírói járásban tisztb. eskütté
Vasmegyében; Hengelmüller László a m. kir. udv.
kanczellária tisztb. segédfogalmazójává; Komjáthy
Lorincz ügyvéd közigazg. tanácsnokká Kassa városában; Szentiványi Sándor tisztb. szolgabiró czimének meghagyása mellett palotai rendes eskütté Csanádmegyében; Fábián János tisztb. aljegyző alsó
járási r. eskütté Tornamégyében; Mező László Beregszász városi biró megyei másodaljegyzővé Bereghmegyében; Spech Imre t. alispán első alispánná,
Popovich Zsigmond aradi járási főszbiró másodalispánná Aradmegyében; Borbola János halála folytán Visky Károly ügyvéd tiszti alügyészszé, Ujfalussy Sándor tisztb. aljegyzővé Szathmármegyében ;
Bátor István füzéri járásbeli e s k ü d t , Klesinszky
Kálmán leköszönése folytán ugyanazsn járási szolgabiróvá Abaujmegyében ; Nyéki Németh Imre
udv. segédfogalmazó tisztb. udv. fogalmazóvá és
Huszár Adolf hivatal tiszt tisztb. segédhivataligazgatósági segéddé a m. k. udv. kanczelláriánál; felsőeőri Farkas Kálmán kir. táblai fogalmazó tisztb.
titkárrá a kir. táblánál.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

H^g* Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, augusztus 27.
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1866. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.
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Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Az ember szükségeinek nagy töme- tartalmára nézve igen sokféle lehet. E
gével áll a szabadságot és személységet viszonyok különféleségéhez képest tenélkülöző természetben, odautalva, hogy hát az illető jogtételek és szabályok is
ennek alávetésével, meghóditásával elé- különféle tartalmúak. E jogviszonyok,
gitse ki szükségeit. A természet meg- jogtételek és szabályok összege képezi
hódítása nem egészben és nagyban az u. n. dologi- vagyis vagyonjogot.
történik; csak egyes részei és terei szolA vagyonjog tehát összege azon joggálnak az emberi szükségek megnyug- intézeteknek, melyek a dolgokra, vatatására, részint elromlás, elhasználás, gyonra vonatkoznak.
részint felhasználás és megmunkálás
Ennélfogvanem lehet a vagyonjogot
által. A tér tekintetében korlátolt da- ugy tekinteni, mint a dolgokrai jogok
rabjai, részei a kiiltermészetnek, melyek összegét, hanem mint összegét azon
az ember uralma alá rendelvék, a jogviszonyoknak, elveknek és szabádolgok.
lyoknak, melyek a í'olgokra, vagyonra
A viszony, mel}ben az ember az vonatkoznak. Cí-ak ily felfogás mellett
uralma alá vetett dologhoz egyelőre lehet a birtoknak a vagyonjog elején
áll, tisztán természeti, phisicai hatalmi helv et szerezni, m i u t á n a birtok bár
viszony, mely csak az által válik a jog- a személynek a törvény által pártolt vikorhez tartozó jogviszonynyá, hogy szonya e dologhoz, de nem jog a domások tartoznak azon hatalmi viszonyt, logra, és nem olyr jog, mely a dologban
melyben bizonyos személy bizonyos do- magában g\ ökerezik.
loghoz áll, respectálni és magukat anA dolgok rendeltetése az embereknak sértésétől tartóztatni.
nek szolgálni, az emberek uralma alatt
A viszony, melyben egyes személy állni. A dolgok ezen alárendelése emközvetlenül egy dologhoz, vagy e do- beri erő alkalmazását kivánja.És mivel
log által egy harmadik személyhez áll, egyrészről az embernek ereje nem elég-

séges arra, hogy szükségéi kielégítésére
megkívántató dolgokat uralma alá vehessen : tehát egyrészről kiegyenlités
szükséges, vagyis oly dolgok, melyekkel valaki bir, de azok neki nem szükségesek, a másiknak azonban szükségesek, de azokat nem birja, egyiktől a
másiknak átadatnak. Majd az egyes
igyekszik magának mások erejét megnyerni, hogy azzal egyesülve a szerzési
akadályokat elhárithassa. Ezáltal jön
létre a vagyon és erők forgalma, egyesek más egyesekkel jogviszonyokba
lépnek, melyek abban állnak, hogy
egyik a másik érdekében tenni, teljesíteni, illetőleg mulasztani köteles. E
viszonyokat követelési jogviszonyoknak
és az ezekre vonatkozó jogintézeteket
követelések jogának nevezzük.
Az imént körülirt viszonyban az
ember, mint egyes személy áll, hatalmának hatáskörét tágitja s e téren belől szabadon és kénye szerint rendelkezik. Az egyes személy eme hatalmát
kiterjesztő viszonyok teszik a vagyont,
és a vagyonra vonatkozó jogintézetek
összege képezi a vagyonjogot (Vermögensrecht). E téren a jog feladata
rendszerint nemcsak abban áll, hogy
meghatározza az illető viszonyok keletkezésének és megszűnésének módjait
s formáit, hanem formulázni, szabályozni eme viszonyok t á r g y á t s tartalmát, melyből oly szabadságok származnak, melyek a jog körébe tartoznak. .
Az ember nem csupa elszigetelt
egyedüli állapotban létezik, hanem egyszersmind egy szerves egésznek tagja.
Mint ilyen teljes lényként jelentkezik,
mely kiegészítést igényel. Az egyesek
eme nem teljessége azon téren, mely a
magánjog körébe esik, egyrészről jelentkezik a nemek elválasztásában, másrészről az idő által korlátolt létben.
Hogy mindkétnemü nem teljességen
segítve legyen, az ember másokkal tar-

tós összeköttetésbe lép, és pedig a
hiányt, mely a nemek elválasztásából
eredett, kiegészíti a házasságban; abban
gyermekeket nemz, kik mintegy az ő
létének folytatására hivatvák és a származás rokonsága által közelebb vagy
távolabb összekötött tagokkal személyes viszonyba jő.
E viszonyok összege, melyben egyes,
mint magánszemély, de egy organicus
kör tagja áll, a család; a családnak
mintegy költött kiterjesztése a gyámságban jelentkezik. A családra vonatkozó jogintézetek összege a családjog.
A magánjognak azonban eme sphaerája lényeges tekintetekben eltér a vagyonjogétól. A családi jogviszonyoknál
ugyan is, a jog feladata csak azon formák meghatározására terjed, melyek
eme viszonyok keletkezésére és megszűnésére vonatkoznak; azok béltartalma és anyagja nem esik a jog, hanem a természet, vallás és erkölcs
körébe. Innét van, hogy e viszonyokból
nem származnak oly jogok és szabadságok, mily r enek a vagyonjogi viszonyokból, melyeket egyenkint praecisirozni
és birói kényszereszközök által érvényesíteni lehetne. A jog csak arra szorítkozik, hogy részint e viszonyok jogi
existentiáját biztosítsa, részint hogy
némely kérdéses viszonyok külső fennállására eszközöket nyújtson és biztosítson.
Bár a családi viszonyok nem tisztán
jogi természetűek: mégis sok hatáskört
nyújtanak a j o g terének. Magánjogi tekintetben különösen módosítják a vagyonjogot. Azon körülmény, hogy
valaki férj, atya, fiu stb. vagyoni viszonyainak jogi módosulásaira is lényeges
befolyással bir. A családi viszonyban
gyökerező sajátságos vagyoni jogviszonyok, valamint a családtagok közt fennálló vagyonjogi intézetek összege az
u. n. családjogot képezi.

Az egyes személynek az idő által
korlátolt létezésen tuli mintegy további
tartamára a jogterén az által van gondoskodva, hogy annak vagyonjogi személyisége még halála után is jelentkezőnek elfogadtatik. A vagyonjogi
személyiségnek eme további fennmaradása az által tétetik lehetővé, hogy
bizonyos személyek a megholtnak személyiségét mintegy átveszik és öt va
gyoni személyisége tekintetében képviselik. Ezáltal bizonyos személyek a
megholtnak vagyoni körébe lépnek, a
vagyon, mint egység és egész, fennmarad, csak a középpont változik. Eme
sajátságos képviseleti viszonyhoz még
más az elhaltnak vagyonát tárgyazó
viszonyok is csatlakoznak; ezen az elhalt vagyonára vonatkozó jogintézetek
összege képezi az u. n. öröklési jogot.
Az öröklési jog, a mennyiben a vagyonjogra vonatkozik, a vagyonjog categoriájába esik ugyan, a mennyiben
azonban a megholtnak vagyonát tárg) azza, mint successiv vagyonjog különbözik ugy a vagyon- valamint a követelések jogától. Ez oly különbség,
mely mélyebben ott leli alapját, mivel
az örökjognál a vagyon az állandó, a
lényeg, a személyek a változók, mialatt
az élők közti vagyonjogban az egyes a
személy a lényeg, mely körül a vagyonjogok helyezkednek. Az örökjog felállításában Savigny szerint a jogorganismus bevégzése rejlik, mert az ezáltal
az egyéni élet határain tul kiterjesztetik. Az örökjog tehát a magánjog rendszerének zárkövét képezi. —
A jogrendszernek emez éles, a viszonyoknak biztos irányadó szempontjaiból kiindult felfogása szerint lehet
megitélni a polgári anyagi magánjog
codexeiben követett rendszert és beosztást.
A három anya-codex a felállitott
nézpontokból birálva a dolog valódi

természetének egyátalában meg nem
felel, mert azok mindegyike nem a jogviszonyokból annyira, mint inkább az
észjogi tanokból, azok egyéni rationalisticus felfogásából, illetőleg álláspontjából indulva mindent az egyes egyénre,
mint középpontra vezet vissza, és a jogban nem az életviszonyok rendjét, hanem az egyesek szabadságának rendszerét láttatja, és igy a magánjog
rendszerét az egyes magánjogokra épiti.
Az egész személyjog nem a családra
vonatkozó jogintézetek összegét, hanem
azon subjectiv magánjogokét állitja
egybe, melyek a személyt, mint ilyent
vagy mint családtagot illethetnek. Igy
a többi rész k is kisebb-nagyobb mértékben, mint ezt a fennebb ismertetett
codexek rendszerére, de főleg (a fennebbi 16-ik számban) a porosz Landrechtére vetett futólagos pillantás is,
eléggé tanúsítja.
A tudományos rendszernek jelen
színvonaláról tekintve azonban a polgári magánjog helyes rendszerét, és
azon föelvből indulva, hogy a jogviszonyok határozzák meg a jogokat, és igy a
jogok csakis a jogviszonyok helyesen felfogott természetéből és módosulásaiból
nyerik mérvüket, a polgári anyagi magánjognak főrészei a következők:
Vagyonjog. _
Követelések joga.
Család-, g y á m s gondnoksági jog.
Örökjog.
E főrészek közt az u. n. személyjogot nem találván, önkénytelen is azon
kérdés merül fel, vájjon azzal mi történjék?
Ha állnak azok, mikre a fentebbi
felosztást alapítottuk: a személyjog
vagy személyek joga a fennebbi főrészek egyikébe sem helyezhető el.
A személy ugyanis jogképes alany;
a személyiség azon tulajdonsága az
embernek, melynélfogva jogképesség-

gel bir, ugy az u. n. absolut, valamint
a feltételes jogokra; az elsők nem tárgyai a törvényhozásnak, mivel azokat
amúgy is mindenkiben mindegyikünk
elismerni és tisztelni tartozik, és azok
csak akkor lehetnek tárgyai a külvilágnak, midőn azokat érvényre emelni kell,
mivel már külsökép is jelentkeznek.
Jelentkeznek pedig a viszonyokban, következőleg a jogviszonyokból veszik
mérvöket és tartalmukat; mint ilyenek
pedig a jogviszonyok szabályozásából
nyerik lé töket és a fennebbi főrészek
valamelyikébe esnek.
Innét azonban épen nem következik,
hogy a polgári törvénykönyvnek a személyekről teljesen hallgatnia kellene,
sőt szükség, hogy tüzetesen megemlékezzék. Mert ámbátor maga a személyiség sem viszony, sem nem jogviszony, mindamellett azt tapasztaljuk az

életben, hogy a személyek bizonyos
személyi minöségöknél fogva is tágabb
vagy szűkebb concret jogtérrel birnak;
igy a férfiak és nők, a kiskorúak, a teljes korúakhoz képest, a polgári rendosztályok is hasonló tekintet alá esnek
stb. E minőségeket, mint a különbségek mindannyi okait minden törvényhozás figyelembe vette. De hasonló
minőségeket érvényesített a dolgok,
vagyonnemüek körül is, és habár mindezeket a törvénykönyvnek tüzetes főrészeibe be nem vette, mindazáltal
gondoskodott felölük az u. n. átalános
részben, miután mindezek a polgári
magán jogviszonyokra, illetőleg jogok
szerzésére, nagy befolyást gyakorolnak.
Szükség tehát, hogy az u n. átalános részről tüzetesebben értekezzünk.
(Folytatása következik.)

Fejtegetések a házassági jog köréből.
(Folytatás.)
(Dr. Rentmeiszter Antaltól.)

Schulte hosszasb, s egyben másban
Daller deductiójával találkozó fejtegetés után, melyet példával is világosított
fel, lényegileg azon eredményhez j u t
(Eherecht 107 lap.), melyet a 2-ik pontban éppen most közöltünk.
Egyszerű keresetlen szavakban,
mint azok az egyházi jogforrásokban
páratlan avatottságu iró minden müvei diszére vannak, — nyilatkozik Phil
lips (Lehrb. des Kirch-R. 1007 lap.),
— ezeket mondván : „Itt is ugy
mint az error personae esetében a
consensus külsőleg oly személyre vonatkozólag mondatik ki, kit épen nem
akartunk házastársul venni; miért is
ezen tévedésnek ugyanazon hatályt tulajdonítják mint amannak. Ez akkor

szokott történni, mikor az elvenni
szándékolt egyén épen a kérdéses tulajdonság által különböztetvén meg
magát minden többitől, ezen egy és
egyetlen minőség alatt ismertetik a
másik fél részéről, ki annak indokából kérte őt házastársának." —- Jól
érzi szerzőnk is, definitiója nem tökéletesen kielégítő voltát, mert jónak látja,
ugy a szövegben mint a 10) alatti
jegyzetben Clericatinak általunk fentebb közlött példáját reproducálni.
Pachmann szerint (Il.rész 375.§) a
nem magára a személyre, hanem csak valamely személyes tulajdonságára vagy
más körülményekre eső tévedés akkor
szüli a házassági akadályt, — ugy
a kánoni mint az e részben vele

egyértelmű osztrák jog szerint, — ha
nemléte folytán azon tulajdonok s
körülményeknek, melyek állitatván, az
akaratnak bizonyos személyrei iránylatát idézék elő, — a kitűzött személy
maga megváltozott.
Hazai íróinkról sem szabad e helyen
megfeledkeznünk.
Konekröl már más alkalommal tettünk említést.
Papp-Szilágyi József (Enchiridion
pars II. §. 94) az error qual. in pers.
redundáns meghatározásába nem bocsátkozva, az elsőszülöttségben történt
tévedést hozza fel annak egy példájaként, mellé iktatván a művében elfogadott módszernek megfelelőleg az egyházi törvényszékek számára kibocsátott
utasításnak ide vonatkozó 14 §-át.
HoíFmann Pál (Kath. egyházjog
alapvonalai Pozsony 1865. 141 §.) igy
szól: „A személyi minőségek, mint p.
o. a nő szüzessége körüli tévely nem
képez házassági a k a d á l y t , . . . . kivéve
ha az egyik házasfél oly személylyel
kiván házasságra lépni, kit csak egyetlen (p. o. előszülötti) minőségből ismer,
s épen ezen minőség hiányzik azon
személyben." Ebben csak azon hiányt
találjuk, hogy nem tétetik különbség
a minőségek közt, akár azok szorosan
minden mástól megkiilönböztetők,akár
mindenkivel közösek, pedig ez is, de
főképen ez tartozik fogalmunkhoz.
Ez utóbbi mozzanatot helyesen
vette figyelmébe Solyom-Fekete Ferencz, Pesten 1865-ben megjelent kis
munkájában, mint annak 140 § ában a
225-ik lapon láthatni.
Mennyire örülnénk már most, ha
visszapillantva post tot discrimina rer u m a mögöttünk lévő hosszú útra, az
előadott definitiók hosszú sorából bármelyik szerzőét mondhatnók olyannak,
mely teljesen összefoglalván minden
szükséges kelléket, a személyre vissza-

ható minöségbeni tévedésnek világos,
átlátszó, és könnyen érthető fogalmát,
s minden előfordulható concret könynyenalkalmazható elvszabályát nyújtja,
és félreismerhetlenül jelöli ki a határvonalt a most emiitett tévedés közt,
mely mint olyan mindenkor kizárja a
házasságot egyfelől, másfelől pedig az
egyszerű tulajdonok körüli közt, mely
mint tudjuk a házasságnak akadálya
soha sem lehet! — Vagy ha legalább
oly helyzetben volnánk, hogy a nézetek
ezen sokasága és sokféleségéből a sikernek némi reményével önmagunk, —
elválasztva gondosan valót valótlantól,
kiszemelve az igazat, elejtve a hibást,
— állithatnánk elő egy egyszerű mondat keretébe öszszeszoruló fogalmat!
De az egyik ugy mint a másik lehetetlen.
Mert bármennyire egyetértünk is
p. o. Daller lehető hűséggel előadott
deductiója minden egyes pontjára nézve ; bármennyire beismerjük is, hogy
az minden esetre a legjobb közé tartozik, a mi még valaha az imp. erroris
körül mondatott: mégis velünk együtt
mindenki, ha felejtegetésünk menetét e
pontig figyelemmel kisérni meg nem
sokalta, — inkább érzi, mintsem okát
tudná adni, miért van az, hogy van abban is valami, mi nem képes eloszlatni
minden h o m á l y t ; hogy azon fogalom
nem oly egyszerű, mintegy Önmagától
kínálkozó, mint azt a jogász helyesen
construált definitióktól méltán követelheti.
Második észrevételemet illetőleg
pedig őszintén beismerem, mennyire
vagyok tisztában magammal az iránt,
hogy ott, hol eddigelé a legkitűnőbb
elmék a legjobbnak előállításán fáradoztak, én hasztalan igyekeznék még
jobbat alkotni.
Tantae molis erat!
Honnan e nehézségek?

midőn igy határoz: A tévedés csak akkor teszi a házasságba való beleegyezést érvénytelenné, ha az a jövendő
házastársnak személyében történt.
A polg. törv. könyv helyébe ugyan
az 1856-ki október 8-ról kelt császári
pátens lépett; (t. i. a házassági jogot
illetőleg;) de ennek II. szám alatti függelékének t. i. a birodalombeli szent*
székek számára kiadott utasítás 14. §-a
sem mondhatott mást mint: Ne consensus detur, et matrimonium contrahatur, impedit error, qui versatur circa
personam futuri conjugis, aut qui in
personam redundat.In personam autem
redundat error in ea tantum qualitate,
qua sola futuri conjugis persona deterÉrzik ezt mindazon irók, kik az évek minatur.
Bízvást koczkáztathatjuk azon állíhosszú során a tévedés házasságbontó
tást,
miszerint a m a g y a r törvényhozás
akadályával foglalkoztak; visszatükröis
bajosan
találna e kérdésnek szerenzik e nehézségeket az ujabb törvénycsésebb
megoldást,
ha valaha azon
könyvek ide vágó szabványai, melyek
helyzetbe
jutna,
hogy
a katholikusok
nem csak hogy szabatos definitiót a téházassági
jogát
kodificálja.
vedés impedimentumáról, és annak két
Látni való mindezekből, hogy a poneméről nem adnak, hanem még annak
sitiv
törvények e tárgy tekintetében,
is csak igen halvány reflexumaiként
jelentkeznek, amit e tekintetben a tu- mint máskép alig cselekedhettek, mindománynak már is sikerült napfényre dent a tudományra bíznak, mi a többi
deríteni. — Felületes megtekintéséből közt intésül szolgálhat azoknak, kik
is ezen törvényrendelményeknek be- azt hiszik, hogy m á r jogászok, ha a
látjuk, miszerint azokból ugyan kevés törvényt ismerik.
Azon irók, kik miként kevéssel ezefelvilágosítást nyerhetünk, ha e tan
lőtt
mondatott, élénken érzék a házastörténeti fejlődésének menetével előbb
ságjogi
tévely fogalmának szabatos
meg nem barátkoztunk.
meghatározásával összekötött nehézIgy p.o. a francia codex 180. czikke
ségeket, épen ezen okból előadásuk
mondja: Lors-qu'il y a eu erreur dans
felvilágosítására az egyházi törvényla personne, le mariage ne peut étre
kezési praxisból, különösen curialis
attaqué que par celui des deux époux
döntvényeket kisebb nagyobb számqui a été induit en erreur.
mal közölnek; és valóban, minthogy
Az ausztr. polg. törvénykönyv 57. a joggyakorlat a tudományalkotta jog§-a is teljes bizonytalanságban hagy elveknek is legjobb magyarázója, az
bennünket a tévedés jogi természetéről, érintettük uton legjobban sikerül nekik, kitüntetni, mi módon nyernek az
*) A világért sem értem itt csupán a magyart,
élet
viszonyaiban alkalmazást az elmémely legalább e tekintetben semmivel sem áll hátrább bármelyiknél
let kissé nehézkes elvei.
Csak pár szóban kisértem meg azok
okát legalább sejtetni.
Sejtelmem szerint itt nem is egyszerű fogalommal van dolgunk, hanem
azoknak egyikével, miket az összetett
fogalmak neve alatt ismer a logika,
melyeknek sajátsága épen az, hogy egy
mondatban ki nem fejezhetők. — Vagy
talán nyelvünk*"*) nem bir még elég
képzékenységgel a r r a , hogy minden
idegenszerűt, oda nem tartozót, nélkülözhetve , éles, tiszta vonásokban rajzolhassa a szellem gondolatképét: eléje
állitván és visszaadván az elmének, ami
az elmétől származik. — A gondolat
itt, hogy alakot, testet teremtsen magának, önmagával küzd.

E régi megszokás szentesitette modorhoz annál készségesebben alkalmazkodunk mi is e helyen, minél bizonyosabbak vagyunk afelül, miszerint a
közlendő jogesetek tanúságot fognak,
tenni tanelméletünknek az életben birt
reális fontosságáról, és igy meggyőzik
az ellenkezőről azokat, kik az eddigiek
után legalább nem minden látszatos
alap nélkül azt vélték mondhatni, hogy
az egyházi fegyelem ezen része nem
egyéb reális haszon nélküli okoskodásnál.
Sanchez a következő érdekes jogesetet közli, mely előtte és utána a canonisták részéről eltérő megítélést talált.
— Volt egy valakinek két leánya. Az
ifjabbik szépsége szerelemre gyulasztá
egy ifjú szivét, ki öt megkérte. Az apa
megtagadván e kérést, minthogy a jó
szokás ellen volna, fiatalabb leányt
elébb adni férjhez, megkínálta a kérőt
idősbik leánya kezével, hozzátévén,
hogy egyébre nézve ugyanazon tulajdonokkal bir. Ez ajánlat ellen nem
tett kifogást a kérő; csupán azt kivánta,
mutassák meg a leányt egy jó barátjának, hogy legalább ennek véleménye
után szerezne magának bájai és kelle
meirőL bizonyosságot. — Azonban a
csalárd apa két leánya közül a szebbikét mutatván be a kérő barátjának,
ennek a mennyaszony szépségéről vett
tudósítása folytán meg lett kötve a házasság az idősbik, felette rut leánynyal*).
Kérdés: error qualitatis in personam redundáns forog itt fen vagy sem?
Sanchez, Zallinger, München (Zeitschrift für Philosophie etc. H. 31 pag.
67 — 68 Igg 1839) tagadják, még pedig joggal. Mert a szépség körüli tévedés, mely itt valósággal beállott, a
személy azonosságára visszaható nem

lehet, nem lévén az feltétlenül és mindenkitől megkülönböztető minőségAz elsőszülötti qualitásban csakugyan
találtatnék ily minőség; de ebben meg
lehetetlen volt a férjnek tévednie, miután a fiatalabb leány tőle határozottan
meg lett tagadva. — A dolog tehát
voltaképen ugy áll, hogy a férj felesége elvételébe valósággal beleegyezett,
de rászedve annak atyja által, szépségében tévedett, mi nem árthat a házasságnak, mivel a csalás (dolus) vagy
helyesebben megcsalattatás önálló akadálynak nincs positive elismerve. —
Az ellenkező nézetüek czáfolata Kuglerszavaiban foglaltatik: Matrimonium
per se loquendo non est contraetus
circa qualitates (de his enim non contrahitur) sed circa personas.
Nem kevesebb érdeket nyújt e következő jogeset, melyet Rutlinger a
tévedésről irt tractatusának élére állított.
Hermilla, tekintélyes és gazdag
szülök h á n y a , rokonai látogatására
ment más városba. — Lupácius, kinek
fájt a foga a leány pénzére, hizelgéssel
és udvarlással igyekezvén megnyerni
szivét, végtére házasságról kezdett
beszélni. Ajánlatai támogatására a legválogatottabb hazugságokhoz folyamodott. Hamisított keresztlevél segítségével elhiteté jegyesével, hogy gazdag
kereskedőnek fia; múltját illetőleg kilépett katonatisztnek mondá magát. —
Miként az életben közönségesen, itt is
győzött a finom modor, a „miveltség"
és ügyes fellépés; a házasság létre jött.
De rövid időn kisült, hogy az ügyes
ember nem volt egyébb profosnál (carnifex cast.rensis)*). — Hogy a házasság
érvényes: mondani is alig szükséges.
Mert miután sehol sincs meghatározva,

*) Hány eset fordult elő már az életben, melyre
*) Az ily eset megtörténte nem oly valószínűt- a költővel rá lehetne mondani „Mutató nomine de
te fabula narratur!"
len, mint első pillanatban látszik.

hogy aljasb állapotú egyénekkel kötött
házasság megnem állhat; mert Hermilla Lupaciust személyesen jól ismerte; m e r t végre oly egyén ismerete,
melyben a Hermilla részéről bizton feltételezett minőség valóban megvolna,
teljességgel hiányzik; a rászedetés pedig nem árthat, — a személyre visszaeső tévedésnek nyoma sincs.
Schulte és mások igy beszélnek el
egy esetet: „Vagus quidam, gallice
Aventurier, cultiori vestitu, eleganti
forma, ingenio leporum et amoenitatis
pleno, jactitabat se ex illustri familia
oriundum,et eo titulo frequens erat in
domo viri nobilis, cui erat filia jam
m a t ú r a v i r o . Piacúit

utrique

advena-

unde et ei nuptias spopond^runt, si
genus suum probaret. Protulit ille ficta
testimonia, et celebratae sunt nuptiae.
Comperta postmodom nominis novi fallacia, quaesitum est, an valeret ejusmodi matrimonium?"
A párisi Sorbonne érvényesnek nyilatkozta'ta a házasságot, még pedig
teljes joggal.
Azon példák közül, melyek Knopp
házasságjogáHan (29—32.lap.) találtatnak , különös figyelmet von magára a
Congregatio Concilii 1820-diki május
27 én tartott üléséből kiadott döntvény,
melyből azon átalános jogszabály származtatható, hogy idegen név alatti be
lopózás egy családba, vagyis álnév
alatt jelentkező egyénneli szövetkezés
nem constituálja az error qual. in pers.
redundans-t, és azért nem elégséges ok
a házasság érvénytelenitésére. Az eldöntött jogeset tényálladéka ez volt:
Lucri Cassandra 1798-ki November
28-án összeadatott egy férfival, ki ma-l

gát Bellonch Yinczének a Bellonch
gazdag spanyolhoni nemzetiség ivadékának mondá. Kisült, hogy közönséges
kalandor, olaszhoni Castro nuovoi születésű és neve Venturini Vincze. A
megcsalatott nőnek ex capite erroris in
qualitate in pers. redundantis ismétlőleg beadott semmisségi kérvénye viszszavettetett.
Gobat Jesuita után e következő
hirhedett esetet közölnek némelyek:
Rómában egy aljas nőszemély, Delila,
mint a Liebensteini német gróf leánya
kezdett fellépni a társaságban, színlel
vén, hogy édes atyja kegyetlenkedése
íizte el hazájából. Rövid idő alatt bizonyos Sempronius, gazdag, de nem nemesi származású német ifjú hajlamát
sikerült megnyernie; mivel pedig ezen
ifjúnak tudomása volt arról, hogy a
Liebensteini grófnak csakugyan van egy
leánya, ki atvj szigora elől szülői házából menekült vala, menten minden
gyanutój, há/.asságra lépett vele. —
Megértvén később a dolgok mibenlétét, a házasság megsemmisítését kérte,
de a birák egi/szerű minöségbeni tévedést ismervén fel a történtekben, viszszautasiták.
Nem rekeszthetem be értekezésem
e részét a nélkül, hogy kijelenteném,
mily örvendetes volna, ha a fentebbi
példákat hazánk szentszékeinek praxisából vett Ítéletekkel kiegészithetnők.
— Valóban helyes kifejezést adott Dr.
Kőnek Sándor egyetemi tanár ur a
szükség közérzetének, midőn e lapok
21-ik számában hazánk szentszékeit
érdekesebb jogesetek közzétételére felkérte.
(Folytatása következik.)

Az 1843/4. évi országgyűlés.
(Vége.)
(Ökröss Bálinttól.)

I V . Negyedik helyen az országgyűlési
munkálatok közt a helyhatóságok rendezését együttesen emiitjük. Ide t a r t o z n a k : a
megyei választások és gyűlések, továbbá a
szabad kir. városok, — végre a szabad kerületek rendezése.
Az elsőre „a vármegyék választó és tanácskozó közgyűléseiben az utolsó évek
alatt gyakrabban történt rendzavarok s kih á g á s o k " nyújtottak alkalmat. Törvényjavaslat készittetett tehát a tisztujitó szék
tartásáról, az országgyűlési követválasztásról és a gyűlésekről. Ezen tárgyak jelölik a
javaslat szakaszait. A első szakasz fejezetei:
1. az elnökségről, 2. a választás- és választókról, 3. a főispánok és illetőleg megyéi
elnökök, s trvszéki tagok kihágásairól. A javaslat 71. §-t foglal magában.
A szabad kir. városok rendezésének javaslata élénk vitákra adott alkalmat. Már
fentebb megjegyeztük, mit akart e törvénynyel az országgyűlés elérni, — hogy t. i. az
alkotmány szélesbittessék s a törvényhozás
eddigi tényezői uj elemekkel erősbittessenek.
A kivitel azonban nehezebb volt a látszatnál, s a javaslat, mely a kir. városokat
aránylagos szavazatjoggal akará felruházni,
aggasztólag fenyegette a törvényhozás függetlenségét. A szabad kir. városok t. i. régtől fogva szabadalmakkal voltak ellátva,
sőt a törvényileg meghivottak két-két követ
által képviselve az országgyűlésen. Azonban
valamennyi kir. városok követei összesen
birtak egyetlen szavazattal. E z t a közvélemény igaztalannak és gúnyosnak jellemezte.
De egy igen fontos körülmény menti a megyéknek eme hidegségét, mely a kisebb
testvér — a polgári elem korlátozásában az
alkotmány biztosítását látta a kormány
kényuralmi törekvései ellen. Nem emlitve,
hogy a kir. városokban, főleg a korábbi évtizedek alatt, túlnyomó számmal voltak idegen elemek öszpontosulva, — a városok
belügye, kormányzata és szerkezete közvetlen befolyása alatt állt a kormánynak. Ha a
királyi városok egyenlő szavazatot nyernek
a megyékkel, mielőtt a belszerkezet a mu-

nicipalis függetlenség színvonalára emeltetn é k : ez annyit t e t t volna, mint u t a t nyitni a
kormány elemeinek és eszközeinek az alsóházhoz, s igy apránkint aláásni az alkotmány
sánczait, melyeket a megyek, függetlenségök erejében mindaddig megőriztek. Nagy
világot vet a helyzet megértésére azon körülmény, hogy az országgyűlési szavazásnak az egyenlőség elvéni szervezését a beiszerkezet akkori állásában némely szabad
kir. városi követek maguk is ellenezték.
Szeged követe (Aigner Ferd.), bár mélyen
érzé, hogy a városi követnek országgyűlési
állása nem egyéb nyommasztó gúnynál, készebb lett vala tűrni ennek keserűségét,
mintsem azok véleményéhez járulni, kik a
városok abnormis állásának elrendezése előtt
a városi követek részére a mostaninál több
és nagyobb befolyást követelnek. ,,Gyakran
hozattak fel, — folytatja tovább , — e teremben törvények, a városok országgyűlési
befolyásáról szólók; de ha azoknak holtan
heverő betűibe u j életerőt lehetne is fuvallani, azok a városi követekre alkalmazhatók nem volnának; mert kérdem én: ha
mindjárt mindegyik városi követ azonnal
és tényleg egyenkinti szavazatot nyerne is,
váljon azért a városok fognának-e itt szavazni? nézetem szerint épen nem; vagy talán elpalástolhatónak véljük, hogy itt nem
annyira a városok, mint a városi bureaucratiák követei állanak és követelnek egyenkinti szavazatot ? nem a városoknak, —
ezek, ugy látszik, csak ürügyül emlittetnek
meg, hanem követelnek egyenkinti szavazatot azon bureaucratáknak, melyek a városok, városi polgár alkotmányos jogait tényleg bitorolják, s melyeknek épen ezért a
mostaninál nagyobb törvényhozói befolyást
engedni magukra a városokra nézve veszedelmessé válhatnék. Avagy nem tapasztaljuk-e, mit tesznek a városokat kormányzó
zárt testületek, midőn arról van szó, hogy a
városok és lakosaik alkotmányossága ne legyen többé üres hang és ámítás ? Olvastunk
nevezetesen egy híres körlevelet, melyben
alarmirozvák a városok, „mintha a harmadik

rend azokat élő törvényeken, privilégiumokon s monarchico-aristocraticus kormányrendszeren alapuló eredeti szerkezetökből
kivetkőztetni készülne, minek következtében a negyedik rendnek elenyésztétől félh e t n i ; " én pedig azt hiszem és vallom, hogy
a városokat eredeti szerkezetökből nem a
harmadik rend, hanem maguk a városi zárt
testületek vetkőztették ki, s illetőleg a hatalom általi kivetkeztetésökben megegyezt e k ; minek következtében, ha enyészni
kellene a mostani városi rendszer abnormitásai alatt alig tengődő negyedik r e n d n e k :
enyészni fogna az a zárt testületek alkotmányellenes működése és gyámnokságai
a l a t t ; s hogy ez ne történhessék, mulhatlanul szükséges létrehozni a városi coordinatiót, melytől annyi városi zárt testületek,
mint bizonyos, — b á r minden jobb kebel
által f o r r ó n ohajtotthaláluktól, remegnek és
i r t ó z n a k " stb. Ezeket szabad kir. városi követ mondá, s az egész ház ugy volt meggyőződve , hogy a városoknak országgyűlési
aránylagos szavazattal felruházása és helyhatósági belszerkezetének átalakitása válhatlan kapcsolatban állanak, — annyira,
hogy a törvényjavaslat eme két alkatrészét
sem egymás nélkül királyi jóváhagyás alá
terjeszteni nem szándékoztak, sem egyiket a
másikától tanácskozás közben el nem választhatták, sőt a belszerkezet iránti megegyesüléet a kir. városok országgyűlési
szavazatjogának megállapítására mulhatlan feltételnek nyilvánították.
A javaslat 1844. febr. 3-án m u t a t t a t o t t
be az országos ülésnek, s a legélénkebb viták közt, ezikkekként tárgy altatott. N gy
része a vitáknak, — különösen a városok
h a t ó s á g a , szemben a nemesekkel, földesurakkal és megyékkel: nem tartozik ezúttal
czélunkhoz. Csupán egy kérdést emelünk ki
a vitákból, mely ma is az elsők közt kér
megoldást, — s ez a zsidóügy.
A javaslat 88. §-a a zsidókat is felvette
a polgárok közé. E czikk felolvasása után
Debreczen város követe Komlóssy László
tartott egy hosszú beszédet, hivatkozva utasítására, a zsidók polgárosítása ellen. Megemlité, hogy a javaslatnak eme határozata
„mint vésztjósló h a r a n g zúgása t e r j e d t el
küldői közt, s feljajdulva küldték hozzá számos ezrek nevében aláirt nyilatkozatukat;
S kinyilatkoztatá egyszersmind a haza szent

színe előtt, hogy ők a zsidók polgárosítását
idő előttinek, s ugy a kir. városokra, mint
az e^ész hazára nézve veszedelmesnek t a r t j á k . " Előadja, hogy a zsidók, talán egyet
sem véve ki, fanaticus gyűlölséggel kisérik
a keresztyéneknek minden hitelveit és szertartásait, 8 hogy sem erkölcsi sem politikai
műveltség tekintetében a haza egyéb polgáraihoz nemcsak nem hasonlók, de közelíteni sem akarnak. Es itt átmegy a Thalmud
erkölcstelen s a status boldogsága ellen törekvő intézvényeire, a rabbik fanatismusára, az igért Messiásra s azon forradalmakra, melyek az ál Messiások érdekében
annyi keresztyénnek vérét ontották stb. Az
elnök valóban m u t a t o t t fel egy kérelem-levelet, mely 3000-nél több debreczeni lakos
által aláirva, a polgárjogot a zsidóktól megtagadni kivánta.
A történelem szomorú kötelességet teljesít, midőn feljegyezni kénytelen, hogy az
izgató és gyűlölséges beszéd viszhangra talált, sőt a többi városok követei által,,éljen!"
riadással fogadtatott. Ily értelemben szólottak többen is, csak az indokot keresték
enyhébb körülményekben, — hogy t. i. a
zsidók külön sectát képeznek, hogy a nép
tőlök idegenkedik, hogy a polgárjog még
időelőtti, s a külföld hazátlan zsidóit országunkba csődítené, s különösen, hogy e kérdést a városok ügyével együttesen tárgyalni
nem is lehet. De hálásan jegyzi fel azok neveit, kik az átalános emberjogok védelmével az 184 3 / 4 . évi országgyűlés jogszeretetét megmentették. A jó öreg Palóczy, a
szelid lelkű Klauzál s a lelkes kis Beöthy
ezek közé tartozik. Különösen lélekemelők
Palóczynak eme s z a v a i , — tiltakozván
a Debreczen város követe által mondottak ellen a protestánsok hitvallásának s
gondolkozásmódjának nevében: ,,Ha azokat
hinné s tanítaná a protestantismus, miket
D. város követe tegnap itt elősorolt: egyenesen kimondom, hogy szégyenlenék protestáns lenni; s nyilván kimondom azt is, hogy
én, ki magam is protestáns vagyok, s k ü l dőimnek, Borsodmegye sok ezer nemeseinek
8
/ I 0 . része is protestáns, — az Istent, mint
mindeneknek, s u g y a komoly angoloknak,
mint a Húron tava mellett lakó indusoknak, s ugy a művelt francziáknak, mint az
együgyű eszkimóknak egyenlően jó atyját,
— soha nem merném igy megszólítani: ,,mi

atyánk!" — s nem mernék hozzá igy fohászkodni: „jőjön el a te országod, mely a szeretetnek országa." Klauzál többek közt igy
szól: ,,En azt hiszem, hogy az oly vallásnak,
mely magát évezredeken keresztül fen tudta
tartani, lehetetlen, hogy más alapja legyen,
mint a tiszta m o r á l . . . Azon hivatkozásokra,
melyeket az izraelita vallás tanai ellen hallottam felhozni, csak annyit felelek, hogy
alig van vallás, mely a más vallásnak állításait 8 ágazatait tévedésnek ne keresztelné ;
hivatkozom magára azon vallásra, mely magát a keresztyén felekezetek között legtisztábbnak hiszi, s mégis mai napig fentartja
imádságait és bizonyos bullának felolvasását a schismaticus keresztyének ellen, —
melyről nem mondhatni, hogy a szeretet
szava, sőt inkább ugy látszik, mintha a türelmetlenség szava hangzanék belőle; —
pedig ki fogja e vallást türelmetlenséggel,
szeretetlenséggel vádolni ? Ezek a régi gondolkodásmód maradványai; szeretetlenség
és üldözés egy tiszta vallásban, annál kevésbbé a keresztyén vallásban, nem létezhetik. Nézzük meg ellenben az izraelitákat:
mutatják-e ők a türelmetlenség és szeretetlenség példáját? avagy nem látunk-e keresztyén koldust zsidó háza előtt alamizsnával
gazdagabban ellátva, mint minőt keresztyéntől kap ? váljon nem jele-e ez annak,
hogy a zsidónak az Isten szerető szivet
adott? Nem látja a követ ur, hogy a könyörületesség érzete egy néposztályban sincs
annyira kifejtve, mint épen a követ ur által
ócsárlott néposztályban? Nézze meg a zsidók intézeteit és szegényeiknek ápolását, és
át fogja l á t n i , hogy inkább minket érdekel
a vád, mint azokat, kiket a követ ur vagy nem
ismer, vagy nem akar ismerni" stb. Es tovább: ,,azon aggodalomnak, melyet Pestmegye követe felhozott, — hogy t. i. az ausztriai tartományokból becsődülnének a zsidók
és mintegy elboríttatnék általok a haza:
elejét lehet venni egy a külföldiek irányában alkotandó törvénynyel*) stb. Szavait
ekkép fejezte b e : ,,a műveltség alacsony fokán látom azon embert, ki akkor érzi magát
szabadnak, ha skláv is van a világon ; én
szabad embernek azt nevezem, ki azt kívánja, hogy minden ember szabad legyen,
hogy ne legyen körüle és mellette oly em-

ber, ki őt a törvénynek igazságtalanságára
emlékezteti."
T ö b b mint két évtized telt el a z ó t a ; a
lelkes szónokokat elnémította a halál, s e
nemzet nem tehetett semmit; de ha tenni
alkalma leend, hiszszük, hogy a kérdést a
keresztyén szeretet és emberjogok szellemében oldandja meg. Az emberiségnek ki kell
békülnie önmagával, a törvényhozásnak a
törvényes követelményekkel. Es te, üldözött nép, ha egyszer a megelőzött küzdelmek árán magyar polgárrá lettél: el ne feledd megkoszorúzni Palóczy s i r j á n a puritán
emiékjeit s Klauzál sírján a keresztet.
A javaslat kilencz részből és 432 (14.)
§§-ból áll. Első rész (1 — 86. §§.) a városokról átalánosan, — második rész ( 8 7 - 2 1 1 .
§§.) a városi községről, idegenekről és a városi képviselő testületről különösen ; a harmadik rész (212— 372. §§.) a városok igazgat á s á r ó l ; negyedik rész (373—377. §§.) a
polgári őrseregről; ötödik rész (378 — 381.
§§.) a főfelügyelésről: hatodik rész (382—385.
§§.) a királyi díjról és országgyűlési adóról;
hetedik rész (384—429. §§.) a kir. városok
országgyűlési szavazatáról, a követválasztásról és országgyűlési utasításokról; nyolczadik rész (430 — 432. §§.) a szab. kir. városok
nál fizetendő dijakról, végre a kilenczedik
rész 1 — 14. §§.) a jelen rendszernek életbeléptetéséről ad szabályokat.
Hasonló törvényjavaslat jött létre a hajdúkerület, jászkun-kerületek, F i u m e és Buccari, valamint a szepesi kerületre nézve.
Y. A többi javaslatokat és törvényhozási előmunkálatokat csak név- és tárgy
szerint emiitjük, — és ezek:
1. Törvényjavaslat az országgyűlési szabad újságok tárgyában.
2. A Kk. és Rk. előleges sérelmei és
kivánatai.
3. Az 1840: 3. tczikk által a katonai
élelmezés és szállásolás tárgyában kirendelt
országos biztosság jelentése és munkálatai
műtani és építészeti tervekkel, — s ide vonatkozólag :
4. Törvényjavaslat a katonai vontatásokról és előfogatokról, valamint
5. A fegyvergyakorlatok alkalmával történhető károknak mimódon leendő megtéritéséről.
5. Az 1840: 4. tczikk által kinevezett
*) Ez elvet az 1865—66. évi országgyűlésen
országos küldöttség jelentése és törvényjaDeák Ferencz is magáévá tette.

vaslata a Duna és egyéb folyamok szabályozásáról, műtani előmunkálatokkal és külön véleményekkel.
7. Az 1840: 44. tczikk által kiküldött
országos választmány tudósitása és munkálatai a nemzeti színház tárgyában, teljes
számadás- és kimutatásokkal, s ezzel kapcsolatban:
8. Törvényjavaslat a „magyar nemzeti
conservatorium" felállitásáról.
9. Törvényjavaslat az országos választmányokról.
10. Jelentése az országos sérelmek és
kivánatok rendbeszedésére az 1844. évi országgyűlésről kiküldött országos választmánynak, — következő osztályban: a) a
megyék és királyi városok közönségesen;
b) egyes vármegyék különösen; c) Horvát-,
Tótország és Dalmáczia különösen; d) az
egyes szab. kir. városok sérelmei; e) azon
sérelmek és kivánatok, melyek vagy vizsgálatra utasíttattak , vagy felterjesztésre
alkalmasaknak nem találtattak; f) oly sérelmek és kivánatok, melyek az előbbi országgyűlésekről felterjesztettek ugyan, de még
eddig kir. válaszszal el nem láttattak; g) oly
előbbi sérelmek és kivánatok, melyekre a
kir. válasz leérkezett ugyan, de idő rövidsége miatt tanácskozás alá nem vétethetett.
11. Törvényjavaslat a községek elrendezéséről.
12. Törvényjavaslat az országgyűlési
szállások tárgyában.
13. Hivatalos tudósítás az országos pénztárakról átalában, s az országos pénztár ál
lapotáról, a Ludoviceum-intézet- és pénztáráról, a nemzeti muzeumról és pénztára
állapotáról s a nemzeti felkelési összesített
pénztárról különösen.
14. Törvényjavaslat a só iránti kihágások meggátlásáról s a kihágók büntetéséről
és elégtételre való szorításáról.
15. Törvényjavaslat a néh. Vurum J ó zsef nyitrai megyés püspök által Zsolna városában felállított árvaintézetről.
16. Törvényjavaslat az 1802: 21. tczikk
2. §-sának világosabb magyarázatáról.
17. A z országos (financialis) választmány
jelentése s munkálatai a hazai közszükségek
s azoknak mikép leendő fedezése tárgyában,
— hová tartoznak: a) P e s t összeköttetései
a külfölddel; b) a vasutak; c) a fiumei vo-

nal; d) a fiumei kikötő; e) a L u i s a - ú t ; f ) a
csatornák; g) a hitelintézet; h) a népnevelés; i) Pestvárosának viz elleni biztosítása;
k) a lótenyésztés előmozdítása; 1) statistikai
hivatal felállítása; m) a közmunkák szabályozása; n) az ország közpénztárába fizetendő summának a törvényhatóságok keblében eszközlendő személyenkinti kivetése;
o) az országos közszükségi pénztár jövedelmei beszedése és kezelése; végre mindezekhez rendszeres és kimerítő törvényjavaslatok, külön vélemények és műtani előmunkálatok.
18. Jelentései és előmunkálatai a Pesten
építendő országház ügyében kiküldött országos választmánynak.
19. Törvényjavaslat a zsidók dolgában.
20. Törvényjavaslatok a magy. kir.egyetemnél a gyorsírás s haszonszenvi gyógymód tanszékeinek felállítása iránt.
21. Országos védegylet felállítása és
alapszabályai.
22. Törvényjavaslat az 1836: 14. s 1840:
tczikk rendelete alá eső világos örökösödési
esetekben az ü g y ú t r a nézve megengedendő
felebbvitel tárgyában.
23. Törvényjavaslat a hajózást gátló némely akadályok megszüntetése iránt.
24. Jelentés az 1827: 16., 1836 : 31. és
1840: 34. tczikkek által kinevezett határbeli biztosságok eljárásának állapotáról.
25. Törvényjavaslat a községi jegyzők
hivatalának rendezése iránt.
26. Az iparegyesület felállítása és szervezeti szabályai.
27. Törvényjavaslat a hozott törvények
hatályosságának kezdetéről.
V é g i g tekintve a munkálatok hosszú
sorozatán s tekintetbe véve az országgyűlés
tartamának rövidségét, — önként azon kérdés merül fel: honnan az erő és munkásság,
mely ennyi eredményt hozott létre?
E kérdésre könnyű és tanúságos a felelet.
A k k o r a helyhatóságok folytonosan üléseztek; eleve kidolgozták az átalános és
egyes sérelmeket, a megvitatandó elveket, a
törvényjavaslatokat; minden követ tűzben
megpróbált aranyat vitt Pozsonyba, s a kivételes esetek közé tartozott, ha a felmerült vitákban magát a közgyűlések előmunkálataiból nem tájékozhatta. Most nincsenek
helyhatósági gyűléseink, nincs alkalom az
előkészületekre.

Akkor a közgyűlések csatahelyei voltak
az értelmiségnek. A párttusák és vitatkozások edzették az erőt, fejlesztették a tehetségeket. A választóknak nem hiányzott az
alkalom, embereiket felismerni, — és bár a
választások zászlóit, politikai pártok szerint
színezték, s conservativ vagy liberális meggyőződések osztogatták a szavazatokat: abban mindkét párt egyetértett, hogy elsőrendű tehetségek által igyekvék magát
képviseltetni. Most egész tömeg képviselőjelölt lép fel ugyanazon zászló alatt; hanyadik az, ki számba venné erőtlenségét a roppant teendőkkel szemben; melyik az, ki a
nagyobb tehetség elől a haza és törvényhozás érdekében visszalépne? Most minden
ember képviselő akar lenni.
Akkor a követek, üléseken és magánértekezleteken kiismerve egymás tehetségeit,
minden munkálat előkészítéséhez, s minden
bizottmányokhoz szakférfiakat választottak,
tudva, hogy a választók bizalma csak a szavazati jogot adja meg, de a tudományos
képzettséget nem. Igy látunk némelyeket
mindenütt, másokat sehol, a javaslattevő
országos választmányokban. Most minden
képviselő maga választja be magát tetszése
szerint akármelyik bizottmányba, — s ha

valamelyik, talán szerénységből, törvényhozó lenni nem tud és nem akar: országgyűlési kényszeritő határozat folytán, egyik
vagy másik bizottmányba besoroztatik. Most
minden képviselőnek egyszersmind törvényhozónak kell lenni.
Akkor a bizottmányok kevés és csupán
annyi számú tagból állottak, mennyi szükségeskép megkívántatott a javaslat kidolgozására. H a az országgyűlés feloszlott: a bizottmányok nem szűntek meg dolgozni; és
midőn a következő országgyűlés összeült:
mindegyik bizottmány kész javaslatot t e t t
a ház asztalára. Most az egész képviselőház
javaslattevő bizottmány egyszersmind; s ha,
— ami közelebb kétszer történt már, — az
országgyűlés feloszlik vagy elnapoltatik:
minden bizottmány azonnal megszünteti
működéseit. Mit gondolnak t. olvasóink? ha
péld. a jelen országgyűlés megbízott volna
csupán 5 vagy 7 tagot, — mert ennyi elég
— a polg. tkönyv elkészítésére, s midőn az
elnapolási határozat felolvastatott, utasításul adta volna e bizottmánynak, hogy dolgozzék addig is, mig az országgyűlés öszszeül:
nem lett volna ez haladás a törvényhozás
munkáiban ? Az 184 3 / 3 . évi országgyűlés ily
úton nyerte legfontosabb műveleteit.

Tárgyalási terem.
17. Vélemények a haszonbért szerződés állíthatni, hogy mindig azon vélemény a
leghelyesebb, mely határozatba ment, valaérvényességéhez csőd esetében.
L a p u n k előbbi (34.) számában egy igen
érdekes jogesetet közöltünk, melyben a kir.
hétszemélyes tábla váltóosztálya egy, hasonló esetekben szabályul követendő elvet
állapitá meg.
Most azon kellemes helyzetben vagyunk,
hogy különböző vélemények csoportozatátközölhetjük t. olvasóinkkal e fontos kérdésben.
A jogesetek tanúsága nem egyedül abban
áll, hogy a felsőbb vagy legfelsőbb biróság nak alkalma nyílt valamely döntvény előállítására; a jogtudomány nem kevesebb élményt talál azon eszmecserében, mely a
kérdést minden oldalról kellő világításba
helyezi, s a gondolkozó észnek nyit alkalmat
arra, hogy a különböző nézeteket összehasonlítsa, hogy választhasson és ítéljen. Nem

mint ennek ellenkezőjét sem; de igenis
azt, hogy mindig azon t á r g y áll legtisztábban előttünk, melynek minden oldalát ismerjük, tehát a jogesetek közül is az, mely minden részeiben megvitattatott.
A kérdéses ügy, mint olvasóink emlékeznek, kétizben fordult meg mindhárom
fórum előtt. A hétszemélyes táblai első határozat előleges tárgyalást és a feleknek kihallgatását rendelte meg: jogesetünkben
tehát két ügyállást kell megkülönböztetnünk, t. i. e tárgyalást megelőzőt és e t á r gyalás utánit.
Az előbbi stadiumban következő véleményeket hallottunk:
1. Az első Pestváros tvszékének neheztelt végzését minden következményeivel
együtt megsemmisíttetni, a folyamodónő és

Z. M. között még 1864. május 27-én k ö t ö t t
haszonbéri szerződésnek teljes erejében fenntartása mellett a leltár kiigazitását elrendeltetni, G. J.-nak a csődtömeg részére leltározott s Z. M. n e r é r e irt váczi-úton
8. sz. a. fekvő ház jövedelmeinek 1867. évi
J a k a b napjáig leendő beszedetését megengedtetni véli, mert a jelen ügyben kizárólag
irányul szolgáló s az id. törv. szabályok
rendeletei által változást nem szenvedett
1840: 22. t. cz. 37. §. szerint a jó lélekkel
törvényes bizonyság előtt kötött, törvényes
átadással megerősített és az illető törvényhatóságnak bemutatott haszonbéri szerződések, ha a haszonbérbeadó esik csődület
alá, a csődület esetére is megtartják teljes
erejüket, folyamodónő pedig ezen §-ban foglalt feltételeknek azáltal, hogy a közte és
Z. M. között még 1864. május 27-én, tehát
az 1865-ki márczius 24-kén megnyitott csődöt tiz hónappal megelőzőleg létrejött s
azóta a csőd megnyitásáig sem a jelzálogos
hitelezők, sem senki más által meg nem t á madott s eszerint jó lélekkel kötött bérletszerződést még 1864. junius 10-kén, tehát a
szerződés megkötése után 14 napra bekebleztetvén, a fennidézett törvény §-aiban igényelt törvényes bizonyság hiányát kellőleg
pótolta, továbbá azáltal, hogy a bérletszerződést 1864. jul. 12-én 38,363. sz. a. P e s t városa tszékének bemutatta, s azt a kiküldött tszéki tag jelentése szerint még 1864.
jul. 16-án törvényes átadással is megerősítette, mindenben eleget tett.
2. A második az előbbi nézetet sem formai
tekintetben, sem lényegileg nem osztja;
ugyanis a bukott tömegéhez tartozó kérdéses házban a házbérjövedelmek letiltása a
bukott ideigl. tömeggondnokának egyszerű
kérelmére az ezen jövedelmeket haszonbérlő
fél meghallgatása nélkül szabályellenesen
lett elrendelve.
A mi magát a haszonbéri szerződést
illeti, ennek érvényessége az előbbi véleményben erre vonatkozólag felhívott csődtörvény 37. §-a értelmében fennáll ugyan,
de azon körülmény, hogy a haszonbér a lakók által ezután a haszonbérlőnek vagy pedig a csődtömegnek
fizettessék-e,
külön
kérdés t á r g y á t képezi; ha tehát ezen kérdés
érdemlegesen intéztetnék is el, itt mindenesetre az országbirói értekezlet által is érvényben hagyott, az osztr. polg. tkönyvnek

a telekkönyvi rendelettel kapcsolatban álló
rendeletei szolgálnak irányadóul.
Az osztr. ptk. 1102. §-sa értelmében ,,a
bérbeadó a bérpénznek előrefizetését kikötheti u g y a n , de ha a kibérlő egy határidei
fizetésnél többet tett előre, ezt ő csak azon
esetben, ha az a nyilvánkönyvekbe be van
iktatva, görditheti a későbben beigtatott
hitelezők ellenébe." — J ó l l e h e t ezen bekeblezés a kérdéses haszonbéri szerződésre
nézve megtörtént ugyan, itt mindazonáltal
nem ezen §., hanem az osztr. ptk. 457. §-sa határoz, — s e szerint: ,,a zálogjog az elzálogitó
szabad tulajdonához tartozó minden részekre
a zálog növedékére és tartozékára, következőleg a hasznokra is kiterjed, mig azok elkülönitve vagy beszedve nincsenek. H a tehát valamely adós jószágát a hitelezőnek, s
egy másiknak utóbb annak hasznait zálogitja el, ezen utóbbi elzálogitás csak a már
elkülönített s beszedett hasznokra nézve hatályos." I t t a haszon beszedettnek és elkülönítettnek nem tekintethetik, mert a szerződés csak 1867-ik évi J a k a b napján fog
lejárni, s ezen határnapig a bérlőnek a j ö vedelmet beszedni a szerződés értelmében
jogában áll: nézete szerint mindenekelőtt
azon kérdés eldöntése előtt, hogy a jövedelmek szedése kit illet, tárgyalás lenne
elrendelendő, s mind a felfolyamodónő, mind
a csődtömeg meghallgatandó.
3. A harmadik osztja az első véleményt
az érdemre nézve, de nem az indokokra
nézve. Nézete szerint ezen végzést ép a most
ellene felhozott törvényekből indokolná és
pedig: a szerződés mindazon feltételeknek
megfelel, melyekhez az 1 8 4 0 : 22. tczikknek
az országbírói ért. szabályok által hatályában fennhagyott 37. §-a haszonbéri szerződéseknek csődület esetére is fennmaradásukat köti, minélfogva a szóban forgó ház
helyiségei után folyólag járó bérleteknek
letiltása, azoknak a csődleltárba felvétele és
a bérleti háznak a csődtömeggondnok kezelése alá adása a felperes főbérlőnek birtokbani jogtalan és tettleges háborgatása minéműségét öltvén magára, a felperes bérlő
jogszerű jövedelmeinek élvezetébe mindenesetre visszahelyezendő.
Az érdemet illetőleg itt két kérdés merül fel, — a z első az: mily joggal birnak a
szerződés bekeblezése előtt a betáblázott
hitelezők; a 2-ik kérdés p e d i g : mily ereje

van ezen szerződésnek azon hitelezők ellen,
kik később tábláztatták be követeléseiket.
A ptk. 1102. §-sa előirja azon óvatosságot, mely szerint a bérlő az előretett bérfizetést a nyilvánkönyvekbe beigtatás által
későbben beigtatott hitelezők ellenébe érvényesen gördítheti; jelen esetben a szerződés
bekeblezve levén, eziránt kétség fenn nem
forog. A korábban betáblázott hitelezők
irányában rendelkezik a ptk. 457. §-sa, kivétel van azonban arra nézve, hogyha az
adós jószágát a hitelezőnekés egy másiknak
utóbb annak hasznait zálogosítja el, ezen
utóbbi elzálogosítás által csak a már elkülönített és beszedett hasznokra nézve hatályos; tekintve már most, hogy bukott a
szerződést érvényesen és jogosan megköthette, a kérdéses ház háromévi jövedelmét,
illetőleg ennek a bérlőtol kikötött összeget
jogosan be is szedhette, ezen szempontból a
kérdéses ház jövedelmét beszedettnek tekinti, s ugyanazért erre nézve a korábban
betáblázott hitelezőknek zálogjoga ki nem
terjedhet.
4. A negyedik vélemény szerint, miután
a szerződés érvényessége kétségtelen, a letiltásnak helye nem lehet; azon kérdés azonban, hogy köteles-e a kérdéses összegeket a
tömegnek fizetni, ezúttal megbirálás t á r g y á t
nem képezheti.
5. Az ötödik a letiltást rendelő végzés és
annak alapján foganatosított eljárás megszüntetése mellett a kérdéses haszonbéri
szerződést továbbra is teljes erejében fenntartottnak, s a tömeggondnokot vélt jogainak érvényesítésével az illető törvény útjára
utasitandónak véleményezi, mert azon kérdés, vájjon a tömegnek a házbér iránti követelése jogos-e vagy sem, nem ide tartozik.
A második stádiumból két véleményt
emelünk ki. Egyik a tárgyalás után keletkezett első birósági ítéletre, másik a hétszemélyes tábla véghatározatára vonatkozik.
Előbbi szerint Pestváros tszékének a
perügyelő által fellebbezett Ítélete feloldandó, s az eljáró biróság a jelen ügynek
anyagi j o g tekintetében leendő elintézésére
utasítandó lenne.
M e r t a kir. hétszemélyes tábla az 1865:
3635. sz. a. hozott határozata által a kir.
váltófeltvszék 1865. május 10-én 2115. sz. a.
kelt végzésének azon részét, mely szerint
bukott Z. M. nevére irt váczi-úton 8. sz. a.

fekvő ház jövedelmeinek a csődtömeg részére történt letiltását, illetőleg leltározását
megszüntette, s Gr. J . - á t , mint haszonbérlőt
jogaiba visszahelyeztette; azáltal hogy P e s t városa tvszékének 1865. évi 19,332. sz. a.
hozott végzését és az annak alapján a csődtömeg részére eszközlött letiltást feloldotta,
helybenhagyta, — azon részét pedig, mely
szerint perügyelő, amennyiben a főbérlő
ellen az általa tett haszonbéri előlegezésekre
vonatkozólag az orszbir. ért. 156. §-sa és a
ptk. 457. és 1102. §§. alapján vagy bármi
más czim alatt jogokat támaszthatni vélne,
jogainak érvényesítésével az illető törvény
útjára utasíttatott, — megváltoztatta, s sz.
kir. Pestvárosa tszkének mint csődbíróságnak illető;égét megállapítván, azt azon kérdés eldöntése tekintetében: hogy az érintett
ház után járó jövedelmekre nézve a beszedési jog kit illet, törvényes tárgyalásra és
ennek alapján a kifejlendokhöz képest a
jogkérdésben érdemleges itélethozásra utasította.
Második a hétszemélyes táblai rendelvényre vonatkozólag következő észrevételeket foglal m a g á b a n :
A fennforgó ügyben két kérdés merül
fel: egyik a kérdéses ház jövedelmeinek a
csődtömegben történt bevonása és ekkép a
haszonbérlőnek birtoklásbani háboritása,
a másik: a haszonbérilletmény előlegezése.
Az első kérdésre nézve a haszonbérleti
szerződésnek alapján visszahelyezést rendelt
meg a feltvszék, s ezen ítélete a hétszemélyes tábla által helyben is van hagyva azon
különböztetéssel, hogy a feltvszék tényleges,
a hétszemélyes tábla pedig jogi szempontból
alapította meg a haszonbéri kérdést, s h o g y a
feltvszék tekintettel a ptk. 1121. § sára, a
szerződés fennállását csak egyszerűen ismerte el, s igy a szükséges eladás esélyét
következményeivel együtt ki nem z á r t a ; a
hétszemélyes tábla azonban a csődtörvény
37. §-sa alapján a haszonbéri szerződést
annak lejártáig alapította meg, s igy ugy
látszik, hogy azt a szükséges birói eladás
esetére is helybenhagyta.
A másik kérdésre vonatkozólag, melyre
nézve a feltvszék a perügyelőt a perútra
utasította, — a hétszemélyes tábla az érdembe bocsátkozván, a ptk. 457. s 1102. §§.
alapján a haszonbérlőt tett előlegezésének
időszerinti befizetésére kötelezte; különösen
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a telekkönyvi rendelet 53. §. tekintetbevételével, mely szerint az előlegező bérlő —
habár előlegezését betábláztatta is, — az
előtte betáblázott hitelezőknek csőd esetében felelős lenne.
A mi a véleményezés érdemét illeti, e
szerint a ptknek nemcsak a 457. s 1102. §§.,
hanem az 1121. §-ea, mely amazzal szorosabb összeköttetésben áll, szinte hatályban
hagyatott az id. törv. szab. 156. §. által.
Minélfogva a bérlő a szükséges birói eladás
esetében tartozik engedni, — fennmaradván
a kárpótlásra nézve elsőbbségi j o g a , mely
elsőbbségi joga neki a tett előlegezésre
nézve is, ha ezt szinte bejegyeztette, az
1102. §. szerint, de csak az utána bekeblezett hitelezők ellenében, van f e n n h a g y v a ;
de mindaddig, mig ezen szükséges eladás
esete be nem áll, rajta az előlegezett haszonbér ismétlőleg meg nem vétethetik. A z előlegezés, ha különben be van bizonyítva, akár
van az a nyilvánkÖnyvekbe beigtatva, akár
nincs, a kibérlő ellen kiütött csőd esetében
annak részére ismétí követelésbe tenni a
ptk. 457. §. alapján nem lehet, mert a jelzálogos hitelezők joga a hasznokra és jövedelmekre csak annyiban terjed, amennyiben
azok elkülönitve vagy beszedve nincsenek;

K ü l ö n
ZÁD0R GYÖRGY
udv. tanácsos, a főméit, kir. hétszemélyes
tábla közbirája, a m a g y a r tud. akadémia és
Kisfaludy-társaság r. tagja meghalt élete
68-ik évében, Pest, 1866. aug. 17., eltemettetett a u g . 19. Áldás hamvaira!
— (Törökországnak)
jelenleg távirati
összeköttetései vannak Ausztriával Cattarón, Mosztáron, legközelebb Gradiskán át;
Olaszhonnal Valonán át, tengeralatti huzallal O t r a n t o n á t ; Görögországgal Valón á t s
legközelebb Arevetán át is;Moldva-s Oláh-

de miután a megbukott tulajdonos az ily
előlegezést a ptk. 1102. §. engedelmével
már beszedte, azért annak az előlegezést
tett bérlő ellen többé kereseti joga nem
lehet: már pedig minden kételyen felül áll,
hogy a csődperügyelőnek polgári kereseti
joga egy harmadik ellenében tovább nem
terjedhet, mint amennyire a bukotté terjedt,
de különben is az előlegezett bérlőt, ha a
ptk. 1102. §-ban előirt vigyázattal élt, ezen
törvény határán tul terhelni annyival kevésbbé lehet, minthogy még azon bérlőt
sem lehet a jelzálogos hitelezők irányában
felelőssé tenni, avagy az előlegezett haszonbér isméti megfizetésére azok javára szoritani, ki az 1102. §-ban előirt elővigyázattal
nem él, azaz ki előlegezését a telekkönyvbe
beigtatni elmulasztotta, s a kettő közt utoljára csakis az a különbség, hogy miglen az
elővigyázó bérlő azon előlegezései, melyekkel a bérleti jószág szükségbeli eladása következtében kárban maradt, az utána bejegyzett jelzálogos hitelezőket megelőzik, addig
azon előlegező bérlő, ki ezen elővigyázatot
elmulasztotta, előlegével mindannyi hitelezők után kerül a sorba, s a be nem jegyzett
hitelezők sorsában osztozik.

f é l é k .
országgal háromszorosan, u. mint Rusztsuk,
Galacz s Ibrailán á t ; Szerbországgal Nis és
Widdinen át, Perzsaországgal Hagyi-Karán
á t ; Egyiptommal Szyrián á t ; végre Indiával Bagdad és Basszorán át, mind össze
13,750 kilometer hosszában, 28,115 kdometer huzallal s 136 állomással. Ezen intézmény szervezete a francziáéhoz hasonló. A
török nyelv számára külön osztály állíttatott fel. Mult évben a török beligazgatási
sürgönyöket leszámitva, 120,000 sürgöny
idegen nyelven küldetett tovább.
y.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, szeptember 3.
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1868. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reelamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — A kormány befolyása a nemzetgazdászatra. (John Stuart Mill nyomán Huszár Imre.) — Fogházjavitás. I I . Az auburni vagyis hallgató börtönrendszer. (Bozóky Alajostól.) — Az őskor jogtörtdnelmi ds nemzetközi viszonyai. (Vége.) L a u r e n t F .
utánRakovszky J.-tól. — Jogirodalom. Felolvasások megnyitása aBudapesti könyvnyomdászok önke'pzőegyletében, 1866. aug. 12.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der -wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Ausprligung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthatiger oder nachtlieiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
I I . Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Törvényhozás.
III.

A helyzet, mit egyes személyek a
társadalomban elfoglalnak, s a viszony,
mit közöttük az együttlét fejleszt: bizonyos feltételt szab a jog érvényesítésének. E föltétel abban áll, hogy mások
hasonló jogait minden személynek el
kell ismernie.
A közös akarat, mely a szerves államintézményt törvényhozó hatalommal felruházta, hasonló feltételt szab
a hatalom gyakorlásának. E föltétel
abban áll, hogy a törvényhozás elismerje a személyi méltóságot és biztosítsa az életczélt.
Az előbbi feltétel nélkül a jog az
alanynak önkénye, — s az utóbbi hiá-

nyában a törvény az erőszaknak hatalma lenne, s a feltétlen jőg a kötelmeket, az erőszak a jogot semmivé tenné.
Amaz okul szolgált arra, hogy az
egyesitett akarat átalánosan kötelező
törvényeket hozzon létre; emez ismét,
hogy bizonyos kellékeket kössön a törvényekhez.
A törvények kellékei tehát a törvényhozás megszorító feltételéből származnak le, s a személyiségre hatnak
vissza.
Miben áll a személy emberméltósága? a szabadságban és egyenlőségben. Mi az életczél ? a jólét.
Első kellék tehát, hogy a törvényhozás minden személyben elismerje a
szabadságot és egyenlőséget; második
kellék, hogy az egyesitett hatalomnak
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minden eszközeivel előmozdítsa a jólétet. A törvényhozás itt tesz, amott
tenni enged. Az államgazdászat, mely
az anyagi erőt fokozza, s a közoktatás,
mely a szellemi miveltséget fejleszti; a
törvény, mely érdekeikre ügyel azoknak, kik arra magnk nem képesek; a
jogszabályok minden nemei, melyek
a szükséges eszközök megszerzéséhez
segítnek s a jogok élvezetét biztosítják :
az utóbbihoz tartoznak. Hogy tehessünk
magunk, és tehessük mindnyájan azt, a
mi czéljában jó és eszközeiben előnyös:
ezt az előbbi kellék adja meg.
A szabadság nem egyéb, mint emberjoga az egyes személynek. Az egyenlőség nem más, mint szabadsága minden embernek.
De kérjük-e ezeket a törvényhozástól? avagy a törvény adja-e nekünk,
hogy a gondolat, akarat és cselekvés
szabad legyen, és mi e szabadságban
mindnyájan egyenlők?
Nem! E drága örökség, mint maga
az élet, isteni eredetű; az állam törvényeitől mi csak annyit követelünk, hogy
elismerje és megőrizze azt.
Es mégis oly sok idő kellett, hogy
a törvényhozás a szabadságot az egyéniség s az egyenlőséget az emberiség
szempontjából méltányolja. Az érdek
és hatalom hamis eszmét adott mindennek, a tévelygés és erőszak nem engedte , hogy az emberjogok, helyes
fogalommal, diadalra emelkedjenek, A
szabadság az uralomban, legí'ölebb politikaifüggetlenségben állott; az egyenlőség teljesen ismeretlen volt.
Az őskor classicus népeit nagy tettekre gyujtá a szabadság. Thermopyle
és Marathon, Athenae közgyűlései s a
római comitiák: egyedül a szabadság
nagy nevétől viszhangoztak. De mig
semmi élet, semmi áldozat nem volt
drága a függetlenség érdekében: megvetett s olcsó eszköz volta személyiség,

kidobva halálnak a nyomorú szülött,
apai szabad tulajdonnak nyilvánítva
minden gyermek, állatok sorába helyezve a rabszolgák.
A keresztyén vallás hozta meg tiszta
fogalmát a szabadságnak. Megismertette Isten képét az emberek arczán,
fölélesztette az egyenlőség jogát a szeretetben. De mig az egyházak falai közt
buzgó imát zengett a szeretet istenének: nem némíthatta el a rabnépek jajgatását, nem enyhíthette az elnyomott
osztályok siralmas helyzetét. A szabadság egyes kiváltságokban állott, s az
egyenlőség csak az evangelium néma
betűiben.
Nem lenne szükség messze menni
vissza az emberiség történetében annak igazolására, hogy a szabadság és
egyenlőség, ikerszülöttek a vallás szent
geniusával, csak a legújabb időkben
ébresztették föl a törvényhozás méltánylatát. Sőt birjuk-e azt még most is
egészben? Van-e törvény, mely születés, hit és vagyon szerint ne tenne különbséget ott, hol Isten és a keresztyén
vallás csak embert és emberiséget lát?
Ah, mi még most sem vagyunk teljesen szabadok, mert nem vagyunk teljesen egyenlők. Mint egyik jelesünk, a
nem rég elhunyt Klauzál, — mi is
„szabad embernek azt nevezzük csupán,
ki azt kivánja, hogy minden ember szabad legyen"*"").
A vallás tehát csak az elvet állapitá
meg, — azok érvényesítésére elég erővel nem bírt. De a későbbi századok
vívmányaiban szövetséges erőkre talált. A népek közelebbi érintkezése, a
közlekedés, kereskedelem s élénk forgalma az anyagi érdekeknek; a sajtó,
mely lerontván térnek é3 időnek korlátait, az egész emberiség köz'">s nyelve
lőn, a tisztább fogalmakat előkészité
s millió karokkal terjesztette; végre a
*) Lásd a ,;Jogt. Közi. 35. sz. 555.1.

függetlenség dicső harczai, melyekben
az öntudatra ébredt néphatalom irtó
háborút izent a tévelygéseknek és erőszaknak, s romba dönté ez akadályokat:
kivívták elvégre az emberjogok elismerését".
Azon tizenhárom köztársaság, mely
az Északamerikai államok egyesületére
szövetkezett: 1776-ban függetlennek
nyilvánította magát s az emberjogok
arany betűit irta a függetlenség zászlójára.
Kevéssel utóbb a franczia forradalom kezdett harczot e szent jelvények
a l a t t . . . A „Marseillaise" lelkesítő hangjai mellett, ágyúdörgés és dobpergés
közt, a csatazajban s az egymást váltógató nemzetgyűlések lármáiban mindenütt egy refrain hangját hallottuk:
„égalité, liberté." E nép, midőn forradalmi mámorában megfertőztette a vallás oltárait: öntudatlan eszköze lön a
keresztyénség elveinek; vérrel és tűzzel
hajtotta végre az evangelium szelíd in-

tését: „szeressed felebarátodat, mint tenmagadat." A mámor eltűnt, a csatazaj
és vérengző gyűlések lármái elnémultak ; de a refrain-t még mindig halljuk.
Ily előzmények adtak létet az
1830-ki chartának, melyben a törvény
előtti egyenlőség, az adó terheinek
arányosan egyenlő viselése, az egyenlő
hivatalképesség, az egyéni szabadság,
a vallás-és sajtószabadsága, a tulajdon
sérthetlensége, a fenyítő tárgyalások
nyilvánossága, a miniszteri felelősség
stb., mint „Francziaország közjoga" —
törvényileg biztosíttatott *).
Hazánkban az emberjogok diadalát
a béke hozta meg. Maga a kiváltságos
osztály rontotta le a sorompókat, melyek addig egyebek szabadságát s
egyenlőségét korlátolták. Hogy a kezdett mű teljesen bevégeztessék, a törvényhozás további munkálataitól biztos
reménynyel várjuk.
J o u r n . du palais : rcpert. gen. T . V. pag. 906,
(Folytatása következik.)

A kormány befolyása a nemzetgazdászatra.
( J o h n Stuart Mill nyomán.)*)

I.

Bevezetés.
Korunkban a politikai tudományok
és a gyakorlati államtan legfontosabb
és legvitatottabb kérdéseinek egyike, a
kormányok működése és hatáskörének
meghatározására vonatkozik. Hajdan
vita tárgya volt, hogy mikép alakíttassanak a kormányok és mily elvek és
szabályok szerint gyakorolják hatósá
gukat, de jelenleg igen lényeges kérdéssé lett az is, hogy e hatóság az emberi dolgok mely osztályaira terjesz*) Principles of political Economy, witli tome
o f t h e i r applications to Social Philosophy, By John
Stuart Mill, London, MDCCCLXV.

kedjék ki. És midőn a közvélemény
áradata a kormányalak és törvényhozás megváltoztatása,
mint az emberiségo
o
állapotának megjavítására szolgáló eszköz felé irányul, akkor az e kérdést
tárgyazó vitatkozások érdeke, nem
hogy csökkenhetne, sőt inkább csak
növekedhétik. E g y részről türelmetlen reformátorok könnyebbnek és rövidebbnek tartván a kormányt, mintsem a közönség közvéleményét és
hajlamát hatalmukba keríteni, folyvást
kisértve vannak a kormány hatáskörét
kelletén tul kiterjeszteni; mig másrészről a kormányok gyakran illetéktelen,
és nem a közjóra irányzott, vagy leg'

alább is czélt tévesztett beavatkozásai
folytán, bizonyos in limine ellentállási
szellem fejlődött ki, a kormányoknak,
mint ilyeneknek beavatkozása ellen,
és félreismerhetlen a törekvés, azoknak
hatáskörét a legszűkebb korlátok közé
szoritani. Felesleges lenne e helyen bővebben fejtegetni a különböző nemzetek e részbeni történelmi fejlődésének
különféleségét; az előbbi szélsőség,
mely a kormánybefolyást túlozza, mind
elméletileg, mind gyakorlatilag inkább
a szárazföldi nemzeteknél divatozik,
mig Angolországban eddigelé az ellenkező szellem uralkodott.
A kérdés átalános elveit, a mennyiben elvkérdésről van szó, más alkalommal fogjuk fejtegetni; miután megvizsgáltuk, hogy mily hatást idéz elő a
kormány befolyásának gyakorlata azon
téren, melyen működni átalánosan illetékesnek tartatik. E czélból meg kell
különböztetnünk azon különféle működéseket, a melyek vagy elválaszthatlanok a kormány fogalmától, vagy pedig
szokás szerint és ellenvetés nélkül gyakoroltatnak minden kormány által;
másrészt pedig azokat, a melyeknek a
kormányok általi gyakorlata kérdés
alatt áll. Amazokat a kormány szükségesemezeket
pedig választására bízott
teendőinek nevezhetjük. Ezen utóbbi
kifejezés alatt nem azt értjük, hogy közönyös dolog vagy önkényes tetszés
tárgya lehet, akár magára vállalja a
kormány a kérdéses teendőket akár
nem; csupán azt, hogy a kormány általi
gyakoroltatásuk nem feltétlenül szükséges és általán véve helyet enged a
véleménykülönbségnek.
Ha
megkísértjük előszámlálni a
kormány szükséges teendőit, azt fogjuk
találni, hogy azok sokkal különnemübbek, mintsem igen sokan, első tekintetre hinnék, és hogy nem szoríthatók
be azon tüzetesen körülirt határvonalok

közé, melyeket a megfontolatlan köznapi vitatkozások közt körülök kiszabni
iparkodnak. Például gyakran hallottuk
azt, hogy a kormányoknak csak az erőszak és a csalás elleni védelmezésre
kellene szoritkozniok; hogy ezen eseteken kivül a nép hagyassék egészen
magára, és mig valaki nem gyakorol
eröszakot vagy csalást mások személye
vagy tulajdona ellen, mindaddig a kormány semmi tekintetben sincs hivatva
annak ügyeibe avatkozni. De miért védelmezze a népet kormánya, vagyis saj á t együttes, egyesitett ereje az erőszak
és csalás ellen és nem egyéb rosz ellenében is, kivévén ha a védelem szüksége nem sürgető? Ha a kormány hivatása csak odáig terjedne, hogy azt
tegye a népért, a mit a nép nem tud
megtenni önerejéből, akkor a néptől is
meg lehetne kívánni, hogy ügyessége
és bátorsága által még az erőszak ellenében is megvédje magát, avagy kérje
vagy vásárolja meg a védelmet, a mint
csakugyan történik is ott, a hol a kormány a védelemre nem képes; a csalás
ellenében pedig mindenkit megvédhet
saját esze. De a nélkül, hogy az elvek
megvitatásába egyelőre bebocsátkoznánk, elég lesz, ha megvizsgáljuk a tényeket.
Például e két rovat közül — az
erőszak vagy csalás elnyomása — melyikbe sorozzuk az öröklés-szabályozó
törvények körüli eljárást. Ilyes törvényeknek minden társadalomban kell létezniük. Lesznek talán, a kik azt mondják,hogy e részben a kormánynak nincs
egyéb teendője, mint hatást szerezni
azon intézkedéseknek, a melyeket az
egyesek végrendeleteikben tesznek tulajdonuk felől. Ez azonban legalább is
rendkívül kérdéses állítás; alig hiszszük,
hogy [léteznék ország, a melynek törvényei korlátlan végrendelkezési szabadságot engednének. És feltéve a z o n na-

gyon mindennapi esetet, hogy nem
létezik végrendelet: váljon nem a törvény vagyis a kormány határoz-e az
öröklési rend általános elvei felett? és
oly esetekben, midőn az örökös, a hagyaték átvételére minden tekintetben
képtelen, váljon nem szokott-e a kormány másokat, gyakran saját közegei
köziil kinevezni, hogy a hagyatékot átvegyék és az örökös javára kezeljék.
Számos más eset létezik, melyekben a
kormány átveszi a vagyonkezelést, mivel ezt a közérdek, vagy bár csak egyesek
érdeke követelni látszik. Igen gyakran
történik ez, midőn például a tulajdonjog per alatt v a n ; vagy pedig biróilag
kimondott fizetési képtelenség eseteiben. Soha senki se mondta, hogy a kormány ezen eljárása által túllépi hivatásának határait.
Még a tulajdon meghatározásában
sem oly egyszerű dolog a törvény működése, mintsem némelyek hinnék. Talán azt lehetne képzelni, hogy a törvénynek nincs egyéb teendője, mint
kinyilatkoztatni és megvédeni minden
ember jogát ahhoz, a mit előállított,
termesztett, vagy pedig megszerzett
előállitóinak, termesztőinek önkénytes,
nyilt beleegyezése által. De nincs-e
egyéb tulajdon a termesztményeken kivül? Hát maga a föld,erdeivel és vizeivel és egyéb természeti kincseivel a
föld szine felett és alatt? Ezek az emberi nem örökségét képezik, és kell,
hogy ezeknek közös élvezete szabályozva legyen. Nem maradhat eldöntetlenül, hogy mily feltételek mellett
és minő jogokat gyakorolhatnak az
egyesek e közös örökséget illetőleg. A
kormánynak semmiféle működése se
lehet kevésbbé tárgya a szabad választásnak, sem pedig szorosabban összefűzve a polgárisult társadalmi eszmével, mint ezen dolgok szabályozása.
El van ismerve a kormánynak azon

joga, hogy az eröszakot és a csalást
elnyomja, de e kettő közül melyik rovat alá osztályozzuk a nép azon kötelezettségét, hogy elvállalt szerződéseit
teljesitse. A nem teljesités nem foglal
magában szükségképen csalást, lehet,
hogy a szerződő egyén őszintén ohajtotta teljesiteni kötelességét és a csalás
szó, a melyet még a szerződés szándékos nem teljesítésére is alig lehet alkalmazni, ha kijátszás nem történt — bizonynyal nem alkalmazható akkor,
midőn a nem teljesitést csak hanyagság
okozta. Nem tartozik a kormány kötelességei közé, érvényesiteni a szerződéseket? I t t a beavatkozás tanát kétségkivül kissé kiterjesztenék és azt mondanák, hogy a szerződések érvényesitése
nem annyi, mint az egyesek ügyeinek
szabályozása a kormány tetszése szerint, hanem csupán sikeritése és foganatosítása az egyesek kifejezett óhajtásának. Nyugodjunk meg a megszorítási
elmélet e bővítésében és vegyük anynyiba, a mennyit ér. De a kormányok a
szerzödésekbeni viszonyokban nem szorítkoznak a puszta érvényesítésre, hanem az iránt is határoznak, hogy mily
szerződések alkalmasak az érvényesittetésre.Nem elég, hogy valamely egyén,
minden kijátszás, csalás vagy erőszakolás nélkül Ígéretet tegyen valakinek.
Vannak Ígéretek, a melyekre nézve ellenkezik a közjóval, hogy egyeseknek hatalmukban álljon magukat lekötelezni.
Nem említve azon kötelezéseket, a melyek a törvényekben ütköznek, vannak
oly kötelezések, a melyeknek érvényesítését a törvény megtagadja részint az
igérettevöt, részint pedig magát az államot érdeklő okoknál fogva. Oly szerződést, a melynek értelmében valaki
önmagát rabszolgául másnak eladja,
Európa csaknem valamennyi törvényszéke semmisnek nyilvánítana. Kevés
nemzet törvényei érvényesítenének oly

szerződést, a mely prostitutiót, vagy oly
házassági lekötelezéseket foglalna magában, melyeknek feltételei a törvény
által kiszabot taktól bármily tekintetben különböznének. De mihelyt el van
ismerve, hogy léteznek szerződések,
melyeknek érvényesítését a törvény
czélszerüségi szernj ontból megtagadhatja, a kérdés szükségképen nyitva
áll, minden szerződést vagy kölcsönös
lekötelezést illetőleg. Például érvényesitsen-e a törvény egy munkaszerződést, ha a munkadíj nagyon csekély
vagy a munkaórák tulszigoruan vannak
kiszabva? érvényesitsen-e oly szerződést, melylyel valaki magát lekötelezi,
hogy egy szorosan meghatározott időtartamnál tovább marad egy más egyén
szolgálatában? Váljon egy egész életidőre k ö t ö t t házassági szerződés érvényessége visszavonhatlanul fentartassék-e az illető szerződött felek, vagy
csak a felek egyikének határozott akarata ellenére? Minden kérdés, a mi a
szerződésekre és ezek által az emberek
közt alkotott viszonyokra vonatkozik,
illeti a törvényhozót is, a ki nem kerülheti el, hogy azt tekintetben vegye és
egy vagy más tekintetben határozzon
felette.
Továbbá az erőszak és csalás megelőzése vagy elnyomása alkalmas foglalkozást nyújt a katonáknak,rendőröknek és fenyitő-törvényszéki bíráknak.
De vannak polgári törvényszékek is. A
gonosztett megbüntetése az igazságszolgáltatásnak egyik ágát képezi, amásik ágát pedig a peres ügyekbeni határozathozatal. Számtalan vita merül fel
egyesek közt, minden roszhiszernüség
nélkül, törvényes jogaiknak félreértése
miatt, vagy pedig oly esetekben, midőn
nem képesek megegyezni valamely tény
iránt, melytől e jogok törvény szerint
függnek. Nem kívánja-e a közérdek,
hogy az állam hivatalnokokat nevezzen

ki, a kik a bizonytalanságokat eldöntsék és a vitákat befejezzék ? Nem lehet
állítani, hogy az feltétlenül szükséges
lenne. Az illetők maguk is választhatnak birót és alávethetik magukat Ítéletének, és ez szokott is történni ott, a
hol nincsenek törvényszékek, vagy a
hol a törvényszékek nem bírják a bizalmat, avagy lassú és költséges ügykezelésök és észszerütlen eljárásuk
elriasztja tőlük a népet. De mégis átalánosan el van fogadva azon vélemény,
hogy az államnak kell polgári törvényszékeket felállítani, és habár ezeknek
hiányossága gyakran arra kényszeríti
a népet, hogy helyettesítéshez folyamodjanak, mégis e helyettesitett biróságok határozatának nyomatékát csak
az adja meg, hogy fenn van tartva a
felebbezési jog, egy törvényesen összeállított magasabb biróság elé.
Az állam nem csupán eldönti a peres ügyeket, hanem oly megelőző rendszabályokat is használ, a melyek által
a peres kérdések keletkezése megakadályozható. A legtöbb ország törvényei
foglalnak magukban oly szabályokat,
a melyek szerint számos ügy és kérdés
eldöntendő, nem azért, mintha különösen fontos volna, hogy egy vagy más
ügy mily módon döntessék el, hanem
azért, hogy vnlamikép el legyen döntve
és a tárgy többé kérdés alá ne kerüljön. A törvény s-'ámos szerződés szövegét határozza meg előre, azért hogy
értelmezése ne szolgáltathasson okot
félreértésekre és vitákra: gondoskodik a
bizonyítékokról az által, hogy bizonyos
számú tanuk aláírását és bizonyos formaságok megtartását követeli. A törvény rendszeres lajstromok és jegyzökönyvek vezetése által nyilvánosságban
tartását rendeli oly tényeknek, melyek
jogi következményekkel birnak u. m. a
születési és halálozási eseteknek, házaságoknak, a végrendeletek és szerződé-

seknek és a törvényszéki határozatoknak. Soha se mondta senki, hogy a
kormány ezen intézkedések által átlépi
hatáskörének határait.
Továbbá, bármily tágas tért engedjünk azon tannak, hogy az egyesek a
saját érdekeik hivatott örei és a kormány
tiszte csupán ennyiből áll, hogy az
egyeseket megóvja a mások általi megcsalatástól, a tant mégis csupán azon
egyénekre lehet alkalmazni, a kik képesek önmaguktól, önállólag cselekedni.
De vannak gyermekek, eszelősek és
gyönge elméjűek is. A törvénynek bizonynyal gondoskodnia kell ily egyének érdekeiről, ámbár nem szükségképen saját hivatalnokai által. Gyakran
az illetőnek valamely rokonára vagy ismerősére bizza e tisztet. De vége van
azzal kötelességének? Bizhatja-e valakinek érdekét idegen kézre, a nélkül,
hogy felügyeletet gyakorolna, vagy
pedig a megbízottat felelősségre vonná
kezeléséért.
Számtalan eset van, melyben a kormányok, átalános megegyezés mellett
működnek és befolyást gyakorolnak, a
nélkül, hogy működésüknek egyéb okát
lehetne adni, mint: a közjó vagy gyakran a közkényelem és közrend u g y
kívánja. E r r e például felhozhatjuk a
pénzverést, mely egyúttal monopolium
is, és még az állam beavatkozását legféltékenyebb szemmel néző emberek se
tettek a kormány e gyakorlata — mint
illetéktelen ellen kifogást. Példa erre
továbbá a sulyok és mértékek meghatározása ; az utczák és sikátorok kikövezése, világitása és tisztogatása, akár a
kormány intézkedik az iránt átalában,
akár pedig, mint leginkább szokásban
van és tanácsosabb, az illető helyha-

tóság. Felemlíthetjük még a kikötőkj
világítótornyok, töltések és csatornák
építését, továbbá a felügyeletet, pontos
és tüzetes helyi vagy átalános földabroszok készítésére.
A végtelenig hozhatnánk fel még
példákat, a nélkül, hogy oly térre lépnénk, a hol a vita kezdődhetnék. De
már is eléggé kimutattuk, hogy a kormány kétségbe nem vont illetékességű
működése sokkal tágasabb tért foglal
el, mintsem bármily korlátozó definitió
körfala közé lehetne szoritani, és hogy
valamennyit alig lehet igazolni egyéb
okkal, mint az átalános czélszeriiség
nyomatékos okával, sem pedig korlátozni a kormány befolyását bármily
átalános szabály által, kivévén azon
egyszerű és homályos elvet, hogy e beavatkozásnak csak olyankor kellene
közbelépni, ha a czélszeriiség parancsolólag követeli.
Ezen itt megpendített kérdések fogják képezni további fejtegetéseink tartalmát, mely az adózás átalános elveit,
az egyenes adókat, az áru- és egyéb
adókat, az egyenes és közvetett adók
közti összehasonlítást, a nemzeti kölcsönöket, a kormányintézkedések és befolyás fejtegetését nemzetgazdászati
szempontból, a téves elméleteken alapuló kormánybefolyás és a be nem
avatkozás elvének alapját és határait
fogja tárgyalni.
Ezekről közelebb.
Huszár Imre.
(Folytatása következik.)

— (Helyreigazítás.)
M u l t számunk utolsó
lapján, a „Különfélék" közt a következő
sajtóhibákat kiigazittatni k é r j ü k : Valón helyett Volon, Arevetán helyett Prevesán.

Fogházjavitás.
IV, i z auburui vagyis hallgató börtöurenilszer. *)
(Bozóky Alajostól.)

A régi szerkezetű tömlöczök elhanyagolt állapotjának főoka a rabok
akadálytalan közlekedésében állván,
mindenek előtt eme közlekedés káros
következményeinek eltávolítására törekedtek. Minthogy azonban az épen ellenkezőnek, t. i. a teljes elkülönítésnek
behozatalát részint az emberi természettel meg nem egyező — s azért fölötte kegyetlennek**) találták, részint
pedig a tömérdek költségeket, mikkel
az ily tömlöczök épitése jár, sokalták:
ama közvetítőt indítványozták, misze*) Röder: Besserungsstrafe u. Besserungsstrafanstalten als Rechtsforderung. Leipzig u. Heidelberg
1864. 95—85 11. — Mittermaier; Der gegenw. ZuBtand d. Gefángnissfrage, mit Rücksichtauf d. neuesten Leistungen d. Gesetzgebung u. Erfahrungen
über Gefangnisseinrichtung m. bes. Beziehung auf
Einzelnhaft. Erlangen 1860. 108—113 11. — K a u t z :
Politika 430. 1. — A newyorki vagy auburni rendszer szerint a rabok igen nagy termekben munkával
foglalkodtatnak, szigorú felügyelet alatt állanak, és
folytonos hallgatásra szoríttatnak, éjjel pedig egymástól elkülönítve kamrákba záratnak; mint fegyelmi
büntetések testi nem ritkán kebellázitó módon alkalmazott — fenyítékek szerepelnek. — Ily szerkezetű fogházak Németalföldön már a mult század
vége felé léteztek s csak 1823. évben épittetett egy
oly fogház, habár megjavitva, Auburnban, ÉszakAmerika New-York államában; szigorúan véve tehát
e rendszer helytelenül viseli az ,,auburni" nevét, ez
azonban a dolog lényegén mit sem változtat. E
rendszer több északamerikai államban, valamint
Franczia-, Angol-, és 1840-ig Schweizhonban is
túlnyomó volt; Francziaországban 1853 óta arra ismét visszatérnek, az ausztriai birodalomban pedig
a legújabb ideig majdnem mindenütt ennek hódolnak, habár nem is oly következetesen, mint azt maga a rendszer szigorú alkalmaztatása kivánja.
**) I g y p. Appert lovag e szavakkal kezdi meg
munkáját: „Da Oesterreich bisher, glücklicherweise,
dem Beispiele mehrerer deutschen Staaten in der
E i n f ü h r u n g des grausamen Zellensystems nicht
folgte, so erachte ich es f ü r zweckmassig, gleich im
Anfange dieser Schrift meine Einwendungen und
Wahrnehmungen bezüglich dieser Strafart vorzubringen, um dadurch die Ansicht der Regierung, der Gesetzgeber und all jener Menschenfreunde, welche
sich mit Verbesserung d. Gefangnisswesens befassen,
aufzuklaren(!)".

rint a rabokat legalább erkölcsileg szükséges egymástól elkülöníteni, egyszersmind pedig munkávali foglalkoztatás
által őket a káros henyéléstől megóvni
s igy közvetve javítani. Igy keletkezett
az u. n. auburni börtönrendszer.
Igaz ugyan, hogy eme rendszer lényeges haladás volt a börtönügyben, de
czélhoz teljesen még sem vezetett,
habár annak elfogulatlan megvizsgálásánál nem tagadhatni, miszerint minden
ily szerkezetű börtönből néhány teljesen megjavult is lép ki a világba.*)
Mindazonáltal eme javultak csak olyanok lesznek, kik még nem voltak beavatva a gonoszság minden fortélyaiba,
s csak mások csábitásainak és saját
könnyelmüségöknek estek áldozatul, a
börtönben pedig a büntetés folytán az
általuk elkövetett jogsértéseket belátták, minden csábitásnak sikeresen
ellenállottak s gyakran épen itt tanulván meg valamely hasznos mesterséget, jó szándékokkal térnek vissza
szabadságukba. **) Azonban bízvást
állithatni, miszerint a javulási esetek
nem szabályt, hanem kivételt képeznek,
s leginkább itt bizonyul be azon igazság, hogy egy és ugyanazon bánásmód,
a sikernek bizonyos reményével, minden rabra nem alkalmazható.
Az auburni fogházak kétfélék, u. m.
olyanok, melyek kisebb terjedelműek,
s melyekben a rabok értelmes, emberszerető igazgató felügyelete alatt állván,
nappal kis csoportokban dolgoznak, éjjel
pedig különkamarákban tartatnak; vagy
olyanok, melyek nagyobb terjedelműek
*) Mittermaier: Gefangniszverbesserung 119.1.,
Gefángniszfrage 108. s köv. 1.
**) Mindamellett Röder, ki föltétlenül csak a
magán rendszerben bizik, ily javulási esetekről mit
sem tud s fentemiitett munkájában az auburni rendszerről egyátalában kedvezőtlenül nyilatkozik.

s hol valamennyi rab együtt van, együtt
dolgozik, elkülönités pedig még éjjel
sem alkalmaztatik. Hogy az előbbiek
czélszerübbek, *) mint az utóbbiak,
kétséget nem szenved, de az által is
igazoltatik, hogy a fentebb emiitett
javulási esetek nagyobbára ezekben
fordultak elő, mi könnyen megérthető,
minthogy a rabok kisebb számánál
fogva az igazgatónak alkalma van
azok bizalmát megnyerhetni, egyedi
jellemüket kipuhatolni s velők a szerint elbánni. E körülmény minden
esetre figyelmet érdemlő, mert oly
vidékeken, hol a lakosság szegénysége
miatt a tetemesebb költséggel járó
magánrendszerü börtönök nem építhetők, s a nép erkölcsösségél fogva büntettek gyérebben fordulnak elő, ott ily
első nembeli auburni fogházak is elégitendik ki a jogbátorság biztosítását s
a bűnösök javítását czélzó szükségletet, feltéve, hogy a börtönök belsőleg
is kellően elrendeztessenek. — A második nembeli auburni fogházak azonban
egyáltalában nem javaihatók, mert ezek
a régi szerkezetű tömlöczök majdnem
minden hiányaival birván, a rabok javítására éppen nem vezethetnek, s az
itt ott tapasztalt egyes javulási esetek
csakugyan a legnagyobb ritkaságok
közé tartoznak.
Ha már most az auburni rendszer
árnyoldalait közelebbről tekintjük, ugy
az eddig tett tapasztalatok következő
eredményekre vezettek:
1-ször A rabok együttlététől remélt túlnyomó előnyök, minők az
oktatás könnyebbsége, a munkánál

jobban kifejthető versenyzés stb. vagy
egyáltalában be sem következtek, vagy
legalább nem tették meg a kivánt hatást; mert egyrészt a rabok jelleme
fölötte különböző lévén, az igen romlott egyének, kik abban lelik legnagyobb örömüket, ha minél többeket
vonhatnak a maguk társaságába, a jobbakra nézve igen káros befolyást gyakorolnak, — másrészt pedig a rabok
által közösen teljesitett munkának nagyobb jövedelmezősége, miután az csak
a javulás rovására eszközöltetik, nem
szolgálhat okul e rendszernek más rendszerek fölötti pártolására; a munka erkölcsileg és jogilag becscsel csak anynyiban bírhat, a mennyiben nem pusztán
nemesítő és javító hatása van, hanem
egyszersmind a raboknak szabadonbocsáttatásuk után is becsületes keresetmódot biztosit, a mi azonban az ily
börtönökben legnagyobbrészt teljesíttetni szokott napszámosi vagy gyári
munkáknál éppen nem történik.
2-szor. A hallgatás kötelessége sem
szüli a kivánt hatást, mert az emberi
természetnél fogva minden annál nagyobb csáberővel bir, minél inkább
tilalmazik*) s ennélfogva igen czélszerütlen, az e rendszabályt megszegő rabokat csupán e miatt még testi fenyítékekkel is illetni, holott talán a bűntett, mely miatt a börtönben kerültek,
sokkal súlyosabb volt, a nélkül, hogy
a szabadságbüntetésen kivül még testi
fenyítékre Ítéltettek. Azon kivül a rabok ily testi fenyítékek (rendszerint ostorozások) által, RÖder igen alapos
megjegyzése **) szerint, csak külső engedelmességre szoríttathatnak, mig
bensőleg vagy teljesen megtompulnak,
vagy a foytonos kínzások következtében mindinkább felizgattatván, egészen

*) E tekintetben a st. galleni börtön (Schweitzban) különösen kiemelendő: ennek igazgatója, a
lelkes Moser, a rabok bizalmát igen ügyesen tudta
magának megszerezni, az elbocsátoi takról valóban
atyailag gondoskodott, és folyton folyva maradt
azoknak tevékeny barátja s tanácsadója. Igy sikerült
neki még a legelvetemültebb gonosztevőket is ismét
*) „Nitimur in vetitum semper cupimusque nemegtériteni. L. Mittermaier: Gefiingnissverbesse- gata" mondja a koszorús költő.
rung 118. 1.
**) Id. munkája 81. lapján

megátalkodnak és boszuvágyasakká
lesznek. Innen magyarázhatók a gyakori öngyilkosságok, gyújtogatások, s
a dühöngés mindannyi kitörései, melyek ellen a felvigyázók töltött pisztolyokkal kénytelenek magukat biztosítani.*) A büntetések sikertelenségét
pedig eléggé igazolja a különféle értesitökben közzé tett számtalan fegyelmi
büntetés, ugy hogy nem ritkán egy-egy
rabra évenkint átlag 18—20 büntetés
esik csupán a hallgatás megszegése
miatt.
3-szor. Minden egyéb e rendszer
szigorú keresztülvitelére irányzott intézkedés hibás feltevéseken, vagy önámitáson alapul: a javasolt eszközök
közül legalább egy sem vezetett a
kivánt czélhoz, s ha minden káros közlekedésnek megszüntetése szándékoltatnék, ugy ezt csak nagy számú
felügyelők alkalmazása által lehetne
eszközölni, mi egyrészt roppant költséggel volna összekötve,**) másrészt
pedig a felügyelök őrszemeinek ravasz
rabok általi megcsalatása mégsem hárittathatik el ***) A raboknak éjjeli
elkülönítése által a káros érintkezés
megakadályoztatik ugyan, de azért
annyival inkább iparkodnak azok
nappal minden alkalmat arra felhasználni, hogy egymással — ha mindjárt
csak jelekkel is — közlekedjenek. Azon
helytelen szokás pedig, mely szerint a
jó viseletű (?) rabok a többiek feletti
*) I g y Wethersfield-, Sing-siiigbon Északamerikában. Oly rendszabály tehát, mely csak ekkép
tartható fen, alig javaiható; habár másrészről nem lehet tagadni, hogy némely börtönfelügyelők akaratszilárdsága és elszántsága teljesen megvadult embereket is képes megszelídíteni. Auburnban a szigorú
Lynds kapitánynak sikerült, előbb 100, később még
több rabbal a sing-singi börtönt 1825-1826 években
fellépittetni.
**) Minélfogva szint azon kifogás alá esik,mely
a magánrendszer ellen felhozott érvek közül első helyen emlittetik.
***) Böder id. munkája 79. lapján.

felvigyázatra (monitors, Aufpasser) használtatnak,*) koránsem eredményezi
azt, hogy a folytonos felügyeltetésöktöli
félelem miatt a gonosz rabok békebontások elkövetésétől visszatartóztatnak,
sőt ellenkezőleg bennök a legnagyobb
elkeseredést szüli az igazgatóság ellen;
mert tőlük, kik talán kisebb b ű n t e t t
miatt kerültek a börtönbe, hasonló
kedvezményt csupán azért tagadott
meg, mivel kevésbbé ügyesek a javulás
színlelésében; de régi társuk ellen is :
mert árulójuknak tapasztalják, s ezeni
elkeseredésökben nem ritkán a felvigyázók meggyilkolására ragadtatnak. **)
4-szer. Az együttlét a büntetés elijesztő hatását gyengiti, mert a szabadság elvesztését a rabokkal — legalább
azok nagyobb 1 észével — könnyebben
elfejteti.
5-ször. Együttlétüknél fogva valamennyi rab egyforma bánásmód alá
esik, s igy a javítási eszközök, melyek
mindegyik egyedi jelleméhez képest
alkalmazandók, hatástalanok. Maga az
oktatás is, minthogy a tömlöczökben
fősuly a munkára fektettetik s annak
minél nagyobb mérvbeni jövedelmezősége czéloztatik, nem teremtheti meg
a kivánt gyümölcsöket, mivel a r r a az
imént érintett főczél miatt csak igen
kevés idő szenteltetik, s ekkor a munkától elfáradt rabok az oktatást nem
kisérik kellő figyelemmel.
6-szor. A testi fogyatkozással biró
rabok a többiektől kigunyoltatnak, s
mindenkép boszantatnak, minek folytán javulásuk tetemesen megnehezittetik. ***)
*) B. Eötvös és Lukács: Fogházjavitás 179 s
köv. 1. — Rőder: id. munkája 78. lapján.
**) Igy Münchenben; mindazáltal némelyek ez
intézkedést ujabban ismét mint javitásra vezető
czélszerü eszközt ajánlják. L. Mittermaier: Gefangniszverbesserung 117. 1.
Mittermaier: Gefangnissfrage 113. 1.

7-szer. Az auburni fogházakban a nagy s hol felét, hol 2 / 3 vagy éppen 3 / 4
testi és lelki betegségek igen nehezen részét teszi az összes rabszámnak.'"')
fedezhetők fel, mert az orvos az egyes
*) R ö d e r : id. munkája 87. lapján. E z e n u t o l s ó
rabokkal csak néhány szót váltván, in- pontra n é z v e azonban m e g j e g y z e n d ő , bogy a s t a t i s a d a t o k b ó l merített o k o s k o d á s o k nem állanak
kább azoknak összeségét veszi szem- tikai
mindig f e l t é t l e n ü l , m i u t á n Mittermaier
kimutatta,
ügyre. Végre
miszerint az ilyen statistikai adatok g y a k r a n a sze8-szor.

a visszaesők száma

igen

rint állíttatnak össze, a m i n t éppen valamely állítás
támogatására s z o l g á l h a t n a k .

Az őskor jogtörténelmi és nemzetközi
viszonyai.
(Vége.)
(Laurent F. után Rakovszky J-tól.)

A háború De Maistre szerint az emberi
nem rendes állapota: ,,A földtekén félbeszakasztás nélkül kell vérnek ontatnia s a béke
csak időközi." E borzasztó állítás kétségtelenül áll az őskorra nézve, midőn az emberiség fejlődésére szükséges és nélkülözhetlen volt; de mihelyt e szükségessége
megszűnik, ijedve fogja azt magától az emberiség eltaszítani.
Az őskorban a háború mintegy kötelesség volt, s nem helytelenül nevezte azt Tacitus (Annál. X V . 1.) ,,a királyok kötelességének. Az emberek elszigetelten éltek ;
a háború által egymáshoz közeledtek; némely nemzet különösen magas fokra emelte
műveltségét, s azt mint győző vagy legyőzött közölte az emberiséggel. Igy terjeszti
N. Sándor a görög műveltséget Afrika- és
Ázsiában; igy veszik át e műveltséget a
rómaiak a legyőzött görögöktől, s viszont a
barbarok a legyőzött rómaiaktól.
E szerint könnyen lógható fel, hogy az
őskor hacljogát a gall vezér ez egyszerű szavai által lehet kifejezni: ,,Vae victis."
Napjainkban az emberi nem normális
állapotául abékét veszszük, de nem ugy volt
az őskorban, — mely nem birt annak tudatával, hogy az embereket a jog és emberszeretet kapcsa fűzi egymáshoz; melyben a
béke csak kivétel volt. Ily korszakban az
ellenségeskedés csak kegyetlen tettekben
nyilatkozhatott; ily eszmékkel telt időben
egy hadüzenet egész népségek halálitélete
volt; s mig mi a rabszolgaságot bűnnek tekintjük, az az őskorban csak kegyelem volt.

S ez nem is lehetett másként; az őskor
nem birt az emberiség egységének t u d a t á val, 8 igy nem is ismerte az emberszeretetet. Ez érzelem hiánya feltűnik még a vallási,
családi és jogi életben is. Az istentiszteletet
az áldozatok legszörnyübbje mocskolja be,
s nemcsak a barbarokat, gallokat, germánokat, seythákat és pelagusokat éri e vád, de
az őskor legiparosabbjai a phoeniciak, egyszersmind legkegyetlenelbek is voltak, midőn az isteneknek kedvezni akarván, saját
vérüket áldozták fel. É p ugy emberáldozatokat hozott Görögország és Kóma is, s
ha a növekvő művelődés azokat a népek
nagy részénél el is törlötte, mégis a keresztyénség egész befolyása szükségeltetett, hogy
végleg kiirtassanak.
S mennyire észrevehető az emberszeretet hiánya az őskor családi életében! A család feje élet halál ura volt. A gyermekek
kitétele oly szokásossá vált, hogy Strabo
csodálkozással jegyzi m e g : (lib. X V I I . , p.
51)6.) „Az egyiptusiak minden gyermeköket
felnevelik. 4 ' S mit szóljunk Plató (Republ.
V., 4fii. 1.) és Aristoteles (Polit. V I I . , 14.,
10.) tanairól, kik a gyermek-kitételt és a
magzatelhajtást rendelik!
Igy vagyunk az őskorbeli jogi
élettel
is. Az ősi népek, az indusoktól a rómaiakig
mind vetélkedtek a kínzások feltalálásában.
Nem mondunk eleget azzal, hogy törvényeik
vérrel írattak, — a vér nem elégítette ki
őket, nekik az áldozat szenvedései, kinjai
kellettek. S nemcsak a bűnösök vettettek e
kínzások alá, de még az ártatlanok is, hogy

tőlök az igazság melletti tanúskodást kicsikarják. S van-e borzasztóbb, mint az athenei
szónokok elvei a rabszolgák kínzásáról. ( L .
Dem. c. Orator, 874, 19. seqq.)
A z emberszeretet fogalma a keresztyénség által fejlődött, mely embertársainkban
testvérekre mutat. Aristoteles, Plató, az
őskor gondolkozásmódjának képviselői, a
rabszolgaságról és az idegen népek szolgaságrai születéséről oly visszahatóan nyilatkoznak; s átalában az őskor az emberek egymás iránti kötelmeit és viszonyos jogait
annyira félreismeri, hogy a társadalom alaptörvénye nem lehetett egyéb, mint a nyers
erőszak.
A z őskori népjog tehát nem egyéb, mint
az erősebbnek joga, — mondhatnók, ököljog,
de már itt fellelhetjük az átalános egyesülés
eszméjének csiráját, mert az ember nem t a g a d h a t j a meg egészen természetét, mely
hasonlóihoz vonzza. E vonzódás ösztöne a
legrégibb időben is mutatkozik, nem ugyan
jogi viszony alakjában, de összevegyülve a
vallásos érzelmekkel, melyek hatását és felsőségét az őskor minden szakában tapasztalhatjuk. Egyedül és először a vallás tolt
gátot a vad hódítók elé; sérthetlenek voltak
a templomok és szentelt tárgyak. A kasztrendszer és szolgaság, mit napjainkban hevesen roszalunk, az őskorban jótétemény
volt a legyőzöttekre nézve, kiknek legalább
élete maradt bántatlan, habár a leglealázóbb
feltételek mellett is vétettek fel a társadalomba.
A nyugati rabszolgaság már haladásra
m u t a t a keleti kasztrendszer mellett; A párián eredendő szennyfolt mocska van, s csak
Isten emelheti magasabb kasztba a földi
életen t u l ; — mig a görög rabszolga felszabaditható, — sőt a római felszabadult
rabszolga a polgárral lesz egyenlővé.
A népek lassankint megszűntek egymás
kiirtói lenni, s a győző elkezdte tisztelni a
legyőzött életét és szabadságát, megelégedvén adója vagy hasznos munkájával. Az átalános szövetkezés felé az őskorban Róma
teszi meg az utolsó lépést, a legyőzötteknek
oly j o g o k a t adva, melyek a győzőhöz közelitik, s a népek, melyek előbb véres harczokkal marczangolták egymást, összevegyülnek a nagy római egységben.
M i n t fentebb mondottuk, az őskor nemzetközi viszonyaiban
főszerepet játszik az

elszigeteltség. A kezdetleges népek csak
magukat ismerik, s völgyük láthatárát a
világ határainak tekintik. A társadalmak
mintegy szük korlátok közé szoritják erejüket, hogy annál erélyesebben fejlődhessenek.
Ez elszigeteltség nyomait megtaláljuk még
a hóditások által alkotott államokban is.
India számtalan kis szövetség összegét
képezte mindig, a közös haza tudata nélkül;
— a persa birodalom nem volt egyéb, mint
népek és városok egymásmellettisége; az
egyéniség idézte elő a hellen szellem nagyságát, de egyszersmind Görögország bukását is; Róma a világ egy részét hódította
meg, de nem szűnt meg municipalis köztársaság lenni.
Az őskor ez átalános elszigeteltsége az
erkölcsi, a szellemi életben jelentkező egyéniség kifolyása volt. Ezen egyéniség, az
egységnek ezen hiánya főleg a vallásban
jelentkezik. Minden embernek, minden családnak, saját istene van; midőn a népek alakulnak, egyesitik vallási szertartásaikat, az
istenek egyénisége megszűnik, s azok befolyása kiterjeszkedik az egész nemzetre.
E d d i g haladt az őskor, mely csak nemzeti
istenségeket ismert, mert az emberek érzelmei még nem merték túllépni hónuk határait.
Ezen uralkodó elem az elszigeteltség feltűnik az őskorbeliek honszeretetében is, mely
honszeretetet sokan oly igen szeretnek tulmagasztalni, eszményképnek tekinteni. T e kintsük közelebbről, s nem fogunk feltétlen
magasztalói lenni, mert a régiek honszeretete nagyon korlátolt, kizáró és gyűlöletteljesnek mondható. Gyermekkorukban a
népek ugyanis szakadatlan háború és küzdésben éltek egymás közt, s minden idegenben ellenséget láttak; igy a haza szeretete
összevegyült minden ember gyűlöletével, ki
nem ugyanazon nemzet fia. Nem akarjuk
eltagadni azt, mi a görögök és rómaiak honszeretetében szép és nemes volt, de nem is
tekintjük a honszeretet netovábbjának. Igaz,
hogy erős és mély volt, de önző is. Az őskori
háború, ha az állam létét koczkáztatta, veszélyeztette egyszersmind az egyes polgár
éltét, szabadságát és vagyonát is, s igy a
hon védelme az egyéni érdekek védelmével
volt ugyanazonos. Ez feltüzelte a honszeretet érzelmét, de gyülölködővé és kizáróvá
is tette. Bűn volt az emigratio, vétek az

idegen országok látogatása, — s mit mondjunk Tacitus azon vad óhajtásához, midőn a
germán népek egymás közti vérengzéseiről
szól: hogy ez öldöklő viszálkodás örökké
tartó legyen? H a a haza érdeke forgott szőnyegen, feledve lőnek igazság, emberszeretet, sőt még a természet, a vér kötelékei is.
Elmondhatjuk tehát Schillerrel: „Griechenland und Rom konnlen höchstens vortreffliche Rómer,
vortreffliche Griechen
erzeugen, — aber die Nation, auch in ihrer
schönstenEpoche, erhobsich nie zu vortrefflichen Menschen." Ne irigyeljük e vad honszeretetet: „melynek (Lamenais szerint)
nem az a főtényezője, hogy a honfiak egymást szeressék, de hogy mindent gyűlöljenek, mi nem hónuk szülötte;" egyesítsük a
honfiak szeretetét az emberek szeretetével,
mint a keresztyénség tanitja, emlékezzünk
ugyan vissza Róma és Athenre, meritsünk
onnan honszerelmi érzeteket, de e szeretet
ne legyen gyűlölet!
Talán szebben volt a régieknél a vendégszeretet érzelme kifejlődve, de ez sem birt az
emberszeretet öntudatával, csak bizonytalan ösztön volt, mintegy előérzete az emberek jövendő egyesülésének. A természet
oltotta őseinkbe ez érzést, az emberszeretet
csiráját, s a vallás pártfogolta azon korban,
midőn az idegen nyelven beszélők ellenségeknek tekintettek, s a legnagyobb megvetésben részesültek.
Mi volt ezen, oly tündöklően festett vendégszeretet lényege? Az emberek között
szükségképen összeköttetéseknek, közelebbi
viszonyoknak kellett fejlődni, mert a társas
érzemények, érdekek és szükségek felülemelkednek a nemzetiségek gyűlöletén. De lehetetlenné válnék ez érintkezés, ha az idegen,
személye és javaira nézve épen semmi biztosítékkal sem birna, s így a vendégszeretet
n y ú j t j a az idegennek azon védelmet, mit
tőle a törvény megtagadott; tehát SaintCroix szerint: ,,A vendégszeretet minden
vidék műveletlen lakosainál inkább szükség,
mint erény." (De l'état et du sort des colonies, p. 87.) S az őskorban is csak első kísérlete volt a népek összefüzésének. Midőn
az egymássali viszony jobban kifejlett, feleslegessé és elégtelenné vált s a görögök és
rómaiaknál csakhamar bérelt gondoskodás
foglalta el helyét. Sajnálni fogjuk talán e
régi szép szokást, ha a vendégszerető gazda

szives előzékenységét egybevetjük a vendéglős érdeklett gondoskodásával, de ne
feledjük, hogy ama gyakran hatálytalan
biztosíték, mit az őskorban az idegenek
egyéni barátságban kerestek, ma már tökéletesen a törvény ótalma alatt áll, s a vendégszeretet gyenge kötelékeit átalános jóakarat és testvériesség helyettesíti.
Végre tekintsük az őskor vallását és
bölcsészetét, melyeknek főjellege, hogy nem
tudtak a tényeken, a létezőn felül emelkedni, s annál magasabb eszményt, czélt
képzelni, mert az őskor nem birt a szövetségen alapuló egység eszméjével s e téren
utolsó lépése volt a Róma törvényei alatt
álló egyetemes birodalom. Napjaink szellemében egy folytonos, határtalan haladás
mérhetlen eszméje él, melyet azonban Róma
és Göröghon bölcsészei nem ismertek.
Az őskori társadalom a nagy birodalmak
romba dőlése mellett is mindig ugyanegy
alapon nyugodott, s ez őseinknek azon véleményét idézte elő, hogy a nagy történeti
tények csak czél és erkölcsi alap nélkül események, s hogy minden egy bizonyos körben forog. Könnyen képzelhető, mily káros
befolyással birt e tan, melyet még az utolsó
stoicusoknál is fellelünk a politikai elméletek és eszmékre. Azonban az őskor, bölcsészeinek daczára is előre haladt hivatásának
betöltése felé, mely haladás feltűnik a későbbi bölcsészek irataiban, kik tudtokon
kivül fáradoztak egy uj társadalom alakításában, feltűnik a költőknek, a jövő e látnokainak dalaiban, kik ugyan az őket környező
korszakban nem ismerhették az egység és
testvériség tanát, de az emberi lélekhez
fordultak, annak érzeményeiből merítették
szavaik ihlettségét. Homer dalaiban, melyek egy erőszak és nyerseséggel telt korszakot festenek, fellelhetjük az emberszeretet,
néhány vonását, s a tragicusok, kik ugyanazon durva korba vezetnek vissza, hőseikbe
egy haladottabb kor érzelmeit öntik, s igy
hallhatjuk Sophoclestől pogány színpadokon
e szavakat: ,,Szivem a szeretetbeni és nem
a gyülöletbeni részvétre van alkotva." (Antig. v. 523.)
Részükről a bölcsészek is eltérnek a pogányság tanaitól s az igazságot kezdik
kutatni. P y t h a g o r a s tana a barátságról a
könyörület vallásának előérzete.' Socrates
erkölcstana majd oly tiszta mint az evan-

geliumé, s cosmopolitismusa lényegileg magában foglalja az emberi nem egységének
és összetartásának tanát. Az ő elvei nemcsak a bölcsészeti eszmékben, de a harcz,
béke és jog fogalmaiban is átalános átalakulást idéztek elő, mi tanítványainál szembetünőleg vehető észre.
Róma meg tovább haladt. Az ősi nemzetiségek egymásutáni bukása; az előbb
egymást ellenségnek és barbarnak nevező
népek egyesítése ugyanegy uralom alá; a
földnek egy nagy részén uralkodó béke látmánya, — minden oly értelmeket költött a
rómaiakban, minőket Göröghon bölcsei városaik korlátolt látkörében nem voltak képesek felfogni. Róma költői uj érzetet penditnek meg lantjukon, a béke boldogságának
érzetet. Cicero és Seneca az uj, fejlődő szellem ihlettségétől vannak áthatva; az emberiség szebb, nemesebb czél felé kezd haladni.
A gondviselés bölcseket támasztott a pogányok körében, kik hivatva voltak megalapitni a haldokló régi világ, s a támadó
keresztyénség közti összeköttetést.
Szintúgy fellelhetjük az őskor vallási
tanaiban is a jövendő egység csiráját. Bár
ismereteink tökéletlenek, mégis bebizonyítható, hogy az egy Isten eszméje, jóllehet

a pantheismus által elhomályosítva, meg
volt az indusok, perzsák, egyiptusiaknál. A
Buddhaismus már ismeri az egyenlőség tan á t ; s Zoroaster elvei a jónak a rosz elleni
küzdelmeit hirdetik. Mindezeknél feljebb
emelkedik Mózes tana, mely csodálatos állhatatossággal egyedül t a r t o t t a meg az Isten
egysége és személyisége felőli hitét; de nélkülözi a könyörület éltető szellemét. A keresztyénségnek kellett jőnie, hogy kiegészítse, mi a Keletnek vallásaiban tökéletlen,
s helyrehozza, mi azokban téves volt.
Az egy Isten eszméje még a görögök és
rómaiakhoz is behat, kik J u p i t e r t a királyok
királyának, a hatalmasok leghatalmasabbjának nevezték, s neki egyetemes uralmat,
független hatalmat tulajdonítottak az egész
mindenség felett.
D e az igazság ez önkénytelen érzetének
daczára is a polythelsmus maradt az őskor
uralkodó elve. A vallás és 1 ölesészet az istenek többségében találta fel az emberi fajok
különféleségének okát. Innen eredtek a bölcsészek tévedései. Az emberi egység tagadásán épült őskornak el kellé vesznie, hogy
helyt engedjen egy u j világnak, melynek
alapja: az emberek egysége Istenben!

J o g i r o dalom.
10. Felolvasások megnyitása a buda- a léleknek. Amaz isteni ihlet s adománya
pesti könyvnyomdászok önképzö-egyle- az égnek; ez emberi mű s vívmánya az észnek. Amazt örököltük, ezt szereztük." A
tében, 1866. aug. 12.

czélra nézve nem tesz az értekező különbséget. „Mindegyiknek czélja és rendeltetése
abban áll, hogy a szellemi és érzéki világot
áthidalja, azt hozzáférhetővé, ezt megérthetővé tegye, s folytonos közlekedést tartson
nyitva azok között, kik a gondolatnak kifejezést s a gondolatközlésnek utat keresnek."
Annyival eltérőbb különbséget lát azonban
a hatásra és eszközökre nézve, — és ezt a
következőkben fejtette k i :
,,A beszéd közvetlenül h a t , érintve
majdnem valamennyi érzéket. Halljuk a szavak varázsénekét, látjuk az öröm sugarait
vagy a bánat könyjeit a szemekben; érezzük
melegét a nemes tűznek, mely a szónok keb*) Egész terjedelmében a „Hazánk és Külföld" lét, arczát égeti: és a hatás önkénytelenül
közli.
ragad bennünket magával. A sajtó néma
A fővárosi könyvnyomdászok, helytartótanácsi engedély mellett önképző-egyletet
alapítottak, melynek czélja egyebek közt
részint tudományos, részint technikai felolvasások.
E lapok szerkesztőjének j u t o t t a szerencse, hogy az előbbiek sorát megnyitotta,
— értekezvén a sajtóról és törvényhozásról.
A z értekezés*) három részből áll.
A z első rész összehasonlítást tesz a gondolatközlés nemei: a beszéd és irás, illetőleg ennek erőműves többszörözése, t. i. a
sajtó között. „ A beszéd szavakat, a sajtó
jeleket használ. Amaz zenéje, ez festménye

jeleket használ. Minden csak a látszervek
által j u t az értelemhez. Az olvasó nyugalommal halad az egyforma sorokon, a nélkül,
hogy láthatnók arczát a hatást s azt, mi e
hatás alatt lelkében történik."
„De azért a hatás mindig jelen van, —
és a hatás végtelenül nagy!"
„Kivül a falakon, melyek a szónokot s
gyérszámu hallgatóit köritik; távolabb a
térben, mint a mennyire elfogadó érzékeink
működése hat: a beszéd és hatása nekünk
már nem létezik. Egyes hangokat csupán
hoz felénk a hir, mignem szárnyai ellankadnak s nem hallja senki szavait. A sajtó nem
ismer távolságot, nem véget és h a t á r t a térben. Mindenütt, hol emberek élnek, ezer
karral működik; mit a gondolat teremt,közli
és terjeszti mindenütt; a néma jelekben látjuk szellemét, halljuk szavait a szerzőnek;
látjuk a tudomány és művészet minden lépteit, halljuk a korszellem harsány szózatát,...
s lehullván sorompói a térnek, egy terem
lesz a föld, egy gyülekezet az emberiség."
„Kimért száma az éveknek, mely mint
fövenyóra, lefoly, vagy egy gyönge fuvalat,
melybe az enyészet rejtőzik: — s az ember
nincs többé!! Mint szótlan hangszer, melynek húrjait letépte az idő keze, elnémulnak
örökre a beszédes ajkak, s minden, mit az
ember annyi munka s fáradság közt gyűjtött, vele együtt sirba száll. Csak a hagyomány tartja fenn nevét egy időre, miglen a
feledés moha olvashatlanná teszi e hűtlen
emléknek is betűit, — s aztán nem t u d j a
senki, hogy létezett. A sajtó nem ismer mulandóságot, nem véget és határt az időben.
A mit koszorús költőnk mond egy jelesnek
sirja fölött, — vhogy ott csak elomlandó
tetemeit jelölék ki baráti, s fenn van időt
muló szelleme, műveiben" — a sajtó ezt
minden sirra folirá, hol munkásai pihennek
Az egyforma, fekete sorokon mint panorama
bűvképei vonulnak végig előttünk a századok, föltárva az emberiség küzdelmeit, erényeit s tévedéseit. L á t j u k a tudomány és
művészet első kisérleteit, fokonkinti halad á s á t , s ha emberileg igy szólni lehet: —
bevégzését. Közöttünk élnek a férfiak, az
erő és szellem óriásai, kik a történelmet
alkották, s kiket a történelem nagygyá, alkotásuk halhatlanná tett; és mi benne élünk
az eseményekben, az idő és emberek munkáiban. Előttünk alakul, fejlik és enyészik

m i n d e n , . . . s lehullván sorompói az időnek,
multat és jelent egy pillanattal áttekinthetünk."
„ H e r d c r azt mondja a beszédről, s mi a
sajtóra alkalmazzuk ezt : „Durch sie ist
meine denkende Seele an die Seele des ersten und vielleicht des letzten denkenden
Menschen geknüpft."
,,A hatásnak eme végtelensége teszi a
sajtót az emberi ismeretek és közvélemény
közlönyévé. Itt születnek az eszmék, a tudomány és művészet alkotásai; itt készittetnek
elo a változások, a tisztább és helyesebb
fogalmak; itt nyer kifejezést az egyesek
j o b b meggyőződése, a népek kivánata és
a k a r a t a , — s hogy ismét H e r d e r r e hivatkozunk: „Alles, was Menschen j e auf der
E r d e Menschliches dachten, wollten, thaten
und thun werden."
,,A hatásnak ily erejével foglalja el helyét a sajtó az államintézmények közt; — s
mig másokért, egyesek s a közjó érdekében
mindent tesz és mindent követel: magának
csak azt kéri, mit az emberiség j o g a kinekkinek már születésekor biztosított: a tulajdon szentségét s a szabadságot."
,,Az erőnek ily hatása követeli másrészről, hogy az állam őrszemmel kisérje a
sajtó műveleteit, melyeket önzés, szenvedély s rút visszaélés annyi b a j n a k tett már
kútfejévé, s annyiszor!"
E kölcsönös viszonyoknak magán-, fenyitőjogi s államrendészeti tekintetbeni
rendezése képezi a törvényhozás tárgyát.
Es itt átmegy értekező a második részre:
a tulajdoni jog, vagyis irói tulajdon ismertetésére, jogi és történelmi mozzanataira, fejlődésére s törvényszerű ótalmára. Az adatok e lap olvasói előtt már ismeretesek.
(Lásd lapunk 1. 6. 8. számait.)
A harmadik rész a sajtószabadságot s
az előzetes censura eltörlését hasonló mozzanatok szerint tárgyalja.
Az előbbit ekkép ismerteti: „ A sajtószabadság a gondolat és vélemény korlátlan
nyilatkozatában és terjesztésében áll. A mi
a légzés
a szerves életnek: az a szabadság;
o
o
a sajtónak; a mi a lélek a t e s t n e k : az a szabadsajtó az államnak. És e szabadság nem
uj jog, mit az állam, kegyelemből vagy
kényszeritve ad a sajtónak. Gondolatszabadság s az a k a r a t n a k és cselekvésnek szabad
elhatározásai a személyiség fogalmából

származnak le. Megszorítani a m a z t és korlátozni ezt annyit tenne, mint a személyiség jogait rzoritni meg. Siéyes az alkotmányozó gyűlésben igy n y i l a t k o z o t t : ,,Ce
n ' e s t pas en v e r t u d'une loi, q u e les cit o y e n s penscnt, p a r l e n t , éerivent et publient l e u r s pensées; c'est en v e r t u de leurs
droits naturels." A sajtó szabadsága tehát
n e m más, mint az egyének szabadsága. De
nemcsak joga, hanem egyszersmind czélja és
feltétele a sajtónak, h o g y szabad legyen. A
sajtó, mint m o n d á n k , a gondolatok és eszmék közlönye, oly czélból, hogy az értelem
n y i l a t k o z a t a i t f o r g a l o m b a hozza, s elitélje
azt, a mi helytelen, méltányolja és megőrizze
azt, a mi jó. Hol a gondolat és eszmék a
n y i l a t k o z a t b a n , s a s a j t ó a közlésben gátolt a t n a k : o t t az ember önmagára v a g y legfölebb e g y kis körre szorul, s ott átalános képződésről szó sem lehet. A sajtó szabadsága
t e h á t az emberiség képződésének feltétele
és s z a b a d s á g a . "
A z utóbbit i g y : „ A l i g m u t a t k o z o t t az
első h a t á s , mely a s a j t ó működésével karöltve, fokonkint t e r j e d t : egy uj intézmény
lépett azonnal nyomába, — egy vizsgáló
és itélő hatalom, mely megelőzte vizsgálatában a közönséget, Ítéletében a v i l á g o t , s
csak a z o n irodalmi termékeknek a d o t t önkény s z e r i n t útlevelet „ i m p r i m a t u r " alakjában, melyeket saját érdekében czélszerüeknek, l e g a l á b b nem ártalmasoknak t a l á l t . "
E z intézmény az előzetes censura volt.
H a t a l o m egyszersmind, mely feleletre vont
mindent, s maga nem felelt senkinek. M i n d azáltal az előleges vizsgálat soha n e m a
hatalom, hanem mindig átalánosan elfogadott é r d e k e k álczája a l a t t gyakorolta szabadságellenes műveleteit. Most a vallás,
vagy erkölcs szentségét, m a j d az állam n y u galmát s j ó l é t é t látta fenyegetve azon elmeművek á l t a l , melyek a gondolat, lelkiismeret, s z a b a d s á g és emberjogok m é l t á n y l a t á t
követelték, és a melyek a j o g t a p o d ó ö n k é n y nek, tévelygéseknek és m i n d e n kóros viszonyoknak h a d a t üzentek. A z eredmény h o vatovább nyomasztó l e t t : egy fojtó l é g k ö r ,

mely a sajtó megszorításában a szellemi
m u n k á s s á g o t és h a l a d á s t zsibbasztotta."
Értekező á t t é r a jogtörténelmi adatokra,
melyekben a sajtószabadság elismertetett s
a censura eltöröltetett. Megemlíti, mikép lett
A n g o l h o n b a n a s a j t ó szabaddá, azáltal, hogy
a censura szabadalma 1694-ben lejárván,
t ö b b é meg nem ú j í t t a t o t t ; E s z a k a m e r i k á ban azáltal, hogy a censura bevitele meg
sem e n g e d t e t e t t ; mikép biztosíttatott a
sajtó szabadsága F r a n k h o n b a n a f o r r a d a l o m
a l a t t és későbbi, — jelesül az 1814., 1815.,
1830. és 1848. évi törvények á l t a l ; mily
szabad kezet enged a belga és n o r v é g alk o t m á n y a s a j t ó n a k ; végre mikép lett a sajt ó s z a b a d s á g Svájczban 1848., B a j o r h o n b a n
1848. s Poroszországban 1850-ben alkotm á n y i l a g biztosítva.
V é g ü l értekező azon kérdésre felel, hogy
ha m á r a sajtónak, illetőleg annak, ki a sajtó
működését igénybe veszi, — minden szab a d : mi védi a d r á g a érdekeket a visszaélések b ű n e i ellen? Mi óvja meg a vallás és
erkölcsiség nimbusát, mi a szemérmet és jó
izlést? M i ad elégtételt a társulat f ö l z a v a r t
nyugalmának, vagy a megsértett becsületnek? E s itt, e k é r d é s r e felelvén, az állam
fenyitö j o g á r a hivatkozik, mely a s a j t ó v é t ségek m e g s z ü n t e t é s é t , s ha elkövettetnek,
megfenyitését részint a büntetőjogban, r é szint k ü l ö n sajtótörvényekben szabályozta.

Jog- és államtudományi könyvészet.
44. Függelék az ideiglenes
törvénykezési
szabályokhoz. Az uj törvénykezési r e n d s z e r
behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknek hivatalos felhivás és hiteles a d a t o k
nyomán összeállított teljes g y ű j t e m é n y e .
Negyedik folyam. (1866.) Első füzet (jan.—
jun. 1 . — X V I I I . sz.) P e s t , kiadja H e c k e n ast G u s z t á v . 1866. A r a 60 kr.
45. Magyar politika.
P e s t , kiadja H e ckenast G u s z t á v . 1866. Á r a ?
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A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

A polgári törvénykezés elvei, tekintve tor, ibi non est judex. Mert a polgári
a panaszos félt.
törvénykezés tárgya elidegeníthető jog
47. Tagadhatlan, hogy a polgári levén, ha ily jog valaki által kétségbetörvénykezésnél fő és mintegy alapsze- vonatik, vagy egyenesen megtagadtamély a panaszos, felperes; mert fel- tik; mindig az illető jogtulajdonosnak
téve, hogy oly boldog állapotban él- akaratjától f ü g g , váljon kétségbevont,
nénk, miszerint panaszra semmi okunk vagy már megtagadott jogának védels igy panaszos fél sem volna; akkor mére és bizonyossá tételére a biróság
minden biróság és minden törvényke- előtt panaszt emelni, s annak a végrei
zési intézkedés feleslegessé válnék. S ez eljárását igénybe venni kivánja-e vagy
elegendő ok arra, miszerint a polgári sem. *)
törvénykezés főszabályainak előadását
50. Ha az illető fél megtámadott
a panaszosnak figyelembe vételével kezd- jogának védelmére a biróság közbenjük meg.
járását nem igényli, méltán azt lehet
48. Abból, hogy a polgári törvény- róla feltenni, hogy megtámadott jogákezésnek tárgya az elidegeníthető jogok, ról, mint elidegenithetőröl lemondani
következnek a polgári törvénykezésnek kész levén, annak érvényesítését vagy
alapszabályai, melyek a polgári bíró- végkép, vagy csak most még nem
ságnak minden teendőinél szabályozó akarja. Ez a megtámadott jognak elideirányelvként mutatkoznak, és azokon, genithetéséből oly szigorúsággal foly,
mint mondani szeretjük, ugy, mint az miszerint a birónak, a megtámadott fél
angol kincstári köteleken a veres fonál, jogainak kedvező tudomása mellett sem
átvonulnak.
szabad, azoknak védelme végett, az
49. Ily alapszabály ez: a hol nincs illető megtámadott jogtulajdonosnak
panaszos, követelő, felperes: ott nincsen panasza és felszólítása nélkül, valami
biró, vagyis ott a birónak, mint ilyen*) Kautz: Politika, Pest, 1862. 380-ik lap. —
nek nincsen teendője. Ubi nullus actor,
Linde U. o. 9-ik, 47-ik, 118-ik, H S - i k §§. - Sclmsibi nullus judex; v a g y : ubi non est ac- íer U. o. 33-ik lap, B, ppredts. 1-ső §.
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birói cselekményt megkezdeni; például:
az ellenfélt megidézni*).
51. A mondottaknak felvilágosításául szolgáljon a kővetkező példa :
A-nak j o g a van a B-nek kölcsönzött
pénzének visszafizetését, ha az adós annak visszafizetését megtagadja, biróság
előtt követelni;
de meglehet, hogy
A-nak, mint hitelezőnek, e jogát B.
mint adós ellen érvényesíteni,sohasem
leend, vagy csak még most nincsen
szándokában, s ez okból a biróság előtt
kölcsönadott pénzének visszafizetése tekintetéből panaszt sem tesz; ily esetben
a bírónak, mint ilyennek az előadottak
szerint még nincsen semmi teendője, de
még talán amaz okból sincs, mert panasz nélkül a bírónak tudomása sincsen
az illető felek közt fenforgó jogviszonyokról, a minthogy ez rendesen úgyis
lenni szokott.
52. De tegyük fel, hogy a bíróságnak tudomása van a felek közti jogviszonyról , különösen az egyiknek kétségtelen jogáról és a másiknak e joggal
ellenkező cselekvőségéről; mi lehetséges, mert a kérdéses jogviszony talán
a felek között nyilvánosan és köztudomásilag történt cselekvényen alapszik,
vagy a biróság a jogviszonynak keletkezésébe, mint jelen volt tanú befolyt
Az emiitett főszabály szerint a bíróságnak még ekkor sem hivatása, egyedül
magántudomásánál fogva az illető félnek panasza és felszólítása nélkül hivatalból eljárni. Sőt mondhatni, hogy a
magán jogköröket sértő eljárás volna,
ha a biróság minden panasz és felszólítás nélkül valaki megtagadott, vagy
megtámadott jogainak védelme s érvényesítése tekintetéből hivatalból eljárni akarna; például: az általa ismert
adóst a hitelezőnek panasza nélkül
maga eleibe idézné és az adósság lefitt

) Schuster: U. o. 84-ik lap.

zetésére szorítaná. Ily eljárás valóban
más jogainak szabad gyakorolhatásábai
sértő beavatkozás lenne.
53. Az említett szabály által a polgári bíróságnak eljárása szabátyoztatik
nemcsak a per megkezdését, hanem annak minden további teendőit is tekintve.
Mert lehetséges, miszerint a panaszos
fél, ki kétségbevont jogát érvényesítendő, kezdette meg a pert, később ebbeli szándékától önként eláll; mi által
a bíróságnak további teendője megszűnik, nem levén ez esetben többé panaszos fél.
54. Az ily későbbi t. i. a per megkezdése utáni elállás történhetik vagy
határozott ebbeli nyilatkozat, vagy pedig hallgatag az által, hogy a panaszos
félabiróság előtt, midőn megidéztetett,
többé meg nem jelenik, vagy a biróságot további teendőkre fel nem szólítja,
vagy nem nyilatkozik, nem felel, midőn
azt egyébkint tennie kellene. A pertőli
elállás továbbá történhetik a pernek
minden részében, az Ítélethozatal előtt
ugy, mint azután; mert nem lehetetlen,
hogy a panaszos fél kétségbevont jogának minden kétségen tultételét kieszközölni kívánta csak, és miután a
biróság közbejötte által e czélját elérte,
kétségtelenné vált jogának érvényesítését nem követelvén, arról ellenfelének j a v á r a nagylelküleg lemond.
55. A előadottakban alapszik oka
annak is, miszerint a polgári bíróságnak
a megkezdett per körüli teendője a felperesnek időnkinti felszólításától feltételeztetik; és valamint a biróságo csak a
felperesnek felszólítására idézi maga
eleibe az alperest, ezt feleletadásra kötelezi, a felperesnek felszólítására továbbá mérlegeli a felhozott bizonyítékokat, és hoz ezek alapján ítéletet:
ugy szintén csak a felperes
felszólítására
eszközli a hozott Ítéletnek végrehajtását, ha mégis az ebbeli, t. i. az Ítéletnek
'

végrehajtása körüli eljárás a birőságra A többi, megítéltetni nem kért részre
van bizva. (L 45 ik pt.)
nézve a panaszosról azt lehet ily eset56. Ha felperes az alperesnek kifo- ben feltenni, hogy a többinek kövegásaira mitsem válaszol, a bíróságot to- teléséről vagy végkép vagy csak bizovábbi teendőkre fel nem szólitja, ha nyos időre lemond.
felperes alperesnek hanyagságát a fele59. Midőn a biró a panaszos fél álletadásban elnézi, az ítélet hozatalát tal megtámadott jogának védelmére
nem sürgeti, s ennek végrehajtását nem felszólittatik, az, ne'aláni magántudokivánja stb., mindezenesetben a polgári mása ellenére, eljárását és hatóságát
bíróságnak további teendője megszű- többre ki nem terjesztheti, mintsem a
nik. Perlekedésre kényszeríteni
senkit panaszos által kérve volt; tehát az emsem lehet. Ad agendum nemo invitus iitett eseteket illetőleg akkor sem, ha
compellitur. Egyik polgári törvényke- a biró, mert talán a jogszerzési tények
létrehozatalánál mint tanú jelen volt,
zési főszabály.
57. Abból, hogy a polgári törvény- vagy mt rt a minden kétséget kirekesztő
kezés elidegeníthető jogokkal foglalko- bizonyító okmánynak tartalmát ismeri,
zik, foly továbbá a következő főszabály: arról bizonyos tudomással bir, hogy
több meg nem ítéltetik, mint a mennyi felperesnek az alperestől többet, mint
kérve volt (Ultra petita non cognosci- valóban kiván, — követelni j o g a van.
60^A kereset tárgyát képező jogtur). Mert a polgári törvénykezésnél
elidegeníthető jogokról levén szó, min- nak elidegenitlietéséböl következik a
dig a jogában megtámadott panaszos- főszabály is: a kereset szabályozza a fenak egyedüli szándékától függ nemcsak leket és a birót (actio regulát partes et
az, váljon jogának kétségtelenné tétele judicem). Miként szabályozza a kereés biztosítása végett a bírót tevékeny- set a bíróságnak tevékenységét, az előbbi
ségre felszólítani akarja-e vagy sem, pontokban volt előadva. De szabályozza
hanem az is, váljon megtámadott jogát a kereset a peres feleknek tevékenyséegészben vagy csak némi részben kiván- gét is, különösen a felperesét annyiban,
ja-e a biróság által magának, mint két- a mennyiben az a per folyama alatt előségtelen jogát megítéltetni és biztosít- adandó bizonyitékokat csupán arra szoríthatja, mit keresetlevelében követel,
tatni.
58. Például: A-nak j o g a : 1000 habár többet bizonyítani képes is volna;
forinthoz, vagy 100 hold földhöz, vona az alperesét annyiban, a mennyiben az
tik kétségbe. Minthogy ez esetben oly teendő kifogásait csak a felperes kövejogról van szó, mely elidegeníthető, telése ellen irányozza, tehát, ha a felmelyről tehát lemondani szabad; a jo- peres a kölcsönadott 1000 forintból
gában megtámadott panaszosnak aka- csak 500 forintot követel, alperes kiforatjától fog függni, midőn jogának vé- gásait csakis az 500 forint lefizetése
delmeül a birósághoz folyamodik, jogos iránt tegye.
61. A polgári per tárgyának emiikövetelésének egészben vagy csak egy
bizonyos részben, tehát az egész 1000 tett tulajdonságából következik továbbá
forintnak, vagy ez összeg kisebb-na- e főszabály: a bírónak az irományok és
gyobb részének (2, 3, 4, 6 stb. száz fo a bebizonyítottak szerint kell Ítélni (jurintnak), a 100 hold földből az egész- dex in actis et probatis judicium funnek vagy csak egy résznek (10, 20, 30, dare debet), vagy: a mi nincs a per iro50 stb. holdnak) megítélését kívánni. mányokban, az nincs a világon (quod

non est in actis, non est in mundo);
vagy: a jogban nem mutatkozni vagy
nem lenni, mindegy (in jure non apparere vei non esse, idem est). Mert miután a panaszos fél keresetében követelésének tárgyát mind mennyiségre mind
minőségre nézve pontosan előadta, mi
szükséges azért, hogy a biró tudhassa
váljon eljárásának mi a tárgya; mindig
a panaszos félnek önkényétől függ, a
perben előadandó bizonyitékokat követelésének egész tartalmára, vagy csak
egy részére és milyenre kiterjeszteni; és
ha felperes a perben saját jogául kevesebbet bizonyit be, mintsem keresetében
követelt, ámbár az egész követelését
igazolni képes lett volna; akkor róla
méltán feltehetni, miszerint a magában
jogos követelésnek többi részét jelenleg igazolni és valósitani nincsen szándékában; mit tennie, elidegenithető jogról levén szó, szabadságában áll.
62. A biróság ily esetben sem
terjeszkedik tovább eljárásában, mint a
felperes nyilatkozatai azt igénylik, különösen a biróság felperesnek nem Ítélhet meg többet, mint a mennyit az a
perben bizonyított, habár a biróság
tudná, hogy felperesnek tehetségében
állott volna, a birtokában levő vagy
könnyen megszerezhető bizonyítékok által, egész követelését igazolni, vagy ha
a biróság saját tapasztalásából, mert
talán az előmutatott okmányoknak
vagy a tett tanuzásoknak bizonyító
ereje is többre terjed, meggyőződött arról, hogy felperesnek a keresetben előadott egész követelésére nézve alapos
joga van*).
63. Az előadottakból kitetszik, hogy
a polgári törvénykezésnél az alaki jog,
vagyis az, mi a peres felek között
a biróság által a perben felhozott bizonyítékok alapján, a fenlevő törvényekkel egyezöleg jogosnak kimonda*) Schuster: U. o. 6-ik lap,

tik, eltérő lehet az anyagi jogtól, vagyis
attól, mi jogos a peres felek között
fenálló valódi jogviszonyokat, és az érvényben levő anyagi törvényeket tekintve ; mert a jog élvezetében háboritottnak akaratjától f ü g g mindig, váljon
a biróság előtt fellépni, felperesképen
kétségbevont jogának megítélését egészben vagy csak bizonyos részben követelni, és végre mit és mennyit bebizonyítani hajlandó.
64. A polgári törvénykezésnek ez
eredménye, miszerint t. i az alaki jog
eltérő lehet az anyagijogtól, különösen
ügyelembe veendő, minthogy a büntető
törvénykezésnél a szigorú jogosság azt
kivánja, miszerint az alaki jog mindig
megegyezzék az anyagi joggal, vagyis :
hogy a büntető bíróság mindig azt
mondja ki itéletileg jogosnak, mi az
egyes esetnél mutatkozó dolognak valódi állásával megegyez; különösen,
hogy az bűnhődjék, a ki bűnös, és akként, a mint azt büntette által megérdemelte.
65 A polgári törvénykezésnek kifejtett főszabályai a panaszos félnek
kétségbe nem vonható ama jogából: a
peres jogról lemondhatni, származnak,
minek folytán azokra a polgári törvénykezés rendezésénél mindig különös
figyelemmel kell lenni akként, hogy
felperesnek elegendő alkalom és idő
engedtessék, az emiitett főszabályok
szerint a perben működhetni'*).
A polgári törvénykezés elvei, tekintve
a panaszlottat, alperest.
66. A panaszlottat, alperest tekintve,
a polgári törvénykezésnél következő
mozzanatok veendők figyelembe, melyekből szintannyi a perrendtartásnál
követendő alapszabályokat lehet származtatni.
"') Entwurf einer Processordnung in bürgerl
Rechtsstreitigkeiten für daa Königr. Bayern. München, 1861. 54-ik lap.

67. Tagadhatlan, hogy a polgári
biróság előtti minden keresetnek czélja
a panaszos részéről: a megtagadott jognak bizonyossá tétele és érvényesitése;
a panaszlott részéről pedig: a jognak
megfelelő cselekvőségének korlátozása,
a mennyiben t. i. a keresetben támasztott és érvényesítendő követelés által
a panaszlott vagy valami külső dolog
iránti jogos, szabad
rendelkezésében,
vagy pedig egyébkint jogos, szabad
külső cselekvőségében megszorittatnék.
S ennélfogva nem lehet egyedül a panaszosnak önkényére
hagyni, váljon
akar-e átalában és különösen kivel perlekedni ; a panaszlottól mit és mennyit
követelni, mily bizonyítékokat és mikor használni. A panaszos ebbeli
cselekvőségének korlátlansága mellett
panaszlottnak jogos cselekvősége gyakran minden vagy legalább elegendő
alap nélküli megtámadásoknak, megszorításoknak, például: előleges biztositások által volna kitéve, mit a polgári
törvénykezésnél a lehetőségig akadályozni kell*).
68. Minthogy a polgári törvénykezés terén, gonosz szándéktól elvontan,
ama feltevésből indulunk ki, miszerint
valakinek joga más által csak téves felfogásból támadtatik meg, különösen,
mert az ellenfél azon véleményben van,
miszerint a kereset tárgyát képező joghoz, dologhoz, másnak joga nincsen:
mindenekelőtt szükséges a bepanaszlottat a biróság előtt ellene tett panasz
tartalmáról értesíteni, mert megtörténhetik, hogy az a panaszban előadottak
által a panaszosnak jogos kivánatáról
meggyőzetvén, annak önkényt enged és
további akadályozásától eláll.
69. De lehetséges az is, hogy a bepanaszlottnak nemcsak alanyi, neki
egyedül tudvalevő s igy egyedül ő reá
hatható, hanem tárgyi, mindenki által
*) Osterloh: U. o. 27-ik. 109-ik §§.

felfogható és megbírálható okai vannak
azt feltenni, miszerint a panasz tárgyát
képező jószághoz vagy követeléshez
egyedül neki, minden másnak, s igy a
panaszosnak kirekesztésével is van
j oga, mert az általa elfoglalt jószágot senkiének sem tekinthette, minthogy azon
más cselekvőségének semmi nyoma
sem látszott, mert a jószágot látszólag
érvényes szerződés alapján szerezte; ily
esetben miután a bepanaszlott jogérveket előállítani képes lehetend, a panaszos kérelmével ellenkező jogának
igazolására, a panaszlottnak elegendő
időt és alkalmat kell nyújtani arra, hogy
a vélt jogának igazolására szolgáló érveket előadhassa.
70. Az előadottakból következik az
alperes tevékenységére vonatkozó ama
főszabály: minden panaszlottat az ellene
támasztott panasznak tartalmáról értesíteni, sőt az ez iránti nyilatkozatával,
kifogással meghallgatni kell, audiatur
et altéra pars, nemo inauditus est convincendus. — E szabály pontos megtartása a polgári törvénykezésnél annál kevésbbé mellőzhető, minthogy
alperest illetőleg is, elidegeníthető jogról levén szó, megtörténhetik,miszerint
alperes az egyszerű birói felszólítás
következtében az eddig kétséges jogot
panaszosnak átengedi, annak követelését kielégíti, különösen az általa eddig
birt vagyont, felperesnek átadja, vagy
a kölcsönvett pénzt annak azonnal
visszafizeti. *)
71. S mert panaszlott fél abbeli
szándokát, miszerint a per tárgyát képező jogot a panaszosnak átengedni
hajlandó, nemcsak tettleg, határozott
szóbeli nyilatkozat által, hanem cselekvőleg is nyilváníthatja, különösen elmulasztván olyasmit tenni, mit tennie
*) Schuster: U. o. 35-ik lap. Onterloh: U. o. I I
187-ik §. Bayer: Vortrage über den gemeinen ordentlicben Civilprocess. 8-te Aufl. München, 1856.

kellene a végre, hogy felperes jogát zandó, mig felperes nem igazolja, mielismerőnek ne tekinthessék, például: szerint alperes önkény ti egyezkedés
az idézésre meg nem jelenik, vagy nem által magát arra kötelezte, hogy felpefelel: azt, t. i. hogy az ellenfélnek jogát res javára alperes természeti függetelismeri, mindig fel lehet tenni alperes- lenségi jogáról lemondván, valami
ről, midőn jogának fentartása végett munkát vagy szolgálatot teljesiteni
nyilatkoznia lehetett és kellett volna, fog.
és azt tenni bizonyos idö alatt elmu73. Ebből következik a polgári perlasztotta.^ ki akkor hallgat szóval vagy lekedésnél megtartandó eme főszabály:
tettel, midőnellenkezőszándékánaknyil- a felperesnek
kell az alperes ellen
vánítása végett szólania vagy tennie támasztott követelésének valódiságát
lehetett és kellett volna (az ellenfél ki- (mind ténylegi, mind jogi alapját, pélvánatába), beegyezni látszik: qui ta- dául: mind a köz megegyezéssel kötött
cet verbo etfacto, dum obloqui potuis- szerződést, mind pedig az abból eredett
set et debuisset, eonsentire (in deside- jogot) igazolni,bebizonyítani. Actori inrium alterius) videtur. Ez oka s alapja cumbit probatio.
az alperest illető makacsságbóli elma74. Eme szabálynak alapja ama körasztalásnak*).
rülményben is található, hogy a peres
72. A pernek megkezdése által a felek között szerzett jogokról levén
peres felek között kétségessé vált jogok kérdés, miután ezek az emberi termé
egymással összeütközésbe jönnek, külö- szetböl magából nem származtathatók,
nösen: midőn fcdperes igényt képez va- hanem létezésökre bizonyos szerzési tetlami oly ingó vagy ingatlan jószág tet kivánnak meg, annak, ki jogának
iránt, mely az alperesnek birtokában igazolásául ily szerzési tettre hivatkovan, felperesnek igénye alperesnek zik, azt bizonyitani kell. E tekintetből
birtok-jogával,
midőn pedig felperes nemcsak a felperesnek, hanem az alpealperestől, valami munkának, szolgá- resnek is lehet kötelessége jogának vélatnak teljesitését követeli, annak kö- delmére a netalán fölemiitett tényt
vetelése ennek természeti
függetlenségi bebizonyítani, példáid:
ha az alperes
jogával jő összeütközésbe. Minthogy felperes követelésének ellenében azt
pedig elvonva a gonosz szándékból ere- állítaná, hogy ő a kérdéses követelésdett cselekvényektől, a mint ez a pol- nek már eleget tett, különösen: hogy a
polgári törvénykezésnél mindig törté- kölcsönvett pénzt egészben vagy egy
nik, minden birtokosról már természeti részben visszafizette, az általa kötelejó hirnévhözi jogánál fogva azt kell zett munkát már teljesítette. Innen
feltennünk, miszerint ö a birtokában eme főszabály: alperes kifogást tevén,
létező jószágnak jogos birtokosa, és pe- felperessé válik, reus, in cansam attracdig mindaddig, mig felperes az alperes
tus txeipiendo fit actor, azaz: kifogááltal birt jószághozi jogát a biróság
sát szinte ugy köteleztetik igazolni,
előtt nem igazolta; ugyszinte, minthogy
mint azt a felperes követelésére nézve
a természeti függetlenségi jognál fogva
tenni tartozik.
senki sem köteleztetik másnak javára
75. A mondottakból következik az
valami munkát, szolgálatot végezni:
is, hogy ha valaki birtokában Önhatalalperesnek eme függetlenségi joga a
múlag az illető bíróságnak mellőztével
biróság részéről is mindaddig oltalmaháborgattatik, az illető birtokosnak
joga van, magát az ily megtámadó el*) Schuster: U. o. 87-ik, 204-ik lap.

len birtokában védelmezni, és ha talán
maga a védelemre elégtelen volna, joga
van az illető közhatóságnak pártolását
igénybe venni; ugy szinte ezt teheti, ha
valaki által önhatalmúlag valami munkának vagy szolgálatnak teljesítésére
szoríttatnék, mert mig az ellenfél a
birtokhoz, vagy munkaköveteléshezi
jogát nem igazolja, mindaddig az ő irányában alapos kétségbe vonható *).
76. Az előadottakból következik még
az is, hogy, ha a panaszos fél a kérdésbe vett jószághoz, vagy cselekvényhezi jogát kellőleg nem igazolja, akkor
felperes keresetével elutasítandó, a panaszlott fél pedig eddigi birtokában
és függetlenségében tovább is megvédendő. Ebből foly a főszabály: Ha a
felperes (követelést) nem bizonyít, akkor alperes (az alól) felmentendő, actore
non probante, reus absolvitur, egyenlő
esetben jobb sorsa van a birtokosnak
(mert birtokában meghagyandó), in
pari causa melior est conditio possidentis, a kétségben kedvezőleg kell
*) Bayer:

U. o. 14-ik lap. Linde: U. o 2-ik §.

Ítélni az alperes részére, in dubío pro
reo**).
77. A polgári törvénykezés körüli
törvényhozásnál tehát irányadó szabályul kell tekinteni azt, a) hogy valaki csendes birtokában és szabad jogos
cselekvőségében az olyan által indított
perrel ne háboríttass ék, kinek más irányábanjoga átalában nincsen, de talán
nem is lehet; b) hogy minden oly pereknek megindítása lehetőleg megakadályoztassák, melyekben a panaszos, ámbár követelése magában jogos, de e jogosságot, elegendő bizonyítékok hiányában, a biróság előtt igazolni nem képes
lehet. Például: midőn valaki mással
szerződés által valami jogviszonyba
lépett, és csak szóval, minden harmadiknak, ki a megkötött szerződésről
tanúskodhatnék, jelenléte nélkül szerződött, mikor aztán szerzett joga megtagadásának esetében, a tagadó fél ellenében jogának igazolására semmiféle
bizonyítékkal sem birand.
**) Osterloh: U. o. 121. §. Bayer: U. o. 71-ik 1.
(Folytatása következik.)

F o g h á z j a vitás.
V. 4 genfi, máskép osztály vagy vegyes
rendszer.*)
(B—y). Az auburni fogházak hiányait*'"*) a genfi rendszer iparkodik
lehetőleg eltávolítani.
Voltak már a régibb szerkezetű
tömlöczökben itt-ott némi osztályozá-

sok a rabok között, büntettök nagysága,
gonoszságuk súlya s a javulásbani haladásuk fokozatához képest;*) de sehol sem indultak ki szorosan meghatározott, tisztán felfogott alapelvből,
sőt gyakran ugyanazon börtönben sem
vitték egyformán keresztül a rabok
osztályozását.
Legnagyobb buzgósággal j á r t a k
még el a genfi tömlöcz rendezésénél
(Schweizban), miért is az osztályrendszer innét vette elnevezését. Végleges
megállapodás itt 1843-ik évben tör-

*) Előbb ugyan még a magánrendszert kellene
tárgyalnunk, mely korábban keletkezett, mint a
genfi, s csak azután lehetne szó vegyes rendszerről,
azonban a szorosabb viszonynál f o g r a , mely az
auburni, genfi és Obermayerféle rendszerek között
létezik, czélszerübbnek t a r t j u k , mindezeket előre bocsájtani, hogy a magánrendszerrel, mint azoknál
sokkal tökéletesbbel, annál többet foglalkodhassunk.
— L. Rőder, Besserungsstrafe, 89—96 11.
*) Igy péld. a hamburgi s az angol börtö**) L. a Jogtudományi Közlöny 36. számát.
nökben.

térit*) a midőn az osztályozást a tör- tekintetében többféle kedvezésekben
vény szabályozta, annak alapjául a részesülnek.
code pénal-ban lévő büntettek és vétséAz osztályrendszerhez számitandó,
gek közti különbség, valamint a bün- habár egészen más alapja van, Maconohönczök magaviselete fogadtatván el. chie kapitánynak u. n. jegyrendszere
Ehez képest a tömlöczbe zárt (Markensystem), melynél fogva a bűnöraboknak négy osztályát különbözte- sök nem bizonyos büntetési időre, hatik meg. Az első osztályba jőnek áta- nem inkább bizonyos büntetési munlában a kényszermunkára, vagy a kára volnának elítélendők, melynek
súlyosító körülmények között elzá- összes értéke bizonyos számú jegyekrásra (réclusion) Ítéltek, nem külön- ben (Marken) volna kifejezendő, miket
ben a visszaesők, a másodikba az a bünhönezok — tekintettel azonban
elzárásra súlyosbítások nélkül, vagy magukviseletére is —gyorsabban vagy
javitólag olyanokkal elitéltek; a har- hosszabb idő alatt maguknak leszolgálmadikba a javulók súlyosbítások nél- hatnának. De e rendszer alapitója kökül; végre a negyedikbe valamennyi vetőkre nem igen talált. *)
előbbi osztály megjavultjai, és a 16 —18
Már ha a genfi rendszert közelebbről
éves fiatal bűnösök.
megvizsgáljuk, első pillanatra látjuk,
A rabok magukviseletéhez képest hogy annak czélja abban áll, miszerint
előléptetésnek is van helye oly formán, a rabok egymástóli elkülönítése által
hogy az első osztályból a másodikba a kevésbé romlottaknak a rosszabbak
csak egy év múlva, ebből a felsőbbekbe általi teljes elrontása meggátoltassék.
hamarább is áttehetők, de másrészt Azonban eltekintve attól, hogy e czél
visszavetés valamely alsóbb osztályba elérésére használt eszközök csak u. n.
— a megátalkodottaknál „criminelles" fél-rendszabályt képeznek — mert a
még az első osztályba is, sőt a magán- javítás ily módon a raboknak egyedül
elzárásba — történhetik.
kisebb részénél fog igazán sikerülni —
Azonkívül megjegyzendő, hogy az e rendszer helyesnek tartott volta hielső osztályban eleintén 14 naptól 6 bás feltevésen alapszik **) Tagadhatathónapig tartó magánfogság jő alkalma- lan t.i. mikép a bűnösök által elkövetett
zásba;**) még pedig az első 10 nap (külső) cselekvények, amazoknak (benalatt m u n k a nélkül; a visszaesők 1 év- ső) megromlottságának mértékéül nem
től büntetési idejök feléig záratnak el szolgáltatnak; sőt ha a bünhönczök
magánosan, mig a második osztályban már hosszabb idő óta volnának is a
14 naptól 3 hónapig, a harmadikban börtönben, még akkor sem lehetne
8—14 napig, a negyedikben 4—8 napig azok bensejéröl, a jó iránti fogékonyterjedhet a magánelzárás. A két utolsó ságukról mindig helyes Ítéletet hozni,
osztályban***) a rabok foglalkodta- kivált ha csupán külső magukviselete
tásuk, meglátogattatásuk, munkabérök után akarnánk indulni,mely igen gyakfeleslege s az abból tehető szerzemények
*) Mint tudva van, ugyanezen évben a magyar
büntető javaslat is képezte országgyűlésünk tárgyalásainak egyikét. L. a Jogtudományi Közlöny 22.
számát: az 184%-ik országyülés Ökröss B-tól.
**) Innét a rendszer vegyesnek neveztetik.
***) Genfen kivül a vegyes rendszer St. Jacob,
St. Grallen, Lausanneban, Schweiz egyéb helyein,
Francziaország-, Bajor-Würtemberg- és Szászhon.

ban, itt-ott némi módosításokkal mint p. hallgatással egybekötve, alkalmaztatott s részben mai napon
is alkalmaztatik. L. Pauler: Büntető jogtan 205 §.
4. jegyzetét.
*) Maconoehie: Verbrechen u. Strafr. des Markensystems. Frankfurt 1851.
**) L. Rőder id. munkája 92 s köv. 1. — Mittermaier Gefangniszfrage 110 1. — b. Eötvös J . és
Lukács M. Fogházjavitás 177—181 11.

ran tévútra vezet.*) Igy tehát hiányzik az alap, mely szerint a rabok
osztályozása — mely egyedül teljes
elkülönitésöknél gondolható, de akkor
megint haszontalan, czélszerüen történhetnék.
Továbbá azt sem szabad tekinteten
kivül hagyni, hogy a legtöbb gonosztevő, ha a börtönben nyerhető minden
féle kedvezésökről már előre értesirve
van, akkor midőn a törvényt megszegi
biztosan reményli, miszerint ügyes
szinlelés által a szenvedendő bün
tetést vagy igen hamar kiállandja,
vagy magának legalább tűrhetőbbé
teheti. De épen ez a legveszedelmesebb,
mert ez által a büntetés visszaijesztő
hatását egészen elveszti, s igy egyik
főczélja elérhetetlenné válik.
Szint oly jog- és czélszerütlen intézkedés, a teljesen megátalkodottakat
együvé zárni**) egyedül azon okból,
*) Tudva van péld., hogy a tolvajláshoz má r
szokott egyének többnyire igen szépen engedelmeskednek s nagyon szorgalmasak.
**) Fentebb érintők ugyan, hogy magánelzárásnak is van helye, de ez csak a visszaesőknél tart
hosszabb ideig, s igy a rabok büntetésök legnagyobb
részét közös elzárásban töltik.

hogy a jobbakat egészen meg ne rontsák, s azután ugy bánni velők, mint a
társaságra nézve örökre elveszett emberekkel, holott a javitás reményével
nem kellene épen oly gyorsan felhagyni. Arabok egy részének felvigyá
zatrai alkalmazását, mely e rendszernél
is szerepel ,,kedvezés"-kép, már fentebb
igen károsnak mondottuk.
Végre azon körülmény is figyelemre
méltó, miszerint a genfi börtön igazgatói Aubanel és Grellet-Wammy magok
beismerték, hogy a rabok ezélirányos
osztályozása, kivált nagyobb kiterjedésű
fogházaknál, merőben lehetetlen.
Maconochie rendszere pedig a munkának túlbecsülésén alapszik, habár
másrészt azon tagadhatatlan igazságból indult is ki, hogy a büntetés tartamának kiszabása a társaságnak mit sem
használ, ha csak egyúttal meg nem határoztatik, minek kell ezen idő alatt
megtörténnie? De a „költséges és munkátlan" rabság (vagy más szóval a börtönöknek) e rendszer által remélt teljes mellőzhetése mindig csak képzelődés maradand.

Adatok a bünügyi statistikából.
A bűnvádi törvénykezés ama bő forrás,
melyből közerkölcsiségi, nemzetgazdászati,
igazságszolgáltatási s számos egyéb szem
pontból annyi érdekes statistikai momentum
merithető. Ezúttal csak a következő adatok
legyenek emlitve.
A büntettek miatt elitélt személyek
száma az ausztriai birodalomban sajnos növekvésben v a n ; i g y
1859-ben
1863-ben
1864-ben

31,057
33,536
37,613

egyén
»
»

mint bűntettes lett elitélve, miből az utóbbi
két évben Magyarországra 13,917, illetőleg
14,782 bűntettes esett, e ezerint az egész birodalomban minden 1029, sőt hazánkban

épen már minden 715 lakó után egy elmarasztalt bűntettes számíttatik; ugy hogy Magyarország e tekintetben a birodalom minden országai közt, kivéve az egy alsó
Ausztriát hol a székváros miatt már 534 lélekre számitani egy elitélt fegyenczet, a
legmostohább viszonyt tünteti fel, és nem
annyira itt a vagyon mint a személy ellen
elkövetett bűntények szerepvivők. Tekintve
ugyanis a büntettek egyes fonemeit, találni,
hogy 100 elitélt bűntettes közt v a n :
a birodalomb.

lopás miatt
csalás miatt
egyéb nyerességbőli bűntett
gyilkolás és emberölés . .
súlyos testi sértés . . . .

58.8°/b
6.1 »
3.4 »
4.* »
14.? »

Magyarországi).

57.5%
3.6 »
3.9 »
7.i »
17.7 »

a birodal.

Magyarországi).

azon arányszázalék, mely a némi vagyonnal
biró sőt vagyonos egyéneknek kivált Magyarországban jut, miután az 1864-ki évben
a vagyon ellen intézett merényletek annál elitéltek közt v o l t :
a birodalomban Magyarországban
fog * a a birodalomban 68. 3 Magyarországban ellenben csak 65 százalékját képzik az minden vagyon nélkül 29,869 v. 79.5° 0 10,681 v. 72.»%
némi vagyonnal .
6,803 » 18. »
3,373 » 22.s »
összes bünmerényeknek.
941 » 2.5»
728» 5. »
A nemi különbséget illetőleg Magyaror- vagyonos . . .
együtt
37,613
14,782
szágban a nőnem, jóval mérsékeltebb arányban szerepel a bűntettesek soraiban, mint hazánkban tehát minden 100 elitélt bűntetakár az egész birodalomban, akár különösen tes közt 27—28 a módosabb osztálynak soa többi örökös tartományokban, mert 1864- rából való, és vagy a magyar bíróságok más
ben volt elitélt bűntettes :
fogalommal vannak a vagyonosság iránt,
vagy az csakugyan hazánknak a többi tarfinemból
nőnemből
Magyarországban 13,185 v. 89.2% 1,597 v. 10.8% tományokhoz képest kedvezőbb közgazdáa többi örök. tart. 16,532 » 85 » 3,299 » 15 » szati viszonyaira mutat, vagy végre nálunk
az egész birodal. 32,717 » 87 » 4,896 » 13 » a jobbmódú néposztályok sürüebben népemi nem annyira a magyar nőnembeliek ma- sítik a bűntettesek lajstromait, mint az a
gasabb erkölcsiségének vagy kellő nevelé- társadalom érdekében lenne, mely utolsó
sükről való nagyobb gondoskodásnak, mint észlelet különben összeesik azon tapasztainkább annak e r e d m é n y e , hogy a nőnem lással, hogy nálunk inkább a személybiztoskülönben is a népesség közt mérsékeltebb ság és az élet ellen irányzott, vagy egyéb
erőszakoskodásból folyó merényletek tularányban képviselve találtatik.
A bűntettesek életkorát tekintve, 1864- súlylyal birnak.
ben volt
Az elitélteknek előéletét illetőleg a büna birodalomb. Magyarországb. tettek ismétlése mindenesetre egyfelől na2,255 v. 15»/0
ifjúkorban
( 1 4 - 2 0 éves)
5,810 v. 15.4»»/0
gyobb konokság és megrögzött gonoszságra,
férfikorban
( 2 0 - 4 0 „ ) 24,443 „ 65 „
9,885 „ 67 „
fenyítésnek nagyobb
hanyatlókorb. ( 4 0 - 6 0 „ )
6,567 „ 1 7 . 4 ,
2,352 •„ 16 „ másfelől a használt
aggastyánkorb. (60 felül)
793 „ 2.j ,
290 „ 2 „ kisebb hatálytalanságára mutat, és e tekinegyütt
37,613
14,782
tetben az 1854-ki elitéltek közt volt
a birodalomb. Magyarországb.
A polgári állapotra nézve tapasztalhatni,
hogy a házaséletüek u g y a birodalomban ál- ki még soha nem bűnhődött 23,627 v. 62.so/0 10,671 v. 72.2»/0
ki már egvszer s többször
talán, mint különösen Magyarországban fel- bűnhődött
13,986 v. 37.2% 4,111 v. 27.g%
tűnő magas arányban népesitik a bűntette- az utóbbiak közt az egész birodalomban
sek lajstromait, mi talán kevésbé onnan van, 7685 oly bűntettes számíttatott, ki valamely
mintha a házasság nálunk nem ép oly er- korábbi bűntett miatt egyszer vagy ismékölcsnemesbitő és védelmező hatálylyalbirna telten a Themis boszuló karjától már megmint másutt, hanem inkább onnan van, hogy sújtva lett, tehát épen ötödrésze az elitélegyáltalán Ausztria, kivált hazánk aránylag teknek ismételt visszaesésüknél fogva mint
jóval több házas és özvegyállapotuakkal bir szokásos, és azért annál veszedelmesebb gomint bármely más európai állam, névszerint nosztevők jelenkeznek.
volt 1864-ben az elitéltek k ö z t :
A büntetéseket illetőleg, elitélve lett
a birodalomban Magyarországban 1864-ben:
égyéb erőszakodási bünt. .
politikai jellegű bünt.
. .
egyéb büntettek bünt. . .

8.fl° o
l.» »
25»

7.»%
—
2.7 »

nőtlen
. . 21,002 vagy 55.8% 7,644 vagy 51.7%
házas állapotú 14,977 » 89.8 » 6,294 » 42.e »
özvegy »
1,634 » 4.4 »
844 » 5.7 »
együtt . .t 37,613
14,782

a birodal. Magyarországb.

halálra
börtönre
»
»
»
»

140
holtiglan
. . .
86
10—20 évre
. .
523
5—10 »
. .
1,508
1— 5 »
. .
8,526
fél— 1 »
. . 26,830 '

94
—
79
95
2,680
11,834

Tekintve az elitéltek vagyoni
állapotját,
természetes hogy legnagyobbrészt egészen
együtt
37,613
14,782
vagyontalanok, mert a szegénység, a nyomor
rendesen egyik főforrása a bűnös cselekvé- feltűnő különösen a halálitéleteknek sajnos
nyeknek, mind a mellett elég jelentékeny nagy száma, mert ha mindjárt nem hajtat-

tak mind végre, még is 91 foganatba lett
véve, jelesen maga Magyarországban 8 0 !
és ez nem valami rendkivüli épen ez évben
kivételesen mutatkozó tünemény; már évek
óta esztendőnkint átmérőleg 50^-60 egyén
szokott nálunk kivégeztetni, holott a majd
kétszer annyi néppel biró Poroszbirodalomban évenkint csak 8 — 9 és a háromszor akkora népességtől lakott Francziaországban
egy-egy évben csak 2 7 - 2 8 személyszokott
hóhér kéz alatt elvérzeni. Nem fekteti-e ez
közel azon kérdést: vájjon nem lenne-e a czélszerü a börtönrendszer javitásáról gondoskodni, mert mennyi jutalék nem kerül ki
ezen gyakran büniskolául szolgáló tömlöczök s fegyintézetekből, melyekben átlag s
folyton folyvást valami 40,000 rab tartózkodik.
A mi a rabok létszámát részletesebben
illeti; Magyarországban egyes megyék szerint:
Abaujmegye, Kassán, szab. kir. Kassa
várossal együtt, 1863 végén firab 234, nőrab 24. 1864 végén firab ^182, nőrab 29.
Aradmegye, Aradon,sz. kir. Arad várossal együtt, 18(53 végén firab 216, nőrab 7.
1864 végén firab 206, nőrab 22.
Arvamegye, A.-Kubinban, 1863 végén
firab 40, nőrab 6. 1864 végén firab 30, nőrab 2.
Bács-Bodroghmegye, Zomborban, Szabadka, Zombor és Újvidék sz. kir. városok
rabokéival együtt, 1863 végén firab 398,
nőrab 30. 1864 végén firab 421, nőrab 31.
Baranyamegye, P« esett, Pécs városéival
együtt, 1863 végén firab 152, nőrab 12. 1864
végén firab 166, nőrab 21.
Barsmegye, Aranyosmaróthon, Körmöczbánya s Újbánya városokéival együtt, 1863
végén firab 66, nőrab 10. 1864 végén firab
67, nőrab 9.
Békésmegye, Gyulán, 1863 végén firab
116, nőrab 8. 1864 végén firab 138, nőrab 10.
Beregmegye, Beregszászon, 1863 végén
firab 95, nőrab 9. 1864 végén firab 70, norab 11.
Biharmegye, Nagyváradon, a Debreczen
sz. kir. városéival együtt, 1863 végén firab
588, nőrab 101. 1864 végén firab 559, nőrab 39.
Borsodmegye, Miskolczon, 1863 végén
firab 205, nőrab 15. 1864 végén firab 190,
nőrab 15.

Csanádmegye, Makón, 1863 végén firab
97, nőrab 7. 1864 végén firab 66, nőrab 9.
Csongrádmegye, Szegeden, Szeged sz*
kir. városéival, 1863 végén firab 141, nőrab
29. 1864 végéit firab 203, nőrab 24.
Esztergommegye, Esztergomban, Esztergom sz. kir. városéival, 1863 végén firab
57, nőrab 18. 1864 végén firab 69, nőrab 11.
Fejérmegye, Sz.-Fejérvárott, Sz.-Fejérvár sz. kir. városéival, 1863 végén firab 149,
nőrab 18. 1864 végén firab 129, nőrab 16.
Gömör- és Kishontmegye, Rimaszombatban, Pelsőczön, 1863 végén firab 93, nőrab 17. 1864 végén firab 102, nőrab 13.
Győrmegye, Győrött, G y ő r sz. kir. városéival, 1863 végén firab 106, nőrab 22.
1864 végén firab 74, nőrab 18.
Heves- és Külsőszolnokmegye, Egerben,
Szolnokon, 1863 végén firab 320, nőrab 20.
1864 végén firab 272, nőrab 5.
Honthmegye, Ipolysághon, Bakabánya,
Bélabánya, Selmeczbánya
városokéival,
1863 végén firab 78, nőrab 9. 1864 végén
firab 51, nőrab 6.
Komárommegye, Komáromban, K o m á rom sz. kir. városéival, 1863 végén firab
111, nőrab 13. 1864 végén firab 82, nőrab 13.
Krassómegye, Lúgoson, 1863 végén firab 131, nőrab 13. 1864 végén firab 138,
nőrab 9.
Krasznamegye, Szilágy-Somlyón, 1863
végén firab 83, nőrab 3. 1864 végén firab
44, nőrab 2.
Liptómegye, Szt.-Miklóson, 1863 végén
firab 42, n ő r a b 10. 1864 végén firab 37, nőrab 17.
Murmarosmegye, Szigeten, Sziget városéival, 1863 végén fii'ab 138, nőrab 20.
1864 végén firab 112, nőrab 12.
Mosonmegye, Ovárott, 1863 végén firab
26, nőrab 3. 1864 végén firab 30, nőrab 7.
Nógrádrnegye, Balassa-Gyarmaton, 1863
végén firab 213, nőrab 15. 1864 végén firab
215, nőrab 16.
Nyitramegye, Nyitrán, Szakolcza v á r o séival, 1863 végén firab 127, nőrab 35. 1864
végén firab 117, nőrab 32.
Pest-Pilis- és Soltmegye, Pesten, B u d a Pest és Kecskemét városokéival, 1863 végén firab 1074, nőrab 189. 1864 végén firab
988, nőrab 208.

Pozsonymegye, Pozsonyban, Bazin, Modor, Nagyszombat, Pozsony, Szent-György
bz. kir. városokéival együtt, 1863 végén
firab 215, nőrab 94. 1864 végén firab 114,
nőrab 44.
Sárosmegye, Eperjesen, Bártfa, Eperjes,
Kis-Szeben sz. kir. városokéival e g y ü t t ,
1863 végén firab 53, nőrab 8. 1864 végén
firab 67, nőrab 15.
Somogymegye, Kaposvárott, 1863 végén
firab 294, nőrab 19. 1864 végén firab 195,
nőrab 7.
Sopronmegye, Sopronban, Kis-Marton,
Ruszt, Sopron sz. kir. városokéival e g y ü t t ,
1863 végén firab 99, nőrab 20. 1864 végén
firab 119, nőrab 12.
Szabolcsmegye, N.-Kállón, 1863 végén
firab 227, nőrab 17. 1864 végén firab 237,
nőrab 22.
Szathmármegye, Szathmárott, FelsőBánya, Nagybánya, Szathmár-Németi városokéival együtt, 1863 végén firab 248, nőrab
23. 1864 végén firab 18.9, nőrab 26.
Szepesmegye, Lőcsén, Késmárk városéival e g y ü t t , 1863 végén firab 43, n ő r a b 9.
1864 végén firab 59, n ő r a b 10.
Közép-Szolnokmegye, Zilahon, Zilah sz.
kir. városéival együtt, 1863 végén firab 140,
nőrab 5. 1864 végén firab 162, Jiőrab 5.
Temesmegye, Temesvárott, Temesvár,
Versecz, Vinga városokéival együtt, 1863
végén firab 289, nőrab 22. 1864 végén firab
339, n ő r a b 24.
Tolnamegye, Szegszárdon, 1863 végén
firab 125, nőrab 6. 1864 végén firab 158,
nőrab 11.
Tornamegye, Tornán, 1863 végén firab
48, nőrab 1. 1864 végén firab 29, nőrab 0.
Torontálmegye, Becskereken, 1863 végén firab 214, nőrab 9. 1834 végén firab 214,
nőrab 17.
Trencsénmegye, Trencsénben, Trencsén
sz. kir. városokéival e g y ü t t , 1863 végén
firab 105, nőrab 21. 1864 végén firab 187,
nőrab 29.
Thuróczmegye , S z t . - M á r t o n b a n , 1863
végén firab 16, nőrab 5. 1864 végén firab
20, nőrab 2.
Ugocsamegye, N.-Szőllősön, 1863 végén
firab 45, nőrab 2. 1864 végén firab 40, nőrab 6.
Unghmegye, Ungvárott, 1863 végén fi-

rab 117, nőrab 17. 1864 végén firab 152,
nőrab 15.
Vasvármegye, Szombathelyt, Kőszeg és
Szombathely sz. kir. városokéival e g y ü t t ,
1863 végén firab 130, nőrab 17. 1864 végén
firab 110, nőrab 23.
Veszprémmegye, Veszprémben, 1863 végén firab 174, nőrab 24. 1864 végén firab
133, nőrab 9.
Zarándmegye, Kőrösbányán, 1863 végén
firab 23, nőrab 3. 1864 végén firab 18, nőrab 2.
Zemplénmegye, S.-A.-Ujhelyen, 1863
végén firab 140, nőrab 30. 1864 végén firab
125, nőrab 23.
Zólyommegye, Beszterczebányán, Beszterczebánya, Breznóbánya, Korpona, L i b e t bánya, Ó-Zólyom városokéival együtt, 1863
végén firab 103, nőrab 14. 1864 végén firab
103, nőrab 22.
Zalamegye, Egerszegen, 1863 végén firab 280, nőrab 34. 1864 végén firab 245,
nőrab 27.
Hajdúkerület, H.-Böszörményben, 1863
végén firab 83, nőrab 4. 1864 végén >firab
76, nőrab 6.
J á s z - K u n kerület, Jászberényben,* K a r czagon, Félegyházán, 1863 végén firab 230,
nőrab 13. 1864 végén firab 241, nőrab 14.
Nagy-Kikindai kerület, 1863 végén firab 98, nőrab 5. 1864 végén firab 85, nőrab 4.
Kővár vidéke, N.-Somkuton, 1863 végén
firab 20 nőrab 1.1864 végén firab 22, nőrab 1.
A X V I szepesi város kerülete, Iglón,
1863 végén firab 5. 1864 végén firab 3.
H o r v á t h - T ó t o r s z á g b a n összesen 1863
végén firab 626, nőrab 5 4. 1864 végén firab
651, nőrab 41.
Dalmácziában összesen 1863 végén firab
533, nőrab 54. 1864 végén firab 463, nőrab 66.
Erdélyben összesen 1863 végén firab
1593, nőrab 366. 1 8 6 4 > é g é n firab 1656 nőrab 277.
Állami börtönök: I l l a v á n , 1863 végén
firab 548; 1864 végénfirab;549. Lipótvárott,
1863 végén firab 953; 1864 végén firab 903.
Munkácson, 1863 végén firab 598; 1864 végén firab 610. Mária-Nosztrán, 1863 végén
nőrab 189. 1864 végén 234. Váczon, 1863
végén firab 677; 1864 végén firab 837. —
Horváthországban: Lepogláván, 1863 végén

firab 544; 1864 végén firab 612. Zágrábban, gén firab 487; 1864 végén firab 619. Nagy1863 végén nőrab 27; 1864 végén nőrab 37. Enyeden, 1863 végén nőrab 52; 1864 végén
— Erdélyben: Számos-Ujvárott, 1863 vé- nőrab 70.

Tárgyalási terem.
18. Határvonal-igazítás iránti újított per. izben elintézett határ villongási ügyben kéB
Mihály és H
Lajos poklostelki birtokosok, Biharvármegye alispáni
biróságához 1863. márcz. 16-án 605. sz. a.
benyújtott határigazitás iránti ujitott perbeli keresetlevelökben előadják: hogy Sárszeg község lakosai, még 1848. évben ugyan
Biharvármegye alispáni birósága előtt, P o k lostelek község közbirtokosai ellen, — azon
állitólagos alapon, hogy bizonyos kizárólagos tulajdonukat képező legelőrészből a
forradalom alatt, jelenlegi felperes község
által kiűzettek volna, — határjárási pert
kezdettek.
Ennek folytán az azon időbeli alispán
1848. év junius havában A . B. C. szerint
mindkét fél tanúit a helyszínén kihallgatta,
s folytatólag augusztus 18-án pótló tanuhallgatást teljesitett, mely tanúvallomások
alapján alapperbeli felperesek jogtalan keresetöktől elmozdittattak.
Ezen határjárási pert 1850. augusztus
26-án a micskei volt cs. k. járásbiró előtt
ismét folyamatba tették, azonban jelenlegi
felperesek a D. a. Ítélettel a kereset alul
ismét felmentetvén, perlekedő sárszegi birtokosok 162 f t . 12 kr. p. p. perköltségben
elmarasztaltattak.
Mely ítéletet, nevezett vesztes felperesek
további felebbezése folytán, a dél-biharvármegyei volt cs. k. törvényszék, mind a volt
cs. k. kerületi f'őtörvényszék E . F . szerint
megváltoztatván, alapperbeli alperesek jelenleg felperesekre nézve, kedvezőtlenül
itélt.
Ezen feltörvényszéki Ítéletben megállapított határvonal, nemcsak a közös legelőn
vonult végig, de sőt magánosoknak rég idő
óta árokkal körülvett s háboritlanul birt
birtokaiból is néhány ölet elszakitott.
Minthogy pedig Sárszeg község követelésének jogtalansága már a végrehajtás folyama alatt kiderült; minthogy a biharmegyei alispáni biróság előtt, már egy

szült H. alatti, de főleg a megyei levéltárban fekvő, még 1802-ben készült I. alatti
hiteles térképből, világosan kitűnik s látható a biróilag megállapított valódi határvonal: ezek alapján a határjárási pert megújítják, s kérik Sárszeg község volt földesurát,
a szent jobbi apátság ez idő szerinti birtokosát, — F . . . . Ignácz kassai püspököt,
nemkülönben nevezett község jelenlegi főbíráját s általa az egész községet tárgyalásra megidéztetni, a bebizonyitandókhoz
képest Poklostelek és Sárszeg községek
közötti határvonalt ujabb ítélet által megállapítani, — s alpereseket a jogtalanul elperelt földterület visszaadásában , ennek
1853. márczius 16-tól a végrehajtás foganatosításáig járó haszonvételében, az alapperbeli és végrehajtási, ugy a jelen perköltségek megtérítésében elmarasztalni.
I-sŐ rendű alperes ellenbeszédében megjegyzi, hogy miután felperesek a kérdéses
alapperben személyenkint nem állottak;
miután az ujitott keresetet saját és nem
az előbbi alapperben felperesül állott község
nevében adták be, — bár a perújításnak
helye volna is: — elutasitandók, — mert
csakis az egész község van jogosítva azt
megindítani; leszállítandó e kereset azon
okból is, mert felperesek abban, a követelés
minőségét s mennyiségét a törvény rendeletéhez képest határozottan elő nem adták.
Nincs perújításnak helye, mert a keresethez egyetlen uj bizonyíték sem csatoltatott. H. és J . alatt hivatkozás történik
ugyan bizonyos térképekre, de miután ezek
a kereset másolatával alperessel nem közöltettek, azokra felelni nem tartozik; — de
különben is azok u j bizonyítékul nem tekinthetők, mivel az alapper folyama előtt
készülvén, abban a poklostelki közbirtokosok által használtathattak vala, ha azokban
némi erősséget leltek volna.
Az elévülés bizonyítására, hivatkozik a
1840. X V . t. cz. 196. §-ára, mely szerint a

perújítás csak a váltójogi elévülési idő
vagyis a végitélet hozatalától számitandó
két év alatt foganatosítható.
Továbbá az 1852. nov. 29-ki cs. ny. parancs 3. fej. 17. §. szerint is a határ iránti
perek, ha az át. polg. törvénykönyv hatályának kezdeteig az előbbi birtoklás megszűnése óta 32 év még el nem telt, a kereseti jognak különbeni elvesztése mellett két
év alatt meginditandók.
Elévült a kereseti jog azon okból is, mert
a kérdéses legelőterület az 1853. évi márcz.
16-án foganatosított végrehajtáskor megállapittatván, sjelenlegi alperesek nevére telekköny veztetvén, a kereseti j o g érvényesithetésére kiszabott 3 évi határidő rég lejárt.
Mindezeknél fogva, kéri a keresetet leszállittatni, 8 felpereseket az 1. sz. alatti
költségekben elmarasztalni.
I l - o d rendű alperes csatlakozik I-ső r.
alperes által mondottakhoz.
Továbbá kéri az alappert jelen perhez
csatolni, melyből kitűnik, hogy abban a
végső Ítélet 1852. évi november 22-én hozatott, s igy az elévülési két év már 1854.
évi november 22-én lejárt.
S végül megjegyzi, hogy jelen esetben,
az 1 8 0 2 : X X I I I . t. czikk szerint, mely az
alispáni eljárás ellen a via jurist fenhagyja,
nem perújításnak, hanem u j keresetnek volna
helye.
Miért is kéri felperesek keresetét leszállittatni s azokat a perköltségekben elmarasztalni.
Felperesek válaszukban, az L . alatti közbirtokossági közgyűlési határozattal igazolják, hogy jelen ügyben mint Poklostelek
község képviselői állanak.
De egyébkint, S
Tamásnak, —
kinek birtokából az alapperbeni fötörvényszéki Ítélet alapján foganatosított végrehajtáskor egy darab föld elszakittatott, — öszszes ingatlanait minden jogokkal együtt
I-ső rendű felperes vévén meg, mint jogutódnak perlekedési joga van.
Egyébkint, miután az alapperbeli Ítélet
óta az úrbéri szabályozás és elkülönítés
megtörtént, a voltjobbágyok illletményeiket
kikapván, többé az újított perben nem állhatnak, 8 igy felpereseknek, mint a poklostelki közbirtokosság meghatalmazottjainak
kizárólagos perlekedhetési joga meg nem
dönthető.

A követelés minőségét s mennyiségét a
keresetben kifejtve lenni állítják, s miután
a megtérítendő hasznok kimutatása jelen
per folyama alatt, netáni megítélés esetében,
birói becslés s szakértői szemle utján leend
megállapítható: azokat előre ki nem tehették
keresetökben.
Az elévülés igazolására alperesek által
felhozott érvek jelen esetre nem alkalmazhatók, mert a hivatkozott cs. nyiltparancs
csak a 32 évnél régibb foglalásokról szól,
s nem az oly határvillongási esetekről, melyek 1852. s 1853. évek közti időszakban
merültek fel s döntettek el itéletileg; de
különben is visszaállított hazai törvényeink,
jelesül Verbőczy I I I . k. I . R. 85. cz. szerint a határperek soha el nem évülnek.
A H. és I . alatti okmányok uj bizonyítékok, mert az alapperben nem használtattak,
miután Poklostelek községe azok létezését
nem tudta 8 csak későbbi kutatások folytán
fedezte fel; hogy pedig ezek a kereset másodpéldányához másolatban nem csatoltattak , egyedüli oka a z , mert ezen per a
magyar törvények szerint folytatandó, s
miután ezek szellemében a határjárási perek
sommás perek, nem szükséges a keresetlevél
mellékleteit az ellenféllel előre közölni, elég
a tárgyaláskor felmutatni.
Mindezeknélfogva a perújításnak helyt
adni kérnek.
I-ső rendű alperes viszonválaszában r a gaszkodik az ellenbeszédben mondottakhoz.
A válaszílag felhívott B. alatti állítólagos meghatalmazvány hitelességét kétségbe
vonja, de azért sem fogadja el, mert az nem
egyenes megbizáskép, hanem oly formán
szól, „hogy a közbirtokosság részéről megengedtetik felpereseknek,
hogy saját
költségükön perelhetnek
II-od rendű alperes község, viszonválaszilag az I. r. alperes által elmondottakat
mindenekben magáévá teszi stb.

Határozatok.
Biharvármegye alispáni bírósága 1864.
april 16-án 624. sz. alatt következőleg í t é l t :
Felperesek keresete elvettetvén a k é r t
perújításnak helye nem találtatik, s vesztett
felperesek az alpereseknek okozott 24 ft. 95
kr. költségeknek 15 nap alatti megfizetésében, ugy nemkülönben az itéletí bélyegilletékben,melynek kiszabása tekintetéből jelen

ítélet másolata a helybeli es. k. adóhivatal- országbirói értekezlet 156. §-a alapján é r hoz megküldetni rendeltetik, elmarasztal- vényben álló ausztr. polg. törvénykönyv
tatnak.
1467-ik §-a szerint az elbirtoklásra 3 év
levén
kitűzve, azontúl a kérdés elévült; mintIndokok.
hogy azonban ujitó felperesek mind az első
1-Ör. Mert az 1848-ikév előtti törvénye- mind a második esetben a megszabott időket és törvénykezési eljárást tekintve is az ben fellépni elmulasztották, kérésük t á r g y a
alispáni bíróságok előtt folyó sommás ha- elévültnek tekintendő, de
tárjárási vagy határigazitási perekben, az
4-er. Még azon esetben is, midőn peralispáni ítélettel vagy eljárással meg nem ujitásnak helyt adni lehet, a perújítást minelégedő fél, az 1802-ik évi X X I I I - i k t. cz. denkor csak az anyaperben állott felek vagy
szerint ,vélt sérelmét nem perújítással, ha- azok jogutódai kezdhetik meg, ugy de jelen
nem a rendes perujitási eljárással orvosol- ujitó felperesek személyszerint az 1848-iki
hatja, de
anyaperben nem állottak, az általuk utóbb
2-or. H a a most fennálló törvénykezési B. alatt beperesitett közbirtokossági végzés
eljárás szabályául szolgáló országbirói érte- pedig arra megbizást vagy felhatalmazást
kezlet I. rész I X . fej. 88. §-ában a perújí- nem ád, — hogy jelen pert a közbirtokosság
tásra az 1840: 15. t. cz. I I . részének 12-ik nevében és jogán megkezdhessék; továbbá
fejezetéből alkalmazandó 196-ik§. tekintetik mostani egyik alperes a sz. jobbi uradalom
is, ennek értelme szerint az uj bizonyítékok az anyaperben érintve sem levén az ide be
következtébeni perujitásnak csak az anya- sem idéztethetett; annálfogva jelen kérdést
perbeli jogérvényes itélet hozatalától szá- bár mely oldalról is tekintve a keresetet elmítandó két év alatt lehet helye; minthogy vetni kellett s a perujitásnak helyt adni nem
azonban a jelen, kérdés alatt álló határiga- lehetett. — Végre
zitási anyaperben a kerületi főtörvényszék
5-ör. Elmarasztalandók lettek felperesek
által hozott jogérvényes itélet még 1852-ik a megítélt perköltségek viselésében s 15
év november 22-én keletkezett s jelen per- nap alatti megfizetésében, mert a perköltújítás csak 1863-ik évben és igy 11 év múlva ségeket mindenkor a vesztett fél tartozván
indíttatott meg, azt mint elévültet elvetni viselni, melynek kifizetésére a törvénykekellett.
zési szabályok 97. §-a szerint 15 nap sza3-or. A felperesek részéről beperesitett bandó, stb.
H . és I. alatti ujabb okmányok egyike az
1828. a másika pedig az 1802. évben fennFelperesek felebbezésökben előadják,
állott határbeli állapotot tüntetik fel, s a hogy az itélet a törvény hibás alkalmazásán
jelen perujitó felperesek ezen 36 év előtti alapszik, mert épen a hivatkozott törvény
okmányok alapján az akkori állapotot kiván- alapján, csak a perujitás megengedése, vagy
nák előállitani, s az 1848-ki pert, minden megtagadása felett határozhatott volna és
itéletbeli következéseivel együtt jogérvé- pedig végzésileg, s nem hozhatott érdemnyessé vált erejéből kivetkeztetni; ez azon- leges ítéletet.
ban meg nem engedhető s a perujitásnak
Az indokok 3-ik pontjára vonatkozólag
hely nem adható, mert az országbirói érte- megjegyzik, hogy a biróság a nélkül, hogy
kezlet szabályai szerint, nevezetesen ennek a megyei levéltárban levő alapperbeli iratoI-ső részében olvasható 20 és 21. §§-ok sze- kat jelen perhez csatolta, megtekintette, s
rint az 1852. nov. 29-ki ősiségi pátens, ugy igy birói meggyőződést szerezhetett volna a
az osztr. polg. törvköny vnek a telekkönyvre felől, — váljon a kereset tárgya olyan-e,
vonatkozó részei érvényben hagyatván, az mely az ősiségi cs. nyiltparancs értelmében
ősiségét érdeklőleg fennálló 17. §. értelme többé fel nem éleszthető, előre kimondá a
szerint, a határ iránti keresetek — ha az meg nem u j i t h a t á s t ; azt állítván, mintha
átalános polgári törvénykönyv hatályának felperesek az 1802 és 1828-ik évi határbeli
kezdetekor 32 év még el nem telt volna is, állapotot akarták volna visszaállítani, a néla kereseti jog különbeni elvesztése mellett kül, hogy az ősiségi cs. nyiltparancsban kikét év alatt lettek volna megkezdendők, a szabott idő alatt jogfentartással éltek, vagy
telekkönyvi törvényeket illetőleg pedig az telekkönyvi bejegyzést eszközöltek volna,

Felperesek azonban nem ezt czélozták,
hanem ők az 1848-ban megháborított határt
a k a r j á k visszaállíttatni.
A H . és I. alatti térképek u j bizonyitékokat képeznek, mert az alapperben nem
használtattak, miután létezésök nem tudatott. — Az alapper pedig egy későbbi az
uradalom fondorkodásai utján készült térkép
alapján döntetett el, jelenlegi felperesek
hátrányára.
K é r i k az e. b. Ítéletet megsemmisíteni, s
különösen csakis az ujithatás kérdésében,
nem pedig érdemileg végezni.
Biharvármegye
polgári
törvényszékén
1865. január 28-án 335V864. sz. alatt végeztetett :
A megujittatni kivánt anyaper Sárszeg
és Poklostelek községek között folyván, felperesek pedig az Ön nevökbeni perelhetésre
B. szerint csupán a poklostelki közbirtokosok s nem egyszersmind a közBégbeli egyéb
birtokosok által is jogosíttatván fel, miután
ez utóbbiak mellőzésére azon körülmény,
hogy Poklostelek községben a birtokrendezés időközben megtörténvén, s a volt
úrbéresek illetőségeiket megkapván, a határigazitási kérdésben e szerint minden
érdekeltségök megszűnt volna, elfogadható
indokul már csak azért sem szolgálhatna,
mert az ujitandó per t á r g y á t képező kérdéses terület mint a birtokrendezés alkalmával fölmerült kérdéseken kivül eső, oly
térségnek, melyhez a czélba vett határ igazitás megtörténtével a közbirtokosságnak
kizárólagos joga lenne, épen nem tekintethetik ; de különben is, bárha a jelen esetben
a köztörvényileg kiszabott elévülési idő
lenne számításba veendő, — ujitni kivánó
felperesek alpereseknek azon állítását, hogy
a kérdés alatti terület alperes község birtoka
gyanánt telekkonyveztetvén, a dolog ily
állásában a jelen ujitott kereset beadásáig
az id. törv. szab. 156. §. által érvényben
h a g y o t t osztr. p. törvk. 1467. §-sa szerint
az elbirtoklásra megkivántató 3 év már
lejárt légyen, tagadásba sem v e t t é k ; a birtok jogszerűsége ellen emelt felperesi kifogás pedig, minthogy alperes község birói

ítéletek következtében helyeztetett birtok ba»
— helyt épen nem foghat, s e szerint felpereseknek ha különben perelhetőségük megállapítható volna is, — perújítást
joguk az
elévülésnél fogva már megszűnt: az első bíróságnak fennebbi számú és keletű Ítélete,
a mennyiben ujitani kivánó felperesektől a
per megujithatását megtagadta, és őket az
alperesi költségekben marasztalta, helybenhagyatik, — amennyiben azonban ezen k é r désen túlterjeszkedett, s az ítélet után j á r ó
kincstári illeték kiszabása tekintetéből az
ítélet másolatát az illető kincstári közegnek
megküldeni rendelte — megszüntettetik,
minthogy a jelen esetben csak a perújítás
megengedhetősége iránt hozatván határozat,
mint közbeneső végzéstől a bélyegilleték
közvetlen felragasztás által lenne kiegyenlítendő stb.
E végzés ellen felperesek semmiségi panaszszal egybekötött felfolyamodással éltek
következő okokból:
mert a visszaállított magyar törvények
szerint határperek soha el nem évülnek;
mert a váltóelévülés köztörvényi kérdésekre nem alkalmazható;
miért is kérik az I . és I I . birósági határozatok megváltoztatásával az érintett határvonal megállapítását tárgyazó keresetnek
megújítását megengedni.
A kir. itélö táblán 1865. október 18-kán
14,464. sz. a. végeztetett:
A vármegye tszéki ítélete, eltekintve a
perujitási jog elévülésébe fektetett egyik
indoktól, az abban felhozott többi indokok
alapján helybenhagyatik s az ügyiratok stb.
K ö z l i Fogthüy

Dénes,

kir tábl. joggyakornok.

Jog- ós államtudományi könyvészet.
46. Friedmann Bernát: Hazai bányászat u n k . Kiadja Pfeifer F . Pest, 1866. Á r a
60 kr.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Ü^IT Teljes számú példányokkal még; szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, szeptember 17.

3 8 .

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfon délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.
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Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Hogy egy polgári törvénykönyv
rendszeresen kidolgozva jelentkezzék,
az „Átalános rész" az ujabb iskola embereinek, kiket a szász polgári törvénykönyv készitői is követtek, túlnyomó
nézetei szerint el nem maradhat.
Mert bármennyire különbözők is a
jogok a föjogintézetek szerint vagyoni,
követelési, családi vagy örökjogi tekintetben, mégis némi közös ismerjeleik
vannak. Ilyenek a jogalany természete,
ennek cselekvő képessége, a jogok keletkezése, megszűnése, a sértések elleni
őtalma és az ezekből eredő igénynek
különfélesége. Vagy tehát ismételni
kell a jogok ezen közös ismerjeleit mindenütt, hol előfordulnak, vagy az első
alkalommal kell azokat megjegyezni,
és utóbb e megjegyzésekre utalni. —
A harmadik ut, mely szerint az átalános tanok tetszés szerint bárhol adathatnak elő, mindenesetre rendszerellenes marad. De az első kettőnek is megvan a maga árnyoldala. Az első mód a
czélnélkiili gyakori ismétléseket szüli,
a másodiknak azon rosz következménye

van, hogy a tan, melynél az ily közös
ismerjel legelőször tárgyaltatik, megszakitja magának a tannak folyamát,
az összefüggést és átnézetet neheziti.
Az átalános rész azonban, mindazt, mi
ezekre közös, tüzetesen előadja; és ha
nem feledjük: hogy még több szabály
van, melyeket, ha a törvénykönyvet
rendszeresen akarjuk előállitani, másutt
a lényeges főrészekben igen nehéz elhelyezni; az átalános rész hasznát, sőt
szükségét tagadnunk nem lehet.
Mi képezi közelebbről ezen átalános rész tárgyait, erre nézve többször
emiitett dr. Ungernek tana következő:
Vannak bizonyos tulajdonságok,
mik több, vagy egyes jogviszonyoknak
átalános és közös jelleg vonásait képezik. Eme jellegvonások és azokra vonatkozó tételek képezik azon szellemi
léget, melyben az egyes jogintézetek
mozognak. Ezek előadása és összeállítása a különös jogi mozzanatokat mintegy elökésziti. Szerinte: „Das Allgemeine ist die Sub^tanz, die Idee, das
Princip, das Besondere der Modus, die
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Erscheinungsform; die Realisirung des
Besonderen ist nur eine eigenthümliche
Erscheinungsform des Allgemeinen."
E r r e találóan mondja Goethe is:
Das Besondere unterliegt ewig dem
Allgemeinen, das Allgemeine hat ewig
sich dem Besonderen zu f ü g é n / '
A fenérintett közösséget következőleg fejtegeti:
1) Minden jogviszony egy jogszabály által körülirt viszonyában áll a
személyeknek egymáshoz. A jogok az
emberek végett vannak; minden jogviszonyban személyek állnak, és e tekintetben való a római jog eme mondata:
„Et prius de personis videamus, non
p a r u m est jus nosse, si personae, quar u m causa constitutum est, ignorentur."
2. Az összes vagyonjognak tárgyát
képezik a dolgok, mivel a kötelezettségek is csak annyiban birnak jogi érdekkel, a mennyiben dologi értékre
visszavihetők. „Ea in obligatione consistere, quae pecunia lui praestarique
possunt" L. 9. §. 2. Dig. de statu lib.
(40. 7.) és a kötelezett teljesítés szükség
esetében bizonyos dolog átadása által
helyettesíthető.
3. A jogviszonyok túlnyomó számának tartalmát teszik a jogok alanyi
értelemben; ezek jelleme, tartalma, tárgya és köre az azokkal járó különbségekkel együtt ismerendő, mielőtt az
egyes jogintézményekre átmennénk.
4. Minden viszonyoknál, melyek a
jog körébe vágnak, közös és fontos kérdés : mikép keletkeznek és mikép szűnnek meg? A jogok keletkezési és
megszűnési módjainak sok közös tulajdonságaik vannak, melyek, ha egy
átalános részben előbocsáttatnak: az
ismétlést az egyes jogintézeteknél fölöslegessé teszik, s ezáltal bizonyos jogviszonyoknak kiváló keletkezési és
megszűnési módjait mintegy nagyobb
világosságban tüntetik elő. Végre

5. Minden jogviszony megzavartathatik és megsértethetik. Az ótalom, melyet a jog nyújt, mindnyájokkal közös.
Ezek folytán Unger szerint az átalános részben következő tanok lennének előadandók:
1. A személyek tana. 2. A dolgoké.
3. Az alanyi jogoké. 4. A jogviszonyok
keletkezése és megszűnése. 5. A jogviszonyok ótalma.
Azonban a törvénykönyv részei közt
az átalános rész az, melynek kidolgozása legtöbb nehézséggel találkozik.
Mert elvonás által meg kell találni a
jogintézetek és tárgyaik közös jellegét
s ennélfogva oly átalános tételeket
kell felállítani, melyektől a kivételek
aztán az egyes részekben fordulnak elő.
Erős elveket, melyek szerint az átalános rész kidolgozásában eljárni kell,
egyelőre felállítani igen nehéz. Az
egész magánjog tiszta átpillantása a
jogviszonyok átalános és különös természete közti különbségnek elválasztása foghat csak útbaigazítani.
Az átalános rész inkább a tudományos rendszer követelményei közé
tartozik; figyelemmel kell tehát lenni
arra, hogy e követelést tejesiteni akarva
másrészről az életet ne akadályoztassuk, ne többszörözzünk, magyarázzunk
ott, hol az a czélra nem vezet. Mert
más a szorosan vett tudományosan átdolgozott átalános rész, melyet egy
tankönyvhez, más ismét, melyet egy
törvénykönyvhez kell készíteni. Az elsőnél szétágazók, magyarázók lehetünk,
sőt kell is, hogy legyünk; de a másiknál nem kell felednünk, hogy az átalános részben is törvényt kell hoznunk,
és a mi abba felvétetik, az törvény, következve intézkedni, határozottan nyilatkozni kell, mivel azon közmondás,
hogy „superflua non nocentcsak
az
elmélet és utas ; tások terére tartozik; és
ha valakitől, főleg a törvényhozótól

méltán követeltetik, hogy a felesleget
a kimondásokban a lehetőségig kerülni
igyekezzék. Jelesen mondja erre nézve
Savigny: „Und so ist alsó hier, wie
überall, der Tact, welcher das richtige
Mass zu haltén weiss, der einzige
Schutz wider entgegengesetzte Verirrungen."
Az ujabb codexek közül a szász bir
átalános részszel. A bajor codex eddig
kijött javaslati részei is határozottan
az átalános részre való tekintettel indultak.
Ellenben a zürichi codex, mint fennebb ismertettük, átalános részszel, milyenről imént szóltunk, nem bir; egy
igen rövid bevezetéssel, mely 7. §-ból
áll, s melyek czime: „Von der Anwendung der Rechte" megelégszik. Azokat,
miket p. o. a szász codex az átalános
részbe ezenfelül bevett, mindenütt az
illető helyeken adja elő.
Az indokok, melyek az átalános
rész szükséges és hasznos volta mellett
felhozatnak, tagadhatlanul igen fontosak, de másrészről azt sem lehet kétségbe vonni, bogy egy törvénykönyv
el lehet a nélkül, hogy oly teljesen kifejtett átalános részszel birjon, mint a
milyent a szász polgári codex vagy az
uj bajor javaslat felmutat. Például
szolgál e tekintetben a zürichi codex,
mely szinte a legújabb idők szüleménye,
és kétkednünk sem lehet a felett, hogy
annak szerkesztője, valamint azok, kik
annak létrehozásába befolytak, az átalános rész mellett már akkor folyamatban volt tudományos eszméket teljesen
ignorálták volna. Hanem ök inkább a
gyakorlati életet tartották szem előtt,
és a tudományos rendszer követeléseinek teljesítésében mulasztást követtek
el, holott egy átalános rész előrebocsátásával az elmélet és gyakorlat igényeit
öszhangzásba hozni és kiegyenliteni
lehetett volna.

A fennebb mondottak szerint a polgári magánjogi codex készítésénél a
tudomány és a jogélet
követelményeinek
kielégítését kellvén szem előtt tartani,
a polgári magánjog egész anyagtömegének ezekhez képesti beosztását kell
czéloznunk, tehát egy oly rendszert
megállapítanunk, mely mindkétnemü,
de szorosan rokon igényeknek megfelelni képes legyen.
E rendszernek egyik alkotó része,
vagyis az u. n. „Átalános rész" körüli
elméleti, valamint gyakorlati szempontból felemiitett indokok annak szükséges és hasznos voltát szintén kétségenkivül helyezik és ezen előnyök tényleges
beismerését látjuk a legújabb szász codexben, látjuk a munkában lévő bajor
codex javaslatában.
Mindezeket, valamint a rendszer és
beosztás körüli ujabb és egyedül czélra
vezető fennebb előadott irányokat követve, a magyar polgári magánjogi codex rendszerét kísérletül következő
képben látnánk előállithatónak.
Első rész.
Átalános meghatározások.
/

JElsŐ czim.
A polgári törvényekről.
Második czim.
A személyekről.
I. Temészeti-phisicai-személyek.
II. Erkölcsi vagy jogi személyek.
Harmadik
A dolgokról.

czim.

Negyedik

czim.

A cselekményekről.
I. Átalános meghatározások.
II. Időmeghatározások, számitások.
III. Jogügyletek.
1) Fogalma és kellékei.
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1) Több kereset találkozása
2) Elévülés által.
VI. A jogok bizonyitása.
VII. A jogerejü eldöntés hatálya.
VIII.
Önsegély, önbíráskodás.
Ötödik czim.
Ez lenne az átalános rész fő vonaA jogokról.
laiban ; és miután e rész az, melynek
Hatodik czim.
haszna, szüksége, valamint tárgya és
A jogok biztosítása, védelme és kö- mérve tekintetében oly elágazó vélemények uralkodnak, sőt elsö tekintetre,
vetelése.
ha csupán a fen elősorolt pontok vétetI. Biztositék.
II. Óvás, ellenmondás, tiltakozás. nek figyelembe, annak felesleges voltára is látszanak mutatni, szükség, hogy
III. Keresetek, kifogások.
e
résznél egy kissé tüzetesebben állaIV. A keresetek átszállása az öröpodjunk
meg:
kösökre.
V. A keresetijog elveszte.
(Folytatása következik.)
2) A semmisség és erötlenithetés
következményei.
3) Mellékes meghatározások.
IV. Tiltott cselekmények.

Fogházjavitás.
Ví. Az Obermayer-féle vagy társadalmi
rendszer.
(B—y) Ezen rendszer a bünhönczök javitását a két előbbi rendszer
egyesítése által törekszik eszközölni,
olyformán hogy azok már együvé záratnak, már pedig — ha szükségesnek
látszanék — egymástól elkülönítetnek; azonkívül főfigyelem fordittatik
arra, hogy czélszerü oktatás által a rabokban a becsületérzés felkeltessék, a
javulásbani haladásuk meggyökeresittessék. A jóviseletüek többféle kedvezményekben, u. m. jobb élelem, hogy
szerzeményük számukra megtakarittatik, hogy virágokat ültethetnek steff.
részesittetnek.*"*)
Az e rendszer szerinti fogházak
(különösen a müncheni) külsőleg szép
*) E rendszert Obermayer, a müncheni fogház
igazgatója alapitá, ki azt közzé is tette ily czimű
munkájában : ,,A.nleitung zur Besserung d. Vcrbreeher,Kaiserslautern 1835."Tettleg foganatosíttatott
1846-ik évben, mely idő óta München, Kaiserslautern és Kaisheimban Bajorországban divatozik,
azonkivül Modenában, hol a börtön szintén Obermayer intézete szerint rendeztetett.

rendet s bizonyos munkásságot mutatnak fel ugyan, de Önámitás az igazgatók részérő], ha azt hiszik, hogy arabok
engedelmeskedése és munkássága benső
megj avulásuknak biztos fokmérőjéül
szolgál, mert a rabok közt előforduló
és e rendszer mellett ép oly kevéssé
elhárítható veszélyes összebeszéléseket
vagy egyéb közlekedésüket egészen
számításon kivül hagyják.*"*)
Igen káros befolyással van az itt is
alkalmazásban lévő szokás, hogy a rabok egy része a többiek fölötti felvigyázatra használtatik, s épen itt fordult
elő a már emiitett eset, hogy t. i. ilyen
felvigyázó (Aufpasser), ki a többi rab
által szintén rosznak ismertetett, meggyilkoltatott. Ennek folytán ezen intézmény megszüntettetett ugyan, de közvetve az által lőn ismét alkalmazva,
hogy a külön felállított felvigyázók helyett minden egyes rabnak tétetett
kötelességévé, miszerint a rabtársai
által elkövetett kihágásokat az igazga-) Íj, Mittermaier: Gefangrissverbesserung58.1.

tónak tudtul adja. Igy azonban valamennyi rab tétetik felvigyázóvá, a kölcsönös bizalmatlanság és boszuvágy,
általánossá válik és mindig lesznek képmutató, rosz indulatu rabok, kik csak
azért fogják feladni a többieket, mert
ez uton maguk részére az igazgatótól
mindenféle előnyöket akarnak kieszközölni. *)
Másrészről elismertetik, bogy a -— kivált ifjú, magukat jól viselő bűnbönczök
számára — behozott gazdasági (mezei)
kényszermunka igen jótékony hatással
bir a rabok erkölcsi állapotára s hogy
az ilyen egyének kiszabadulásuk után
könnyen találnak falusi gazdáknál alkalmazást, a visszaesők kevesebb számánál fogva pedig ezen intézetek iránt
a nép bizalma mindinkább gyarapodik.**)
Legújabban egy Obermayer-félefogház igazgatója oda nyilatkozott, hogy
a rabok együttléte azoknak javitását,
többféle hiányainál fogva, tetemesen
neheziti, és bogy csak magánelzárás mellett lehet az oktatás kellő sikerére számitani. — Maga Obermayer pedig azt
mondta, hogy a magánelzárást nem
pártolhatja ugyan, mindazáltal annak
alkalmaztatása egy évnél rövidebb tar-

tamu fogságnál neki kivánatosnak látszik; de hogy a rabok mezei munkákra
használtassanak, azt azért nem helyeselheti, mert ez által parasztraboknál
a büntetés visszaijesztő hatását elveszíti.*)
Végre meg kell jegyeznünk, mikép
az Obermayer-féle rendszer még jelenleg is hol pártoltatik, **) hol határozottan korholtatik, s ez utóbbi tekintetben
említtetik, hogy a bűnbönczök javítása
egyedül az igazgató szigorúságára s a
kemény fegyelmi büntetésekre alapittatik, noha ez amazzal merőben ellenkezik. ***)
*) Mittermaier: Gefangnissfrage 40. 1.

**) Igy P» a zürichi fogház javítására az Obermayer-féle rendszer ajánltatott mintaképül; 1.
Mittermaier: Gefángnissverbesserung 62. 1. — Fischer (Ueber Gefángnissstrafanstalten, Regensburg
1852). v. Pfeufer (das Obermayersche Besserungssystem. Heidelberg 1848), az angol Hill (on the treatmént of criminals in certain states of Germany,
1859) e rendszerről szintén igen kedvezőleg nyilatkoznak.
***) Az 1856.évi németalföldi küldöttség, mely
eme fogházakat meglátogatta, fölemlíti, hogy az
igazgatót mindig borzasztó nagy, megtanított kutya kiséri, s a foglyok nehéz lánczokat csörtetnek ;
1. Mittermaier: Gefángnissverb. 41. 1. — Röder pedig az Obermayer-féle rendszert „Nichts weiter als
eine Zuchthauswirthsehaft altén Zuschnitts, in Wenigembesser, in Vielem schlechter als die der übrigen
Zuchthauser' 1 nevezi s legvastagabb visszaélésnek
mondja, midőn Obermayer mindig csak humanitás*) Mittermaier: Gefiingnissfrage 89. s köv. 1., ról beszél, holott a hollandi Grevelink állítása szerint a rabokkal sehol sem bánnak kegyetlennebül,
valamint 111. 1. K a u t z : Politika 432. 1.
**) Mittermaier: Gefángnissverbesserung 59. 1. I mint épen Münchenben. Besserungsstrafe 63 és 98 11.

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

Szakértők véleményének van helye,
ha az, oly tények és viszonyoknak, melyek különös szakismeretet föltételeznek, — megítélésére szükségesnek vagy
czélszerünek látszik (344. §.). A bizonyitás e neme a megvizsgálandó tárgy
kijelölése s a javaslatba hozott szakértő megnevezése mellett használtatik

345. §.). Ha ez iránt a felek meg nem
egyezhetnek, szakértőket, tetszés szer i n t , de mindenkor páratlan számban,
a törvényszék hivatalból nevez (346. §.).
Ha a hivatalból rendelt szakértő
ellen valamelyik félnek kifogása van,
ezt azon naptól számítva, melyen a kinevezés tudomására jutott, — egy hét

alatt kell az ellenféllel közölnie. A felek által választott szakértők ellen,
ugyanezen idő alatt, de csak annyiban
van kifogásnak helye, a mennjáben a
kifogás a választás után felmerült valamely körülményre vonatkozik (348.

tóság által, hivatalkörében, vagy közhitelességü személyek által a hozzájuk
utasított ügyekben kellő törvényes
alakban adatnak ki
Minden egyebek
magánokiratok (362. §). Amazok minden benfoglaltak iránt átalában(363. §.),
s a magánokiratok a kibocsátó ellen, a
A szakértők ugyanazon okokból jogviszonyokra nézve teljes bizonyíté2
zárathatnak ki, mint a birák (349. §.), kot nyújtanak ). Egyebekre nézve az
idézéeökre s kimaradásukra, vagy nyi- utóbbiak bizonyerejét a biróság itéli
latkozataik megtagadására nézve pe- meg (364. §.). A közokiratok másodlatai
dig ugyanazon szabályok tartandók az első felvétellel (Urschrift 365. §.),
meg, melyek a tanukra nézve előadat- s a hitelesített másolatok az eredetitak (350—351. §§.).Minda kihallgatás, vel egyenlő hatálylyal birnak (366 §.).
mind a folesketés, mint a tanuknál Egyéb másolatok, valamint az aggályos
(355. §.). Ha a szemle tárgya meggon- okiratok bizonyerejét megitélni a biró
3
dolási időt kiván, a törvényszék által belátására bizatik (367., 368. §§.) ).
további határnap tűzendő, s egyszerAz okiratok általi bizonyitás az oksmind meghatározandó, váljon a szak- iratok pontos kijelölése, s ha azok a
értőknek csak szóval vagy Írásban kell-e bizonyító fél kezeinél vannak, felmutanyilatkozniok (355. §.).
tásában áll (370. §.). Ezen felmutatása
Ha Írásbeli nyilatkozat kívántatott, szóbeli tárgyalásra kitűzött napon tör— ez a meghatározott idő alatt a szak- ténik (371. §.) 4 ). A másolatokhoz az
értők által, a jegyzőségnél leteendő eredetiek (373. §), idegen nyelven kiállitottakhoz hiteles fordítások mellék(356. §.).
lendők
(374. §.). Ha az okirat az ellenA törvényszéknek jogában áll, hifél
vétsége
miatt használhatlanná lett,
vatalból, vagy kérelem folytán a szakértőket ismételve meghallgatni, vagy vagy fel nem mutattathatik: a bizomás szakértők véleményét kérni ki, ha nyító félnek joga van annak tartalmára
5
az adott nyilatkozat elégtelennek mu- megesküdni (376. §.) ).
tatkozik (357. §.)2).
A közokiratok valódisága vélelmezSzakértők, a pör minden mozzana- tetik (377. §.). A magánokiratokét tatában, hivatalból s bármikor rendeltet- gadás esetében igazolni kell (379. §.).
hetnek, s ily határozat ellen jogorvos- Ez igazolás a rendes bizonyítékok s
latnak nincs helye (359. §.).
különösen a kéziratok összehasonlítása
A bíróságtól függ, mennyi súlyt által történik (380. §.); mi végett a bihelyezzen a szakértők általi bizonyí- róság, kérelem folytán vagy hivatalból
6
tásra; sőt az egybehangzó véleménye- s szakértők meghívása mellett(380. §.) )
ket is figyelem nélkül hagyhatja, ha
*) Osztr. polg. perrendt. 114. §.
2
meggyőződésével ellenkeznek (360. §.).
) Osztr. polg. perrendt. 113. és 117. §.
3
) Osztr. polg. perrendt. 129. §.
Közokiratoknak azon okmányok
) Osztr. polg. perrendt. 140. §. Az írásbeli eltekintendők, melyek valamely közha- járásban a következő perirat benyújtására kiszabott
első határidő első felében kelle az okiratnak biró*) Az osztr. polg. perrendt. 212. §. szerint, ily sági előterjesztését kérelmezni (136. §.).
s
kifogás a megrendelt szemlei határnapig még hát) V. ö. osztr. polg. perrendt. 150. §.
6
ralevő idő fele alatt benyújtandó.
) Osztr. polg. perrendt. 124. §. A biró azonban
nincs kötve a szakértők véleményéhez.
*) Osztr. polg. perrendt. 216. §.

határnapot tüz (381. §.); a bizonyitó
fél pedig az összehasonlítandó kéziratokat előterjeszti, s ha ilyenek elegendő
számmal nern lennének, kívánhatja,
hogy a birósági elnök az ellenféllel
szavakat vagy mondatokat Írasson. Ha
az utóbbi a tárgyalásra meg nem jelenik vagy irni nem akar: az okirat általaelismertnek vélelmeztetik (382.§.) 1 )
Ha az okírathamisitás alaposan gyanítható, az államügyész meghallgatása
mellett fenyítő vizsgálat rendeltetik el
(384. §.), s annak elintézéséig az eljárás feífüggcsztedk (385 §.). Azon fél,
ki valamely köz- vagy magánokirat
valódiságát konokságból vette tagadásba, — ha az ellenkező tűnik ki,
megbüntetendő (387. §.) 2 ).
Ha az okirat, melyre a bizonyító
hivatkozik, az ellenfél birtokában van:
követelheti, hogy ez, annak felmutatására szorittassék (388. §.), — kivévén,
ha az ellenfél megesküszik, hogy a
kérdéses okirat az előadott tartalommal nem bir, vagy oly jegyzeteket foglal magában, melyeket saját használatára készített, avagy oly személyektől
származott, kiknek a 327. §. szerint 3 )
a tanúskodást megtagadni jogukban
áll (390. §.). Ha az ellenfél tagadja,
hogy az okirat kezei közt léteznék, felfedező esküt (Editionseid) kell letennie aziránt, mikép sem arról, hogy a
kérdéses okirat birtokában volna, initsem tud, sem azt oly czélból, hogy a
bizonyitó féltől elvonja, el nem idegenítette (391. §.) 4 ). Hasonló eljárás köOsztr. polg. perrendt. 135. s köv. §§.
) Ez üdvös intézkedést nem lehet eléggé méltányolni. Hány alperes tagadja meg saját aláírását,
vagy nevezi hamisnak a közokmányt, csak azért,
hogy időt nyerjen, és a nélkül, hogy a nyilvánságos
konokságért és időrablásért érdem szerint bűnhődnék!
3
) Lásd f. Jogt. Közi. 33. sz. 520. 1.
4
) Annak, kitől valamely okirat, azon félnek, ki
ellen bizonyítékul szolgálandott volna, vétsége miatt
vétetett el, joga van annak tartalmára, amennyiben
2

vetendő akkor is, ha az okirat egv harmadik kezei közt létezik (394—397.§§.).
Az okirat ily birtokosa tanúi minőségben idézendő (396. §.). A felmutatott
okiratok a 386. §. esetén kivül azonal
visszaadandók, hitelesített másolatuk
azonban az iratokhoz csatolandó (398. §.).
Az eskü tárgyai csak határozott
ténykörülmények lehetnek(403.§.). Oly
felek helyett, kik a törvénykezési eljárásra személyes képességgel nem birnak,
törvényes képviselőjüknek (404. §.) *),
s ha ilyenek többen volnának, annak
kell az esküt letenni, kinek saját ténye
forog fenn. Több, mint három képviselő, esküre semmi esetre sem bocsáttathatik (405. §.).
Az eskületétel kötelezettsége a végitéletben állapittatik meg, annak meghatározása mellett, hogy kinek és mily
értelemben kell esküt tenni 2 ) ; valamint
hogy az eskü letétele vagy megtagadása mily következményeket von maga
után (410. §.) Az eskü személyesen
(412. §.), a biróság előtt (413.§.) a szokott ünnepélyes formaságok mellett
( 4 1 4 - 4 1 7 . §§.) teljesítendő 3 ), és halál
által letettriek csak akkor tekintetik,
ha a bizonyitó az ellenfél vétsége miatt
gátoltatott az eskü letételében (421. §.)4)
Az eskü ajánlásának csak oly ügyekben van helye, melyeket egyezségdeg
elintézni megengedhető (423. §.); ellenben nincs helye 1) ott, hol az ellenkező
okmányilag van igazolva; 2) ott, hol
ugyanazon speciális esetben ellenbizonyítást képezne ; 3) ott, hol a közokiratnak valódisága jogosan vélelmeztetik
azt egyik fél sem bizonyíthatja be másképen, megesküdni. Osztr. polg. perrendt. 150. §.
*) V. ö. osztr. polg. perrendt. 240. §.
2
) Osztr. perrendt. 237. 242. §.
3
) Osztr. polg. perrendt. 243. 245. §§.
4
) Az osztr. polg. perrendt. szerint (255. §.) az
eskü csak ugy tartandó letettnek, ha a fél arra szabályszerüleg ajánlkozott, s az eskületételt sem késleltetni, sem panasztétel által elmellőzni nem igyekezett.

(424. §.). Mindenik félnek kötelessége
határozottan nyilatkozni az iránt, hogy
az ajánlt esküt elfogadja e vagy visszakínálja; ellenkező esetben az eskümegtagadottnak tekintetik (428. §). Az
eskü iránti nyilatkozat többféle bizonylatokkal kapcsolatban, ez utóbbiak érvényesítéséig elhalasztandó (429. §.) 1).
Az ajánlt esküt az elfogadás vagy viszszakinálás után visszahúzni nem lehet
(431. §.)•
Pótló eskünek van helye, kérelem
folytán vagy hivatalból, ha valamely
ténykörülmény igen nyomos, de magában véve nem elegendő bizonyitékot
képez (432. § ) 2 ).
Becslő eskü oly esetben Ítéltetik,
midőn az elmarasztalt fél valamely dolognak kiadását vagy visszaadását megOsztr. polg. perrendt. 263. 264. §§.
3
) Osztr. polg. perrendt. 270. és köv. §§.

tagadja, avagy önvétsége által lehetetlenné teszi; mint szintén ha az ellenfél a
vétsége által okozott kár megtérítésében
elmarasztaltatik, s csupán az érték öszszegéről van szó (433. §.). Az összeg
mennyisége a szóbeli tárgyalás alkalmával, a jogosított fél által, s h a becslő
eskü ítéltetik, az ítéletben a biróság
által határozottan kiteendő (435. §.) i ).
Ha valamely fél dolgokat vagy jogokat egyetemleg vagy bizonyos részben kijelölni vagy kiadni tartozik: az
ellenfél által felfedező esküre szorítható (437. §.). Ennek megtagadása esetében a kötelezett fél arányos pénzvagy fogságbüntetésre ítéltetik; az
ellenfélnek pedig a körülményekhez képest becslő esküre nyilik joga(439.§. 2 ).
') Osztr. polg. perrendt. 273. §.
) Osztr. polg. perrendt. 275. s köv. §§.
(Folytatása következik.)
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A franczia iskola befolyása a XIX. század
jogfejlésére.
(Ledru-Rollin után Rakovszky István.)

Saint-Simon egy u j , átalános bölcsészet
megírásával foglalkozva, főleg azon vágyát
fejezte k i : hogy a franczia iskolának visszaszerezze a kezdeményezés elsőségét. H a bevégzi vala müvét, talán belátta volna, hogy
a franczia iskola ez elsőséget soha el sem
is v e s z t e t t e ; mely állításunkat igen könnyű
volna bebizonyítani, de most csak arra akarunk szorítkozni, hogy kimutassuk, menynyire nincs igazuk azon szerény honfiainknak, kik Németország tudománybani állítólagos elsősége előtt oly könnyen emelnek
kalapot.
A R a j n á n tuli tudósok a franczia iskolának legfeljebb csakis a gyakorlati téren
akarják átengedni az elsőbbséget, mi magában véve sem megvetendő engedmény, de
legyen szabad nekünk, — a nélkül, hogy
tulbecsülnők magunkat — azt is bebizonyítani, hogy egyéb tekintetben sem vagyunk

kénytelenek magunkat Németország után
helyezni. Miért is egyenesen a jog forrásaihoz kell először fordulnunk, annak lényegét
kutatnunk, melyet igen helyesen fejez ki
Ulpianus e m o n d a t á b a n : „ A jogtudomány
az isteni és emberi dolgok ismerete" és
Montesquieu: „A szellemi lények birhatnak
önalkotta törvényekkel, de birnak olyanokkal is, melyeket nem önmaguk alkottak."
Ez a jog tökéletesen helyes fogalmazása.
A jog átalános értelemben véve, a törvényhozásnak isteni része, annak irott alakja, a
törvény pedig az emberi. Az igaz és jogosnak fogalma velünk született, változhatlan, ez
az isteni; de az eszmék alkalmazása igen
különféle, mert itt már az emberi szabadság
működik.
A jog története t e h á t nem egyéb, mint
feljegyzése a változtatásoknak, melyek
ugyanegy alapelven t é t e t t e k , vagy hogy

Ulpianussal éljünk, az emberi dolgok fejlődése, az isteniekkeli viszonyukban.
É s most térjünk át a német bölcsészeti
felekezetekre.
Hegel felekezete, a bölcsészeti felekezet,
a törvények terén az észnek n y ú j t j a a korlátlan hatalmat, miért is szerinte a j o g egyedül emberi alkotástól f ü g g .
E n n e k ellenében Savigny felekezete, a
történelmi felekezet, azt állitja, hogy a jog
az emberi hozzájárulás nélkül önmagából,
önkénytelenül fejlődik.
Igen világos, hogy mindkét felekezet
egyoldalulag fogta fel az igazságot; az egyik
a jogban csak az emberi, a másik csak az
isteni elemet veszi észre; mig egyik annak
csak esetleges és változható oldalát szemléli, addig a másik csak a szükségest és változhatlant látja, s igy megosztják maguk
között Ulpianus mondatát, megelégedvén
annak egy-egy felével.
Hegelnek egyszerűen Montesquieu szavaival felelünk: „Mielőtt irott törvények
léteztek, már létezett a jogosságnak bizonyos viszonya.
De nem ily könnyű Savignynak felelni,
mert mig a bölcsészeti felekezet érthetően,
tisztán szól, addig a történelmi felekezet telve
van ellenmondásokkal és zavarba hozó össze
nem hangzó állitásokkal.
Í g y igazat adunk neki, ha azt mondja,
hogy a jog Önmagától létezik, de tagadjuk
a z t , hogy a törvényhozásnak nem volna
szabad emberi műnek lennie. M e r t nagy
hibát követ el Savigny, midőn egy színvonalra akarja állitani a jogot és törvényhozást, a függetlent és viszonylagost, a szükségest és esetlegest.
H a azt állitja, hogy a jog a társas életnek szükséges, végzetszerű eleme, igaza
v a n ; de téved azon állításban, hogy azt ember jogosan nem illetheti; mert a szükséges
elem csak akkor nyilatkozik, ha az ember
szabad akaratából neki külalakot nyújt.
Félig helyeselhetjük csak a z t : hogy a
j o g eredete belső és nem külső, mert a jog
mind belső mind külső eredettel bir.
Savigny bölcseletét nem helytelenül hasonlíthatjuk az emberi testhez. K é r d j ü k
azért, mert az emberi test Önmagától fejlődik, következés-e, hogy az ember megszűnjék azt táplálni? S mivel az emberben Isten
lelke lakik, szentségtörés volna-e az emberi

közreműködés? A berlini jogtudós épen
ugy kénytelen állitani a testről, mint a jogról : hogy belülről ered és nem külről, s hogy
az élet tenyészéséhez az embernek hozzá
járulnia nem szabad. H a ez állítást nem igazolja, saját bölcseletét hazudtolja meg, ha
pedig beleegyezik, a gyermeket anyja méhétől fosztja meg. M e r t épen u g y van ez a
joggal is. Ha a jog önmagában bírja is fejlődhetésének tehetségét, az ember nyújtja
neki ahhoz az eszközöket.
S nem tanusitja-e a történelem, hogy
Savigny felekezetének daczára is az ember
hozzájárult a j o g fejlesztéséhez? Ha pedig
más érv hiányában, Savigny a történteket
röviden tagadni akarja, akkor a történelmi
felekezetet látjuk, mint küzd a történelem
ellen.
Mi Hegel felekezetét illeti, az nem ijedne
oly könnyen vissza ily következményektől,
s igy nem csoda, hogy egy jogtörténetben
ezt olvashatjuk: , , A jognak ^Indiában és a
Keleten nincs története."*) És miért? mert
a szerző szerint, ki ezt német mesterei után
ismétli, a Kelet az egyéniséget a függetlenség uralmába olvasztotta, s igy a jogtörténet Göröghon és Rómában kezdődik, mert
ott válik az ember szabad és egyéni szeméíylyé. E szerint tehát egy ily nagy, erőteljesen szervezett társaság, melyből eredt
minden, még a keresztyénség is, a jogtörténetre semmi befolyással sem lett volna?
Ez annyit tesz, hogy a tények történetének
sem nyújtott anyagot, mert a történelem
lehet-e egyéb, mint a jog történetének külső
nyilatkozata, külső viszfénye, szükséges következménye. — A hol nincs jogtörténet,
nincs jogtan. Ez kétségtelen következménye
a fentebb idézett mondatnak, s e szerint e
végtelen országok, hol az emberek örökké
tartó emlékeket és határnélküli birodalmakat emeltek, mig a N y u g a t miveletlen f ö l d jén és Druid erdeiben szunyadt, hosszú és
fényes pályájukat a jog öntudata nélkül futották meg, a nélkül, hogy joggal bírtak
volna a határtalan államokat összetartó
rendben, vagy erkölcstanukban, melyből
oly hatalmas felekezetek t á m a d t a k !
Igaz, hogy a Keletnek még nincs elkészítve jogtörténete, de ezzel koránsem lehet
azt érteni, hogy el sem készíthető, mint azt
*) Histoire du droit fran^ais par M. Laferriére
Introduction. p. 9.

az elsőséget követelő német tudósok szeretik állítani, természetesen, hiszen sokkal
könnyebb valamit kereken tagadni, mint kutatni, s ezért olvashatjuk Gransnál azt is:
„A mindig mozdulatlan Ázsia nem él időben, csak t é r b e n / ' * )
S napjainkban csakugyan hagyományos
szokássá vált Ázsiát a tétlenség, a mozdulatlanság földjének nevezni. S hogyan? Tehát t é t l e n s é g uralkodott volna azon f ö l d r é szen, mely látta az assyr birodalmak nagy
forradalmait, a nomád népek tömeges betöréseit, a medok és perzsák vállalatait, a
phoenicziai fajnak győzelmeit az ipar terén
és a t e n g e r e n , és Izrael nemzetének folytonos hányattatását? S az emberi ész tétlen és
hallgatag lett volna azon tájakon, hol a Vedák és Pouranák, Manón törvényei és a
sz. írás v e t t é k eredetüket; ott, hol oly reformátorok születtek, mintConfucius, Bouddha,
Zoroaster, Mózes, Mahomed, sőt maga az
idvezitő! Honnét jött tehátCecrops, ki Athe-

nét felvirágoztatta; honnan Cadmus, ki a
görögöket az irás titkaiba avatta ?
H a valamit hibául róhatunk fel a Keletnek, az a szellem oly bőséges termékenysége, mely nem képes megállapodni, a képzelodés, mely nem t u d j a magát fékezni, és
ar szenvedély, mely nem ismer akadályt.
Erezzük, hogy itt a nemzetek ifjúságát látjuk. S mért van az, hogy épen ezen földrészt akarják a tevéketlenség mintaképéül
venni, mit főleg H e g e l felekezete, s azt vakon követve a mi tudósaink is állítanak?
Azért, mert a jelenkor Ázsiáját vették az
ókor Keletének hasonmásaul, azért, mert
holt testet látva, azt hirdetik fennhangon,
hogy e tetemben sohasem volt élet és erő.
És végre ís mi hasznunk volt a német
elvek átvevésével ? Hegel felekezetének állítását régen megelőzte Rousseau, s a történelmi felekezet bölcselete nem mérkőzhetik Bosuet eszével.
Most hagyjuk el Savignyt és Granst, a
*) I)u droit des successions et de ses dévelop- jogtudósokat s forduljunk a bölcsészekhez.

pements dans l'histoire du monde.

(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
19. A z s e m l e pör.
(Emberölési bűneset.)

H . J á n o s n é zsemleárus, a rajta B. Anna
zsemleárus-társa által f. é. január hóban d.
e. IIV2 órakor a v—czi piaczon elkövetett
ökölütések és egy zsemléveli megdobása
után m a g á t roszul érezvén, ülőhelyéről a
kövezetes földre leesett, honnét egy kosárkötő házához elvitetvén ott, 3 óra múlva
meghalt.
Az eset a törvényhatóságnak feljelentetvén, H . Jánosné hullája felbonczoltatott,
melynek eredménye felől akövetksző orvosi
vélemény lőn kiállítva:
Az agyvelőben talált nagymennyiségű
— 4—5 obonynyi—vérömleny (extravasat)
az állítólagos sértést 3 óra múlva követő
halál okát elegendőkép megfejti. H o g y pedig
ezen vérömleny az agy véredényeinek az
állítólagos bántalmazás közben történt megrepedése által okoztatott, történetileg be
van bizonyítva. Ezen bántalmazás nemét
azonban a bonczolat fel nem deritheté, mert

történhetett ezen kívülről is látható ugy
nevezett vakütés — mely az agyvelőben
benn történt vérömleny okozója volt —
idegen kézzel nagyobb erővel alkalmazott
tompa eszközzel, <Je történhetett esés közben keményebb testbe ütközés által is.
A bármiként történt külsértés ez esetben az egyébiránt ép egészséges középkorú
testben előidézte ugyan rövid idő alatt a
halált, de mivel a test szervezetében nem
idézett elő oly nevezetes dulást, mely az
élettel semmikép sem állhatna fel, azt az
esetlegesen halálos (laesio accidentaliter lethalis) sértések közé kell sorozni.
A befejezett vizsgálati iratok vádlottnő
és tanuk vallomásainak meghitelesitése és
a szükséges szembesítések érdemében tárgyaltatván, F . Józsefné, F.Mária, B. József,
H. Dávid és P . J á n o s tanuk, — kik közül
F. Józsefné és B . J ó z s e f vallomásaikra meghiteltettek — vallomásaikban a tárgyi tényállást átalánosságában — mint már fentebb
is íratott — egyhangúlag adják elő; azon,ban annak, az egyes körülményekre vonat-

kozó részletezésére nézve, mely a jelen esetben a tényálladék constatirozása tekintetéből
különös fontossággal bir — mig F . Józsefné
és B. József akkint vallanak, hogy vádlottnő
az egynapos 3 kros száradt zsemlét H .
Jánosné feje bal részéhez vágta, addig F .
Mária annak ellenkezőjét, azt t. i., hogy a
zsemléveli dobás a fej jobb oldalára, — a
mennyiben az balról jobbra dobatott —- tört é n t ; továbbá mig Józsefné és H . D á v i d azt
vallják, miszerint H. Jánosné megdobatása
után leülvén, ülőhelyéből a kövezetre jobb
oldalára esett le, addig B. József, sértettnek
leesését jobb oldalára F . Mária P . J á n o s
pedig azt arczára történtnek mondják. Mindazáltal tanuk mindnyájan megegyeznek vallomásaikban ama körülmény i r á n t , hogy
sértett megdobatása után kosara mellé ült,
ott környezetével beszélgetett, sőt B. József
é s P . Jánosszerint mégzsemlétis árult, éscsak
% óra múlva bukott le ülőhelyéről a kövezetre. Vádlott B. Anna beismeri, hogy H .
Jánosnéval azért, mivel ez a vevőket tőle
magához csalogatta, s különösen azért, mert
egy ember tőle 28 db. zsemlét 40 kron vásárolt, előbb czivakodásba, utóbb kézzeli
verekedésbe — mit sértett kezdett — keveredett, s hogy H . Jánosnét egypárszor meg
is lökte; de tagadja, hogy a zsemlét sértettnek fejéhez vágta volna, megjegyezvén,
miszerint azt csak utánna dobta, a nélkül,
hogy vele megtalálta, megütötte volna, továbbá hogy a kérdett zsemle nem száradt,
s nem is 3 kros nagyságú, hanem fris sült,
és közönséges kisebb minőségű volt, s hogy
sértett a veszekedés után még zsemlét árult
és csak y 2 óra múlva esett le a földre.
I t t megjegyeztetik, hogy vádlott védője
Szilágyi Virgil, F. Józsefné és B. József
tanuknak meghiteltetése ellen — minthogy
vallomásaik egymással ellenkezésben vannak (lásd fentebb) s igy egymás állítását
teljesen lerontják — fellebbezést jelentett
be, melyet annak idejében érvényesítendő
leszen.
A törvényszék utóbb nevezett két tanú
meghiteltetését elrendelő végzését azzal indokolá, hogy a hittel erősített tanúvallomások érvényének meghatározása és hitelre
emelése a biró belátásától tétetik függővé.
A fentebb közlött orvosi vélemény f ö lött dr. P — y és dr. J — e által szerkesztett
orvosi felülvéleményezést jelessége és maga

a tárgy érdekességénél fogva egész terjedelmében ide igtatni szükségesnek véltem.
I. A bonczolati jegyzőkönyvben
a) alatt
emiitett ágybéli vérömleny a halálnak legközelebb' oka volt. E vérömleny nagyobb menynyiségénél fogva az idegrendszert központi
részét bénítván, hogy a halált
feltétlenül
kell vala előidéznie, oly világos, hogy a fölött bővebb fejtegetésbe ereszkedni merőben fölösleges.
II. A eoncret eset egyes mozzanatainak
szakértői megbirálása és érdem szerinti méltánylása eme halálos vérömleny valódi okául
csak a megsértett nőnek arczával előre a
földre történt leesését mutatja ki.
I I I . A halálossá lett leesés nem áll szükségképpeni összefüggésben a sajátképi,
azaz
vádlott nő által ténylegesen eszközlött bántalmazással.
E két utóbbi pont indokolására szolgálnak a következő érvek:
A.
Az ágybéli véredények szétrepesztését és
az abból folyó vérömlenyt nem lehet a, concret
esetben alaposan származtatni sem az ökölleli ütés, sem a zsemlének a fejre való dobásától. E fontos, az eset megbirálásánál legnagyobb sulylyal biró tétel támogatására
helyén találjuk szószerint idézni Némethon
egyik legkitűnőbb szakemberének a fenforgó
tárgyhoz teljesen illő szavait:
„Blosse Faustschláge, wie sie bei gewöhnlichen Hándeln fallen, sind eine so alltágliche Misshandlung, dass meistens g a r
keineNotiz davon genommen wird." Casper
Ger. Medicin. Biologischer Theil, Seite 349.
És más helyütt:
„Solche Schláge (Faustschláge) üben
nicht eine solche Gewalt, wie sie z u r S p r e n gung von Gefassen im Schadel erforderlich
ist." Casper Ger. Med. Thanatologischer
Theil, Seite 184.
A mi pedig egy zsemlének a fejre dobatását illeti, az ilyen, egy ökölleli ütésnél
alig gyakorolhat nagyobb hatást, mi könynyen felfogható, ha tekintetbe vétetik, hogy
még kiszáradt zsemle sem tartozik azon eszközökhöz, melyek nagyobb súlyúknál fogva
veszélyesekké tehetnék az azokkal eszközölt
bántalmazásokat.
Nem lehetvén a fennállók szerint a eoncret esetben sem az ökölleli ütésnek, sem

a zsemlével véghezvitt bántalmazásnak alaposan tulajdonítani a halálos ágybéli vérömlenyt, nem marad egyéb hátra, mint annak
létrehozatalát a földre való leesés rovására
tenni.
A helyesség méltánylására azon hirtelenségnek, melylyel az elesett nő fejének
össze kellett koezezania az alatta levő kövezettel, leginkább két mozzanat tartandó szem
előtt a jelen esetben:
a) azon elég jelentékeny magasság, melylyel egy ülőnek feje távol áll az alatta fekvő
alapzattól, és
b) hogy az elájult nő testének egész erejével, azaz egy tetszhalott testnek semmi
által el nem tompitott önsúlyával esett fejével előre a kövezetre.
Hogy az ily esés szülte
agyrázkódtatás
mennyivel súlyosabban hat a fent idézett kézzeli megsértésnél, annak bebizonyítására ismét a hivatkozott elismert tekintély tapasztalataihoz folyamodunk.
„ A m wenigsten— ú g y m o n d — s i n d solche Faustschláge geeignet eine Gehirnerschütterung mit Bluterguss zu veranlassen,
deren Entstchung eine weit heftigere Beschiidigung desKopfes erfordert, z.B. einen
Fali oder Wurf gegen einen stumpfen K ö r per." Casper Ger.Medic.BiologischerTheil,
Seite 349.
Midőn ezek szerint a concret esetben a
halálos ágybéli vérömleny egyedüli előidézőjéül a bántalmazás utáni elesést veszszük
fel, ebben, az európai hirii szakember tanain és tapasztalatain lelünk támogatást.
B.
Legfontosabb most már azon
viszonynak
meghatározása, melyben ezen halálossá vált
elesés az idézett sajátképeni (kézzel eszköz lőtt) megsértéssel létezett.
I t t el?ő sorban kiemelendő, hogy az elesés nem volt közvetlen kifolyása a bántalmazásnak, — mert sem az ökölleli ütés, sem
a zsemlye dobatása által nem teríttetett sértett nő a földre; ellenben szemtanuk egyhangú vallomásai által kétségtelenül be van
bizonyítva, hogy a kézzeli bántalmazás után
szatyorára leült, még beszélgetett is, s csak
roszabbulásról panaszkodott, mi az elájulást közönségesen megelőzni szokta.
Ezen elájulás — és nem egyéb — az, a
miről biztossággal mondhatni, hogy a már

többször említett kézzeli bántalmazás
által
hozatott létre,mely kisebb fokú
agyrázkódást
és elájulást ugyan, de a fentebb fejtegetettek
szerint nem komolyabb szervezeti
változásokat szokott előidézni az agyvelőben.
Az ilyen csekélyebbszerü agyrázkódáson
gyökerező elájulás pedig a mindennapi számtalan tapasztalás szerint csakhamar rövid
idő múlva eltűnik, és az előbbi ép állapotnak enged helyet.
A mennyiben ezen elájulás egyrészt okbeli viszonyban állott az idézett kézzeli
bántalmazással, ugy másrészt a halálossá
vált elesésre is alkalmat szolgáltatott; nem
lehet ugyan tagadni, hogy a nő a bántalmazás következtében halt m e g ; de annál határozottabban ki kell emelnünk, hogy azon elesés nem volt szilkségképeni
következménye
az elájulásnak, mert kétségkívül áll, hogy a
nő nem a bántalmazás közben vagy közvetlen utána esett el feltarthatlanul, hanem
csak későbben, némi időmultával, s már ülőhelyzetéből, melybe önkénytesen helyezte
vissza magát.
Ezekből következik, hogy ha a körülállók közül valaki kézen ragadja az elájulásnak indult nőt, avagy ha neki ama legegyszerűbb segély nyujtatik, a mely idő, hely
és az eset minden körülményeinél fogva oly
természetes leendett, akkor a szóban forgó
kézzeli megsértés a concret esetben is —
mint tapasztalatilag számtalan hasonló esetben — minden komolyabb következmény
nélkül marad.
A törvényszék a t á r g y a t még bővebben
kimerítendő, a tényállás alaposabb és biztosabb meghatározhatása tekintetéből szükségesnek tartotta felülvéleményező orvosokhoz még az alábbi kérdéseket intézni, mikre
egyidejűleg adott feleletük is következőkben vonhatók össze:
1-sö kérdés : Lehet-e átalában mondani,
hogy egy 3 kros zsemlyével valakin súlyos
vagy életveszélyes sértés követtetik el?
Felelet ad 1: A tapasztalás mutatja, hogy
egyes kivételes esetekben kisebbszerü erőbehatás u t á n nemcsak súlyos, hanem halálos
sértések is idéztettek elő; mely átalános
tapasztalás azonban csak akkor érvényesíthető orvostörvényszékileg, ha a bántalmazásnál egyúttal közreműködött más, valami
nagyobb erővel sújtott hatány nem mutatható ki. A hol tehát — mint a jelen esetnél

— kisszerű hatányok mellett egy, arányta- maga a büntest (corpus delicti) valakire
lanul nagyobb és súlyosabb hatány működött ütés intéztetik, — bekövetkezhetik-e ilyen
közre, ott csak a különféle hatányok kellő ütés által a halál ugy és akként, mint a fenméltánylásában lelünk támpontot a véle- forgó concret esetben?
ményadásra, a mit véleményünkben bővebFelelet ad 4: E kérdésre csak ismételni
ben is fejtegettünk, kimutatván, hogy egy- lehet mind azokat, miket már véleményünkökölleli ütés, arczonvágás és közönséges ben is felhoztunk, t. i. hogy a szóban forgó
zsemléveli dobás, csak azon mindennapi esetben a kézzeli bántalmazásoknál egy
bántalmazáshoz tartoznak, melyek mitsem aránytalan — súlyosabb — hatány gyakonyomnak ott, hol egy aránytalanul súlyo- rolta befolyását, minélfogva nemcsak a tusabb hatány is részes volt a bántalmazásban. domány, hanem már a józan ész is azt köveHogy pedig súlyosabban hat egy elájult — teli, hogy a bekövetkezett halált a súlyosabb
tehát tetszhalott — testnek fejével előre a erőhatányból, tehát a földreesésből szárkövezetre történt esése, mint egy zsemlye maztassuk.
vagy kézzeli sértés, tanítja az elmélet, ki6-ik kérdés: H a egy arczulütés — némutatja a tapasztalat és bebizonyítják vé- mely esetben — ágybéli vérömleny követleményünkben felhozott szószerinti idézetei keztében halált idéz elő; — beállhatott-e
egy leghíresebb törvényszéki orvosnak, tehát jelen esetben a kézzeli bántalmazás
mikből világosan kitűnik, hogy a véredé- vagy zsemlyéveli ütés következtében a vérnyek szétrepesztésére erősebb külerőszak ömleny, ha igen, okoztathatott-e azok valakell, mint arczoncsapás, ökölleli ütés, avagy melyike által a halál ?
könnyű zsemléveli dobás.
Felelet ad 5: A hol arczulcsapás, vagy
2-ik kérdés: Lehetséges-e, hogy az ájuehhez
hasonló kisebb külerőszak u t á n a halás a felindulás következménye?
lál
bekövetkezik,ott
a bonczolás rendszerint
Felelet ad 2 : Hogy átalában kézzeli bántalmazások aránytalanul többször kisszerű szervi változásokat — megcsontosodott ágyagyrázkódtatást és származó elájulást hoz- béli véredényeket, az agyvelőnek különféle
tak létre, mint az egyszerű felhevültség és bajait — mutatja ki, ilyenek jelenlétét pedig
felbőszültség, oly mindennapi tapasztalás, esetünkben nem emliti meg a bonczlelet,
mely bővebb fejtegetésre nem szorul. De a mely körülmény tehát egy további érvet
bántalmazásból eredő elájulás, tapasztalati- szolgáltat arra, hogy ne tulajdonítsuk a halag közvetlen szokta követni a bántalmazást. lált e concret esetben a zsemlyével vagy
A mai végtárgyalásnál nyert tanúvallomá- kézzel eszközlött bántalmazásnak.
E r r e a t. ügyész indítványba hozza,
sokból azonban kitűnik, hogy jelen esetben
1
hogy
a mennyiben a bonczleletet kiállító
a kézzeli sértések után csak / 4 órára következett be az elájulás, tehát akkor, midőn orvosok véleménye a felülvéleményező ormár megszűnt volt a bántalmazás, de még vosok véleményétől lényegesen eltér, az eset
tartott a felingerültség ; ez oly fontos körül- fontosságánál fogva is szükségét véli egy
mény, hogy teljes biztossággal nem lehet harmadik orvosi vélemény megszerzésének,
kizárni a félingerültséget, mint egyedüli miért is az ügyiratok átküldése mellett a
m. kir. egyetem orvoskari tanári testület
okozóját az elájulásnak.
3-ik kérdés: Lehetséges-e, hogy az áju- felkérendő volna.
A vélemény az ügyészi indítványt mellás a bántalmazás következménye?
Felelet ad 3: Orvosi véleményünkből ki- lőztetni kéri, mivel (úgymond) a megyei
világlik, miszerint csakugyan lehetséges, orvosoknak külön írásban benyújtott, és a
hogy az ájulást a kézzeli bántalmazás hozta tárgyalás folytában a kérdésekre szóval is
létre, ezenkívül még abban annak okai is előadott véleménye a tárgyi tényállás irábőven fejtegetvék, hogy concret esetünkben nyában minden kétséget elhárítható okokat
miért nincs biztos alap annak föltevésére, teljesen felderít, az orvosi facultas e részhogy a kézzeli bántalmazás a halálos vér- beni véleményének kikérése felesleges volna.
A törvényszék az ügyészi indítványt
ömleny előidézésében részesült.
4-ik kérdés: Olyan nő— mint vádlottnő elfogadván, határozattá emelte, s az iratoáltal, ha egy olyan száradt zsemlyével, mint kat az alább formulázott kérdések megfej-

tése v é g e t t a m. k i r . egyetem orvoskari,
tanári testülethez á t k ü l d t e .
a) Lehet-e h a t á r o z o t t a n mondani, hogy
á t a l á b a n avagy a jelen concret esetben egy,
a b ü n j e l ü l szolgáló száradt z s e m l é v e l nag y o b b vagy közönséges erővel, n é h á n y lépésről eszközlött h a j í t á s ágybéli, v a g y olyan
ágybéli vérömlenyt idézzen elő, melynek
következtében a h a l á l n a k szükségkép be
kell következni?
b) Lehetséges-e szinte h a t á r o z o t t a n állitani, h o g y a fennálló esetben — (tekintve
vádlottnőt és elhunyt nőnek korabeli szervez e t é t — előidéztethetik-e a fejre alkalmazott
ö k ö l ü t é s által oly hatás, mely, mint ez esetb e n i v é r ö m l e n y — e x t r a v a s a t — jelenségben
m u t a t k o z i k , azaz: t e h á t előidéztethetik-e a
fejre intézett ökölütés á l t a L á g y b é l i vérömleny?
c) Előidézhette-e itt az a) p o n t alatti
módon és körülmények között egy zsemlyéveli ütés — (tanuállitásakint) l / 4 óra múlva
az önkívületet, v a g y előidézhette-e azt a
czivakodás okozta felindulás, vagy egyébként
a heves vérmérsék? — és ha e három hat á n y bármelyike is okozta legyen az önkívületet, — lehet-e határozottan mondani,
hogy ha és mennyiben elhunyt nő önkívülete — elájulása — következtében ülőhelyéből, testének egész súlyával, fejével előre, a
k ö v e z e t r e leesett, okozhatott-e ily esés oly
agyrázkódtat4st, m e l y vérömlenyben nyilvánulván, — halált okoz? Végül
d) Á l l i t t a t h a t i k - e határozottan, hogy a
jelen esetben a zsemléveli ütés á l t a l súlyos,
v a g y életveszélyes sértés okoztatott, vagy
e g y é b k é n t átalában olyan okoztathatik-e?
A m. kir. e g y e t e m orvoskari tanári tes-

— (Kimutatása
a m. kir. egyetem jog- és
államtudományi
karánál
tartott tudori szigorlatok, vitatkozások
és tudorrá
avatásoknak az 186b/e. tanévben.) I. Államtudományi szigorlat (észjog, politikai tudományok,
s t a t i s t i k a ) a téli félévben 22, a nyáriban 27,
összesen 49; pótvizsgálat (egy vagy más
t á r g y b ó l ) összesen 5. — I I . J o g t ö r t é n e l m i
(római, kánoni, m a g y a r m a g á n j o g ) a téli

t ü l e t a fentebbi kérdésekre a következő feleleteket a d o t t :
ad a) E g y három kr^s száraz zsemlének
emberi erővel szabályszerű v a s t a g s á g ú kop o n y á r a történt dobatása nem okozhat ágybéli vérömlenyt, s igy olyant sem, mely
m i a t t a halálnak kellene bekövetkezni.
ad b) Feltéve, hogy az ágybéli véredén y e k épek, azon esetben nem v a g y alig, de
kásadagos — atheromatosus — elfajulás
esetében a 49-éves nőnek agyedényeiben —
minek nyoma egyébként a boncz-jegyzők ö n y v b e n nem említtetik, akkor igen.
ad c) Az önkívületet a zsemlével ejtett
ü t é s maga épen nem, de a czivódás és veszekedéshez hozzá szokott kofánál a felindulás és heves vérmérsék is alig okozhatta,
m i é r t is valósziuübb, hogy az ö n t u d a t n a k
megszűnte a vérömleny által o k o z t a t o t t ,
mely maga egyéb okok hiánya mellett a
49-éves, tehát koros egyénnél a felindulás
következtében fejlődött nagy fokú a g y v é r bőség által lehetett feltételezve. E k k é p e n
t e h á t a földre zuhanás is, u g y m i n t a többek által észrevett baloldali szélhűdés a
vérömlenynek voltak következményei. — S
ha a testnek a földre való zuhanása okozhat
is ágybéli vérömlenyt, a jelen esetben mindazáltal valószínűbb, hogy a vérömleny azt
megelőzte, és l e g f ö l e b b csak növelte.
ad d) Ezen kérdésre a t a g a d ó l a g o s válasz, már az a) pontbeli feleletben foglaltatik.
A z ekként — a t á r g y i tényálladék alapos constatirozhatása czéljából kimeritőleg
megvitatott büntetőjogi eset f ö l ö t t mielőbb
végitélet fog hozatni, mit annak idején közlendek.
Mérai Nagy
Gyula,
tszéki jegyző.

félévben 36, a nyáriban 21, összesen 5 7 ;
pótvizsga 7. I I I . Bírósági, (ausztriai magánj o g , magyar polgári törvénykezés, b ü n t e t ő
és váltójog) a téli félévben 17, a nyáriban
23, összesen 40 ; pótvizsga 3. T u d o r i vitatkozás a téli félévben 10, a nyáriban 15, öszszesen 25. T u d o r r á a v a t á s ( p r o m o t i o ) u g y a n annyi.
— (Váltóügyvédek
kimutatása.)
Radics

Californíában 28,000, más californiai vájnákra 7,500, P e r u r a 3,000, Némethon-, Ausztria- és Francziaországra 2,5(>0 mázsa. K ö zönséges fölvetés szerint Mexico.Peru, Chili
és Bolívia az ezüst kivonására évenkint
23,000, China és J a p a n ugyané czélra és
a higpir (czinnóber) előállítására 10,000,
Austráliai és California. az arany és ezüst
kivonására 10,000, E u r ó p a s az egyesült
államok iparuknál 12,000 mázsa higanyt fogyasztanak, ugy hogy az évenkénti fogyasztás mennyisége 55,000 mázsa által teljesen
y.
fedeztetik.
— (Paris iparstatisztikája.)
A párisi
kereskedelmi kamra az 1860-ik évi ottani
műipar állásáról a következő adatokat közli:
9
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Élelmi szerek előállítása
Epitési ipar
. . . .
Bútorok előállítása . .
Ruházati tárgyak előállítása . . . . .
Fonás és szövés előállítása
Aczél, vas, réz, ón, ólom
stb
Arany, ezüst, éreny stb.
Vegyészeti tárgyak és
agyagáruk előállít. .
Könyvnyomdászat, rézmetszet , papírgyártás
Mérőeszközök , zenészeti eszközök, órák
készítése
. . . .
Szőrök és börök készítése
Kocsigyártás, nyereg s
katonai szerek készítése
Szitakészités, kefekötés, kosárfonás . .
Párisi áruk
. . . .
A fentebbi csoportok
alá nem tartozó iparágak
Összesen

Az elfoglalt
munkások
száma

Mihály ur, kir. váltófeltörvényszéki i r a t t á r nok a váltóügyvédek létszámát 1840—48-ig
és 1861 — 65. évig bezárólag ekkép állitá
össze: 1840-ben vizsgálatot tett 157, 1841ben 104, 1842-ben" 163, 1843-ban 147,
1844-ben 73, 1845-ben 154, 1846-ban 185,
1847-ben 205, 1848-ban 66, 1861-ben 414,
1862-ben 281, 1863-ban 135, 1864-ben 171,
1865-ben 124.
— (La Pommerais, magyar
kiadásban.)
Érdekes b ü n ü g y van jelenleg folyamatban
Pestmegye törvényszéke előtt. Az „ A n k e r "
biztosító társulatnál t. i. egy tüdőbeteg, á g y ban fekvő egyén 15,000 ftig biztosíttatott,
aképen, hogy helyette és neve alatt egy ép,
egészséges személy vetette magát alá az
előleges orvosi vizsgálatnak. Kevés időre a
beteg meghalt gümokórban, s a biztosítási
összeg az intézet által kifizettetett. Az orvos a halál okát, melyről a halotti bizonyítványból értesült, nem találván egyezőnek
az általa tett észleletekkel: nyomozni kezdett azon egyén után, kit az elhunyt neve
alatt megvizsgált. A csalás kiderült, a vizsgálat megindittatott. A bűntényt többen
tervezték, kik közül némelyek már ki is
hallgattattak, mások szökésben távol, nyomozólevéllel üldöztetnek.
— (Angolország
vastermelése) a „ M e chanics Magazin"szerint 1864-ben 4,179,305
tonna nyers vasat szolgáltatott, az előtte
való 1863-ik év pedig 3,069,838 tonnát. A
kohók száma 1864 ik évben 594-re, azaz
alig 40 darabbal többre rúgott, mint 10 évvel azelőtt. A kohók nagyobb olvasztóképessége onnan magyarázandó, hogy most 15,560
köblábnyi térfogatot adtak nekik, mig a
régibb kohók csak 2,600 köblábuyi térfogattal birtak. A vasmennyíségek, melyeket a
különféle érczekből átlagosan nyernek, következők; delej vaskőből 56., százalék vas
nyeretik, vörös hámatitból 65. l 3 °/o, barna
hámatitból 41. 4 °/ 0 , ikrás barna hámatitból
35. 6 °/o> patvaskőből 40. 95 °/ 0 , agyagvaskoből 30. 68 % , gyepérczből 37. 8 0 %. Az a g y a g vaskövek utóbbi időben nagyon jöttek használatba, s a legjobb ilyféle érez Irhonban
Belfast táján fordul elő. Hamatit és agyagvaskő vegyítve jó vasat adnak és igen jól
dolgozhatók fel a kohókban.
y.

A készítmények értéke
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101,171 416,811 3,369,092,949
1

A kimutatott 416,811 munkáshoz hozzá
számitandó 133,469 magánosan dolgozó
mester, napszámos stb., ugy, hogy összesen
550,280 munkás van P á r i s b a n , tehát az
egész lakosság % része munkásokból áll. y.
(Az európai államok adóképessége.) G a r — (A higany termelés) az egész földön
évenkint 61,000 mázsára becsültetik. Ebből rido Nándor , spanyol nemzetgazdászati iró
esik Spanyolhonra 20,000, U j - A l m a a e n r a kiszámitá, miszerint a 46 európai állam összes

adója 10,097,472,000 francra rug. Ebből
esik Francziaországra 2075 m., Angolországra 1750 m., Oroszországra 1500 millió,
Ausztriára 1,289,226,834 franc, Olaszországra 935,386,475 Spanyolhonra 800, P o roszországra 434,500,000 franc. Az 1854-ik
évben ezen adótömeg Grarrido szerint csak
6,250,000,000 francra rúgott. A 10 ezer
millió franból, melyek jelenleg Európa állampénztáraiba befolynak, eltekintve a közadósság kamatoztatásától, évenkint 5,000
millió fordittatik 3 millió katonának eltartásra, 125 millió (csak!) a közoktatásra,
ellenben 1780 millió franc a hivatalnokok
fizetésére.
y.
(Poroszország baromállása.) Az 1863-ik
évi december 3-án eszközölt baromszámlálás

a „Preussische statistische Zeitung" szerint
volt Poroszországban; 1,863,009 ló, a katonai lovakon kivül, melyeknek száma 41,750
darabra r ú g o t t , 5,837,875 darab marha, kivéve a fél éven alóli borjukat, 19,329,030
darab juh, 3,257,531 darab sertés, 871,159
darab kecske, 8,138 darab szamár éa összvér, végre 761,284 darab méhkas. Ha 1 da«
rab marhával egyenlőnek vétetetikV 3 darab
ló, vagy 10 darab juh, vagy 4 db. sertés,
vagy 14 db. kecske, vagy 1 l / 3 db. szamár
vagy összvér, u g y az egész baromállás összesen 11,458,382 darabra rúgott.
y.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Camlid, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, Iluiifalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Főrovatai: I. Törvények cs rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Erdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és birálatok. YII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
H g ? * Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmentesen:
egész évre (1866. januártól kezdve deczemh. végéig) 8 ft., félévre (jul.—decz.) 4 ft.,
negyedévre (okt.—decz,) 2 ft. o. é. — A pénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.
Hí^* Kéretnek egyszersmind mind azon t. előfizetők — kiknek előfizetéseik
szeptember végével lejárnak, hogy a nyomandó példányok mennyisége s a lapok
folytonos küldhetése tekintetéből — előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek.
1

A „Jogtudományi Közlöny ' kiadó-hivatala
Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, szeptember 24.
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.
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tás.) Csatskó Imrétől. — A franczia iskola befolyása a XIX. század jogfejlésére. (Folytatás ) (Ledru
Rollin után Rakovszky István.) — Tárgyalási terem 20. A nyelvváltsági birság megváltása, végrehajtá
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Cholera és végrendelet.
(Ökröss Bálinttól.)

A végrendelet, melynélfogva az
örökhagyó, egész vagyonáról vagy annak meghatározott részéről, bizonyos
személyek irányában, halála esetére,
egyoldalulag intézkedik: egyike a polgári magánjog legrégibb *), és egyszersmind legfontosabb intézményeinek.
Fontossága nem egyedül abban áll,
hogy czimet és jogos alapot ad az örökösnek a hagyatéki javak birtokbavételére, — mert e minőség a birtokátruházási szerződések minden érvényes
módjait illeti; hanem leginkább abban,
hogy a birtokváltozások legtágasabb
körében, s igy legtöbb érdeket érintve,
s rendszerint a törvénytől eltéröleg intézkedik ; hogy továbbá akkor lép ha*) Már a szent írás emlékszik a gyermektelen
Ábrahám végakaratáról. Mózea I. könyv, 15. r. 2 . . . .
„én magzatok nélkül élek, és az, kire az én házam
száll, a Damaskusbeli Eliézer." És alább: „énnékem
nem adtál magot, és ime az én házamban nevekedett szolgám leszen az én örökösöm." Szt. István,
II. könyve 5. fejezetében mindenkit képessé tett
arra, hogy javait özvegyének, fiainak és leányainak,
vagy rokonainak, avagy az egyháznak hagyományozhassa. Ugyanott a végrendelet felforgatása, s alább
a 17. fejezetben a felszabaditott rabszolgák és szolganőknek az örökhagyó elhunyta után is rabszolgaságban tartása törvényileg tilalmaztatott. Későbbi
törvények: II. Endre: 1222: 4. tcz. Hármas tk. I.
5. 51. 57. 114. I I . 52.

tályba, ha a végrendelkező élni már
megszűnt, — hogy ennek akaratát képviselje az élők között; és midőn a szerződésekben kifejezett akarat és jogviszonyok iránt, kétes esetekben, mindenik
fél nyilatkozhatik: a végrendelet fölvételének körülményei s érvényessége
iránt épen azt nem lehet megkérdezni,
kinek abban egyedüli akarata foglaltatik.
E körülmény nagyobb ünnepélyességet követel a végrendeleteknél, mint
egyéb magánokiratoknál, — elengedhetlen kellékül szabván amazok elé,
hogy az örökhagyó akaratát, mennyire
csak emberileg lehető, egyéb bizonyítékok nélkül s magukban véve, kétségen
kivül helyezzék,
A magyar törvényhozás e körülmény fontosságát tartá szem előtt, midőn az 1638: 31. tezikkben (4. §.) csak
azon végrendeleteknek adott helyet,
melyek a,,szokott ünnepélyességgel" állittattak ki. Es.e szokott ünnepélyesség,
mint az 1715 : 27. tczikk 1. §-bólkitűnik,
abban állott, hogy emez országgyűlést
megelőzőleg csupán a hiteles helyek,
— névszerint a konventek és káptalanok, az ország nagy birái és itélőmes-

terei voltak a végrendeletek fölvételére
jogosítva.
Az előbbi gyakorlat azonban tulságig szigorú volt s zsibbasztőlag hatott azok jogaira, kiket a törvény végrendelkezési képességgel felruházott.
Nem emlitve ugyanis, hogy a hiteles
helyeket a gyors közlekedési eszközök
hiánya s a gyakori ellenséges megszállások, — főleg azokra nézve, kiknek az
anyagi körülmények módot vagy a betegség gyors rohama időt nem engedett, — nem ritkán hozzáférhetlenekké
tették: maga az idézettl715: 27.tczikk
panaszosan emliti, hogy a hiteles helyek a római és kánonjog szabályai szerint járnak el, s hogy e miatt annyi
végrendelkező szándéka és akarata meghiúsult. Megengedte ennélfogva, hogy
végrendelkezni a hiteles helyeken kivül
is lehessen, — de a végrendeleti jogcselekvény fontosságához képest s a
lehető visszaélések meggátlása czéljából*), ily esetben azt kivánt a, hogy
végrendeletét az örökhagyó öt aggálytalan (nemes vagy különben tisztességes) tanúnak, kik egyenesen e czélra
kérettek fel, egyiitti jelenlétében, aláirása és pecsétje mellett, vagy maga
irja, vagy, ha irni nem tud, nevét egy hatodik tanú által aláirassa. (1. 2. §§.)

gyermekei közt, vagy kegyes czélokra,
avagy háború és dögvész idejében intézkedik *); és ezek érvényességére
elégnek tartotta, ha vagy az örökhagyó
által sajátkezüleg írattak és aláírattak,
vagy két tanú előtt, élőszóval kijelentettek. (5. §.)
A kiváltságos végrendeletek két
előbbi ecetére minden időben nvilik
alkalom. A. két utóbbinak most van
ideje.
Alig hogy a harcz vérengző szelleme
hüvelybe rejtette kardját: orgyilkos
testvére j ö t t : — a cholera !
A mi ez utóbbit közelebbről illeti: az idézett 1715: 27. tczikk 5 §.
előírja a végrendelet kellékeit. De némely körülmény e szabályzat mellett
is nyílt kérdést képez, t. i. szükséges-e
a kiváltágos végrendelet érvényességéhez, hogy maga az örökhagyó a végakarat kijelentésekor járványos kórba
esett legyen már, vagy elég, ha oly helyen tartózkodik, hol a ragály dühöng;
továbbá kívántatik-e az ily időben keletkezett kiváltságos végrendelet érvé-

Kiváltságos végrendeletek az osztr. polg.
törvénykönyv szerint: hajózás és járvány esetében
(597 — 599. §§.); a porosz Landrecht szerint azok,
melyeket az örökhagyó kezéből maga az uralkodó vesz, melyek háború idején, katonai személyek, — vagy a melyek ragály avagy "háború veA tanuk nagy száma, feddhetlen- szélyei közt polgári személyek által készíttetnek.
(I. Th. 12. P. §§. 175., 177., 198.). A Code Napoleon
sége, az együtti jelenlét, a pecsét s szerint: a katonai kiküldetesben az ország határain
aláírások mind arra szolgáltak, hogy a kivül, továbbá dögvész idején vagy tengeri utazás
alatt készültek (art. 981., 983., 985., 988.). A szász
csalás, erőszak vagy tévedés eseteit tá- codex
szerint: a hadviselés alatt katonai személyek
vol tartsák s a végrendeletnek teljes vagy ragályos kórvész alkalmával azok által tett
végrendelet, kik ragályos betegségbe esnek vagy
hitelt biztosítsanak.
oly házban laknak, hol a betegség, habár más szeUgyanazon törvényczikk átlátta to- mélyen, már kiütött, végre a szülök, nagyszülők és
vábbá, hogy e nyugalom és nagy előké- házastársak végrendelete, melyben a gyermekek és
házastárs érdekében intézkednek (§.2109.,
szület nem alkalmazható mindenütt és illetőleg
2113., 2115.). A római jog szerint, honnan a kiváltminden időben. Helyett adott tehát a ságos végrendeletek származásukat veszik: a katonai
„kiváltságos végrendeletekének, oly személyeké, az ellenség előtt, u— honnan a „testamentum in procinctu factum, mely kifejezést az
esetekre, midőn az örökhagyó csupán 1830: 9. tczikk 3. §. is használja; továbbá a dögvész
idején, a falun vagy pusztán (test ruri conditum),
*) Omnisque semper fraus et in testatorem non végre a szülök által gyermekeik részére tett végrenaro usurpari assvetae dolosae Circumventiones sub deletek. (Henfner római magánjog. Pest, 1855. II,
oena invigorositatis... absint, (§. 3.)
köt. 192, 1.)

nyességére, hogy a járvány kezdete és
vége, időpont szerints hatóságilag constatálva legyen, vagy a bizonyításra a
végrendeleti örökös szorittassék, s
végre meddig tartják meg efféle végrendeletek, a kiváltságos eltérések mellett, hatályukat?
Mindezen kérdésekre az idézett törvényczikkben e rövid kifejezést találjuk:
„testamenta tempore Pestis condenda."
Ez azt jelenti, hogy a végrendelet, mely
a járvány idejekor készült, a kiváltságosak közé tartozik. Ez minden!
A felelet, az első kérdésre nem
egyenes ugyan, de miután a törvény a
valóságos betegek és a járvány által
megszállott helyek egyéb lakosai között különbséget nem tesz: fel kell tennünk, hogy tagadólag kivánt válaszolni,
vagyis, a kiváltságos végrendelet hatályára elégnek tartja, ha azon időben,
midőn az örökhagyó végakaratát kijelentette, a járványos kór létezik, —
habár maga a végrendelkező még
egészséges is.
A mit e törvényhelyből következtetnünk kell: azt a Code Napoleon világosan kifejezi, — a kiváltságos végrendeletet mind azokra nézve, kik járványos
betegségben szenvednek, mind azokra,
kik oly helyen vannak, hol a ragály
uralkodik, habár jelenleg még nem betegek is, — érvényesnek tekintvén (art.
986.).
A porosz Landrecht hasonlóan, betegek és nem betegek közt nem tévén
különbséget, a végrendelet kiváltságát
azon időponttól számítja, melyben valamely hely vagy vidék a kiütött ragály
következtében elzáratott. (T. Th. 12.
Tit. 198. §.) Sőt a ragály veszélyét
annyira helyhez köti, hogy ilyetén elzárás esetén kivül habár az örökhagyó
ragályos betegségbe esett is, a törvényes formaságokat mulhatlanul megkívánja (u. o. 202. §,).

Határozott a badeni törvény ís,
mely kiváltságos végrendeletnek nevezi,
egyebek közt, azokat, melyek az örökhagyó lak- vagy tartózkodási helyén
uralkodó ragályos kór ideje alatt állíttattak ki."*)
A zürichi codex egyenes ellentéte
a porosz Landrechtnek ; a mennyiben a
kiváltságos végrendelet hatályát nem
helyhez, hanem időhöz, — vagy ha ragály ugyan nem uralkodik, de maga az
örökhagyó ragályos betegségben sinlik,
a végrendelkezönek személyéhez köti.
(2069. §.)
Ellenben a szász polg. törvénykönyv,
szigorúbban, mint az eddig idézettek,
föltételezi, hogy járványos kór idejében
vagy maga az örökhagyó, vagy más
valaki, de ugyanazon házban, hol az
örökhagyó lakik, a betegségtől meglepetett legyen. (2113. §.)
Ha az idézett törvényhelyekhez
az emberi természetből vett azon körülményt veszsziik, hogy a cholera közönségesen ragályosnak tartatik, hogy
pusztahire is félelemmel ésafélelem veszélylyel jár, végre, hogy mindenki
hajlandó veszélyt vagy legalább is a
kóros állapot előjeleit sejteni ott, hová
végrendeleti tanú minőségében kéretik,
és hogy mindezeknél fogva, cholera
idején, oly házhoz, hol helyét és idejét
látják annak, hogy a halálra gondoljanak, — öt tanút összehozni igen nagy
nehézséggel j á r : az első kérdésre tagadó választ adhatunk, — t. i. a kiváltságos végrendelet érvényességéhez nem
szükséges, hogy maga az örökhagyó,
a végakarat kijelentésekor
járványos
kórba esett legyen, hanem elég, ha oly
helyen tartózkodik, hol a cholera már
kiütött.
A második kérdésre az 1715: 27.
tczikk 5. §-át épen nem találjuk kielé*) Die Gesetzgebung Badens. Karlsruhe, 1828.
I I . Band, pag, 142. § 100.

gítőnek. Nagy hiba, hogy e törvény lyeken, hol dögvész vagy egyéb ragácsupán az időre vonatkozik, a térről lyos betegség miatt minden közlekepedig egészen hallgat, bár e kettőt egy- dés megszüntetett, — a közlekedés
mástól elválasztani merő lehetlenség. helyreálltáig." (Art. 985. 985.)Igy száMióta a keleti cholera Európát meglá- mítja a porosz Landrecht e kiváltságot
togatta, s itt, a mint látszik, meghono- azon időtől fogva, midőn a hely vagy
sult: tapasztalhatni, hogy némely vidé vidék a kiütött ragály miatt zár alá
ket egészen megkímél, mig máshol tétetett, vagy a hely bírósága a hadvisekegyetlenül pusztít; sőt, hogy azon lés folytán bezáratott. (I. Th. 12. Tit.
irányban is, melyben öldöklő nyomait § 199.)
számos halálozási esetek jelölik, különMost sem zár sem közlekedési akaböző időkben s más más helyeken tű- dály nincs, s a cholera sem mindenütt
nik fel.
és nem egy időben dühöng. Aggódva
Már maga a hely és idő különbsége olvasta a főváros egy pár hóval előbb,
bizonytalanságban hagyja a jogászokat, hogy a ragály, az északi csatatérről
kiknek a kiváltságos végrendeletek ha- Magyarországnak vette útját Olvastuk
tályának megitélésére egész határozott- pusztításait az északnyugati megyékben,
sággal kell mindkét tényezőt ismerniök. majd Váczon, azután Buda főváros egy
Es e bizonytalansághoz hamis jelenté részében. Csak ezután láttuk feltűnni
sek szövődnek, melyek a közönséget Pesten, s még később hallottuk, hogy
vagy nyugtalanitni, vagy megnyug- az alföldet is meglátogatta.
tatni akarják, s mindkét esetben tévMindezen adatok közé térnek és időútra vezetik.
nek távolsága sorakozik, — s nem jogAz idő, mely a hadi állapotot meg- talanul kérdjük: váljon, ha a cholera
nyitja és berekeszti, törvényeinkben péld. Váczon kiütött, ok-e ez arra, hogy
pontosan meg van határozva. Az 1830 : Pest lakói, még a veszély előtt, kivált9. tczikk 3. §. sz irint minden katona, ságos végrendelettel éljenek. Mi azt
azon naptól fogva, melyen rendes zsold- hiszszük, nem. A cholera sem térben,
ján felül hadipótlékot kap, azon napig, sem időben nem egységes állapot, s csak
midőn e pótilletmény megszüntetik: azon helyen és azon idő alatt szolgál a
hadilábon állónak, s igy ez időben kelt kiváltságos végrendelet indokául, a hol
végrendelete kiváltságosnak tekintendő. és a meddig létezik.
Igy értve az idézett törvényczikk
Hajdan a cholera ideje és helye sem
volt, legalább jogilag, kétséges. Midőn 5. §-ának azon kitételét, mely a járvány
valamely vidék hatóságilag clzáratot* idejére a legnagyobb átalánosságban
s a közlekedés felfüggesztetett: a kivé- vonatkozik: természetes és jogszerű
teles idő, melyhez a kiváltságos vég- kelléknek látjuk a kiváltságos végrenrendelet hatálya kötve volt, azonnal delet érvényességére, kimutatását ankezdetét vette és tartott mindaddig, nak, hogy a felvételi helyen és időben
mig a zár fel nem oldatott*). Igy en- járvány létezett. És e bizonyíték csupán
gedi meg a Code Napoleon a kiváltsá- akkor áll elő, ha valamely helyen az
gos végrendeletek fölvételét ,,oly he- uralgó járvány kezdetének és megszűntének ideje, nap szerint pontosan megha*) Ez elzárás az 1831-iki eholerában igenis
szembetünőleg ment végbe. A zár hatóságilag kihir- tároztatik, — azon végrendeletek lévén
dettetett, a város kapui előtt vasvillás emberek őr- törvényileg kiváltságosoknak és érvéködtek, sőt egyes községek árokkal (!) vétettek
nyeseknek tekintendők, melyek a kijekörül

lölt napok közt lefolyt időtartam alatt
keletkeztek.
Mikép sikerülhet ez egyeseknek?
Hivatkozzanak-e, ha a végrendelet érvénye az ellenfél által kétségbevonatik, a birák jobb meggyőződésére, mit
a bizonyítási eljárás nem ismer, vagy
a köztudomásra, mit a biró el nem fogadhat, avagy tanukra, kiknél a szakismeret, — segyes orvosokra, kiknél a
mindent felölelő, átalános észlelet hiány
zik? A végleteknek, kalendáriumi nap
szerint kell meghatározva lenniök, —
és ez minden lehetőség s jog szerint,
hivatalos adatok nyomán, egyedül a
közhatóság által történhetik.
Ennélfogva a közigazság és a felek érdekében szükségesnek látszik,
hogy minden megyei, illetőleg szabad
kerületi és szab. kir. városi hatóságok
hitelesen megállapítsák:
a) hogy a megye, illetőleg szabad kerület vagy szab. kir. város területén a
járvány létezőnek vagy nem létezőnek
tekintendő;
b) hogy a járvány, ha létezett, az év
és hó melyik napján vette kezdetét, s ha
megszűnt: az év és hó melyik
napján
tekintessék
megszűntnek.
A harmadik kérdést az idézett törvényczikk egészen felelet nélkül hagyja.
Innen azt kell következtetnünk, hogy
a kiváltságos végrendeletek a ragály
megszűntével azonnal elvesztik erejöket. Mert a kiváltság csak a vész idejére szoritkozik, s azon körülményben
leli indokolását, hogy tanukat, főleg
annyi számmal, mennyit a törvény más
körülmények közt követel, ragály alkalmával összehozni majdnem lehetetlen Úgyde a ragály megszűntével ez
indok önként elenyészik s az alkalom,

hogy az örökhagyó, végakaratát az
előirt kellékek megtartása s ünnepélyessége mellett állítsa ki, — ú j r a feléled. E kérdésre tehát a magyar törvény szellemében akkép válaszolunk:
„hogy efféle kiváltságos végrendelet csak
azon feltét alatt tekintendő
érvényesnek,
ha nemcsak a ragálynak, ama helyen
és időbeni létezése, hol és mikor a végrendelet kiállíttatott, — igazoltatik, hanem ha egyszersmind annak rohamában
a végrendelkező életét vesztette.
A külföldi törvények e részben határozott, de némileg eltérő szabályt követnek. Igy az osztrák polg. tkönyv
599. §-a szerint a kedvezményes végrendeletek, a járvány végződése után
hat hónap múlva erejöket vesztik. A
Code Napoleon (art. 987.) hasonlóan
hat hó múlva enyésztetl el a kiváltságos végrendelet hatályát, azután, a
mint a közlekedés a végrendelet felvétele
helyén visszaállíttatott, vagy a mint az
örökhagyó oly helyre tette át lakását,
hol a közlekedés meg sem volt szüntetve. A porosz Landrecht, idézett czime
201. §-ában egy évet enged a zár feloldása vagy a birói rendes működés helyreállítása után. A szász codex 2114.
§-a ez időt 90 napra, — s a zürichi polg.
tkönyv 2070. §-a csupán 6 hétre szóritja azon időtől számitva, melyben a
kiváltságos végrendelet törvényes okai
elenyésztek.
A. mondottakat alkalomszerű figyelmeztetéssel zárjuk be, a közhatóságokhoz és felekhez, — kérve előbbieket,hogy
a cholera helyét s időpontját hivatalosan constatálni, — s utóbbiakat, hogy
netán a ragály alatt kiváltságos szabályok szerint kiállított végrendeleteiket,
a vész megszűntével megújítani el ne
mulaszszák.

A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

Tekintve mindkét peres felet.
78. Minden perlekedés által az addig báboritlanul birt jog nemcsak kétségessé válik, hanem az illető birtokos
annak gyakorlatában akadályoztatik is;
mi mindaddig, mig a kétségbevont jog
igazolva nincsen, némi jogtalanság szinét viseli magán. Továbbá minden per
nemcsak a felek belnyugalmát zavarja
meg, hanem azoknak idő- és költségveszteséget is okoz, mik szintannyi
hátrányok. Ezekből főszabályként
következik : a polgári törvénykezés körül
akként intézkedni, hogy lehető leg
rövidebb ido alatt a kétségbevont jognak igazolására szolgálható érvek előadassanak, s ennek folytán a kétséges
jog annak Ítéltethessék meg, ki azt magáénak lenni igazolta.*)
79. S miután az emiitett hátrányok
a perlekedésnél nemcsak az alperest,
hanem a felperest illetőleg is mutatkozhatnak, a mennyiben t. i. alperes a
keresetrei feleletadást elhalasztja, vagy
a kereset ellen tett kifogásait nem igazolja, a polgári törvénykezésnél főszabályként kimondandó ama kötelezettség : hogy felperes, midőn valaki ellen
a biróság előtt keresetet ad be, követelését határozottan és mind a mennyiségre, mind a minőségre nézve pontosan
körülírva adja elő nemcsak, hanem követelésének igazolásául szolgálható általa ismert és birtokában levő minden bizonyitékokat azonnal keresetével
együtt előhozzon, és szinte ugy alperes
is, a felperes követelése ellenében minden lehetséges, alapos kifogást megtegyen, és tett kifogásainak igazolásául

ismert és birtokában lévő minden bizonyítékot mindjárt előadjon, sigy mindkét peres fél eszközölje, miszerint a
megkezdett per minél hamarább, minél
kevesebb idő- és költségveszteséggel
befejeztessék (Eventual-maxima). *)
80. A mondottakból kitetszik az is,
hogy mindkét perlekedő félnek érdekében van, miszerint a megkezdett és már
folyamatba tétetett per bevégezetlenül
ne maradjon; mert mindaddig, mig a
per befejezve nincsen, mind a felperesnek, mind pedig alperesnek kérdés alá
vett joga bizonytalan marad, mi az illető jognak élvezését is akadályozza.
Ebből következik a polgári törvénykezésnél érvényesítendő főszabály:
ugy
intézkedni, miszerint a megkezdett perek befejezetlenül ne maradjanak, hanem akként, a mint az ügy állása megkívánja, a felperes vagy alperes javára,
elintéztessenek, s ezáltal a per okozta
jogbizonytalanság megszüntessék. **)
81. Ámbár nem állithatni, hogy
a peres feleknek kotelességök vo 7 na, a
perlekedést egymásnak könnyíteni,például: egymásnak állításaik igazolása
végett bizonyítékokkal szolgálni; mégis
a jogtéreni működésnél méltán megkivánhatni, miszerint a perlekedő felek
a perfolyama alatt állításaiknak igazolásául, vagy az ellenfél alapos követelésének elhárításául csalárd, fondor
eszközöket ne használjanak. Ezt megkívánhatni nemcsak azért, mert azok,
mint erkölcstelen eszközök és módok

*) Osterloh: U. o. 131. §. II. 179-ik lap; Linde:
U. o. 144. §; Bayer: U. o. 36-ik 1.; Mittermaier:
Der gem. deutsche bürg. Process. 1-ter Beitr 3-te
Aufl. Bonn, 1838. 177-ik lap.
*) Schuster: U. o. 35-ik lap; Linde: U. o. 119-ik
**) Bayer: Entw.554—555-ik lap; Dresch:NR.
§Bayer:
Entw. 139-ik, 162-ik §§.
93. §. IV.

már magukban kárhoztatandók; hanem
azért is, mert az ugyanegy állam tagjainak egymás iránti kötelessége, a
jogbiztonságban, a jogélvezetben egymásnak inkább segedelmére, mint hátrányára lenni.*)
82. Ebből következményként foly
ama polgári törvénykezési
főszabály:
a peres felek állításaiknak igazolása
végett csak szabad, erkölcsös eszközöket és módokat használjanak, és
minden csalárdságtól,
fondorkodástól,
szóval minden erkölcstelen és jogtalan
eszközöktől és módoktól, mint
például:
hazug állitások, hamis tanú, vagy okmány használata, okmányhamisitás,
tanuk vagy birák megvesztegetése,
sértő kifejezések stb. tartózkodjanak.
83. Tagadhatatlan, hogy a mindennap elöf >rduló, egyszerű eseteket maguk
a peres felek is jóval és kimeritöleg
előadhatják, midőn aztán a biróság az
előadottak folytán alapos Ítéletet is fog
hozhatni. De tagadhatatlan az is, hogy
vannak nem mindennapi, bonyolódott
esetek, melyeknek tisz f a és pontos előadására nagyobb gyakorlat és jogtudomány kívántatik; azoknak a biróság
részérőli behatóbb tanulmányozása s
ennek folytáni alapos elintézhetése végett pedig igen czélszerünek mutatkozik,
a perbeli előadásokat írásba foglalni,
mire szinte nem minden peres fél alkalmatos. **)
84. A mennyiben tehát előforduló
esetekben a végre, hogy a peres felek
jogaiknak védelme körül sikeresen működhessenek, szükségesnek mutatkozik
az, hogy a peres jogaik védelmére szolgálható érveket Írásba foglalva és

jogtudó egyének (ügyviselők, prókátorok, ügyvédek) közbejöttével előadják : a polgári törvénykezésnél egyik
főszabályul tekintendő, az iránt, hogy a
perbeli eljárás szó vagy írásbeli
legyen e , a peres felek maguk, vagy
pedig megbízottjaik,
ügyvédjeik által
adják-e elő a perbeszédeket, u g y intézkedni, miszerint a kétségbevont jog, a
polgári törvénykezésnek ezéljával megegyezőleg, mihamarább és biztosabban
tisztára hozassék és érvényesítethessék.*)
85. Miként kelljen a polgári törvénykezésnek szabályozásánál eljárni,
s e részben, a peres feleket tekintve,
mily főszabályokat figyelembe venni, az
előadottakból látható. Végül még megjegyzendő itt, hogy, miután a peres feleknek jogai jogaiknak védelme k ö r ü l
egyenlők, a miféle eljárási eszköz- és
módnak használata megengedtetik az
egyik félnek, például: felperesnek, azt
és pedig ugyanama mérvben kell megengedni a másik félnek, t. i. az alperesnek is; s hogy az egyik félnek, a felperesnek megengedni valami periratnak,
bizonyítéknak, perorvoslatnak, halasztásnak, írásbeli nyilatkozatnak, ügyvédnek stb. használatát, s azt az alperesnek megtagadni,
jogtalan eljárás
volna. A polgári törvénykezésnél t e h á t
az ily értelemben vett egyenlőség egy
fő és irányadóul szolgáló szabáh ul tekintendő. **)

Tekintve az állam érdekeit.
86. Mindenekelőtt itt
figyelembe
venni szükséges, miszerint az állam a
magános polgárokkal többféleképen jöhet közelebbi ér ntkezésbe, és p e d i g
*) Osterloh: U. o. 12ő-ik §; LÍ<,de: U. 0. 118.
121-ik §§; Mittermaier: D.r gem. deutsche bürg. 1) kormánya, mint a főhatalomban fog-

Process Ill-te Aufl. I. 156-ik lap; Bayer: Entw.
137. 368. §§; Bayer: U. o. 71. 73. 75. lap.
**) Mittermaier:

U. o. I. 17.21.145. lap; Feuer-

*) Dresch: U. o. 97-ik §.
**) Schuster:

U. o. 35-ik lap; Osterloh:

U. o.

bach: Betra'htungen über die Öflentlichkeit und I. 32-ik § ; Linde: U. o. 118-ik §; Bajer: U. o. 70-ik
Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege. Giessen, lap; Dresch N l l . 93. I. 2.) ; Mittermaier: U. o. I. 16.
20. 148. lap.
1821. 396-ik lap.

lalt jogok gyakorlásának közege által, eredettek pedig a köztörvények szerint
2) kormánya, mint vállalkozó és a ma- intézendők el. A kormányrendeletek a
gánosokkal szerződő fél által, c) mint kormányrendszer saz állam változó köv agyonbirtokos, tulajdonos, mily minő- rülményei és szükségei szerint változó,—
ségben a magánosokkal ugy,mint akár- a köztörvények pedig mind állandó jogmely magános fél, különös magán jog- viszonyokon alapulók, és az állandó
viszonyokba léphet. Az elsőre példát jogelvekből származtatott, állandó szanyújt az állami kormánynak eljárása, bályok.*)
az adó s egyéb közterhek, a katonaál88. Az állami kormánynak működélitás, a magántulajdonnak közczélokrai séből kifolyó, s ennek körébe tartozó
kisajátitása,közigazgatási hivatalnokok jogok és kötelezettségek feletti bíráskoelmozdítása, nyugalmazása, megfenyi- dás oly esetben, midőn valaki magános
tése stb. körül. Ide tartoznak a szokott a kormány valamely közegének eljákülönféle reclamatiók, igazolási kérel- rása által magát megsértve érzi, az úgymek. a kormány eljárása által okozott nevezett közigazgatási
jogszolgáltatást
károknak kártalanításai, polgársági, ke- (administrativ Justiz) képezi. Az utóbbi,
reskedési jogadás s egyéb kivált terhes t. i. a magánosokkal kötött szerződésekkiváltságok; szóval mindama tények, ből, a tulajdonjognak használatából, az
melyek a polgároknak állam iránti kö- állam és magánosok közt támadható
telezettségeiből, vagy az államnak külö- kölcsönös jogok és kötelezettségek fenös engedélyezési, kegyelemadási té- letti bíráskodás pedig a szoros értelemnyeiből származnak. A másodikra esetet ben vett jogkiszolgáltatásnak köréhez
nyújtanak ama különféle szerződések, tartozik. **)
melyeket az állam, mint vállalkozó, bi89. Megtörténhetik, hogy, ámbár a
zonyos akár békés, akár háborús időfelsőbb (2-ik, 3 ik) fokozatú hatóságokbeni közszükségeinek fedezése végett
nál a közigazgatási ügyek a jogiaktól
magánosokkal kötni szokott, mint pélszigorúan elkülönítve vannak, külön
dául: különféle mesteremberekkel, mikormányközegek létezvén a közigazgadőn hivatalokat felállít, vagy újra szertási és különösek ismét a jogügyek elinvez; vagy háború idejében ló, gabona,
•' mégazilv
kütézése védett
Ö
O
J magukban
o
széna, fegyver stb. szükségleteknek szállitása iránt. A harmadik-^le
viszonyok lönböző ügyek az eho fokozatú hatósátámadhatnak a magánosok és az állam goknál összekapcsolva lenni szoktak,
közt szinte ugy, mint akármely más miszerint ugyanazon személyek bizvák
jószágtulajdonos vagy haszonbérlő és meg az előforduló jogügyeknek elintézésével,/ kik a közigazgatásiakat
is elinmukás között.*)
o ö
tézni
szokták;
tehát
az
első
fokon
elő87. Az fentemiitett első rendű érintadandó
kétséges
esetekben,
a
szigorúan
kezésből támadt viszonyok az állam és
magánosok között kormányi
rendeletek vett jogkiszolgáltatást ugyanazok gyaáltal, a két utóbbi érintkezésből támadt korolják, kik a közigazgatási jogszoljogviszonyok pedig a közösen minden- gáltatást. ***)
kit kötelező törvények által szabályoz*) Bayer: U. o. 44-ik, 48-ik lap.
**) Mohi: Encyclopüdie 269., 273. lap; Mittertatnak; s az azokból eredett jogkérdémaier: U. o. I. 3>, 19. lap, II. 13. lap; Feuerbach:
sek, a kormányrendeletek, az ezekből U. o. II. 3. köv. lap.
*) Schuster:

3-ik s köv. §§.

U, o. 41. 43. lap; Osterloh: I. 2-ik,

***) E kétféle jogszolgáltatás teljesen 4 legalsó
foktól a legfelsőbbig különválasztva vanBiFrankhonban. L. Frey: Frankreichs Civ. und Crim. Verfass.

90. E k é t rendbeli jogkiszolgáltatásI pártatlan jogkiszolgáltatást reményleni
azonban, mint már érintve volt (1. 87. alig lehet; még ezenkívül azért sem,
pt.),oly különböző természetű alapokon, miszerint alig várható, hogy az, ki a
t. i. rendeleteken és törvényeken nyug- közigazgatási ügyeknek elintézésére
szik, oly különböző ismereteket,gyakor- szükséges ismereteket, gyakorlatot és
latot igényel, különböző eljárási módot s ügyességet magának megszerezte, anirányelveket követ, melyek szerint, hogy nak elegendő ideje s alkalma maradt
azok czéljoknak megfelelőleggyakorol- légyen a szorosan ven jogügyeknek
tathassanak, különböző
személyekből pontos és ügves elintézésére megkívánálló közigazgatásiés birósági hatóságok tató ismeretet és ügyességet hosszas
között felosztandók. A szigorúan vett tanulmányozás és gyakorlat által sajátjogkiszolgáltatás (bíráskodás, törvény- jává tenni.
kezés), a minden állampolgárt minden
93 Mindezekből kitűnik szüksége
kivétel nélkül egyiránt kötelező törvé- annak, hogy a jogkiszolgáltatás ezéljányeken alapszik, minden Önkényt a bi- nak elnyerhetése tekintetéből, a jogügye*
róság részéről kizár, kinek szoros köte- ket a közigazgatásiaktól
különválaszlessége: a törvényt a peres felek közt tani és azoknak elintézését különböző,
fenálló jogviszonyokra alkalmazván, egymástól független személyekre bizni
minden mellék-tekintet,
minden akár kell. Sőt a polgári törvénykezésnek
magán, akár pillantatnyi közérdekrei czélja megkívánja, hogy a jogügyekkel
figyelem nélkül a szigorú jogosságot foglalkozók, minden, az állami főhatakimondani. Fiat justicia,
vei pereat lom más ágához, például: a pénzügymundus, *)
höz, katonaügyhöz s b. tartozó idegen91. A közigazgatási jogszolgáltatás szerű ügyeknek kezelésétől mentve
ellenben változó, mert az államnak maradjanak. *)
szinte változó és mulandó körülményei
94. Eme különválasztásnak és kezeszerint hozott kormányrendeleteken lésnek szüksége a gyakorlatban is elisalapszik; inkább az államnak pillanat- mertnek mutatkozik, annyiban,a menynyi érdekeit veszi irányadóul, mint az nyiben a felső fokú hatóságoknál a
örök, változatlan jogosság; a magánvi- jogügyek a közigazgatásiaktól külön
szonyokra és érdekekrei figyelmet meg- választottan, különböző, s egymástól
engedi, s az igyekezetet is, minden független hatóságok által elintézietni
egyes esetben a közhasznosságot a ma- szoktak. Például: a magy. kir. ítélő
gános érdekkel kiegyeztetni; tehát a táblánál és a magy. kir. Helytartótaközigazgatási jogszolgáltatás gyakran, nácsnál. Ha ily eljárás a felsőbb hatóinkább a méltányosságot, mint a szigorú ságoknál czélszerünek ismertetik el,
jogosságot követi.
olyannak kell azt elismerni az elsőfokú
92. E különböző mozzanatok, hogy hatóságoknál is; mert ugyanazon okok,
az illető tisztviselőknek jellemére, fel- melyek a jog- és közigazgatási ügyekfogási és eljárási modorára is befolyás- nek egymástóli elválasztása mellett a
sal vannak, tagadhatatlan; minélfogva felsőbb hatóságoknál harezolnak, az első
ugyanazon személytől, ki a közigazga- fokú hatóságnál is érvényesek; de azotási ügyekkel foglalkozik, szigorú és kon felül még tagadhatatlan, miszerint
mind a jog- mind pedig a közigazgatá8., 16. 1. Paraquin:

Die francöz. Gesetzgebung,

München, 1861. 1-sö r.
*) L. Kautz: Politika, 63-ik §. A 390-ik lap.

*) Bayer: U. 0. 27. 1. Mittermaier:
1. Feuerbach: U. o. II. 18. köv. 1.

U . o. XI. 56.

siakban fődolog az ügynek az első fokú
hatóság előtti pontos, világos és kiméritő felszerelése, mi nagyobb gyakorlati
ügyességet vészen igénybe, mint a jól
felszerelt ügynek a felsőbb hatóság

előtti elintézése; mi szinte a kérdéses
ügyeknek különválasztását és kezelését az első fokú birói és közigazgatási
hatóságoknál megkivánja.
j

(Folytatása következik.)

A franczia iskola befolyása a XIX. század
jogfejlésére.
(Folytatás.)
(Ledru-Rollin után Rakovszky István.)
Kant, miután szembeállította az embert
a külvilággal, azt állítja: misem bizonyos az
ember előtt, csak az, mi benne létezik. Minden egyéb csakis érzéki felfogásunktól függ.
Ebből az következik, hogy a jogos és
jogtalannak fogalma nem létezik az embertől függetlenül, de eszének teremtménye.
Ebből továbbá az is következik, hogy
miután a törvény a törvényhozó alkotmánya,
az, ki a törvénynek engedelmeskedni tartozik, ez engedelmességet megtagadja, mivel
ő magának a jogos és jogtalanról más fogalmat alkotott.
E szerint az emberi szabadság, erkölcs,
a népek, a birodalmak, sőt még az Isten is
csak az észnek képzelődései.
E feltevés mellett, a jog csak üres szó,
a törvény pedig igen kevés tiszteletet érdemlő egyéni nézet, mely szomorú következmény magában is elégséges, hogy a königsbergi bölcsész tanát megsemmisítse, de
egy német bölcsész ily csekélységtől nem
retten vissza. Kant ez elveket a tiszta ész
bírálatában
állította fel, mely tiszta ész
azonban minden emberi társadalmat lehe
tetlenné tesz. Ennek ellentétében tehát
Kant egy másik, az úgynevezett
gyakorlati
észt gondolja ki. Azt véli, nem sok egy embernek két ész, s mit a tiszta ész meg nem
adhatott, azt követeli a gyakorlati
észtől.
A gyakorlati észben Kant egy alaptörvényt állit fel: Cselekedjél mindig ugy,
hogy akaratod elvei elvül szolgálhassanak
egyszersmind egy átalános törvényhozásnak. — S kérdjük, mi lehet az átalános törvényhozás alapelve? Csakis egy átalános az
emberi ész s tettől független alaptörvény,

s igy első lépése a gyakorlati észben megsemmisítő ellenmondása a tiszta észnek.
Ezután Kant áttér az elemzésre és
visszahelyezni iparkodik az embert mindenható független czéljai pontjába, melyből egy pillanatra kiemelte.
U g y a n i s igy szól: Az átalános törvény
azért adatván, hogy annak engedelmeskedjünk, következés, hogy képesek vagyunk
annak nem is engedelmeskedni, tehát szabadok vagyunk, és az emberi szabadság a
törvény következménye.
Az engedelmességben a jót, az engedetlenségben a roszat leljük fel, s igy a jó és
rosz tehát a törvénytől függő, s nélküle nem
is létezhetik.
Következéskép az ember a törvény kedveért alkalmazkodik a törvényhez.
Ebben felleljük ugyan a kötelességet,
de hol marad az erkölcstan ; hol keressük a
felebaráti szeretetet, a vonzalmakat, rokonszenvet és mindazon érzelmeket, melyek a
társadalom kötelékeit oly erősekké teszik?
Kant azt feleli: Az emberi személyességben,
az ember szabad levén, saját személyében
szentesiti az emberiséget: czélja önmagának.
Valóban itt befejezett tökéletes rendszert találunk, de még azon kérdés merül
fel, ha az egyéni ember nem akar az átalános törvénynek engedelmeskedni, kinek
lesz felelős? s ezért Kant Istent állította fel
bíróul. Isten tehát létezik.
Es most azt kérdjük, nem az következik-e ebből, hogy Isten az ember következménye, mert ha az embernek nem volna
szüksége reá, hogy ítéljen felette, nem
volna-e felesleges? nincs egyéb szerepe,

,

mint hogy az emberi társadalmak főcancellárja legyen. S Kant átalános törvénye független Istentől; Isten csakis az aszerinti
Ítélésre van hivatva. Miután pedig a biró,
ki a törvénj hez alkalmazkodik, a törvény
alatt áll, következőleg Kant Istene a törvény alatt áll. Pedig Istent valaminek alája
helyezni annyi, mintha azt állitanók: Isten
nem létezik.
Kant után Fichte jő, ki az alany hatalmát még inkább mértéken felül szélesbiti.
A z emberi egyéniség szerinte felette áll
égnek és földnek; az emberi ész dÖlyfe,
mint Milton sátánja, trónjától akarja Istent
megfosztani.
Kantnál a szabadság a törvény következménye, Fichtenél a legeslegelső alapelv.
Fichte szerint minden az én-nek eredménye. Magát szemlélve az ész első nyilatkozata: Szabad vagyok! S e szabadságában
a mindenség felé helyezi magát, de útjában
akadályra talál, melyről csak annyit tud,
hogy az nem ő, és ez a nem-én. I g y fogalmazza s fogalmazása által egyszersmind
teremti, mert ha nem volna én , nem én sem
volna. I g y a nem-én az én-ből ered, az én
teremtménye. S mi a nem-én? a külvilág;
tehát a világ én vagyok.
Mi által létezik Isten ? mert én gondolom
őt, öntudatom eredménye, ~ bennem van,
tehát Isten én vagyok.
Mindenütt én, mindig én; én vagyok az
ember, én a világ, én az Isten, én a legfőbb
elv, a kutforrás, melyből minden ered. S alkalmazzuk ez elvet a társadalomra, mi ered
belőle, a legvisszaijesztőbb önzés! EzFichtének erkölcstana i s : „Szeresd önmagadat
mindenek fölött, és embertársadat magadért." S ki ez embertársunk?„én", mert hisz
a nem-én is én vagyok, mért ne kínozhatnám
tehát én, ki szabad vagyok, ki a mir denség
— az Isten vagyok, — azon nem-ént, a ki
én vagyok ?
S végre is Fichte az egyéniség túlzásából annak megsemmisítésére vezet. Mert
hiszen, ha én vagyok te, ha te vagy én, ha
én vagyok az egész világ, ha az egész világ
az én: az következik, hogy az én személyiségem a többiébe olvad, a többié az enyimbe;
akár ki sem indult volna Fichte embere énjének szemléléséből, mert miután oly nagy
utat tett, hogy mindent énjére vezessen viszsza, oda ért, hogy végre saját énje is eltűnt.

A jog eszméjéhez is Fichte csak következetlenség által tud bennünket vezetni.
Szabad vagyok, ez az embernek első
gondolata, mondja Fichte, de később ugyanazon ember, hozzá mindenben hasonló lényekre akad, kik korlátolják őt, valamint Ő
korlátolja azokat, és ezen összeütközésből
ered a jog; e szerint a jog nem független
valami, de csak mint viszony, mint korlát
uralkodik.
Tekintsük figyelemmel e néhány szót, s
észre fogjuk venni a számtalan ellenmondást, mely benne rejlik. Eddig Fichte szerint minden lény az énnek ugyanazonosságába olvadt; de kérdjük, mit jelent egyebet
a hasonló jelző, mint a nem ugyanazonosságot. Az én tehát kénytelen oly lények létét
ismerni el, kik tőle függetlenek, sőt kik őt
korlátolják; úgyszintén le van rontva az embernek első és legfőbb alapelve, a szabadság, mert korlát és szabadság két egymást
lerontó, egymásnak ellenmondó fogalom, s
hogy engedelmeskednék azon ember, ki a
világba lépve azt kiáltja: szabad vagyok, a
jognak, mely szabadságát korlátolja, mely
egyszerű határ levén, nem tekinthető egyébnek, mint a szabadság tagadásának.
A jog alapelve Fichte szerint, hogy minden szabad ember köteles magának egy,
saját szabadságát korlátoló törvényt alkotni,
a többiek szabadsága iránti tekintetből.
Ez alapelvet lehet-e megegyeztetni a
Fichte által teremtett emberrel, kinek első
és legfőbb gondolata a szabadság, és ki következőleg rajta is lesz, hogy azt saját számára megőrizze. S végre is az egész jog fogalma, mint Fichte fogalmazta, egy nagyszerű ellenmondás. Mert ha a szabadság az
alapelv, a szükséges és független; a jog pedig a származott elv, az esetleges és viszonyos; s ha a jog hivatása a szabadságot
korlátolni: a következmény erősebb lesz az
alapelvnél, a származott elv uralkodik az
alapelven, a független a viszonyosnak alatta
áll. A jog tehát nem lesz az isteni és emberi
dolgok összhangja, de az isteni dolgok alárendelése az emberiek alá. Nem volt-e igazunk, hogy a sátán Istent trónjáról akarja
letaszítani?
Fichte sokkal inkább túlbecsülte az ember énjét, hogysem ennek reactiója ne támadt
volna. Schelling felfogta, nogy az ember
egyedüj n e m elégséges s igyekezett az idea-

lismust Összeegyeztetni a realismussal. „ A z
idealismus, mondja Sch., a bölcsészet lelke,
a realismus teste, s csak e kettőt egyesitve
lehet e g y élettel biró egészszé alkotni."
E szavaiban majdnem kezet fog a franczia
iskolával; ^ezdi az egységet keresni, mely
az idealismust és realismust egyesitse, mindkettő felett állván. D e miből áll Seb. ez
egysége, egyszerűen az észnek egy fogalmából, mely a függetlent, az egyet hirdeti, és
igy az egység pusztán eszme, melyet az
ember akaratlanul, ihlettségből, saját akaratából, független ösztönszerűségből fogalmaz, — és ime ezzel ismét majdnem Kant
követőjévé szegődik. Hogy tulajdonítsunk
az ész által teremtett ezen függetlennek
tárgyilagos valóságot ? Schelling állítja
ugyan, hogy a független az emberi eszmétől
függetlenül létezik, de szerinte mégis e független csak eszme.
A jogra nézve Schelling bevallja, hogy
a polgári jog nem egyéb, mint a különös
esetek gyűjteménye, hova a bölcsészet nem
tud behatolni. Ha ez igaz volna, nem volna
ez a bölcsészet feletti pálezatörés? Mi czélja
volna e tudománynak, ha nem a z , hogy
magyarázza és igazolja a törvényeket,
melyek az emberek egymásközti viszonyait szabályozzák? Nem volna egyéb a
bölcsészet, mint fényes eszmejáték, melylyel
üres óráinkban mulatunk? Schelling megelégszik azzal, hogy a politikai jogra nézve
mondjon el néhány nem uj dolgot s aztán
bevallja, hogy a polgári joghoz a bölcsé szetnek nincs köze. Szerintünk a polgári
jog ugyanazon alapelveken nyugszik, mint

a politikai. A z egyiknek jogossága elválhatlan a másikétól. Mindkettő lényegesen
veszi tekintetbe az embernek történetét, természetét, önérzetét, belső lényegét. Ugyanazon alapelv két szempontból tekintve, 8
azon bölcsész, ki azt állítja, hogy egyikben
semmitsem lát, bevallja, hogy a másikat roszul vette szemügyre.
Hegelről már emlékeztünk, még csak
annyit, mint származtatja ő a jogot. A jog,
mondja ő, a fejlődő szabadság uralma. A
szabadság pedig az akarat által fejlődik. Az
akarat magában foglalja 1) az ént magában,
2) az én átmenetét a bizonyosságra és 3) az
énnek visszatértét Önmagára a világnak és
sajátmagának kettős tudatával. D e mivel az
akarat közvetlen, az ember személyiségét
kell mint alanyt állítani. Tehát a jog alapja
az ember személyisége, miből azon elv ered,
hogy: Légy személy s tiszteld a másokat,
mint személyeket.
Mondott-e Hegel ezzel ujat? tiszteljük
a mások személyét, mert magunk is személyek vagyunk. Nem-e ugyanazon tana ez az
önzésnek, mint melyet Kant és Fichte hirdettek?
íme, mi marad a német iskola dicsfényéből? Rémitő munka, mely régi sophismákat
uj szavakba burkol. Bármi különböző, sőt
ellenkező pontból is indultak ki, mind a
bölcsészeti, mind a történelmi felekezet egy
végpontra érnek, s ez a mozdulatlanság, a
tehetetlenség, midőn ez elveket a társadalmi
viszonyokra akarják alkalmazni.
(Vége következik.)

Tárgyalási terem.
20. Nyelvváltsági
(tehát nemcsak a szék- sául a pesti első birósági válttszék kiadójánál
sértési) b'rságot, egy-egy girát egy forinttal 26 ft. 25 krnyi összeget azonnal lefizetett.
A nevezett kiadó ezen Összeget a váltóa végrehajtás előtt az eljáró bíróságnál meg
tsznek jelentése mellett bemutatván, a pesti
lehetett
váltani.
e. b. váltótszék az 1866-dik évi május
Tényállás.
22-dikén 28,495. szám alatt hozott végzése
K. F . ügyvéd, a pesti e. b, válttszéknek által a letett 26 ft. 25 krnyi összeg a kisza1866-ik évi 26,969. sz. a. hozott végzése sze- bott 105 ftnyi birság megváltásául el nem
rint 105 ft. osztr. érték nyelvváltsági bün- fogadtatott.
tetésben lett elmarasztalva.
Mert
M e l y végzés folytán K. F. ügyvéd, a reá a nyelvváltság büntetéseül rendelt 105
szabott 105 ft. nyelvváltsági bírság megváltá- ftnyi birság, a fennálló törvények szerint

teljes összegben fizetendő s a megváltás
csak széksértésnél és akkor is csak azon
esetben fordulhat elő, ha az illető marasztalt a birság negyedrészét a hatóság színe
előtt a marasztalás kimondásakor tüstént
lefizeti.
A kir. váltófeltszék 1866-ik juníus 19-én
2594. sz. a. hozott határozatánál fogva az
e.b. fentebbi végzését elvben helybenhagyta.
A kir. hétszemélyes tábla azonban F. K,
felfolyamodása és semmiségi panasza következtében az 1866. aug. 14-én 401. sz. a.
hozott határozata által az 1866-ik évi julius
27-én 369. (1. ftki 3549.) sz. a. már kimondott elvnél fogva, mely szerint a Hármas

törvénykönyv
II. r. 86-ik czímének
általános
rendelete értelménél fogva minden a perben
közbejött bíróságoknál
egy-egy gira egy forinttal megváltható, kivévén a Hármas törvénykönyv II. r. 69. czimében megirt azon
esetet, ha már végrehajtásra
került a dolog
vagy a kir. váltófeltörvény szék sértését a felterjesztett ügyiratok
nyomán már a nyelvváltsági kérdés is elintéztetett — az alsó
birósági végzéseket megváltoztatta és a
váltófeltszek által 1866-ik évi 2436. sz. a.
100 ftra leszállított birságnak csak 25 ftnyi
összegben leendő megváltását elfogadta.
Közli Szeniczey
Gusztáv,
kir. váltófeltszéki biró.

dalom.
10. Mohi Róbert, b. Eötvös és Tocque- dományi irodalom okoskodó lajstroma; bevezetés egy államtudományi könyvtár haszville kritikai munkái. 4 )
A nagy részt kritikai szerzők csoportját
legott a közvetítő írók (Ancillon és Radowitz, Zachariae, tíohmitthenner, Schleiermacher) csoportjához soroljuk. Sokban megrendült a speculatióba vetett hit, melylyel
egy világot gondoltak átalakíthatni, de a
történeti intézvények szilárdságára épitett
bizalom is alábbszállott. A tizenkilenczedik
század tapasztalatai-, átalakulásai- és folytonos harczaival a politikai élet biztossági
érzetének sem kedveznek. Ezen viszonyoknak épen megfelel a tudományok skeptikus
és kritikai iránya. Élesebb vizsgálódások
és higgadtabb megfontolás segedelmével
kisérlik meg a tájékozást.
Első helyen említendő itt Mohi Róbert
(szül. 1799. aug. 17.) három kötetes nagy
müve: Az államtudomány ok története és irodalma (Erlangen 1855—58) nélkülözhetlen,
tájékoztató segédeszköz az államtudományok tévesztő tömkelegeiben. Az államtudományok valamennyi ágazatában ily gazdag
könyvismerettel, ily sokoldalú olvasottsággal még eddig senkisem dicsekedhetett.
Bizonyos értelemben e könyv az államtu*) Közöljük e mutatványt Bluntschli ujabb müve
után: Geschichte

des allgemeinen

Staatsrechts

und

der Politik, azon óhajtást fejezvén ki, vajha mihamarább meggazrlagittatnék irodalmunk e mély eezü
államférfiú munkája fordításával.
Szerk.

nálatához. E műnek azonban, habár túlnyomó, még sem egyedüli jelentősége az
irodalomtörténeti. A műben lenyomott, önálló becscsel biró számos értekezés és az irodalom ismertetését kisérő kritikai jegyzetek
finom bölcselkedéséről, értelmes ítéletéről,
méltányos és humánus gondolkodásmódjáról, szabadság- és igazságszerető törekvéséről tanúskodnak.
Ugyanily szellemben irvák a szerzőnek
egyszersmind egyéni véleményét fejtegető
később megjelent művei:
1) Az államtudományok encyklopaediája
(Tübingen 1858) és
2) Politika-, állam- és nemzetközi j o g
(Ugyanott 1860 és 1862).
A z encyklopaedia átnézetet nyújt a tulajdonképeni államtudományok szakmái felett. Ha ezen müvében a dogmatikai államtudományokat a történetiektől elkülönzi,
ugy ezen felosztásnak inkább a módszerre,
semmint a sajátságos tárgyra van befolyása.
Mert mind a bölcsészeti mind a történeti
vizsgálat és előadás csak különböző útjai
a megismerésnek, két különböző módja a tudományos munkálkodásnak, két különböző
álláspont, melyről a tárgyakat szemléljük.
Minthogy minden j o g az eszme és tárgylagosság összeköttetése, minthogy minden
jog szellemi tartalommal és tárgylagos je-

lenkezéssel bir, a jogtudomány ép oly kevéssé nélkülözheti a bölcseleti, mint a történeti felfogást s kutatást. Szellemi tartalma
szükségképen a bölcsészettel, jelenésmódja
szükségképen a történelemmel hozza kapcsolatba.
Mohi az államot azon láncz egyes tagjának tekinti, mely az egyén, a család, a
törzs, a társadalom, az állam és az államszövetség életkörei összeségéből áll. Ezenkívül az államtól különválasztott ,,társadal o m i r a nagy nyomatékot fektet, melyhez
jelesül mind a nemzetségi, mind a vallásos
társadalmi kört sorolja. Átalában Mohi azon
véleményben van, hogy szükséges korlátolását és kiegészítését az államtudomány
csak a társadalmi tudomány kifejtése által
nyeri, sőt az állam- és magánjog közé harmadik tagul a társadalmi jogot ajánlja.
Megengedjük, hogy a társadalomnak,
mint az egyének nem létszerezett együttélésének ujabb elválasztása az államtól a
tudománynak haladása s hogye két fogalom
előbbeni összezavarása főhiánya a régibb
államjognak. Elismerjük azt is, hogy a társadalomnak a politikára is nagy és sajátságos jelentősége van. Tarthatlan továbbá
azon felfogás, mely szerint oly társadalomjog léteznék, mely sem a köz-, sem a magánjog alkatrésze nem volna, mert a jog
csak a szervezett társasággal foglalkozik, s
az ilynemű társaságok vagy mint a kereskedelmi társulatok egészen a magánjog,
vagy mint számos gyülekezet és testület,
nagyrészt a közjog körébe utalandók. Mindezen társulatoknál nem akadunk oly jogeszmére és oly jogalakulásra, mely vagy a
köz-, vagy a magánjog jellegével ne bírna.
Minthogy az alsó életkörök sem a kételyt és viszályt elháritó tekintélylyel, sem
az ellenállás legyőzésére megkívántató hatalommal nem birnak; minthogy továbbá a
társadalmi együttélés csak részleges, töredékes és esetleges: az egyesek, családok,
törzsek és társadalmi körök összefoglalására
az állam nélkülözhetlen. Ámbár az államot
létszernek nevezi, ezen elnevezés alatt nem
élettel felruházott lényt ért , hanem érti
alatta az intézvények létszerességét, és ugy
fogja fel az államban nyilatkozó közakaratot, mint az egyesek irányadóját. A népegyéniség eszméje előtte mystikai ós érthetlen, A nép előtte csak állammá egyesitett

embertömeg; a polgárok csak részesei az
államnak. ,,Az állam részeseinek összesége
teszi a nemzetet" (119. 1.) Az államot csak
az emberek közös életczéljainak szolgáló
eszköznek tekinti, s minthogy több és különböző czéljai létezhetnek, tiltakozik az
ellen, hogy az állam czéljai meghatározásában nem valamennyi, hanem csak egyetlenegy vétessék figyelembe.
Noha pedig ezen átalános tanok nagyrészt még Kant álláspontját foglalják el,
egyes részletezése sokban ujabb világosságot derített; józan és észszerű kritikája pedig meggondolásra és értelmességre serkent.
A modern államot Kanttal jogállamnak jelzi
s ellentétbe helyzi a theokratiával és az
ókori klasszikai állammal.
A jogállam különbözik a theokratiától,
a mennyiben az ember földi életének a jogállam felfogása szerint önálló, különleges
czélja vagyon, t. i. az emberi erők lehető
legtökéletesebb kifejtése és az ezen felfogásnak megfelelő rendezése az együttlétnek,
a vallási élet csak e fejlődés egyik mozzanatának tekintetvén. Áz ókor államaitól
pedig abban különbözik, hogy nem a sikeres
összlétbe helyzi az állam czélját és hasznát, hanem az egyesek és az egyes társadalmi körök közvetlen kielégitésebe (1. 101.
1.). A régibb állambölcsészekkel itt is csak az
egyéneket és azoknak különféle társadalmi
összeköttetéseit veszi tekintetbe, de a jogállam fogalmának mégis tágabb értelme
van szerinte, mint Kant értelmében, beleértvén a jogi törvényeken kivül a jólétet
előmozditó czélokat is. Ezen alapnézeténél
fogva az egyház szerinte az állammal nem
egyenrangú, hanem csak a társadalmi életkörök közt foglal helyet.
Rendszerének különössége abban áll,
hogy az államjog és politika közé harmadik
tagul az államerkölcstant ékeli.
Igazságos,
erkölcsös és eszes • jogszerű, jó és czélszerü:
ez azon három irány, mely szerint az államot megismerni kívánja, s ez nem egyéb,
mint Thomasius hármas felosztása uj alakban. De az államjog és politika lényegesen
államtudományok, mert vizsgálódásaik tárgya és alapja maga az állam, mig az úgynevezett államerkölcstan az államon kivül
alapszik s nem egyéb, mint az átalános eri kölcstörvénynek alkalmazása az állam hatáskörére. Époly kevéssé nevezhetjük azon-

ban sajátképen vett államtudománynak, a
mint nem mondhatnók a mennyiségtant az
államra való alkalmazásában állammennyiségtannak, vagy államtermészettannak és
vep-vtannak az államra alkalmazott eme tudományszakmákat. £1 mellett az államjog és
politika mélyen és bensőleg egybeszővék az
erkölcsi világrenddel s attól semmi módon
sem választhatók el. Ezért nem soroltathatik véleményünk szerint az államerkölcstan
harmadik tagképen az államtudományok
közé.
Bármennyiek legyenek különben ellenvetéseink az encyklopaedia rendszere ellen,
nem vonhatjuk meg tisztelő elismerésünket
az ezen alakba öntött értékdús tartalomtól.
Ha az eszmék kiviteléről van szó bizonyos
intézmények vagy határozott czélok korlátolt körében, akkor jelentkezik egész fényében Mohi Róbert sokoldalú képzettsége és
gyakorlati előadása. Ugyané jelességek tüntetik ki a monographiákat, melyeket az
utóbb nevezett műveben az államjog, nemzetközi jog és politikáról gyűjtött össze.
Kritikai észlelődései a képviseleti
monarchia
és képviseleti demokratia felett az első kötetben, a második kötetben a német
pártok,
a német fejedelmek
és rendek, a rendjelek
felőli fejtegetése és az állam s egyház közötti viszony alapos feldolgozása, különösen
pedig a kitűnő monographia a törvényalkotásról, mindenütt gondolkodásra serkentnek,
sokat tartalmaznak és számos vizsgálatot
végérvényesen befejeznek.
(Vége következik.)

Külföldi jog- és államtudományi könyvészet.
48. Commentar

über das Strafg-'setzbuch

für das

Königreich Bayern, und das Gesetz über die Einfülirung des Strafgesetzbuche-s und des Polizei-Strafgesetzbuches von M. Stenglein; in Lieferungen zu 8
Bogén, a 40 kr.
49. Bedeutung

des römischen

Bechts

für die nio-

derne Welt, von Rudolf Ihering, Leipzig, 1865.
Breitkopf und Hartel. Ára 5 Ngr.
50. Abhand.lungen

aus dem rom. Becht,von

Rud.

Ihering. U. o. Ára 1 tallér.
51. Geist des röm.

Bechtes

auf den verschicde-

nen Stufen seiner Entwickelung von Rud. Ihering.
U. o. 2 Theile 1852 — 58. Ára 4 tall. 15 Ngr. 3-ter
TheiI, I. Abtheilung 1865. Ára 2 tall.
52. Lehrbuch

der

Geschichte

des röm.

Bechts

von Danz H. A. A. 2 Theile. U. o. 1846. Ára 1 tall.
20 Ngr.
53. Der Besitz

nach

oesterreichischem

Bechte

mit Berücksichtigung des gemeinen Rechtes, der
preuss., franz. und sachs. Gesetzbücher von Randa
A. 1865. U. o. Ára 2 tallér.
54. System

des sllchsischen

Civil-

und

Admini-

strativ. Processes nach Biener; von Jul. Volkmann.
U. o. Ára 5 tall. 15 Ngr.
55. Bemerkungen

zur Strafgesetzgebung

von II.

Baumeister. U. o. I. Heft. Ára 15 Ngr.
56. Vortrage

über

Lehenrecht

mit besonderer

Rücksicht auf die Eigenthümlichkeiten der landesfürstl. Lehen in Steiermark von Dr. J. Blaschke.
Carl Gerold's Sohn in Wien. Ára 1 ft.
57. Grundzüge

der

oesterr.

Finanzgesetzkunde

von A. Dessary. U. o. Ára 3 ft. 15 kr.
58. Der Kanonische Process nach seinen positiven Grundlagen und seiner altesten liistorischen
Entwickelung in der Vor-Justinianischen Periode,
von Dr. G. Feszler. U. o. Ára 1 ft. 75 kr.
59 Zur

Orientirung

über die gemischten

Elien

in Oesterreich und andere damit verwandte Fragen
von Dr. G. Feszler. U. o. Ára 40 kr.

Különfélék.
== (Iskolai műveltség Olaszhonban) A ,,Ri
vista dei comuni Italiani" szerint OÍaszhonnak összes lakosságából 16,999,701 egyén
nem tud sem irni sem olvasni. A többiek
közül pedig 2,624, 1 05 filakó tud irni és olvasni, 384,393 csak olvasni. A nőlakosság
közül csak 1,260,640 ért az olvasás és Íráshoz, és 508,995 csak az olvasáshoz. Ezer
egyén közül Olaszhonban tud
irni és olvasni . . . . 240.76 filakó, 115.87 nőlakó
csak olvasni . . . .
35 27 „
46.78 »
sem irni, sem olvasni . 723.97 „ 837.85
„
Az egyéez olaszság négy ötödrésze te-

hát egészen oktatásnélkül van, s épen azért
annál feltűnőbb, hogy a nép alsóbb osztályai még is polgárosultabb színben tűnnek
fel és viseletűkben jóval kevesebb nyerseséget tanúsítanak, mint az oktatott Németország és a gazdag Angolországéi. Sőt Olaszhonban részeg emberrel sem lehet egy
könnyen az utczán találkozni.
y.
= (Angol gözhajótársaság)
a tengertuli
közlekedés számára jelenleg 23 van Angolés Skóthonban, melyek 370 gőzössel 560,000
tonna hordképességgel, 110,000 lóerővel s
30—40 millió foDt sterlingnyi értékkel bir-

nak. Ezen hajók közül 164 Liverpoolból, 94
Southampton-, 40 Hull-, 35 London-, 16
Glasgon- és 15 Harlepoolból közlekedik, y.
— (Bécs városának lakossága) az 1864-ik
évi december l-jén történt népszámlálás
szerint az árokvonalon belül 550,241 lélekre
rúgott, kik közül
a belvárosban . . . .
58,634
Lipót külvárosban . . 70,100
Országút külvárosban . 73,115
Wieden
„
, 58,939
Margarethen külvárosban 49,142
Mariahilf
„
62,419
Neuban külvárosban . . 71,964
József
„
. . 50,002
Alsergrund külvárosban
55,926 lakott.
A katonaőrség az összeirás napján

28,284 főből állott. A város jelenlegi lakossága az 1815-ik év lakosságához ugy aránylik, mint 2.30: 1 és az 1845-iki évéhez, mint
1.34: 1. Ezen utóbbi év óta a külvárosok
lakossága 36, ellenben a belvárosé csak 7
százalékkal gyarapodott. — Bécs az európai
nagy városok között az ötödik helyen áll
és Berlin csak néhány ezer lakossal múlja
fölül. Ha a fentebbi számhoz még a bécsi
rendőrség hatásköre alá tartozó és a külvárosok közvetlen szomszédságában fekvő helységek lakosságát hozzászámítjuk,ugy az öszszes lakosság több mint 700,000 főre rug. y.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

A „Jogtudományi Közlöny"
kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintner János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Candid, Horváth Boldizsár, Síorváíh Mihály, SSunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kantz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth lőrincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szives közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolezadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Förovatai: I. Törvények és rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terein.
Érdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklők.
gpgjT* Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre pastadijmentesen:
egész óvre (1866. januártól kezdve deczeinSí. végéig) 8 f i , félévre (jul.—decz.) 4 ft.,
negyedévre (okt.—decz.) 2 ft. o. é. — A [íénzeslevelek bérmentes küldése kéretik.
fg^JT Kéretnek egyszersmind mind azon t. előfizetők — kiknek előfizetéseik
szeptember végével lejárnak, hogy a nyomandó példányok mennyisége s a lapok
folytonos küfdhetése tekintetéből — előfizetéseiket mielőbb megújítani sziveskedjenek.
,

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
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Pest, oktober 1.

1860. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

Tartalom: Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Tanulmányok a polgári magánjogi codifikatio terén. (Folytatás) Suhajda Jánostól. — A franczia iskola befolyása a XIX. század jogfejlése're.
(Ve'ge.) Ledru Rollin után Rakovszky István. — Tárgyalási terem 21. Az úrbéri egyezségek hatálya. —
Jogirodalom. 11. Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika. (Folytatás.)

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenscbaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspragung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthátiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prül'en und zu sichten, Schliisse daraus abzuleiten und klare Begrifíe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Törvényhozás.
III.

Tenni és nem tenni!
Ebben határoztuk meg utóbbi alkalommal a törvényhozás elsö, lényeges kellékeit.
Tenni ott, hol a jólét elömozditása
egyesekre s az életviszonyok szabályozása a társadalomra nézve a közös erőnek minden eszközeit igénybe veszi.
Nem tenni ott, hol a személyi méltóság
s az emberjogok az erőszak érintése
alatt, mint himpora a virágkehelynek,
elmosódnának.
A törvényhozás, mely mindkét kelléket egyesiti, bizton megy nehéz
feladása elé, és sem a jóakaratú munkásságot, sem a tenni engedő szabadelvüséget nem fogja nélkülözni.

De másrészről oda kell hatnia, hogy
e kettő között kellő arány jelenkezzék.
Ha valahol, itt bizonnyal a végletek
örvénybe vezetnének; a mindent felölelő munkásság gyámkodóvá, a mindent engedő tétlenség hatalomtalanná
tenné az államot, s amaz kiskorúságba
sülyesztené, ez utóbbi fejetlenségre ragadná a polgárokat.
A törvényhozás tevékenysége ott
tűnik fel egyedül üdvösnek, hol egyesek erejét a czél nehézségei meghaladják. Ennél tovább az állam nem mehet;
az egyéni szabad mozgásba benyúlnia,
az egyesek helyett gondolkozni s cselekednie nem szabad. Helyesen jegyzi
meg Mohi, kinek Encyclopadiájára már
több izben hivatkoztunk, hogy az állam
czélja a népek életczéljainak nem teljes
átvételében, hanem csak előmozditásá-

ban áll. Az államnak ily terjedt tevékenysége részint szűk korlátok közé
szorítaná az egyes személyiséget, részint csak nehezen juthatna az eszközökhöz, melyeket az egyesek önelhatározásának ilynemű helyettezése
igényelne 1 ).
Különösen szükséges az ovatosság
akkor, midőn a törvényhozás az életviszonyoknak megfelelő jogszabályok
rendezésébe bocsátkozik.
Az életviszonyokat, mint fentebb 2 )
már előadtuk, nem a törvényhozás, hanem az élet, s a viszonyoknak megfelelő szabályokat a népnek öntudatában
élő jog 3 ) hozza létre; a törvényhozás
teendője csupán abban áll, hogy ezeket az előbbiekre alkalmazhatókká
tegye.
A törvényhozás e szerint nem teremtő, hanem rendező hatalom. Teremteni szükségtelen volna, mert mind a
viszonyok, mind a megfelelő jogszabályok már megvannak s a mik nem léteznek, azokat be sem hozhatja. Rendezni ellenben szükséges, mert máskép
a jogok és kötelmek kölcsönössége sem
meghatározva, sem biztositva nem
lenne.
I g y a házasság, e legrégiebb intézmény, nem törvényhozás utján, hanem,
— ha elfogadjuk a szent hagyományt,
— az első éjen, mialatt az első ember
az első nap fáradalmát aludta, — Isten által köttetett. De a törvényhozásnak kell meghatározni a házasság kellékeit, a házassági együttlét biztosítását
vagy felbontását, valamint a vagyoni
viszonyokat, melyek ez intézményből
támadhatnak.
A dolgok és cselekmények használata ősjoga az embernek. Előbb, mint

törvényhozás létezett volna, e jogot az
emberek már gyakorolták, — foglalván tulajdont és munkálván kölcsönösen az életczél felé. De a törvényhozásnak kell rendezni a jogszabályokat,
melyek a tulajdon szerzését kijelöljék,
élvezetét biztosítsák, átruházása módjait meghatározzák, s melyek a cselekvényi jogot és kötelmeket, a kölcsönös
szerződéseket, azok felvételét, érvényesítését vagy megszűntét szabályozzák.
A személyiség joga s a társadalmi
együttlét feltétele: hogy az életczél
mindenkinek biztosíttassák s az akadályok, e czél s a tényezők közt, elhárittassanak. De a törvényhozásnak kell
az alakszabályokat, melyek szerint a
jog érvényesítendő, körvonalozni, —
kimutatván az utat egyrészről a keresethez , másrészről a védelemhez,
mérlegbe vetvén a bizonyitékokat s
megszabván teendőit a bírónak, eljárásában s ítélethozatalában.
Az államnak rendező munkássága
nem zárja ki az egyeseknek bizonyos
jogügyletben szerződésileg kifejezett
akaratát, s a gyakorlat vagy szokás
érveit, melyekre a jogcselek vények kölcsönösségében a felek sajátlag tekintettel voltak; nem a megengedett társulatok szabványait, melyek bizonyos
czélra több személyeket egyesitnek;
nem végre a helyhatósági jogokat, melyek gyakorlatában valamely térileg
elzárt helyek közönsége a személyiség
jellegével és szabadságával tűnik fel.
Innen a szerződési jog rendszere,
mely, ha tárgyaira nézve szabad rendelkezés alatt áll,törvényt szab a feleknek ott, hol törvény nincsen, s eltérést
enged ott, hol törvény létezik 1 ); innen
a társulatok s egyletek alaUilása, fennállása és sajátszerű intézményei; innen

') Az államtudományok Encyklopadiája. Pest,
1866. 50. 1.
') „Contractus contrahentibus legem ponit."
') Jogtud. Közi. 6. sz. 84. 1.
É s : , ; . . . secundum quod se quisquis obligavit, ju3
) Jogtud. Közi. 32. sz. 498, 1.
dicium et justitiaw recipiat." (II. Ulászló: I, 38.)

a helyhatósági autonomia, megvesztegethetlen őre a jognak és törvényességnek.
A törvényhozás feladata e szerint
lényegileg abban áll, hogy oly viszonyokat, melyek a részvevők tevékenysége által vagy nem intéztethetnek el
harmadik személyek irányában kötelezöleg, vagy elég határozottan s minden
kételyt eloszlatólag el nem döntethetnek : törvény utján szabályozzon.*)
Még a jóakarat is terhiinkre van, ha
tolakodik. A tukmált segély, hol szükség nincs reá, lealázólag hat az emberméltóságra.
Annyival nyomasztóbb a gyámkodás, mely a nagykorúság jogaiba s
jogilag és erkölcsileg magasztos érzelmekbe ütközik.
Ismerünk egy törvényt, jóakaratában kegyetlent. Még dultan van minden a házban, a mint a családapa és
vele a jólét elhagyá; még nem száradtak fel az elaö könyek, miket az özvegy
és árvái sirtak a koporsó fölött: már
rideg arczu férfiú lép be a törvény nevében; számbaveszi a drága ereklyéket,
melyekhez a kegyelet annyi emléket
füz; megbecsüli az ágyat, mely a szenvedő betegnek szolgált nyughelyül, a
csekély vagyont, mit az elhunyt fáradsággal szerzett övéinek; átkutatja a leveleket, ártatlan titkok néma őreit; az
anyai kebelre veti hideg kezét, melyen
angyalfő szendereg, — azt hivén, hogy
a törvény, mit végrehajt, jobban szereti
e gyermeket az édes anyánál! Majd
képviselőt rendel az árvának, gyámot
az özvegy mellé. Végre megosztja a
csekély hagyatékot, — éles vonalokkal
húzván elválasztó különbséget azok között, kiket egygyé tön a szereret, hogy a
gyermek, ki még csak szeretni tud, —
ellenfelet tanuljon ismerni az anyában.
') Mohi: állam tud. encykl. 96. 1.

Nem állithatni, hogy a törvény e
beavatkozás végletében minden indokot
nélkülözne. A gyámtalan kiskorú érdekeit védelmezni elutasithatlan kötelessége a törvényhozásnak. De túlterjeszkedni a védelem és felügyelés határain 1 ); szülei kötelességet akarni venni
magára, melyre nem képes, és ezáltal
a szülei és gyermeki gyöngéd érzelmeket koczkáztatni, melyeket a természet
és vallás törvényei oltottak a szivbe;
vagy mellőzni a rokonsági viszonyokat,
melyekre pedig más alkalommal, péld.
az örökösödésnél, tekintettel van 2 ):
ez mindig egyike marad a végleteknek,
melyek a törvényhozásban ovatosan
kerülendők.
A törvényhozás, mely nem látja be,
hogy minden oly eset, hol kétessé vált
jog iránt, hosszadalmas és költséges
pör utján, a birónak kell határozni, —
kóros állapot; hogy tehát a törvény jótékonyságát elsö sorban a bajnak nem
orvoslása, hanem megelőzése igényli;
és ennélfogva sem az ügynek a pert
megelőző kiegyenlitésére 3 ), sem a
feleknek, perenküli biróság választására 4 ) és a választott birak működésére alkalmat nem nyit, hanem minden
kérdésből pert csinál s minden felet
pörre utasit: ily törvényhozás nem
fogta fel hivatását. Többet akar tenni,
mint mennyit a viszonyok kivánnak, s
') Matres . . . pro viduitatis ipsarum tempore
ad reddendas de fructibus bonorum et eorum administratione rationes non obligentur. 1715: 68. tsz.
13. §.
2
) Lorsqu'un enfant mlneur . . . restera sans
pere, ni mére, ni tuteur élu par ses pere ou mére, ni
ascendans máles . . . il sera pourvu, par un conseil
de farmlle a la nomination d'un tuteur." Code Napoléon, art. 405.
3
) Aucune demande principale . . . ne sera regue
dans les tribunaux de premiere instance, que le defendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y
aient, volontairement comparu. Code de proc. civ.
art. 48.
4
) 1836: XIV. 1840: XIII. 1840: XV. tcz. II.
R. 92. §. stb.

hozás magát kifejezte. Hányadik az, ki
szerénytelenség vádja nélkül állithatná,
hogy ezen törvényeket, dogmatikai s
jogtörténelmi minden változataiban ismerte és birta volna? A tulbőség ki
zárta a mindent felölelő ismeretet a bíróban, a fölöslegesség és ideiglenes
kísérletek megingatták a törvények
iránti bizalmat a népben, a bizonytalanság habozóvá tette a birót Ítéletében s
a népet a jogutak követésében.
Majd az ellenkezőt l á t t u k : a törvényhozás nem födözhette a szükségletet. Mig a magyar törvények az előbbi
viszonyok mellett, érvényökben fennállottak, a jogszolgáltatás semmi akadályt nem ismert. A magyar törvények
telve voltak átalános alapelvekkel, melyek mint a mértani örök igazságok, a
birót a legszövevényesebb kérdésekben
is tájékozták. Nem volt feltűnő a gyakorlatban, ha egyes esetekről a törvény kiválólag nem intézkedett. Az elvek világa behatott a jogélet minden
részleteibe. Az idő s a későbbi törvényhozás emez alapelvek nagy részét eltörölte, s most feltűnnek, — mint zátony
és szirtek, ha a folyam leapad, — a
meztelen pontok, a törvények hiányai,
és a gyakorlatnak e hiányokat nincs
honnan pótolnia.
A mondottakat röviden összefoglalva: A törvényhozásnak tisztében áll
mindazt megtenni, mit az egyesek életczélja, s az életviszonyok rendezése a
törvényektől v á r ; tenni csak ott, hol
az egyének szabadsága, a felek szerződésileg kifejezett akarata, a társulati
szabványok s helyhatósági jogok az állami összakarat átalános érvényét nem
pótolhatják, s tenni akképen, hogy az
alkotandó törvények a nemzet viszonyaival és szükségleteivel illő arányban
álljanak.
A másik véglethez kevés mondan*) Ökröss ausztriai átalános polg. tkönyv. Pest,
dónk van. Ma már jelentéktelen azok
1865. I. k. Elózra.

a roszul alkalmazott buzgalom által
végletekre ragadtatik.
Még azon viszonyok rendezésében
is, mit az állami öszakarat s az egyesek
érdekei kiválólag a törvényhozásnak
tartottak fenn, — van neme a mindent
felölelő munkásság végletének, mi gondosan mellőzendő : a casuistica, a kicsinyes részletekbe bocsátkozás. A jog-,
élet esetei kimerithetlenek, az elmélet
elvont szabályai agyakorlat valamenynyi részleteit fel nem ölelhetik. A törvényhozásnak tehát be kell érnie azzal, a mit emberi képesség n y ú j t h a t ;
s mitán minden lehető esetről külön szabály által nem intézkedhetik,
átalános elvek után kell törekednie,
melyek a részletekre helyes következtetést engednek.
Ez elv az osztrák polg. tkönyvkészitőinek külön utasításul adatott.
Midőn 1767. a törvénytervet nyolcz
folio-kötetbenfelterjeszték: a legfelsőbb
jóváhagyásnak épen a szerfölötti casuistica állt útjában. A második átdolgozás (1772.) oly utasítással rendeltetett meg: „hogy a bizottmány mindent,
mi tankönyvbe inkább, mint törvénykönyvbe illik, munkálatából kihagyjon,
minden szükségtelen megkülönböztetést és szokatlan eseteket kerüljön s
a lehetőségig egyszerűségre és rövidségre törekedjék 1 ). íí
Átalános szabály, hogy a törvényeknek a nemzet szükségleteivel kellő
arányban kell lenniök. Sem többet, sem
kevesebbet tenni nem üdvös, mint a
mennyit az életviszonyok czélszerü rendezése minden adott időben követel.
Néhány évvel előbb egész özönét
láttuk hazánkban a törvényeknek.Nagyrésze épen nem volt nekünk szükséges,
mig más része csak kisérletkép hozatott
be, —„ideiglenesen" — mint a törvény-

száma, kik az állam törvényhozó hatalmát kétségbevonnák; s ha mégis vannak, kiket a félreértett szabadság érzete
s az olcsó népszerűség hajhászása ily
téves irányba v i t t : azok nem érdemelnek tudományos czáfolatot.
Rettegve mindenki, - - é s nem sze
retve senki által, láttunk már ülni zsarnokot a hatalom polczán, és láttuk a
szolgasereg koplyái alatt hörögni az
emberjogokat a trón előtt. Mit nyert
az elnyomott nép cserébe, ha a lesújtott hatalmat a kaszt-uralom váltotta
fel? Avagy a braminok több kiméletet
éreztetnek-e a pariával, mint egykor
Egyiptom és Siracusa fejedelmei?!
A történelem véres párttusákat
mutat fel, melyeket vallási vagy politikai rajongás hozott mozgásba. A jog
és hatalom egy és ugyanaz volt, s a
harczok változó szerencséje most egyik,
majd másik zászlóra irta nevét az előbbinek. Avagy volt-e ott szabadság, hol
a diadalmas p á r t hadi ménekkel gázolt

az ellenpárt vetésein, s hiveit vérpadra
hurczolta, — habár kedvezőbb fordulattal a legyőzöttek mindezt visszaadhaták?
Kisebb arányban igy állnak szemközt az egyesek. Egyik korlátlan szabadságot emleget, a másik személyi és
tulajdoni jogait látja megtámadva;
egyik meg akar vonni minden halaimat
az államtól, másik védelem nélkül látja
magát, kitéve szabad zsákmányul az
erősbek önkényének,
A végletek e neme kétségbe ejtő
helyzetbe vinné a társadalmat.
Mi szabadságot akarunk, de egyenlően mindenkinek.
Mi egyenlőséget akarunk, mely a
szabadságot közössé tegye.
Mi törvényeket akarunk, melyek a
szabadság egyenlőségét és kölcsönösségét teljesen biztositsák.
Mi államhatalmat akarunk, mely a
törvényeknek érvényt szerezni elég
erővel birjon.
(Folytatása következik.)

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Az átalános rész feladata a magánpolgári törvények hatályba léptének
kezdetét, t a r t a m á t , azoknak terjedelmét, alkalmazását, s illetőleg magyarázatát előrebocsátva azon átalános
ismeretek, elvek és szabályoknak meghatározása és kimondása, melyek a külön főrészekben előforduló jogintézetek
és jogviszonyok tárgyait megismertetik, a jogviszonyok felfogását könnyitik, egyszersmind a mennyiben azáltal,
hogy a jogviszonyok nagy részén mintegy keresztülvonuló, vagy jelentkező

mozzanatokat képeznek, azoknak az illető helyeken különben szükségkép megkívántató ismétlését elhárítják. Ezek
szerint tehát az átalános résznek találóbb főczimet, mint „Átalános meghatározások1i adni alig lehet. I g y teszi ezt
a szász codex is „Allgemeine Bestimmungen" czim alatt.
Ezen átalános rész Elsö czimét illetőleg, mely a polgári
törvényekről
átalában szól, minden codexben kisebbnagyobb mérvben tapasztaljuk. Igy a
franczia codex u. n. „Bevezető" czimében

szól a törvények kihirdetéséről, hatályáról és alkalmazásáról átalában 6
czikkben. A porosz Landrecht hasonlólag. Az aasztr. polg. törvénykönyv 14,
a zürichi, a polg. törvények alkalmazásáról 7 §§-ban. Legterjedelmesebben
azonban a szász codex29 § bari, — és pedig szól a törvények hatályának kezdetéről, azok visszaható erejéről, a
törvény erejének megszűnéséről, a
törvény alkalmazásáról, idegenekre,
valamint ezek által belföldön, vagy
belföldiek által külföldön kötött jogviszonyokra nézve. Körvonalozza a
törvénymagyarázatot, az analógiát, a
szokást és e törvények rokon fajait.
E czimnek indokolásául szolgáljon
meggondolása azon fontos anyagnak,
mely e tekintetben nálunk is tüzetes
meghatározásra vár, melynél még azon
tekintetnek, hogy törvénykönyvünk
átmeneti jelleggel is birand, a menynyiben ezen eddig rendszeresen csak
tankönyveinkben tárgyalt meghatározásokat tüzetesen kellend meghatározni,
— megfontolás nélkül maradnia nem
szabad.
Lehetnek nézetek, melyek szerint
az átalános résznek ezen szűkebb mérve
és tartalma elégségesnek fogna találtatni, a mint ezt a polgári magánjogi
régibb codexek és a legújabbak közt a
zürichi is mutatja. De sokkal erősebbek
azon érvek, melyek szerint az átalános
rész eme szűk kereténél meg nem állapodhatunk, nemcsak azok szerint, miket
a tudomány érdekében is a fennebbiekben emiitettünk, hanem gyakorlati
szempontból is, a mint nyomban az
egyes czimek indokolásánál látni fogjuk.
A Második czim szól a személyekről.
E czimmel a szándék oda van irányozva, hogy ezáltal az eddigi u. n.
„Személyjog" „ Jus personarum" pótoltassák.
Következetesen a polgári magánjog

rendszerében fejtegetett elvek és nézetekhez, a személyek levén ajogok alanyai,
ezeknek a törvény által elismert minősége, és azon okok, melyek a személy
minőségéből indulva a jogviszonyokra
is befolyással birnak, képezik e czimnek
alkatrészeit Ha a régi iskola személyjogát akarnók követni, ide kellene
venni a családjogot is egész kiterjedésében, már pedig ezt a vagyoni és követelési jog előismeretei nélkül sem
előállítani, sem kellőleg felfogni nem
lehet. De különben is a jog főrészeinek
tárgyait csak jogviszonyok képezvén,
a személy, mint nem viszony, sem nem
jogviszony, a többi főrészekbe be nem
illik.
A személyek vagy természeti — phisicai —, vagy erkölcsi személyek, testületek, illetőleg jogi személyek.
A természeti személyeknél kimondatik a jogképesség átalában, meghatároztatik annak kezdete, tartama és
megszűnése természetes vagy jogilag
vélt halál által Különbség a személyeknél születés, nem, kor, rokonság, vallás és rend tekintetében.
Az erkölcsi — jogi — személyeknél
köriilirandó azok keletkezése, tartama,
jogi természete és megszűnése, ennek
követk ezményeivel.
A Harmadik czimet képezik a dolgok.
A dolgok jogi természetének meghatározása még akkor is előbocsátandó
volna az u. n. dologi — vagyoni — jogban,
ha az átalános résznek ezen ága mellőztetnék. Ámde a felállított rendszer
elméletéhez képest a főrészek egyikének, a vagyonjognak csak a jogviszonyok levén tárgyai, azoknál a dolgok
különféleségét és ezzel járó jogi természetét felvenni nem lehet.
Az átalános résznek e tekintetbeni
feladata tehát kimondani: mely dolgok
lehetnek a jogok tárgyai; meghatározni
a dolgok jogi felosztását, természetét,

az egyetemes dolgok, tömegek, összekötött dolgok, járulmányok, törvényszerinti minőségét; a hasznok, költségek,
a becsár fogalmát és jogi természetét
körülírni. — A „dolog" fogalmát és
tulelinéleti osztályait meghatározni a
bajor javaslat valamint a szász codex
is feleslegesnek tartja, a közönséges
életben elfogadott fogalmakkal megelégszik; nem ugy, mint az ausztr. polg.
törvénykönyv a 285., 291., 292. §§.
szerint.
A Negyedik czim a cselekményekre
terjed ki.
A cselekmények képezvén a jogviszonyok alkotó elemét, szükség, hogy
ezen átalános alkotó elemek átalános
természete is törvény által szabályoztassék.
E czimnek I. czikke a cselekmények
átalános meghatározásaira vonatkozik.
Ezekben kimondja a törvény, hogy
oly cselekmények, melyek lehetetlenséget foglalnak magukban, a törvényekkel, vagy a jó erkölcsökkel ellenkeznek, jog tárgyát nem képezhetik.
A cselekvény, mely a törvény kijátszására czéloz, olyba vétetik, mintha
világosan a törvény ellen tétetnék.
Cselekvési képességgel csak az akaratképesek birnak. Az akaratképesség
hiánya vagy korlátolása.
Itt ugyan azt vethetné valaki ellen:
hogy ezen és hasonló elvek inkább a
tankönyvbe és a tanszékre tartoznak.
Azonban ezen ellenvetés megszűnik,
ha megfontoljuk, hogy ezek és hasonlók
átalános elvek, a jogélet készletéből
meritvék, és mint ilyeneket kell, hogy
a positiv törvényben is feltaláljuk.
II. Időszámítások, meghatározások.
Napok, hónapok, évekről a törvényekben gyakori emlités foglaltatik, de ezek
számításainak biztos meghatározását
eddig csak a szokás pótolta. Egyedül

a váltójogban látjuk ezen tárgyat szabatosan körülírva, de másutt nem. És
ha az átalános rész erről nem intézkednék, kérdés, hol és illetőleg a jogviszonyoknál, melyek időről is intézkednek,
hányszor kellene ezt ismételve meghatározni?
III. A jogügyletekről: „Rechtsgeschafte."
Ezek is a jogcselekvény ekkeli szoros
egybefüggésüknél fogva tárgyai a tüzetes meghatározásnak, ugy fogalmuk
és kellékeik, valamint semmisségök
és erőtlenithetésök következményei —
végre mellék-meghatározásaik (Nebenbestiinmungen) tekintetében, hol a feltételek és idők jőnek figyelembe.
A jogügyleteknek eme szabályozása,
mint az átalános részbe tartozó, abban
leli indokolását, mert jogaink nagy
részben jogügyletekből erednek, és azokban találják létalapjukat.
Minden cselekmény, melyben az
akarat, jogviszony megállapítására, változtatására, vagy megszüntetésére van
irányozva, jogügyletnek tekintendő.
A jogügylet erejében a cselekvő
személyek, a jogügylet tárgya, az akarat nyilvánítása, ezt korlátoló s módosító alanyi vagy tárgyilagos körülmények szerint módosul, megsemmisül
vagy meggyöngül, és a jogokra is a
szerint hat, a mint a semmisség vagy
erőtlenithetés következményei meghatározvák.
A jogügyleteknél mellék-meghatározásokként előfordulnak a feltételek,
idők; ezeknek jogi természete szintén
szabályozandó.
Ide esnek végre a tiltott cselekmények, illetőleg mulasztások, jogi természetök és következményeik szerint.
Tájékozásul szolgálhat e tekintetben
a szász codex 88 —126. §§-ban. A bajor
„Entwurf von den Rechtsgescliaften."

Ez utóbbi még annyiból is figye- codex, mint már fennebb is megjegyezlemreméltója mennyiben a jogügyletek t ü ^ f ő l e g azon okból, mert az ajándékofeletti átalános részbe felveszi az aján- zás körül, ha az átalános részbe tétedékozást és az egyezséget is.
tik, oly viszonyok is fordulnak elő,
Az ajándékozást oly jogügyletnek melyek még magából az átalános résztekinti, — elnézve a végrendelet és az ből nem érthetők, p. o. az ajándékozás
öröklési szerződéstől — mely által va- tilalma házastársak közt, ajándékozás
laki jogi kötelezettség nélkül vagyoná halál esetére, a kötelességellenes ajánból valakinek adakozólag ingyen ad va- dékozások; minélfogva a szász codex
az ajándékozást minden egyes viszonylamit, mintegy gazdagításul juttat.
Hogy a bajor Entwurf az ezen nál, melynél előfordul, tárgyalni tanáértelemben tekintett ajándékozást az csosabbnak találta, a mint ezt a codex
átalános részbe helyezte, azzal indo javaslata indokaiban előadja.
Reánk nézve az ajándékozásnak
kolja: hogy ezáltal az ujabb tudományos
felfogásnak hódol. Mert az ajándékozás előbbi törvényeink szerint igen is egysem a tulajdonszerzés különféle módjai, szer ü és csakis az o. birói értekezlet
sem az adóssági szerződések közé nem 4. és 8. §§-ban módosított jogi termétartozik. A tulajdonszerzés különféle szete, a mint jelenleg áll, nem esik
módjai közé azért nem, mert az ajándé- annyiféle tekintetek alá, mint a többi
kozás által nem mindig tulajdonjog codexekben; de ha ujabb szabályozást
ruháztatik át; az adóssági szerződések nyerend is, még akkor is czélszerübb
közé pedig azért nem: mivel a tulaj- azt a viszonyoknál, melyekbe vág, mindonképeni ajándékozási Ígéreten kivül denütt tüzetesen előadni, mint az átalámég sok más jogügyletek is bírhatnak nos részbe felvenni.
az ajándékozás jellegével, és mint ilyeAz egyezséget illetőleg még kevésbbé
nek, átalános meghatározások alá esnek, látszik indokolva a bajor javaslat irámialatt az ajándékszerződés sajátságos nya, mely szerint ezt az átalános részbe
tekintetek alá helyezendő. Az ajándé- helyezi. Az egyezségnek főjellege a
kozásnak fennebb meghatározott fo- jognak, követelésnek kérdésessé vált
galma szerint minden jogügylet, tekin- voltában rejlik. Ha az egyezség ingyen
tet nélkül annak alakjára vagy tárgyára, minden viszteher nélkül köttetik, az
annyiban ajándékozás természetével ajándékozás természetét követi. Ha
bir, a mennyiben a fennebbi fogalom- viszteherrel: akkor szerződés, és mint
ban felvett jellegvonásoknak megfelel. ilyen a jogügyletek és követelések joÉs miután tárgyait csekély kivétellel a gába tartozik, helyesebben és tüzetejogok tárgyai teszik, mivel az ajándék sebben pedig a követelések feletti átaállhat ingatlanokból, ingókból, követe- lános meghatározások sorába esik. E
lésekből, ebben rejlik tehát az átalá- rendszert követi a szász codex is; és
nosság, melynél fogva az ajándékozás az igy a bajor javaslat, tekintve a 129. és
átalános részbe illik. Erről bővebben köv. czikkeit, eddig még egyedül áll az
szól az emiitett bajor javaslat a 91. és egyezséggel az átalános részben.
köv. §§-ok indokaiban. Unger System
A cselekményeknek egy igen fontos
- des Oesterreichisch. Alig. Privatrechtes és átalános jellegekkel biró alosztályát
Il-ik kötet 200 lapon: „Anmerkung" teszik a fennebbi rend szerint IV. alatt
alatt.
a „Tiltott cselekmények" és a mulasztáEllenkező irányban járt el a szász sok, miután ezek igen sok jogviszony-

nál előfordulhatnak. Ezeknek jogi ter- lozni az átalános rész feladata. Teszi ezt
mészetét és következményeit átalános a szász codex a 116 —126. §§ bari.
elvekben és kimondásokban korvona(Folytatása következik.)

A franczia iskola befolyása a XIX. század
jogfejlésére,
(Vége.)
(Ledru-Rollin után Rakovszky István.)
.Most már elhiszszük, hogy a franczia iskolának nem akarják eltagadni érdemeit a
gyakorlati téren. Mert kötve hiszsziik, hogy
dicsőitett elveiket a gyakorlati téren alkalmazni lehetne ; pedig ha a szép alakzatokat
és syllogismusokat nem lehet a tények logikájához alkalmazni, azok aligha tekinthetők
egyebeknek az ész üres gyakorlatainál.
Nem ig^ van ez a franczia iskolánál,
melynek főérdeme, hogy minden társadalmi
elemet tekintetbe vesz; ép ugy ügyel a függetlenre, mint a viszonyosra; az átalánosra,
mint a részletesre; az istenire, mint az emberire. Mellőzve a multat, tekintsük azon
jogot, mely napjainkban él, s mely a franczia
iskolának a X V I I I . századbáni küzdelmeinek eredménye. A X V I I I . század czélja
pedig volt, hogy eltörölje a függetlenség
uralmát, hogy visszaállítsa az egyéniséget,
hogy némi erőt nyújtson a részleges elvnek,
melyet az átalános elv elnyelt. A X V I I I .
század nem volt egyéb egy hosszú harcznál
a politikai, a vallási, a jogi absolutismus
ellen.
D e mint a reactió korszakaiban történni
szokott, a X V I I I . század bölcsészei túlléptek a korlátokon, s mert addig az egyéniség
semmisem v o l t ; — valamivé lennie kellett,
— ők mindenné akarták tenni. A szabadság
mellőzve v o l t ; hogy megillető helyébe viszszahelyezzék: megvetették a hatalmat; s
mert az újítások visszavettettek: ők eltagadták a hagyományt.
Csak Montesquieu, a franczia iskola valódi képviselője őrizte meg gondosan a mult
kincseit, hozzáadva a jövő gazdagságát; és
ismerte el a jogban az isteni eszmét, elfogadva egyszersmind az emberi közvetítést.
Természetesen azok, kik a X V I I I . szá-

zad eszméit oly igen sietteték, nem értették
meg; azoknak még igen korai volt azon
gondolkozásmód, melylyel ő oly bölcsen
egyeztette a hatalmat és szabadságot*). Ö
a X I X . század jogát készité elő, mig amazok a lefolyt századok intézményeit rontották le. Voltaire, Helvetius és Diderot minden épületét döntötték halomba a múltnak;
ő pedig segítvén őket e munkájukban, m e g mentett néhány töredéket s a győzelem napjainak számára emléket emelt.
Felesleges volna e helyen nyomoznunk
azon nagyszerű benyomást, melyet a X V I I I .
században a franczia iskola egész Európára
gyakorolt. Mellőzzük N a g y Frigyes és K a talin példáját, kiket talán inkább hiúság
vezérelt; de a francziák, kik által és kiknek
számára e bölcsészet készült, felfogták e
tanokat s azonnal hozzá is fogtak alkalmazásukhoz. A régi hierarchia alapjaiban kezdett nemsokára ingadozni; a törvényhatóság
vakultan ütközött össze a királysággal, s
még előtte veszett el; a nemesség, mely az
előbbiek bukásán tapsolt, még annyi erővel
sem birt, hogy nemesen tudjon meghalni.
Az ujitó eszmék kihirdették felsőségtiket a
nemzetgyűlésen, s a hagyomány, mely régóta
volt megfosztva külfényétől, anyagi előnyeit
is elveszité az 1789. évi aug. 4-diki decretum által. S mégis, valljuk meg, az alkotmányozó gyűlés, habár erélylyel támadta
is meg a hagyományt szennyes visszaéléseiben, nem szakított tökéletesen a múlttal.
*) Megjegyzendő, hogy mi Montesquieut, csak
mint a halhatatlan törvénytudóst tekintjük, nem pedig mint politikus publicistát. Ö mint jogász, helyes
magyarázója és folytatója volt a franczia iskolának,
de mint politikai iró, szemeink előtt csak ugy tűnik
fel, mint az angol theoriák forditója.

Ugyanazon decretum, mely a régi uralmat
eltörli, a királynak tulajdonítja e nagy haladás érdemét; X V I . Lajost a franczia szabadság visszaállitójának nyilvánítja, és a
nyilvános elismerést szólítja fel részére. A
18. czikk mintegy szövetségi szerződés, melyet az újítás szelleme ajánl a hagyomány
szellemének: „A nemzetgyűlés testületileg
fog megjelenni a király előtt, hogy bemutassa Ö felségének a hozott határozatot, hogy
tiszteletteljes hálájának hódolatát nyújtsa
át neki, s hogy engedélyt kérjen tőle, miszerint a Te Deum saját kápolnájában énekeltethessék, egyszersmind saját jelenlétét
is kérve. Az egyház és királyok kéretnek,
hogy az ujonszületett szabadság ünnepein
elnököljenek. Es ők nem fogadták jó szívvel e testvéri közeledést s makacs vakságuknak jogos büntetését viselték.
De a Francziaországban legyőzött hagyomány külföldön talált védőire. A győzelmes szabadság ellenében egyesültek a
hatalom képviselői, a királyok. Ekkor amaz
minden kiméletet félrevetett; a régi jog eltöröltetett s helyébe az ember joga helyeztetett. Az emberi ész kikiáltá uralmát és önállóságát.
A convent ideje a küzdelem egy korszakát, következőleg egy kivételes elvet képvisel, mert oly elv, melytől meg lőn tagadva
az őt illető rész, azután többet követel, mint
mennyi jogában áll. A convent tetteit azonban indokolja elleneinek megtámadása. A
convent a pilnítzi szövetség eredménye volt.
A convent, saját vallomása szerint, nem
volt normális kormány. Ez egy a harczra
edzett és fegyelmezett kormány volt, s pedig oly jól fegyelmezett, hogy a múltnak
minden ereje megtört rajta.
D e a convent nem élhette és nem is élte
tul tul győzelmét. Áttette az absolutismust
az emberi énbe s a társadalmi jog tökéletlen
maradt. Szakított a hagyománynyal, pedig
a hagyomány a jognak tudományos alapja.
Mindamellett nagy szolgálatokat tett a convent, mert biztosította a szabadság elvét,
fenntartotta az egyéniség szentesitett jogait,
de miután a szabadságot megmentette, hivatása be volt töltve.
D e egy kivételes elv, mely kitűnő romboló eszköz volt, nem volt elégséges a társadalom épületének újjáépítésére. Mért volt
a directorium rövid uralma oly eredmény-

telen? mert a convent elveit akarta alkalmazni, megfeledkezve arról, hogy azok csak
a körülményekhez mért elvek voltak, mit a
convent oly bátran és nyíltan bevallott. A
convent felfogta a korszakot, melyben élt s
ezért nagy és igen fontos munkát végzett,
mig a directorium nem birt annak ismeretével, s azért voltak tettei jelentéktelenek és
időszerűtlenek.
A convent idejében a fenyegetett szabadságnak kellett minden áron megmentetnie; a directorium alatt pedig a szabadság
már biztosítva volt, csak a hatalom volt veszélyben, azt kellett volna megerősitni, ők
azonban egészen megfeledkeztek róla a törvényben. Mi lett ennek eredménye? Az,
hogy mivel a hatalom oly társadalmi szükség, melynek ki kell elégíttetnie, államcsínyek által tört magának útat.
A szellem nemsokára belefáradt az ellensúly nélküli szabadságba; érezték szükségét
a hagyomány némi részének, s ekkor is megjelent Bonaparte, kit átalános örömzaj fogadott. Pedig midőn e férfi a hatalomra
vergődött, sem a győzelem viszfénye, sem a
lángész nagysága nem volt elegendő arra,
hogy örömmel fogadják, de érezhető volt
annak szüksége, hogy egy félreismert társadalmi elv ujjáalakittassék. A directorium
szüksegessé tette Bonapartét, ugy mint a
királyok szükségessé tették a conventet.
Á fiatal consul felismerte a helyzetnek
előnyeit. Lángesze észrevette, hogy a monarchikus Francziaország némely romját
kell megmenteni, de ahelyett, hogy az ország kívánalmait az igazság korlátain belül
teljesítette volna, annak nyilatkozatait túlozta, hogy saját hasznára aknázhasson.
A nemzet logikája és a főnök érdeke,
különböző eszméikkel alkalmasak voltak a
jelent a múlttal összeegyeztetni. A hagyomány visszanyerte helyét a törvényben, a
jog pedig újra felvette kettős jellemét az
isteni é3 emberi dolgok összeegyeztetése
által; s megjelentek a codexek, mint egy
nagyszerű emléke a franczia lángésznek,
egyesült felügyelete alatt X I Y . Lajosnak,
a X V I I I . századnak és a forradalomnak.
Mindazonáltal az átalános codificatio
eszméje nem a consulatussal született; az
alkotmányozó gyűlés már elhatározta, de hivatása tisztán politikai levén, e munkát az
utána következőkre bízta. A törvényhozó

gyülekezet alig élt annyi ideig, hogy a monarchia végelgyengülését feljegyezhesse, és
nem volt elég erős, hogy a zivatar kebléből
előteremthesse a törvényt. D e a convent,
mely parancsolhatni vélt a jövőnek, mert
emberfeletti erőt érzett magában, a polgári
életbe akarta oltani elveit. A törvényhozó
választmány egy codex tervét nyújtotta be,
mely Cambacéres szerint annál állandóbb
lesz, mert nem épült a rendszerek ingadozó
homokjára, de a természet törvényeinek szilárd földjére, s a köztársaság szűz alapjára.
Ebben Cambacéres tudtán kivül a leghelyesebb Ítéletet mondotta. A köztársaság vagyis
a politikai élet természetesen szűz alapon
nyugodott, de a polgári élet alapföldje régóta műveltetett s különféle gyümölcsöt hozott, mint a szokás, rendeletek, hagyomány
és tudomány. E gyümölcsök közül néhányat
ki kellett tépni, hogy ujaknak engedjenek
helyet, de mindannyit egyszerre lenyesni a
lehetlenséggel lett volna határos.

érzete egész Németországot fel is izgatta

fegyvereink ellen, eszméink uralma nem
akadt oly átalános ellenkezésre. A felvilágosultak nem vonakodtak elfogadni az ellenség józan elveit s nemsokára hangosan hirdették a franczia iskola érdemeit, mely
hiven megőrizte a szabadságot és az emberi
méltóságot, mely nem feledkezve meg a változhatlan elvekről, egyeztetni tudja azokat
az idő haladásával és a századok kívánalmaival. Az ujitó eszmék barátainak élén állott a
hires Thibaut, heidelbergi tanár, s ellenükben, mint az Ősi intézmények bajnoka, Savigny lépett fel, kinek tanairól és azoknak
helytelenségéről már szóltunk. Még csak anynyit jegyzünk meg, hogy honfitársai közül
számosan állottak a franczia iskola védői
közé. Thibaut sikerrel folytatta küzdelmét,
s azóta méltó bajtársra akadt Mittermaierben, ki helyesen jegyzi meg, hogy e g y tudományos kérdést nem szabad nemzeti kérdésnek tekintenünk, s helyesen itéli meg
S nem is adatott a conventnek, hogy Savigny politikáját, melynek foelve a timeo
Danaos.
munkáját valósítsa.
A forradalom egy korszaka sem volt alD e mig Németország tudósai a codifikalmas a polgári jognak tartós emléket catio előnyei és hátrányai felett vitatkoztak,
emelni, erre a méltó haragjától ment nyu- Európa különböző népei a franczia iskola
godt forradalom kellett.
előnyére döntötték el a kérdést, codexeket
A consul természetesen, személyes érde- szerkesztvén, melyek alapvonásaikat, logikai
keiben reactionarius levén, a hagyománynak rendszerüket mitőlünk vették át.
sokkal többet engedett, mint igazság szeMár a X V I I I . században fogott hozzá
rint engedhető lett volna; de ne feledjük, Frigyes, kit az encyclopedisták lelkesitethogy korszakának iránya segédkezet nyúj- tek, egy átalános codex létrehozásához mintott neki. Mert a leghatalmasabb lángésznek den porosz állam számára. Sokszor félbeis szüksége van a közvélemény szentesíté- szakított müve csak 1794-ben fejeztetett be.
sére, mely egyedül biztosítja a merész kí- A porosz codex egy uj kiadása némi változsérletek sikerét. Midőn Napoleon később tatással 1803-ban jelent meg*)
dicsőségének és korlátlan hatalmának tetőEzalatt a franczia uralom a tilsiti békepontján vissza akart térni a hagyomány el- kötés által több porosz tartományra terjedt
évült intézményeihez, a hullák, melyeket uj ki, s vele a Code Napoleon is behozatott.
életre akart hozni, elporlottak kezei közt, Az 1814-ki események akadályozták, hogy
mert nem öntött beléjök lelket a közvéle- az uj törvényhozás gyökeret verjen, s csak
mény lehellete; mert csak saját gondolko- a rajnavidéki tartományok tartották meg a
zásmódját követte, mellőzve az átalános franczia codexeket, daczára a porosz korszellemet.
mány és a miniszterré lett Savigny törekD e a codex szerkesztésénél az átalános véseinek, ki a gyakorlati életbe akarta átülszellem segitette őt s az tul is élte dynas- tetni a harczot, melyet theoriájában a franczia
tiáját, s méltán megörökítette nevét.
iskolának üzent.
A franczia eszmék a császári győzelmek
Más országok, melyek a császárság alatt
nyomán mélyen behatottak Németországba. egyesítve voltak Franczíaországgal, nem
A nagy és bölcs egység, mely ez eszméken
*) Coincidence entre les codes civils étrangers
uralkodik, meglepte a legfelesebb tehetséj et le Code Napoleon, par m. Antoine de Saintgeket, s ha a nemzeti függetlenség nemes ' Joseph.
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vélték szükségesnek az elszakadás után sem
megválni az általuk becsülni tudott jótéteményektől. A nápolyi királyság megtartottaaz öt codexet némi jelentéktelen módosítással, sőt az uj törvényhozás nagyobb
térre is ki lőn terjesztve az újraszervezés
után, mert Siciliára is kiterjesztetett.
A z 1838-ban kihirdetett sardiniai codex
hű képmása a franczia codexeknek, némi
gyakran hasznos hozzáadással és a tapasztalás által ajánlt javítással.
Svájczban a ,,Code civil vandois" és
,,Code d'Argovie" telve vannak a franczia
törvényhozásrai reminiscentiákkal.
Louisiániában 1808-ban hirdettetett kí
a Code Napoleon terve, ugy a mint a tribunatusnak benyujtatott. Azóta ismételve tettek rajta módosításokat, melyek azonban
távol sem tanúsítanak haladást.
V é g r e a néerlandi codex, mely 1838-ban
hirdettetett ki, nagyrészben a franczia törvényhozó elveit alkalmazza.
A z 1810-ben véglegesen befejezett osztrák codexig, nincs codex, melyen meg ne
látszanék a franczia szellem befolyása, daczára a nemzeti ellenszenvnek, mely akkor
a császári hóditó ellen uralgott.
D e azon codex, mely legnagyobb befolyással birt a világra, mert természeténél
fogva könnyen szolgálhatott nemzeti codex
gyanánt, a kereskedelmi codex. Már X I V .
Lajos két híres rendelete 1673. és 1681-ben
minta gyanánt szolgált minden kereskedéssel foglalkozó nemzetnek. Alapja volt egyszersmind az 1807-ki codexnek, olyuj intézmények csatoltatván hozzá, melyeket mind
az ipar haladása, mind pedig a nemzetközi
viszonyok mindig növekvő sokasága szükségeltek.
E g y nagy gondot és fáradságot igénylő
munka*) segélyével néhány sorban bemutathatjuk elődeink fáradozásának örvendetes sikerét és azon nagy befolyást, melyet a
franczia iskola a kereskedelmi j o g haladása
és kifejlésére gyakorolt, nem számitva ide a

császársághoz csatolt tartományokat, melyekre nézve törvényhozásunk jótéteményei
a hódítás kényszeritett következményei voltak; több önálló állam, mint Lengyelország
és Hollandia és Németország különböző herczegségei szabad akaratból kívánták a franczia codexek kihirdetését.
M é g az 1814-ben a franczia eszmék ellenébenjelentkező reactíó után, még a császárság szétdaraboltatása után is sok állam,
mely urat cserélt, nem akart tövényt cserélni. A kereskedelmi codexet megtartották
Genua, Bajorhon és a rajnavidéki Poroszország; a luxemburgi, parmai, modenai, massacarrarai és toscanai herczegségek, Krakkó
városa és a lengyel királyság, az egyházi
állam és a két sicilíai királyság. H a néhány
módosítás történt rajta, ez csak annak a
helyi körülményekkeli egyeztetése volt.

Hollandia és Sardinía saját kereskedelmi
codexeket szerkesztvén, alapul a franczia
codexet vették.
A z 1829-ben kihirdetett spanyol kereskedelmi codex szintén a mienk utánzása,
mely hódolatot a franczia szellem irányában
Portugallia is megtett 1833-ban; úgyszintén
a würtembergi kereskedelmi törvényhozás
vázlata is a császári műből van véve.
S végre, hogy a codificatio átalános szükségének eleget tegyen, Miklós czár bevégeztet é a terjedelmes müvet, melyet 1700ban Nagy Péter kezdett meg s mely az
egész orosz törvényhozás öszletét képezi, s
minden 1649 óta megjelent ukázt tartalmaz,
rendszerint osztályozva.
Mindenütt engednek a franczia iskola
befolyásának; mindenütt győzedelmeskedik
a codificatio a szokáson ; mindenütt felküzdi
magát az uj szellem a múltba kapaszkodó
tudósok hasztalan elvei ellenében. A codificatiót elrendelik az uralkodók, mert a rend
szabálya; s elfogadják a népek, mert a szabadság és haladás egy ténye. A jog terén
többé nincs a franczia forradalom győzelme
kétségbe vonva, s még azon országokban is,
hol bizalmatlanul utasítják vissza eszméit,
*) M. Antoine de Saint-Joseph, — Coneordance
entre les codes de comtnerce étrangers, et le Code meghajolnak elvei és módszerének felsősége előtt.
comineree frangais.
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Tárgyalási terem.
21. Elvkérdés az alispáni biróság előtt
létrejött s felsöbirósági jóváhagyás
végett
felterjesztett úrbéri egyezségek
felülvizsgálatánál a kir. itélő tábla által
elfogadott
eljárásra nézve.

Tényállás.
Trencsinmegye kerületén számtalan úrbéri községeknél azon sajátságos eset fordul elő, hogy valamely úrbéri állomány a
régi úrbér behozatalakor irtványföldi adalékokkal kiegészíttetett, s ilyetén adaléki
földek mint kétségtelen úrbéri birtok, a
régi úrbéri lajstromba bevezettettek; a megyebeli uradalmak és földesurak részéről
részint egyezség utján, részint itélet által keresztülvitt úrbéri birtokszabályozásnál ilyetén irtványbeli adalékokból keletkezett telkek nem reclamáltattak, kérdés alá nem
jöttek, s az ezekre esendő erdő- és legelői
járandóság minden akadály nélkül kihasittatott, sőt köztudomás szerint a régi úrbéri
lajstromba bevezetett irtványbeli adalékokból összeállitott telkek után járó kárpótlás
az állam részéről az arra jogosítottaknak
kiszolgáltatott. Egyedül b. Sina Simon rendszerinti ügyésze volt, ki a trencsini uradalomhoz tartozó Nagy-Sztankócz és Rozvadz
községek határainak rendezésénél, — azon
érvnél fogva, hogy a volt úrbéresek ez irtványbeli adalékok után úri tartozásaikat ki
nem szolgálták, s az uradalom ezekre nézve
az állam részéről nem kártalanittatott, —
ezeknek az úrbéri telkek számából kihagy atását, valamint az irtványbeli adalékokból eredő
telkekre esendő erdei és legelői illetőségek
határozottan kérelmezte.
c5 a
Eme két községben a régi állapotnak hitelesítése, valamint az úrbéri telkek számának az uradalmi ügyvéd által kifejtett fönnebbi nézetek irányában az eljáró alispáni
biróság általi megállapitása után — valamennyi kérdésekre nézve a volt úrbéresek
és a földesuraság közt az eljáró biróság előtt
oly barátságos egyezség hozatott létre, mely
szerint az eljáró alispáni biróság által a volt
úrbéresek beleegyesése nélkül megállapitott
telkek száma vétetvén alapul, az irtványföldi adalékokból keletkezett telkek a régi

úrbéri állományból kihagyattak, s az ezekre
esendő erdei és legelői illetmény számba
nem vétetett.
Imigy létrejött ezen barátságos egyezségnek a megyei törvényszékhez lett felterjesztése alkalmával, az egyezség létrehozatalába befolyt alispán az irtványbeli adalékok iránti kérdést elvileges eldöntés végett
a másodfokú biróságnak hivatalból felterj észté.
A megyei törvényszék az eléje terjesztett barátságos egyezséget azzal kiegészitendőnek találta, hogy miután az 183V 6 . évi
X . t. cz. 6. és 7. s azon évi Y I . t. cz. 1., valamint a birtokrendezési cs. nyiltparancs 3.
és 9. §§. értelmében az uj rendbeszedés alkalmával kijelölendő telkek mennyiségét
azon állomány fogja meghatározni, mely az
úrbér behozatala idejében telki illetőségkép
a jobbágyok által használtatott; miután továbbá az úrbéri kártalanításnak állítólagos
megtagadása az úrbéri állomány törvényszerinti megállapításánál gátul nem szolgálhat, s az irtványbeli adalékoknak úri
tartozások alóli felmentése a perhez csatolt
úrbéri utasitás 4. pontjának tartalma szerint
azon körülménynél fogva igazoltatik, mivel
a volt földesurak az úrbéri állományok kiegészítéséül kijelölt irtványadalékok után
esendő irtási bért az illető birtokosoknak
visszatéríteni köteleztetnek, — ennek viszszatéritéseig pedig ilynemű haszonvételek
az úri tartozás terhe alól felmentvék: — a
megyei törvényszék az úrbéri állományból
helytelenül kihagyott irtványbeli adalékokból keletkezett telkeket erdei és legelői járandósággal ellátandóknak rendelé.

m e g t a g a d á s á t

A jelen másodbirósági végzés ellen felperes részéről közbevetett semmiségi panaszszal egybekötött fellebbezés következtében a tek. kir. itélő tábla ekkép itélt:

Határozat.
A létrejött birtokszabályozási egyezségekre nézve, a felsőbiróságok csak a netalán
hiányozó kellékek pótlásának elrendelésére,
nem pedig a felek kérelme nélkül azok érdemleges módosítására is levén hivatva —
a fellebbezett megyei törvényszéki végzés-

nek azon része, melylyel az irtványföldi
adalékokból keletkezett állományra, legelő
és erdőbeli illetmény hivatalból kiadatni
rendeltetett, mint a biróság hatáskörén túlterjeszkedő intézkedés feloldatik, — következőleg a felek kölcsönös beleegyezésével, a
biróság közbenjötte mellett létrejött birtokszabályozási egyezség helybenhagyatik.
A községek részéről eme harmadbirósági itélet sérelmesnek találtatván, az ellen
semmiségi és fellebbezési panaszt nyújtottak
be s a kir. itélő táblai eljárás ellen következő érveket hoztak fel:
a) a harmadbiróságnak a törvényszék
eljárása ellen felhozott érvei és kifejtett
nézetei homlokegyenes ellentétben állanak az úrbéri törvények és ezek nyomán
elfogadott gyakorlat szellemével; az úrbéri
ügyek felszerelése, kellő bizonyítékok megszerzése, a hiányok pótlása és kiegészítése
hivatalból történik; — tehát nem áll azon
előfeltevés, hogy a megyei törvényszék az
alispáni biróság által az éleibe terjesztett
kérdésnek hivatalbóli megbirálására nem lett
volna jogosítva;
b) a per folyama alatt létrejött úrbéri
egyezségek jóváhagyás végetti felterjesztésének az úrbéri törvények szellemében nincs,
nem is lehet más czélja, mint hogy a bíróságok
azoknak bel- és kültartalmát, vájjon a felek
közt történt megállapodás megegyező-e, a
volt úrbéresek részére törvény által biztosított
határbeli közös javadalmakkal? — megvizsgálják — a fellebbviteli bíróságnak nemcsak
hivatása, hanem egyszersmind kötelessége
is levén a törvény külön ótalma alatt álló
község vagyona és jogai felett hivatalból
őrködni, s csak előnyös úrbéri szerződéseket
hagyni helybe;
c) a tek. kir. itélő táblának abbeli nézete,
hogy a megkötött barátságos egyezségek
iránt a felsőbb bíróságok csak a netalán hiányzó kül-kellékek pótlására, nem pedig egyszersmind a felek kérelme nélkül azok érdemleges módosítására lennének hivatva, —
téves és alapnélküli; a mennyiben a fönnebbiek szerint akár folyamodnak a felek, akár
nem, a bíróságok kötelesek az eléjük terjesztett egyezségnek kül- és béltartalmát
szoros vizsgálat alá venni, azt az úrbéri iratokkal összeegyeztetni s a tapasztalt hiányok

kiigazítását hivatalból elrendelni;

d) hogy a község a telkek számának
megállapításába szerződésileg beleegyezett
volna, épenséggel nem áll, — mivel az úrbéri állományok kipuhatolása és megállapítása az alispáni biróság által hivatalból
történt. A község a régi úrbéri tábla azonosításánál az irtványföldi telkekről le nem
mondott, sőt e részbeni igénye a perben eljáró alispán által további törvényes intézkedések czéljából a megye törvényszékéhez
hivatalból felterjesztetett;
e) feltéve, de meg nem engedve, hogy
az úrbéri lakosok a biróság által megállapított
telkek számát elfogadták volna, — miután
a község a hatóság beleegyezése nélkül terhes szerződésekre nem léphet, és közös jogokróli lemondásra hivatva nincsen , — a
megyei tszék helyesen járt el, midőn az
egyezségnek az úrbéri iratokkali egybevetése után kiegészítését és az úrbéri lajstromba bevezetett irtványföldi adalékokból
állandósított telkeknek erdei és legelői illetménynyeli ellátását elrendelte;
f) a megyei tszék eljárásában semmiséséget nem követett el, mert jóllehet az irtványbeli adalékok iránti kérdés az elsőfokú
biróság által lett volna elintézendő; mivel
azonban a tszéki elintézés nem uj kérdésnek
eldöntését, hanem fennálló törvények értelmezését tartalmazza, — a feleknek újbóli
kihallgattatása annál kevésbbé szükségeltetett, mivel a felek az előnyomozási jegyzőkönyvek tanúsága szerint ezen kérdés felett kellőkép kihallgattattak;
g) ezek szerint nem a megyei tszék, hanem a tek. kir. itélő tábla követett el semmiséget, mert eltekintve attól, hogy saját
indokai szerint az egyezségnek egyedül alaki
részét vette vizsgálat alá, s annak béltartalmát az úrbéri iratokkal össze nem egyeztette, — az egyezségtől elválhatlan kapcsolatban levő és hivatalból felterjesztett nyílt
kérdést nem intézte el, — holott felügyelési és ellenőrködési kitűnő jogánál fogva
kötelességében állott volna a hiányosnak
kimondott tszéki eljárásnak kiegészítését,
jelesen a per folyama alatt az irtványbeli
adalékok iránt felmerült kérdésnek tüzetes
tárgyaltatását hivatalból elrendelni, — nem
pedig a községek részéről feljelentett felszólamlásnak ellenére a jóváhagyás végett felterjesztett egyezséget feltétlenül helybenhagyni.

A z irtványföldi adalékokból származó az ügy jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A
telkek iránti emez elvkérdésnek eldöntése és határozat tartalmát annak idején közlendjük.
ebhezképesta volt földesúr és jobbágyai közt
Közli Nozdroviczky
Gyula,
létrejött egyezség hatálya a főmlgu kir.
kir. tanácsos, volt urbérbirósági elnök és
hétszemélyes tábla elhatározásától függ, hol
trencsinmegyei 1-ső alispán.

Jogirodalom.
11. Nemzetgazdaságunk
és a
vámpolitika.
A magy. tud. akadémia
által
koszorúzott
pályamunka.
Irta Kautz Gyula. Pest, He
ckenast Gusztáv 1866. 8. VII. 679. Ára 4 f t .

II.
(Lw.) Az előttünk fekvő mű, melynek
első felét már korábban bemutattuk olva
sóinknak *), most már mint diazes kiállitásu,
terjedelmes kötet kinálkozik a magyar kö
zönségnek. Ritka becsű monográfiával van
e kötetben dolgunk, s a mi fődolog, magyar
monográfiával, mely a mellett hogy sajátlagos tárgyát, a vámpolitikát komolyan és
éretten felvilágosítja, a háttérbe szorult
nemzetgazdászati anyagból sem mulaszt el
annyit kikapni, a mennyi szükséges és üdvös, hogy közönségünk ne érezze a monográfia szakavatottságát. Szerző, mint egyetemünk egyik disze, finom érzékkel határozta
magát el itt-ott körén kivül eső tárgyat is
fejtegetés alá vonni.
Kautz műve öt részben kimerítően feldolgozza a roppant anyagot: a négy első
részen, mint biztos alapon emelkedik fel az
utolsó rész, az uj vámpolitikai rendszer fejtegetése, az egész mű betetőzése. Az első
rész elméleti vizsgálódása, a második rész
történeti kutatása, a harmadik s negyedik
rész politikai értekezése csak előkészítő fonal, mely hosszú, de biztos uton vezérli és
előkészíti az olvasót. Az ötödik rész (525—
673 1.) ezen előzmények után áttér a kitűzött feladat legfontosabb részére vagyis azon
kérdés tárgyalására, mily vámpolitikai rendszert kövessen ezentúl az osztrák birodalom
8 különösen Magyarország; mily vámpolitika mozdithatná elő anyagi felvirágzásunkat s felelne meg helyzetünk s feladásainknak a jelenkorban leginkább, s minő állás
és szerep illeti meg az újonnan felállítandó
*) L lapunk 15. s 16. számait.

rendszerben a magyar szent korona birodalmát? — Rendkivüli nehézségekkel járó kérdés, mivel az uj vámrendszernek egyfelől
egy sok tekintetben heterogen elemekből
álló 8 különböző szellemi, anyagi 8 gazdászati műveltségpolczon álló népek és tartományokból ösazealkotott birodalom számára
és érdekében kell megállapittatnia; másrészt azon okból, mivel Ausztria ugy mint
Magyarország, ép a jelenben egy nagy mélyenható és még koránsem befejezett állami
és közgazdasági átalakulásban létezik, átalakulásban, mely a legavatottabb szakember,
a legbiztosban számitó államférfiú, vagy a
nemzetgazda kombinatióit is meghiusithatja,
s melylyel szemközt a legélesebb dialektikával felállított következtetés és eligazodási
mód is hiányosnak vagy sikertelennek bizonyulhat. Szerző — minden doktrinarismustól távol — azon meggyőződésben van
(528. 1.), hogy a theoria rideg szabályai bizonyosan nem fognak a gyakorlatban egész
élességÖk és következetességökben alkalmazásba vétetni; 8 hogy a legsikeresebb
praktikus megoldása kivált közgazdasági
vitakérdéseknek még mindig az volt, a mely
a fennforgó viszonyok és nehézségek gondos fontolóra vétele és az ellentéteknek
ildomos kibékítése nyomán járt el és nem
iparkodott anticipálni oly alakulatokat, melyeket csak az idők lassú folyama, fokonkint,
de természetes és épen azért valóban sikeres módon, képes megvalósítani.
A z előadott kérdést tárgyalván szerző,
megkísérti bebizonyítani:
I. hogy jelenleg és addig, mig az osztrák
birodalom mint egy összefüggő politikai
egész álland fenn: csak egy vámpolitikai
rendszert követhet és tarthat fenn; ez egy
vámpolitikai rendszernek azonban félszegül a birodalom csak egyik felének érdekében és közreműködésével megállapítottnak
lenni nem ezabad.

II. Kimutatja, hogy a kereskedési sza- [kereskedésszabadsággá válna, s a külforgalbadság rendszerének ildomos életbeléptetése mat egészen magára hagyná: a javak és terhazánkra nézve jelen helyzetünkben s fejlő- mékeknek szabad, korlátlan kivitelét s
dési polczunkon nemcsak egyátalában czél- behozatalát s a nemzetközi árucsere s közleés időszerűnek nevezhető, hanem olyszerü kedés szabadságát lehetségesiti, nemzet s
anyagi reformintézkedést képezne, mely az \nemzet között az adásvevés s a szabad veregésznek ép ugy mint az egyeseknek, a nem- teeny minden mesterséges akadályait eltávozetnek ép ugy mint a kormánynak, javára s lítja s a termelőknek s kereskedőknek a vielőnyére szolgálna, a közvagyonosságot és lagpiaczokon való szabad mozgást, meg
anyagi gyarapodást hathatósan elősegitené, k'önnyü ide-odavonulását biztosítja. Magyars fajunknak
mind közgazdasági, mind poli- ország érdeke tehát nem kívánja, hogy a
tikai erejét és súlyát fokozná. Szerző nem forgalomszabadság rögtön és teljesen megvamarad azon kérdésre sem adós, hogy mit lósittaseék, hanem igen érdekében áll a fennkell érteni a szabadkereskedelmi rendszer álló vámrendszerrel való Öntudatos szakítás
alatt ? Szabadkereskedelmi rendszer alatt és a szabadkereskedelmi rendszer határozott
mondja a külforgalmi politikának olyszerü megközelítése.
(Vége következik.)
elvekre alapitását, illetőleg elrendezését értjük, mely a nélkül, hogy absolut és feltétlen
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A kereskedelmi s népgazdászati minist erium
rendelete 1866. sept. 5-ről5
mely határozatokat foglal magában a nyomtatványok (keresztkötés-küldemények), áru-próbák s mustrák
minősége iránt, azoknak a belföldön a Ievélpostávali szétküldésénél.

A 2 V2 vám-lattól 2 krnyi mérsékelt
dij mellett a belföldöni levélpostával
szálittathatnak:
1. Nyomtatványok, u. m.: minden
nyomatott, kőnyomata, fényképezett,
vagy másként mechanicai uton létesített, s alakjánál s egyéb minőségénél
fogva a Ievélpostávali szállításra alkalmas tárgy. Ez alól kivétetvék a másoló-gép vagy átnyomat segélyével létesített iratok.
A küldeményeket nyitva, még pedig
vagy egyszerűen összetéve, vagy be
nem zárt borítékokban, vagy pedig
keskeny szalag-vagy keresztkötés alatt
kell beszolgáltatni. A kötésnek akkép
kell alkalmaztatnia, bogy azt le lehessen húzni, s a küldemény tartalmának
oly tárgyakrai szorítását, miknek kötés alatti szétküldése meg van engedve,
ki lehessen mutatni.
A küldemények bekötött vagy fűzött könyvekből s nyitott jegyekből is
(üzleti értesítések, árjegyzékek, családi
jelentések stb.) állhatnak. A jegynek
szilárd papírból kell készítve lennie, s
nagyságának nem kell lényegesen el-

térnie egy rendes levél-boriték mérvétől.
A nyomtatványnak bérmentesítetteknek kell lenníök, s a 15 vám-latnyi
súlyt, bezárólag, nem haladhatják tul.
Bérmentesítés végett levélbélyegek alkalmazandók, s ezek a czimirati oldalon felül jobbra ragasztandók föl.
A czimirat a szalag-vagy keresztkötésen, vagy magán a küldeményen
helyeztethetik el.
Továbbá a küldeményhez a külsővel öszhangzó belső czimiratot is lehet
csatolni.
Több tárgyak egy kötés vagy boríték alatt küldethetnek szét, ha azok
ugyanazon elküldőtöl erednek, s általában kötés alatti szétküldésre alkalmasak; azonban akkor az egyes
tárgyaknak nem szabad különböző
czimiratokkal, vagy külön czim-boritékokkal ellátva lenniök.
Különböző elküldőktől eredő körleveleket stb. csak akkor szabad egy
kötés alatt küldeni szét, ha azok
ugyanazon egy lapon vagy iven van41

nak nyomatva, kőnyomatva vagy érez- engedett hozzátételek, tér hiányában,
a javiték-ivekhez mellékelt külön czényomatva.
A kijelölt tárgyaknak a mérséklett dulákra is elhelyeztethetnek.
Oly 15 vám-laton fölüli nyomtatdij melletti szétküldése meg nem enged
hetö, ha azok nyomatás stb. általi ványok, melyek levélgyűjtő-szekrényekelkészitésök után bárminő hozzáadáso- ben találtatnak, ha a feladó ismeretes,
kat kaptak, a hely, keL-t s név-aláirás, ennek visszaszolgáltatandók; máskülönilletőleg megjegyzés kivételével, vagy ben pedig a szekérpostával rendeltetési
pedig ha tartalmukon változtatásokat helyükre küldendők; ez utóbbi esetben
szenvedtek. Itt semmi különbséget sem az azokon lévő bélyegek a szekérpostatesz, hogy vájjon a hozzátételek vagy bér fölszámitásánál nem veendők teváltoztatások irva vagy más módon, kintetbe, s a hivatalosan kiadványop. o. bélyeg, nyomatás, szavak vagy zandó fuvar-levélre ráhelyezendő béjegyek fölibe ragasztása, pontozás, lyegj egy érti illeték kifüggesztés utján
aláhúzás, keresztülhuzás, bemázolás, lesz behajtandó.
kivakarás, átszúrás, egyes szavak, száAzon nyomtatványok árszabályzása
mok vagy jegyek el- vagy kivágása tekintetében, melyek bérmentetlenül,
által stb. eszközölve vannak-e.
vagy ki nem elégitöleg bérmentesítve
A kötés belső vagy külső oldalán küldetnek el, vagy a fölebbi határozasem szabad bárminő oly hozzátételek- toknak nem felelnek meg, de máskülönnek lenniök, melyek nem képezik a ben a levélpostávali szétküldésre alczimirat alkatrészét, az elküldő neve, kalmasak, azon elv áll, miszerint a
czége valamint lakhelyének kivételével. bérmentetlen levelekérti szokott posA tiltott hozzáadások közé nem tabér szabatik ki a kinemelégitöleg
kell számitni a divatképek, térképek bérmentesített, de egyébként a fölebbi
stb. szinezését; a képek-s térképek határozatoknak megfelelő nyomtatváazonban magátólértetőleg nem lehetnek nyoknál; azonban csupán a bélyegek
szabadkézzel rajzolva, hanem famet- által nem bérmentesített sulyrészt ilszet, kőnyomat, aczélmetszet, réz-met- letőleg. Ellenben ha valamely nyomszet, fényképészet stb. által kell léte- tatvány-küldeményhez írásbeli közlés
van csatolva, vagy olyan van azon,
sítve lenniök.
Arjegyzékek-s kereskedelmi körle- vagy a kereszt vagy szalag-kötésen elveleknél kivételesen meg van engedve! helyezve, akkor nem csak a teljes posaz árak s az utazó nevének kézzel irott tabérrel s a postadijakkali díjszabásbejegyzése, valamint az árszabások s nak kell történnie, hanem a jövedéki
az utazó nevének kézzel irott, vagy büntetőeljárás is megkezdendő.
mechanicai uton eszközölt megváltozA tartalmoni változtatások vagy
tatása is; továbbá az árjegyzékek s ke- hozzátételeknél (egyes szavak vagy
reskedelmi körlevelek a kereskedés számok betétele, kitörlése, aláhúzása
több részegei czégjének kézzel irott stb.), ha csak ily változtatások a jelen
alájegyzésével is el lehetnek látva.
szabályzatban világosan megengedheA javiték-ivekhez oly változtatások tőkül nem nyilváníttattak, a küldes hozzáadások, melyek a javításra, s a ménynek szintén a levél posta tarifa
nyomásra vonatkoznak, hozzácsatoltat- szerinti díjszabása áll ugyan elő; azonhatnak; valamint a kézirat is azokhoz ban a büntető-eljárás a postahivatalnok
mellékeltethetik. A javiték-iveknél meg- részéről ily esetekben jövőre csak ak-

kor lesz eszközlendő, ha a körülményekből azon alapos gyanú ered, hogy
a kijelölt módon rejtett levelezés folytatása volt szándékolva.
2. Igazi árupróbák és minták, melyek magukban nem birnak vételbecscsel, folyadékok, üvegedények, éles
eszközök és ilyfélék nem alkalmasak
árupróbákként a szétküldésre.
Az elpakolást illetőleg szükséges,
hogy a küldemények tartalma — mint
árupróbákból vagy mintaprobákból
vagy mintákból álló — könnyen felismerhető legyen. Rendesen a kötés (kereszt- vagy szalagkötés) alatti elpakolás közt péld. len-, posztó-, szőnyeg stb.
próbáknál, és a zsákocskákbani elpakolás között, péld. gabona-, kávé-, magés hasonló próbáknál kellend választani. A zsákocskáknak bekötve vagy
összefűzve kell lenniök, de nem szabad
azokat sem beragasztani, sem pedig
átzsinorozással bepecsételni.
Ily zsákocskák vagy hasonló tokok
alkalmazásánál, a czimiratot — erős
papiron vagy egyéb alkalmas anyagon
e czélnak megfelelő nagyságban —
szorosan oda kell függeszteni.
A czimiratnak az átvevő és a rendeltetési hely nevét és e megjegyzést
,,próbák" kell tartalmaznia. Ezeken kivül szabad a czim iraton kitenni: a
küldő nevét és czégét, a gyár vagy
kereskedelmi jegyet, bezárólag az áru
közelebbi megjelölését, a számokat és
az árakat.
A mennyiben a szétküldés szalag
alatt történik, ezen adatokat a czimirat
helyett magukon a próbákon vagy azok
mellett lehet alkalmazni.
Nem szabad egy szalag alatt máskép külön küldéseket oly szalag alatt,
melyek magukra nézve külön czimmel
ellátvák, egyesiteni. Ellenben nyomtat-

ványok és áru próbák vagy minták
egyesítése ugyan azon küldő által meg
van engedve.
A küldeményeknek bérmentesítve
kell lenniök, és nem szabad azoknak
15 vámlatnál több sulylyal birni. A
bérmentesítésnél levélbélyegek használandók és ezek a czimiraton felül jobbra
felragasztandók.
A mi a 15 vámlatnál súlyosabb
árupróbák és mintákkali bánást, továbbá a mi oly árupróbák és minták
díjazását illeti, melyek bérmentetlenül
vagy hiányosan bérmentesítve adattak
fel, vagy melyek a fentebbi szabályok
nak meg nem felelnek, ezekre nézve
érvényes, a mi e tekintetben a nyomtatványokat illetőleg az 1. pontban
m egállap ittatott.
Az árupróbához vagy mintához
nem szabad levelet mellékelni vagy
hozzáfüggeszteni, egyátalában nem szabad ilyféle küldeményeket bármilyennemű levelezés közvetítésére felhasználni, különben itt is, valamint az 1.
pont alatt emiitett írásbeli közlésekkel
összekötött nyomtatványoknál stb. a jövedéki büntető-eljárás foganatosítandó.
Ezen határozat által az 1853-ik
augusztus 9-ki rendelet (birod. törv. 1.
1853. 1001. 1.) egészben hatályon kivül
tétetik.
A jelen szabályzat a postabér-kezelésről és a nyomtatványok (keresztkötés-küldések), árupróbák és minták
minőségéről, a postaegyletteli közlekedésre, melyre nézve az eddigi szabályok érvényben maradnak, nem alkalmazható.
Ép ugy továbbra is hatályban maradnak a nem a postaegylethez tartozó idegen államokkali közlekedésnél
az illető szerződésbeli feltételek.
A kereskedelmi miniszter helyett:
Lowenthal, m. k.

A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

95. Ha nem is fordul elő oly eset,
melyben az állam közvetlenül érintetik
(1. 86-ik pt.), hanem érintetnek közvetlenül az illető peres felek; mégis
tagadhatatlan, hogy a polgári törvénykezésnél az állam is, mintegy egész testület érdekelve van, különösen: minden
per által a kérdésbevont jognak háboritlan használhatása s az arróli szabad
intézkedhetés akadályoztatik, annyiban
is, a mennyiben a kétségbe vont jognak
és ennek megfelelő vagyonnak előleges
biztosításáról kell az államnak gondoskodni a végett, hogy az ily kétséges
jogot az ellenfélnek birtokába j u t t a t n i
lehessen, ha az Ítélet által az ő sajátjának lenni mondatott ki. Az ily biztosítás az által, hogy a birtokosnak szabad rendelkezhetését korlátolja, már
maga is az illető vagyon körüli hitelt
megromja; de megrontja azt a per befejeztéig fenmaradó
jogbizonytalanság
is. Az államnak pedig igen nagy érdekében áll, a vagyonhitelt fentartani.
96. Tagadhatatlan továbbá az,hogy
a perek nem eszközök az ugyanegy
állam tagjai, mint perlekedő felek között a jó egyetértést, a kölcsönös segédkezésrei hajlamot előmozdítani, mik
pedig hathatós eszközök lehetnek áz állami közös czéloknak előmozdítására;
sőt inkább a perek a peres felek között
ellenségeskedést, kölcsönös károsításra
és megrontásra törekvő szándékot szoknak előidézni, mely gonosz indulatok
nem szorítkoznak aztán a perlekedő
felekre magukra, hanem azoknak családjaira is, hosszú évek során károsan
kihatni szoknak.
97. Tagadhatlan az is, hogy a perek
az államnak, a biróságok
felállítása,

szervezése, a birósági tagok ellátása
miatt költséget okoznak, mely költség,
ide számitva a perek folytatására s -elintézésére fordított költséget is, tekintve azoknak közvetlen
hatásukat,
valami nem termesztőnek, meddőnek (inproductivnak) mutatkoznak. Kétséget
alig szenved, hogy ily költségeket az
államnak javára gyümölcsözőbben
lehetne felhasználni. Minthogy pedig az
emiitett költségek annál nagyobb mérvben mutatkoznak,minél nagyobb számmal vannak az államban a perek, a perek kisebb számával pedig a költségek
is kevesbednek: tagadhatlan, miszerint
az állam a folyamatban levő pereknek
száma által nagyon is érdekeltetik, s
ennélfogva főszabályként
szolgál: az
állam részéről ugy intézkedni, miszerint a perek az államban a lehető legkisebb számmal legyenek, és az elkerülhetlek ek a lehetséges legrövidebb idő
alatt véget érjenek, s igy legkevesebb
idő és költség veszteséget okozzanak.*)
98. A polgári törvénykezésnél az
állam érdekét tekintve, különösen a
következő mozzanatokra, mint irányadókra kell figyelemmel lenni: 1) hogy
a magánosok az állami főhatalom közbejötte nélkül jogaiknak biztosítására
elégtelenek; 2) hogy a polgári törvénykezésnek főczélja: a pontos, gyors és
olcsó (a legnagyobb idő- és költség-kimélettel járó) jogkiszolgáltatás; 3)hogy
az állam is mindenekelőtt az enyhébb
eszközöket alkalmazza, és esak akkor
folyamodjék szigoruabbakhoz, ha amazok nem elegendők. **)
*) Osterloh: U. o. I. 33-ik §. Bayer: U. o 20. 1.
*tt) Osterloh: U. o. I. 22-ik §. Mittermaier: U. o.
I. 1. 1.

99. Az első mozzanatot illetőleg,
mik amaz akadályok, melyek elvonva
az állami főhatalomtól, a magánosok
közt a jogbiztonságot lehetlenitik, már
fent előadatott (1. 15-ik köv. pt.). Az
állami főhatalomnak ebbeli cselekvőségét ama szabály határozza meg, miszer i n t : az állami főhatalomnak cselekvősége általában csak arra
terjedjen
ki, mit a magánosak, akár egyenkint,
akár egyesülve, az állami főhatalom
közbenjárása nélkül kieszközölni, létesiteni nem képesek; vagyis: az állami
főhatalom intézkedéseivel a magánosok szabad cselekvőségét csak oly mértékben korlátozza, a milyben az elkerülhetlenül szükséges. *)
100. A perek elintézése körül mutatkozó és a peres felek által el nem
mellőzhető akadály az, hogy az állami
főhatalom intézkedéseitől elvonva nincsen biróság, melynek hatóságát, mint
a perlekedőket kötelezőt, ezek elismerni
tartoznának. Az állami főhatalom tehát e tekintetből ugy intézkedjék,
miszerint kötelező birói
hatalommal
felruházott egyének az államban létezzenek. De e mellett a magános perlekedőknek ama jogát, mely szerint a köztök támadt peres ügynek elintézését
választott bíróságra bizzák, a közbiztonság tekintetéből megszüntetni nem
szükség, sőt inkább azt az államban is
fentartani
eszélyes; mert a választott
biróság a magánosok kétségtelen jogának : „tulajdonjogaikról szabadon intéz
kedni" és a választott biróság iránti bizalomnak folyománya. Ne hogy azonban a választott bíróságnak eljárása
haszontalanná váljék, szükséges alkotott törvényekben a választott biróságnak hatóságát akként körülírni és annak eljárását szabályozni, miszerint, ha
a választott biróság a törvény értelmében (minden önkény kirekesztésé*) Dresch:

NR. 84. §.

vei) eljárt, ily eljárásának alapján hozott határozata, az őt választott peres
felek irányában kötelezö erővel birjon,
s az, ha az illető felek annak magukat
alávetni nem akarnák, az állami hatalom közbejöttével is végrehajtassák.*)
101. Az ily törvényes intézkedés
nélkül, a választott biróság részéről az
egyik vagy másik peres fél kárára gyakorolható Önkénynek szabad tér engedtetik; a lelkiismeretesen eljáró választott bíróságnak kötelező hatósága pedig
a peres feleknek önkényétől függővé
tétetik; ellenben az ily intézkedés által
a választott biróság törvényszerinti
eljárásának üdvös siker szereztetik, megszűnvén az egyedül csak időt és költséget vesztegető intézmény lenni.
102. Az, hogy a peres felek a köztök támadt peres kérdéseknek eldöntése
végett szerződésileg bíróságot válaszszanak, a ritkább esetekhez számitható;
nehogy tehát a perlekedő felek biróság
nélkül maradjanak, szükséges az állam
részéről ugy intézkedni, miszerint elegendő számú bíróságok legyenek. A bíróságoknak felállításánál továbbá figyelembe kell venni az előforduló
jogügyeknek különféleség ét, a mennyiben azok egymástól lényegükben különböznek, és elintézhetésökre úgynevezett szakismereteket igényelnek, mint
például: a bányaüzlet, kereskedelem
körüli jogügyek. E szerint kell a bíróságokat osztályozni, azoknak illetőségét
körülírni és minden osztályban az elintézendő ügyek számához képest azok
számát is meghatározni. Nem volna
azonban a bíróságok szervezeténél a
törvénykezés czéljának elég téve, ha
azok aránylag elegendő számmal ugyan,
de egy kis területre szorítva állitatnának fel; hanem a birőságokategyszers•
mind a népességet és az előforduló
*) Kautz : Politika 64-ik §, 396-ik lap; Mittermaier : U. o. I. 10-ik 1.

illető jogügyek számát tekintve, az
állam területén ugy kell elhelyezni,
hogy a perlekedő felek a bíróságoknak
eljárását minél kevesebb idő és költség
veszteséggel igénybe vehessék.*"*)
103. De miután a bíróságoknak, hogy
ugy mondani szabad legyen, anyagiszervezete, ha az magában legtökéletesebb
is, esak akkor fog magas czéljának megfelelhetni, ha az alkalmas szellemi erök
által fog mozgásba hozatni; mellőzhet
len kellék a törvénykezés czéljának létesithetésére az, hogy a birósághoz, az
előfordulandó jogügyeknek elintézése
végett alkalmas egyének alkalmaztassanak, kik nélkül a legjobban szervezett
birósági alkotmány is, mintegy holt, és
czéljának meg nem felelő gépezet rnaradand. **)
104. S minthogy a peres feleknek
megnyugtatására szolgál, ha ügyök
több biróság által vizsgáltatik meg, az
állami főhatalom köréhez tartozik a
fokozatos bíróságokat, és különösen azt,
hogy hány (2 vagy 3) fokú bíróságok
legyenek, valamint azoknak egymáshozi
viszonyát meghatározni***). A birósági
tagoknak minőségéről, számáról, ellátásáról, függetlenségéről; a fokozatos bíróságoknak számáról s alárendeltségéről: L. értekezésemet a Sürgönynek
1865-ik szeptemberbó 8 ik és 10-ik
számaiban.
105. Miután a bíróságok kellőleg
szervezve, létesítve, s azoknak illetősége, az alsóbb bíróságoknak a felsőbbekhez! viszonya szabályozva van a
végre, hogy a biróságok előtti eljárásnál követendők iránt minden kétség
lehetőleg elhárittassék: szükséges a
*) Mohi: Eneyclopadie 99-ik §.2) 658. 1. Mittermaier: U. o. II. 18. 2.
**) Osterlóh: U. o. I. 49. 52. §.

polgári perrendtartás
szabályait megállapítani; mely működésnél irányadó
elvül tekintendő az,hogy a polgári perrendtartásnak szabályai elidegeníthető
jogokat tárgyaznak, hogy a polgári
perrendtartásnak is, valamint az egész
polgári törvénykezésnek, czélja a pontos, azaz: jogos, gyors és olcsó jogkiszolgáltatás; minélfogva a polgári perrendtartásnál csak oly eszközök és eljárási módok alkalmazandók, melyek az
emiitett czélnak elnyerésére alkalmasok
és szükségesek*)
106. Ha a polgári perrendtartás
czéljának elnyerésére több alkalmas
eszközök és módok mutatkoznak, akkor
az eszély (politika) dolga, azok közül
azt választani és alkalmazni, mely a
fenforgó körülmények szerint legczélszerübbnek látszik. Mellőzendők egyedül az oly eszközök és eljárási módok,
melyek a polgári törvén) kezés és perrendtartás czéljának elnyerésére alkalmatlanok, vagy talán azt egyenesen
akadályozók is.**)
107. Minthogy (1. a 98-ikpt.) a polgári törvénykezésnél az államnak is
előbb az enyhébb eszközöket és eljárási
módokat kell használnia, és csak akkor szabad a szigoruabbakhoz folyamodnia, ha amazok nem elegendők:
következik czélszerüsége az oly intézkedésnek, mely szerint, mielőtt a peres
felek a rendes bírósághoz folyamodnak,
s a pert megkezdjék, a vitás kérdésnek
elintézése per nélkül, egyeztetés utján,
békebirák, vagy a rendes birák által
megkísértessék. Azonban a peres feleket arra kötelezni, hogy mielőtt az illető
bíróságot a perbeli teendőkre felszólítják, a békebiróság, vagy a rendes biróság

*) Mohi: Eneyclopadie 99-ik §. 2. c. 659-ik lap;
#**) A németországi szövetségben három fokú
biróságok léteznek 1. Linde: U o. 64.77. §§. Bayer: Kautz: Politika 64-ik §. 397-ik lap; Bayer: U. o. 1.
U. o. 19. 1. Francziaországban csak két fokozatú bi- §. Mittermaier: U. o. I. 2. 1.
róságok vannak Frey: U. o. 41. 1.
**) Kautz: Politika, 382-ik lap.

tekintethetik (1. az 52. pt.). Ez szabályként áll, az olyaknál, kik jogaik védelinezésére megkívántató mind természet^ mind törvényes kellékekkel birnak.
De vannak az államban olyanok, kik
az ily kellékekkel ellátva nincsenek részint elmebeli hiány miatt, mint a kiskorúak, elmebetegek, részint a vagyon
feletti czélszerü intézkedhetés
hiánya
miatt, mit a pazarlók; és miután az államban, az ilyeknek és az azokkal közelebb jogviszonyban állóknak jogai is
biztositandók: czélszerüleg cselekszik az
állam, ha az olyaknak, kik maguk jogaikat fentartani czélszerüleg gyakorolni ne n képesek, jogai védelméről
általában, és különösen pernek esetében a biróság előtt gondoskodik, és közös védőül ilyeket érdeklő perekben az
állam- vagy köztiszti ügyész rendeltetik,
vagy minden egyes előforduló esetben az
illető hatóság által gondnok (Curator
ad actutn) neveztetik.*)
110. Vannak az állam tagjai között
oly jogviszonyok, melyeket, és az azokból származott jogokat és jogkötelezettségeket megvédeni s épségben fentartani, az államnak különös érdekében
fekszik. Ilyek a házastársak, a szülök és
gyermekek, gazda- és szolgaszemélyzet
közti jogviszonyok, melyeknek további
fentartását, vagy megszüntetését egyedül az ily viszonyokban élőkre bízni,
közvetlenül a házassági köteléknek
fontosságára, a gyermekeknek nevelésére és házi, családi rendre nézve, közvetve pedig az államra nézve káros
eredményű lehetne. Vannak továbbá
az államban közczélu intézetek, mint például: különféle jótékonysági, a köznevelés előmozdítására szolgáló intézetek,
miknek fentartása, rendeltetésűk szerinti működése, jogaiknak védelme az
U.o. államnak különös érdekében van. Nem

előtt a békés kiegyezkedést megkísértsék,— alig volna sikeres intézkedés. *)
108. Az államnak éideke is azt kívánván, hogy a valódi jogok biztosak
és háboritlanok legyenek, ez pedig bizonyosabban elérhető ott, hol a peres
jognak pontos kijelölése és a kellő bizonyítékoknak előhozatnia nem egyedül a peres feleknek Önkényére bizatik,
mert ezek a perlekedőknek önkényére
hagyatván, megtörténhetnék, miszerint
az olaki jog eltávozó legyen az anyagi
jogtól; nem fog tehát az állam jogtalanul s a polgári perrendtartás czéljával
ellenkezőleg cselekedni, ha a bíróságnak
a perek lefolyta közben, különösen a
felperes követelésének pontos mégha
tározásánál és az ennek igazolására
szolgálható bizonyítékok előadásánál
oly befolyást enged, miszerint a perlekedők közt fenlevő jogviszonyokkal
megegyezőleg mondathassák ki, váljon
a felek közt mi jogos, azaz: hogy a biróság részéről alakilag az nyilvánitassék jogosnak, mi anyagilag is az. Ily
eljárás mellett eleje vétethetik minden
további kétségnek, és isméti perpatvarra szolgálható oknak; a tapasztalás
azt tanúsítván, hogy, ha a perek nem
az anyagi jog, vagyis: nem a perlekedők közt valódilag fenálló jog viszonyok,
és az érvényben levő anyagi törvények
szerint döntetnek el, ez uj perre szokott
okot s alkalmat nyújtani.**)
109. Midőn valakinek joga megtagadtatik, az illető joggal bírónak önkényétől függ jogának védelme végett a
bírósághoz folyamodni és annak tevékenységét igénybe venni, s ily folyamodás nélkül a magán elidegeníthető
jogoknak körébe a biróság részéről hivatalból avatkozni, sértő tolakodásnak

J
-') Kautz: Politika, 64-iklap; Mittermaier:
I. 6. 163. köv. II. 25. lap; Dresch: NR. 91. §. 2.
*) Schuster: U. o. 44-ik lap; Linde:
**) Linde: U. o. 143. 164. köv. §§. Bayer-. U. o.
1
§ Bayer: U. o. 34. 60. 2.
34. lap; Dresch: U. o. 93. §. IV.

U. o. 114.

tagadhatni meg tehát az államnak abbeli jogát, miszerint az emiitett és hasonló jogviszonyoknak és intézeteknek
védelmére, a mennyiben az ő érdeke is
fenforog, czélszerlileg intézkedhessél^
és a kétségbevont jogoknak védelme
ne egyedül a perlekedő magános feleknek önkényére hagyassék; hanem a
közérdekűek védelme tekintetéből a
perben résztveendő közvédö, állam- v.
tiszti ügyész, rendeltessék.*)
111. A 106-ik ptban van inegemlitve ama főszabály, mely szerint, ha a
polgári törvénykezés czéljának elnyerhetésére több eszközök és eljárási módok
mutatkoznak, ezek közül az államban
azt kell választani, mely az emiitett
czélnak jobban megfelel. A polgári törvénykezés szabályozásánál mindenek*) Mohi: U. o. 33-ik §. 2) 249-ik lap.

előtt figyelembe veendők az oly eljárási módok, melyeknek el- vagy nem
fogadásától az egész polgári törvénykezésnek szerkezete f ü g g , és melyek
ebben lényeges különbséget okozhatnak.
Ily eljárási módok az egyes vagy testületi biróság előtti (Einzeln- oder Collegial-Gerichte), a tárgyaló vagy kutató
(Verhandlungs- oder Untersuehungsmaxime) elv szerint, a szó vagy Írásbeli, a nyilvános vagy titkos eljárás,
melyekben a polgári törvénykezés szabályozásánál egymástól eltérő intézkedéseket igényelhetnek, mindenekelőtt
tehát megállapítandó az, váljon az emiitett eljárási módok közül, melyik fogadtatik el a polgári perrendtartásnál,
illetőleg törvénykezésnél alapul és
irányadóul.
(Folytatása következik.)

Élet- ós becsületdij.
(**) Azon korban, mely az előbbi
időkből ránk maradott törvények átalakításához s a jelen szükségleteinek
megfelelő rendszeres törvénykönyv szerkesztéséhez utat nyitott: időszerűnek
látjuk oly kérdésekről emlékezni, melyekre törvényeink léteznek ugyan, de
a mai felfogásnak meg nem felelők;
melyekkel ennélfogva -egy új polgári
törvénykönyvben nem örömest találkoznánk.
Bizonyos dijakat értünk, melyeket
a törvény birságul rendel fizetni az elrabolt életért vagy megsértett becsületért, A „Jogtudományi Közlöny" programmjának vélünk eleget tenni, ha a
codificationalis előkészületekhez egy
csekély adalékkal járulunk azon szempontok kimutatásával, melyekből ez
avult intézmények meg- és illetőleg elítélendők.

Egyike ez intézményeknek a vérdij.
A természet, mely az embernek mindenben tanitója volt, törvényeit mindenkor a legegyszerűbb alapokra fekteti s mindenre egyiránt kiterjeszti, a
nélkül,hogy azoktól eltérést valaha valakinek engedne. A természetezen elvét
követve, a törvényhozásnak is abban
áll legfontosabb feladata, hogy a társadalmi viszonyokat szabályozó törvényekben, mennyire csak lehetséges,
egyszerűségre törekedjék, a jogszolgáltatást lehető legtágasabb, legátalánosabb alapokra fektesse, azt a társadalom
minden osztályaira egyiránt kiterjeszsze, végre a törvényeket a haladó korszellemmel illő arányba hozza.
Az emberi nem fejlődésének s a népek művelődési történetének szemlélete
azon tapasztalásra vezet, hogy a mily
arányban haladnak a népek a müveit-

ség fele, ép oly arányban térnek el
hovatovább a kasztok különbségeitől;
s a mily arányban ritkulnak az előjogok, azon arányban lesznek mindinkább
egyszerűk és átalánosak a törvények.
Tapasztaljuk egyszersmind azt is, hogy
a korszellem haladtával a törvényben
foglalt, de elavult intézmények ujak
kai, a haladásnak megfelelőkkel cseréltetnek fel,
A magyar törvények utóbbi lényeges módositásukat az 1848. évi országgyűlésen nyerték, a midőn a jogegyenlőség elve törvényesen kimondatott.
Azonban az idő és körülmények valamint a rendszeres törvénykönyv kidolgozására, ugy a jogegyenlőségnek minden iránybani keresztülvitelére sem
engedtek alkalmat. A jogegyenlőség
mellett tehát fennmaradt tovább is a
vérdíj, vagyis azon birság, melylyel a
gyilkos, a megölt személy dija fejében,
a családnak tartozik.
A társadalmi viszonyok mostani
századunkban magasabb álláspontról
itélendők meg; a család kötelékei szentebbek, mintsemhogy egy tagnak azokból bűnös kezek általi kiragadtatásaért
odaitélt vérdij az életben maradiaknak
kárpótlásul szolgálhatna. Pénz, a drága
rokonvérért, a gyilkos kezéből!
Nem kell túlzott gyöngédséggel
birni, hogy visszariadjon valaki ily szomorú cserébe nyert pénztől. Törvényeinknek ez intézménye azon korban
nyert léteit, mely a művelődés fejlődése
által rég tulszárnyaltatott, s ránk mint
annak szomorú hagyománya maradt.
A mi pedig e régi intézményben a
legidőszerütlenebb: az, hogy a vérdij bizonyos osztályokhoz képest különböző.
Az államgazdászat szerint minden
egyes ember mint ilyen, birhat ugyan
az államra nézve bizonyos anyagi értékkel ; de hogy ezen érték egy bizonyos árlejtés szerint, — a mint t. i. valaki

egy vagy más osztályhoz tartozik, különböző magasságban lenne megállapítandó: erre csak a rabszolgavásárokon találhatnánk analóg esetet, hol az
embernek minden jogi fogalommal ellenkezőleg, bizonyos piaczi ára van.
A jelenlegi jogfogalmak szerint a
bűntény ugyanaz marad, akár egy szegényes kunyhó, akár gazdag paloták
lakói ellen követtetett el.
A Verbőczy hármas tkönyvében a
mágnásokra nézve 400, s a köznemesekre nézve 200 fttal (I: 2. 93.), az egyháznagyokra nézve 400 fttal (II: 40.),
a szlavonokra nézve 100, az erdélyiekre
nézve 66 fttal (III: 3.), a székelyekre
nézve 25 fttal (III: 4.), végre a jobbágyokra nézve 40 fttal (III: 26.) megszabott vérdijak oly megkülönböztetések, melyek az emiitett jogegy'enlőségi
elvekkel,—közelebbről pedig az orszb.
szabályok azon félremagyarázhatlan elvével, melynélfogva a „nemesek és nemnemesek által elkövetett büntettek büntetésmódjának, nemének és mértékének
meghatározása tekintetében, a nemes és
nemnemes közt többé különbség nem
lehet" (III: 2. § ) : homlokegyenest ellenkeznek.
Másik a becsületsértésí díj.
A jelen társadalmi viszonyokkal
épen meg nem férők, és a legkárosabb
következmény üek a becsületsértés iránti
perek fölötti törvényeinkben foglalt
intézmények.
Sokkal nemesebb, drágább valami
a becsület, semhogy azt akár egy hátralevő házbérrel, akár egy hitelbe vett
öltöny árával párhuzamba vonva, csak
ugy magánper utján kellene kerestetni.
A törvénynek feladata az levén,
hogy az illető félnek sértett jogát orvosolja s történt kárát helyrepótolja: ezen
czélját magánper utján elérheti, ha
anyagi érdekek forognak szóban, mert
a kimutatott kárt ugyanazon értékben

megtéríttetni rendelheti; de lássuk,
hogy kárpótolja törvényünk a becsületükben sértett feleket.
Verböczy Hármas tkönyve II: 72,
czim l . § . az 1635:' 89., 1649:94., 1655:
108., 1723: 57. tcz. 4. §-sa a magánper
utján becsületsértéssel vádoltat 100 ft.
birság fizetésében marasztalja. A minősített rágalmak pedig, melyek az országgyűlés helyén vagy országgyűlési
tagok ellen irányozvák (1723: 7.), vagy
melynélfogva valaki a nemest becstelennek vagy nemnemesnek nevezi (II:
36.), vagy másnak nemességét tagadja
(II: 23.), kizárólag a sértett fél részére
esendő 200 ftnyi birsággal büntettetnek.
Ezen intézmény szembetűnő ellenmondást foglal magában; mert magánperben büntetésnek nincs helye, az itt
felsorolt törvényczikkekben meghatározott pénzbírság tehát vagy nem büntetésnek, hanem kárpótlásnak tekint*
hető, vagy pedig ha valóban büntetés,
akkornemmagánper utján Ítélendő meg.
A birságnak a felsorolt törvényekben foglalt megkülönböztetések szerinti
fokozata is csak nehezen férne meg a
jogegyenlőségi elvekkel. Még természetesebb e törvényeknek a mai korbani
tarthatlansága, ha meggondoljuk, hogy
a becsületében sértett egyén a birságnak odaítélése által magát kielégítettnek nem tekintheti; mert itt anyagi
kár, bizonyos kulcs szerint, vagy szakértők által szemle utján meghatározható, fenn nem forog. A becsületsértő

a sértett félnek azon legdrágább kincsét rabolta el, melyet pénzen soha
többé vissza nem szerezhet. A becsületsértés hordereje kiszámithatlan, következményei váratlanok. Nem ritkán egy
csapással rontja le a sértettnek egész
társadalmi állását, kirekeszti minden
eddig szokott köreiből, megingatja a
bizalmat, semmivé teszi a tiszteletet,
egy szóval szerencsétlenné teheti a sértettet.
Hogy ily hatású cselekmény súlyosabb beszámítást érdemel, s magasabb
álláspontról tekintve, törvényeink sem
a jogút, sem a büntetés által kellő elégtételt nem nyújtanak: felesleges bizonyítanunk.
A nemesebb érzésű, jobb osztályú
egyéniség, — miután a neki megítélendő 100 ftban elégtételt nem láthat,
— máskép pedig a törvény által a
megsértett becsületért épen nem kárpótoltatik, — szinte kényszeritve látja
magát mint szent ügyének saját birája,
egy a közvélemény által lovagiasnak
tartott, de a törvényben tiltott módon
segíteni baján, mit a törvény a becsületsértés iránti elégséges intézmények
által legtöbb esetben elhárithatna.
Mindezek után remélhető, hogy a
legközelebbi codificatió az ilyen cselekmények fenyítő eljárásait a magánperút alul kiveendi, s vagy a büntető-,
vagy külön e végre alakítandó becsíiletbiróságok (Ehrengerichte) illetőségéhez utasitandja.

Poroszország statistikai vázlata.
( B —y.) A balvégzetű ausztriai-porosz
háború, mely nemcsak annyi vér-és vagyonáld ozatba került, hanem a birodalom hatalmi állását is nem csekély mérvben megingatta, egy, most még határozottan el nem
dönthető kérdéskép áll előttünk: váljon mi

okozhatá az ép oly nagy, mint gyors győzelmet, oly állam felett, mely mind területére nézve nagyobb, mind lakosai számára
nézve tulnyomólag népesebb, a győzőnél.
Kimerítő feleletet e kérdésre egykor a história adand; mi ezúttal statistikailag akar-

juk t. olvasóinkat tájékozni azon állam
ismeretében, mely nemcsak Ausztriának,
hanem az európai sajtónak s a világtörténetnek is annyi munkát adott, tájékozni
azon statistikai állapot szerint, mely az emlékezetes háborút közvetlenül megelőzte.

legbájosabb vidékeihez tartozik. Poroszország hegységei részint a Kárpátok kifutványai (délkeleti Sléziában), részint pedig az
északi német hegység rendszeréhez (Sudét,
óriás, iserféle, thüringeni erdő, Harzhegység, héthegység, paderborni- és lothringeni
fensik stb.) tartoznak, de átalában csak közép vagy kis hegységek, a legmagasabb
Poroszország területe néhány kisebb csúcsúk az u. n. hócsucs csak 5176 lábnyira
attól elválasztott darabokon kivül két fő- emelkedvén.
részből áll, melyek közül a nagyobbik (keA 115. 625 folyó mérföldnyi hosszúságban
leti) rész keleten orosz birodalom-, Len- elterülő tengerpartot a keleti s csak egy jegyelhon- és Galicziával, délen ausztriai lentéktelen részét (a Jahde vidékét) az
Slézia-, Morvaország-, Csehhon-, a szász északi tenger mossa. Fövenyes sik termékirályság-, s a szász-altenburgi, reuszi, szeténél fogva csak kevés jó kikötővel dischwarzburg-sondershauseni, szász-coburg- csekszik, de az ott találtatok között 13
gothai, meiningeni és weimari tartományok- nagyobb hajóknak is hozzáférhető. A tengerkal, nyugaton Hessen választó-fejedelemség, öblök rövideden a következők: a danzigi az
Hannovera királyság, Anhalt-Bernburg és 5 mfldnyi hosszú és 1 % — 2 mfldnyi széles
Braunschweig herczegségekkel, északon putzigi Wiek-kel; az Usedom és Wolliii
Mecklenburggal s a keleti tengerrel hatá- szigetek által képezett pommerániai; a rüros. Ezen rész az északi szélesség 49° 7' geni és greifswaldi; R-igen szigetének 6
egész az 55° 52'-ig és a keleti hosszúság kisebb öble; a grabowi, barthi, bodstedti és
27° 37' egész a 40° 31'-ig terjedvén 4227., 7 saali öblök. A tavak részint tengerpartiak,
• mfldet foglal magában. A kisebbik (nyu- melyek a tengerrel összeköttetésben állnak,
gati) rész északon Németalföld és Hanno- de édes vizet tartalmaznak, részint bentavak
verától, keleten Hannovera, mindkét Lippe, s mindössze 123.85 • mfldnyi területtel
Kurhessen, Braunschweig, Waldeck, Hessen birnak s igy az egész ország területének 2. ,
nagyhgség és Nassautól, délkeleten a hom- 0 0 -át teszik; ebből esik Poroszországra 71.,,,
burgi Meisenheiin nevü uradalom, az olden- Pommerániára 32. 58 , Brandenburgra 10. 68 ,
burgi Birkenfeld-fejedelemség és a bajor Posenra 5. 08 , Sléziára 3- 60 , Szászországra
Pfalztól, délen Francziaországtól, végre 0. 6 ,, a Rajnamellékre 0. l 2 , Westphaliára 0.(,3,
nyugaton Németalföld, Belgium és Luxem- • mfld. A 3 legnagyobb tengerparti tó : a
burgtól határoltatik, az északi szélesség 49° kuri Haff 29. 27 • mfld, a fris Haff 15. l6 •
8' egész az 52° 30'-ig, és a keleti hosszúság mfldnyi s a stettini vagy pommerániai Haff
23° 35' egész a 27 ü 4'-ig terjed, mindössze 15.83 • mfldnyi területtel; a kisebb tenger855. , 0 Q mfldnyi területtel. A porosz állam- parti tavak valamennyien Pommerániában
testtől elvált kisebb darabok mindössze 64._,3 vannak. Bentavak igen nagyszámmal for• mfldnyi területtel. Az egész porosz állam dulnak elő s majdnem kirekesztőleg a moterülete ennélfogva 5 1 2 2 97 • mfkl s nagy- narchia keleti felében. Több mint 300 holdságára nézve az európai államok sorában a 9. nyi területtel biró tó 390 számláltatik,
helyen áll, nálánál nagyobbak levén az orosz- melyek közül 173 Poroszországra, 131 Branbirodalom, Svéd-Norvégország, Ausztria, denburgra, 52 Pommerániára, 27 Posenra,
Francziaország, török birodalom, Spanyol- 6 Szászországra s 1 a Rajnamellékre esik.
ország, Anglia és Olaszhon. Körülbelül A folyóvizeket illetőleg említendő, miszerint
4
/ 5 -része (Poroszország, Pommeránia, Bran- Poroszországnak 78 hajózható és tutajozdenburg, Posen, valamint Slézia, Szászor- ható, 57 csak tutajozható folyója és 30 haszág, Westphalen s a Rajnamellék északi józható vagy tutajozható csatornája van.
vidékei) sík föld, mig %-rész (az utóbb ne- A folyók közül tiz a porosz területen
vezett tartományok déli vidékei) hegyes. több mint 30 mérföldnyi uton tutajok
A keleti rész nagyobbára egyformaságot vagy hajókkal megjárható. A főfolyamok
mutat, ellenben a nyugati rész (különösen a keletről nyugat felé a következők: ti MéRajnavidék) Némethon legregényesebb s rnél (Niemen), mely mint hajózható folyam

jön át Schmallenigkennél Oroszországból
s t ö b b mellékfolyóval megbővülve 115
mfldnyi hosszú folyása után, miből Poroszországra 14. 5 esik, 2 főágban a kuri Haffba
szakad; a Visztula
eleintén csak porosz
felső Sléziának határát képezvén, orosz Lengyelországba lép át, honnan több mellékfolyó felvétele után Thorn fölött ismét porosz területre átcsapván, két főágra oszolva
a fris Haffba s a danzigi öbölbe szakad; az
Odera majdnem kirekesztőleg porosz folyó,
miután az ausztriai Sléziában levő felső folyása igen jelentéktelen, már Ratibornál
hajózhatóvá válik és számtalan mellékfolyó
vizével megbővülve a stettini Haffba ömlik ; az Elba csak kétszer folyik porosz területen, de a statistikailag fontos torkolata
Hannoverában van; a Weser csak jelentéktelen kis részben tartozik Poroszországhoz ;
végre a Rajna
nyugoti Poroszországnak
regényes főfolyama ugyan, de sem forrása
sem torkolata nem tartozik hozzá. Fontos
statistikai mozzanatot képeznek a folyókat
egybekötő, összesen mintegy 43 folyómérföldnyi hosszú, hajózható csatornák, miután
ezeknek létesítése arra mutat, miszerint
nemcsak a természet hagyta hézagok kipótlásáról, hanem egyszersmind a meglevő természetes vizerek megfelelőbb módoni hasznosításáról gondoskodva van. — Mocsárok,
lápok és ingovány ok leginkább a keleti tartományokban találtatnak, de a lecsapolások
folytán mindinkább kevesbittetnek s termőfölddé átalakíttatnak; terjedelmük miatt
említendők az 1 '/ 4 mérföldnyi hosszú s 1
mfldnyi széles krakelanki, a tilsiti, s a 3
mfldnyi hosszú s 1 mfldnyi széles labiai turfatérek (Poroszországban), az 5 mfldnyi
hosszú s 1 mfldnyi széles lebai zsombláp
(Pommerániában), a 7 mfldnyi hosszú s 1 %
mfldnyi széles u. n. Havelluch, a 6 mfldnyi
hosszú s % mfldnyi széles Rhinluch s a
Spree-erdő (Brandenburgban), a 6 —7 mfldnyi hosszú s % mfldnyi széles halberstadti
zsombláp (Szászországban) stb. — Ásványvizekben a birodalom hegyes vidékei meglehetősen gazdagok; említésre méltók: a
warmbrunni és landecki kénforrások, aflinsbergí, salzbrunni, altwasseri, charlottenbrunni és reinerzi gyógyforrások; a l u g a n y földes kudowai vasforrás, az elmení, köseni,
arterni sósforrások, a langensalzai és tennstadti savanyuvizek és kénforrások, a kreuz-

nachi, morslebeni, ascnerslebeni, oeynhauseni, greifswaldi és kolbergi sós és savanyu
vizek; a pauseni,thureni,ottlani,naumburgi,
rybniki, grübeni ásványvizek, s az imnaui
kesersótartalmu savanyu vizek.
Az éghajlat mérsékelt s meglehetősen
egyforma, mivel a különböző geograghiai
fekvés által föltételezett különbségek nagyobbára egyéb viszonyok által kiegyenlittetnek, névszerint azáltal, hogy a déli részekben nagyobb földemelkedettségek léteznek, ellenben északon a hideget és meleget
a tengeri lég mérsékli. Legnagyobb különbség a nyugati és keleti részek közt találtatik. A Raj na vidékekben a középhévmérsék
+ 7.5 fok, a keleti porosz tavak vidékében
pedig nem egészen + 5°; szintúgy a téli
középmérsék itt — 3.5 fokra sülyed, mig
amott -f- 1.5 fokot tesz. A középhévmérsékleti viszonyok felől a különböző időjárási
(meteorologiai) állomásokon tiz éven át
(1848—1858) szerzett tapasztalatok szerint
-f- Reaumur fokokban következő eredményekre jutottak:
Ratibor . . .
Memel . . .
5.12
Königsberg .
. 5.45 Erfurt . . . . 6.58
Münster , . .
Danzig . . .
Ivöslin . .
Trier . . . .
Aachen . . . . 7.77
Stettin . . .
Berlin . . .
Köln
. . . .
. 6.76
. 6 . i i Sigmaringen
Boroszló . . .
6.13
A legnagyobb hőség körülbelül 28°, a
legnagyobb hideg majdnem szintannyi (sőt
1850. évben Posenben 29. 2 fok tapasztaltatott) ugy, hogy a kettő közti különbség
mintegy 58°. A z évi esőzés mennyisége délnyugatról északkelet felé fogy, az égi háborúk száma s a szelek hatálya ugyanazon
irányban, de az utóbbi sok kivétellel. A
föld minősége átalán véve nem mondható
igen kedvezőnek, mivel a folyamiapályokat
és patakokat kivéve, nagyobbára csak középminőségü, egyedül a közönséges mezei
termékekre alkalmas, vagy futó homok, mely
csak silány s kevés tápanyagot igénylő
növényeket képes előteremteni. A hegyes
vidékek majdnem kivétel nélkül csekély
termékenységgel birnak. B ő termőföld nagyobb kiterjedésben találtatik a Memel és
Visztula folyók mentében, a Netze és Warthe lapályain, az Odera balpart néhány vidékein, itt-ott az Elba folyam mellett s a
Rajna balparti sikságban északnyugati ré-

szének kivételével. Nagyobbára meddő sziklaföld van a sléziai, sauerlandi s hundsrücki
hegyeken s az Eichsfeldben. Homokfölddel
a fentemiitett parti tavakat a tengertől elválasztó hosszú földnyelvek, u. n. Nehrun-

gok, s a keleti tengerpart nagyobb része,
továbbá a déli kelet-porosz s a porosz-pommerániai sikhát, a sléziai-lengyel sikhát s a
Spree-erdőtől északra eső föld egész a Havelig. (Folytatjuk.)

Jogirodalom.
11. Nemzetgazdaságunk
és a
vámpolitika.
A magy. tud. akadémia
által
koszorúzott
pályamunka.
Irta Kautz Gyula. Pest, Heckenast Gusztáv 1866. 8. VII. 679. Ára 4 f t .
(Vége.)
I I I . Kifejti szerző, hogy mily módon 8
elvek szerint állapitható meg legezélszerüebben hazánk s Ausztria között a közbenső
vámpolitikai viszony. Dessewífv szavaira
utalván, hogy védvám részünkön az osztrák
tartományok ellen, és védvám az osztrák
tartományok részén mi ellenünk, egyforma
nagyságú képtelenségek:—feltünteti, hogy
csak a lényegileg szabad és vámmentes közbenső forgalom alapján fejlődhetnek ki a
monarchia minden e g y e s alkatrészének erőforrásai igazán természetes és sikeres módon, jelesül olykép, hogy mindegyik a neki
sajátszerű irányban s termelési ágakban a
lehető legmagasabb virágzási polczra emelkedhetik. (574. 1.). Magyarország és Ausztria között — szerző szerint (576. 1.) tulajdonképeni vámsorompók, közbenső vámvonalok nem létezhetnek; a teljes kereskedési
szabadságot lehetségesitő vámegységi
rendszernek, közjogi állásunk s helyzetünk igényei szerinti életbeléptetése^azon megoldási
mód, közbenső vámpolitikai feladatunkkal
szemben, melyet egyelőre s addig,mig Ausztriávali kapcsolatunk fennáll, a leghelyesbnek és legczélszerübbnek, tehát leggyakorlatiabbnak is nevezhetünk.
IV. D e nemcsak hazánk anyagi érdekei
védője a tudós szerző, az összbirodalom is
hathatós szószólóra talált benne; tüzetesen
kimutatja t. i. (590 — 616. 1.), hogy az
osztrák monarchiának átalános és annak
német örökös tartományai összességének
különös érdeke azt követeli, hogy a biirodalmi vámpolitika a szabadkereskedési
rendszerhez már jelenleg is határozottan

közeledjék s a védvámok megszüntetésére
irányuljon.
V . Elemzi még szerző azon előfeltételeket, melyek a birodalomban a szabadkereskedési rendszerhez való áttérésnél szem előtt
tartandók és tárgyalja az osztrák birodalomnak a külföld irányában ezutáni vámpolitikai állását és feladatát. A ki a dus anyag
sokoldalú feldolgozását fontolóra veszi, elismerendi szerzővel (658.1.), hogy az előadott
vámpolitikai rendszer megfelel főelvének,
minden jogos érdeket, minden méltányos
tekintetet számba vévén. — A függelék
szóba hozván még az ujabb vámügyi intézkedéseket és kereskedelmi szerződéseket, a
negyedik részben megkezdett európai s különösen német s ausztriai vámkérdés fejlődési történetét a legújabb időkig elkíséri.
A gyakorlati nemzetgazdaság és a
nemzetközi kereskedelmi politika nagyfontosságú kérdése, a legújabb időben, megoldásának egy uj stadiumába lépett. Mint az
államtudományok sok kérdését az élet levonta az elmélet megközelithetlen polczáról
s merev szögletességéből kivetkőztetve siettette a megoldást. A legújabb időben kötött
kereskedelmi szerződések kivétel nélkül a
kereskedelmi szabadság elvén alapulnak,
mely a vámpolitikában észszerű haladást
követel és valamennyi művelt állam köré
egy ujabb köteléket fűz. Ily körülmények
között méltán különös jelenség az, hogy az
irodalomban épen legújabb időben a védvámot sürg.ető irány kezd lábra kapni, mely a
nemzetek szabad közlekedése nagy elvét
elveti s átalán azon van, hogy a tudományt
saját elveihez téritse és az életet saját követelményei szerint rendezze. E jelenség
azonban a mily különös az első pillantásra,
oly természetes érettebb megfontolás után*
A védvám elmélete hosszú évek során kemény fegyverekkel ostromoltatott, ugy hogy
alig akadt itt-ott e g y - e g y roskadozó táma-

sza.A szabadkereskedők voltak a győztesek
irodalomban s életben, s követeléseikben
már-már nem ismertek határt. Természetes
tehát a visszahatás, mely a szabadkereskedelmi ár ellenében képződött; midőn tehát
a szellemdus amerikai iró Carey művében
(Principes of Social Science) a szabadkereskedés ellen határozottan kikelt, a védvám
elnémult sürgetői ujabban fel-felbukkantak.
Ezen mindenesetre figyelemreméltó körülmények között kétszeres érdekkel bir
Kautz műve, mely feladatául tűzte a nemzetközi politika nagy kérdéseit, tekintettel egy
adott államra és szem elől nem tévesztve
az ezekkel összefüggő műveltségi érdekeket
érett vizsgálódás tárgyává tenni. A tudomány egyaránt köszönettel tartozik K. urnák, mint az élet, mert a jeles szerző épen
ugy figyel az elmélet követeléseire, mint az
élet intő szavára. Ez teszi e művet a külföldre nézve is jelentőssé, mert azon kérdéssel, melyet Kautz oly beható módon tárgyal,
minden államnak meg kell küzdenie. Ezen
körülmény nagy olvasókört biztositana a
műnek külföldön is, ha jó fordítás által élvezhetővé tétetnék a nem magyar közönségnek is.
Hazánkra s az osztrák örökös tartományokra nézve egyenlően nagyfontosságuvá
teszi e művet még azon körülmény, hogy a
fennforgó nagy közjogi kérdések megoldását hathatósan előkészíti. „Szükséges", —
mondja szerző s ezen követelménye megvalósításában hathatósan közre fog járulni munkája által — „szükséges, hogy a
monarchia népei és tartományai azon megismerésre jussanak, hogy nagyban és egészben véve természetes és szükséges, azaz ki
nem egyenlíthető érdekellentét közöttük nem
létez, sőt az egyik résznek jóléte s felvirágzása a másik jóléte és felvirágzásától föltételeztetik; — ott pedig és annyiban, a hol
és a mennyiben érdeksurlódások előfordulnának, önön mindnyájunk legfőbb érdekében fekszik kölcsönös engedmény, viszonos
méltányosság, ha szükséges, áldozathozás
által mindazt eltávolítani, a mi a súrlódás
állandósulása vagy elmérgesedésére vezethetne." (573. 1.)

lékezik arról, hogy az utóbb lefolyt másfél évtized alatt a magyar literatura régi
s ujabb kapacitások tollából oly sok s
jeles dolgozatot hozott ez irányban elő,
hogy nincs okunk e korszakra pirulva pillantani vagy magunkat e fontos tudományi tér elhanyagolása miatt vádolni. Elmondja továbbá, hogy egy b.Eötvös, „ X I X .
század uralkodói eszméi" czimü müvében,
egy LónyaiMenyhért, „Közügyekről" czimü
nemzetgazdasági tanulmányai is egyéb értekezéseiben, egy Trefort, Korlzmics, Csengery, Érkövy, Galgóczy, Hollán, Ivánka,
Zichy Nándor, Jánosi, Reviczky, Weninger,
Pesti, Falk Miksa, Jelűnek Mór, Volni József és sok mások publicistikai irányú czikkeikben, Karvasy Ágost ujabb pályanyertes
nemzetgazgasági kézikönyvében, Kőnek
egyetemi tanár statistikájában,Kovács Lajos
„Kísérlet a birodalom rendezésére" czimü
politikai irányú röpiratában, Keleti Károly
hírlapi s egyéb értekezéseiben, Szathmáry
„Alföld s Fiume" czimü munkájában, még
több egyéb irodalmi termékekben, melyek
az utóbbi évek folyamában megjelentek, valamint a gazdasági lapok, a kereskedelmi s
iparkamarák jelentéseiben, meg különféle
szakegyesületeink által kidolgozott emlékiratokban — oly gazdag anyaga van lerakva
az alapos tanulmány és gyakorlati szakismeretnek, hogy e tekintetben a birodalom
bármely népfajával az összehasonlítást bátran kiállhatjuk — a nemzetgazdaság tudomány tekintetében okvetlenül valamennyi
felett s előtt állunk. Megelégedéssel olvashatja minden magyar ember e büszke önvallomást. A nép műveltsége azonban nemcsak
a szellemi élet termékei után, hanem azok
száma szerint is méretik, kik e szellemi termékeket elsajátítják s személyiségük tényezőjévé változtatják. Azért kívánunk számos
olvasót és tanulmányozót K. művének, hogy
e tekintetben is elmondhassuk e büszke
szavakat: nincs okunk a lefolyt korszakra
pirulva pillantani s a birodalom bármely
népfajával az Összehasonlítást bátran kiállhatjuk.

Nem tehetjük le tollúnkat, mielőtt a kiadó urnák köszönetet nem szavazunk a
Szerző egy helyütt (520. 1.) megem- I mű csinos kiállításáért.

K ü l ö n
— (Császári rendelet 1866. aug. 19-röl,) a
nyomtatványok, (keresztkötés-küldemények)
áru-próbák s mustrákérti postabér mérséklésére vonatkozólag ; érvényes az egész birodalomra. A nyomtatványok (keresztkötésküldemények,) áru-próbák s mustráknak a
levélpostávali szétküldésknek lehetőleg könnyítése végett, 1865. nov. 21-én kelt rendeletem 4. pontjának megváltoztatása mellett,
a belső közlekedés részérei postabér mérséklése iránt, m. évi sept. 20-ki nyiltparancsom alapján rendelem, a mint következik :
Nyomtatvány ok (keresztkötés-küldemények)
áru-próbák- s mustrákért, a levélpostávali
szétküldésnél, a belföldön f. évi oct, 1-től
kezdve, 2% vám latjától a 2 ujkrnyi mérsékleti postabér fizetendő, ha azok a föladásnál bérmentesittetnek, s szabályszerű
minőségűek. Azonban azoknak nem szabad
a 15 vám latnyi súlyt tulhaladniok. Az árupróbák- s mustrákhoz jövőre semmi levelet
sem szabad hozzáragasztani, vagy csatolni.
Kereskedelmi ministeremre hagyatik annak
meghatározása, hogy az emiitett küldeményeknek melyik minőségét kelljen szabályszerűnek tekinteni. Oly nyomtatványok, áru
próbák s mustrák, melyek a 15 vám-latnyi
súlyt túlhaladják, a levélpostávali elszállitás
végett nem lesznek elfogadandók, s ha azok
levélgyüjtési szekrényekbe tétetnének be, s
ha a föladó a postahivatal előtt ismeretes,
annak visszaszolgáltatandók, máskülönben
pedig a szekérpostával rendeltetési helyükre
küldendők. Az utóbbi esetben az azokon lévő
bárczák a szekérpostabér fölszámitásánál
tekintetbe nem veendők. Schönbrunn, augusztus 19. 1866. Ferencz József, s. k.Belcredi, s. k, Wüllerstorff, s. k. Legfelsőbb
rendeletre: Lovag Meyer Bernát, s. k.

f é l é k .

a jogtani pálya bevégzésével (absolutorium)
s a birói államvizsgálat jó sikerreli letételét
tanusitó bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat az alólirtnál bemutassák, mi
czélból a m. kir. helytartótanács épületében
mindennap a délelőtti órákban jelentkezhetnek. Kelt Budán, sep. 27-én 1865. Dr Palló
Sándor, m. k. helyt, tanácsi tanácsos, mint
az államtudományi államvizsgálati bizottmány elnöke.
= (Oroszország kereskedése
Tatárországban 1864-ik évben.) Az urgai orosz konzul
a kézműipari és kereskedelmi osztálynak a
következő adatokat közié az Jé-'orosz kereskedelmi forgalomról Tatárországban 1864-ik
évben.
Az orosz kereskedés összes forgalma
Tatár országban ezen évben 600,000 rubelre
rúgott és az 1863-ik év forgalmát 360,000
rubellel fölülmulta. Azonkívül a jenisei kormánykerületből egy karaván érkezett főkép
kidolgozott bőrök, és szőrökkel, melyek
értékéről azonban nincs közelebbi tudomásunk. Ezen számból (600,000) az ononi és
arguni vidékekbe be-, innen pedig kivitetett
250,000 rubelnyi érték. A kereskedelem
ezen uton 1864-ik évben kezdődött, ámbár
egy kis karaván már 1863-ban közeledett
Khotun határáig. A kereskedéssel kozákok
foglaíkodnak az orosz-chinai határon a menseni őrségtől egész az Arguna folyam torkolatáig felállítva levő túlsó baikali kozákezred második lovasdandárából. Az 1863-ik
év folyamában ononi és arguni kereskedők
több izben voltak karavánjaikkal Dolonnoórban, a chinaiak és tatárok egy igen nevezetes kereskedőhelyén, sőt a Zydek khánjának területén is az úgynevezett uluszákban,
azaz vándorsátrakban, kereskedtek. Ott
— (Az államtudományi
államvizsgálati különféle orosz árukat, lovakat és barmokat
bizottmány) alólirt elnöksége részéről ezen- adtak el, hoztak pedig onnan theát, chinai
nel közhírré tétetik, miszerint eme vizsgák selyem-, félselyem- és pamutszöveteket, jéga nemzetgazdászatból, pénzügyi tudomány- czukrot, dohányt, sót, öntött vas- és faedéból és birodalmi, — illetőleg magyarhoni nyeket s több effélét, mind oly tárgyak,
statisztikából az 186 6 /- 7 iki tanévre folyó évi melyek a túlsó baikali vidék mindennapi
october 3-án megindittatván, rendesen szer- szükségleteire nélkülözhetlenek.
dán délutáni órákban a m. kir. egyetem épüA mi arguni és ononi vidékünk kereskeletében nyilvánosan fognak megtartatni. A z dése Tatárországgal — igy folytatja az
érdekeltek tehát felhivatnak, miként ebbeli, orosz tudósító — igen nagy mérvben látaz egyetemi leczkeköny vvel (index), továbbá szik fejlődni. Az ononi lakók, természetük-

nél fogva a kereskedésre hajlók és igen vállalkozók lévén , nem csak saját vidéküket,
hanem egyszersmind a nertsinszkit, sőt az
Amur-vidékeknek egyrészét is látandják el
theával és mindennemű chinai árukkal, melyeket Kjachtából kapnak. Ha az ő baromtenyésztésük kisebbedik, akkor a Selenga
és Orchon folyók vidéken orosz árukért
marhát vásárolhatnak, s azt eladás végett
Dolonnoórba hajthatják. Kereskedelmünk
nagyobb fejlődése folytán Dolonnoórban a
marhát és árukat ezüstért eladhatják s ezen
megint Urgában theát és mindennemű chinai árakat bevásárolhatnak, mely czikkek
ott felényivel olcsóbbak mint Dolonnoórban.
Az ononi vidék lakosai a chinaiakhoz innént
azon kérdést intézték, váljon nem vennéneke tőlünk lósörényt és juhgyapjut, minthogy

ezen terményeket a mi kereskedőink nekik
évenkint nagy mennyiségben szállíthatnák.
Ha á lósörény és juhgyapju Chinában elkelnének, akkor a mi kereskedésünk Ónon- és
Argunon át igen jelentékenyen élénkülne.
A legalkalmasabb ut az orosz határtól U r g a
felé a werechnyeulchunszki őrségen á t v e z e t
s ezen távolság 360 werstnyi (1 w e r s t = y i 7
német folyómérfolddel) hosszú. A mult év
(1863) folyamában Urgában folyvást 65 orosz
alattvaló élt és 250 orosz érkezett oda.
y.
— (A Poroszország
által
bekeblezett
államok)
területe, Schleswig-Holsteinnal
együtt: 1360 • mfld; a lakosok száma 4V 2
mill., az évi bevétel 36 mill., s az államadósság 162 mill. porosz tallér.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

44

A „Jogtudományi Közlöny

kitűnőbb szaktudósaink, s közöttök: Baintncr János, Csatskó Imre, Fogarassy
János, Greguss Ágost, Hegedűs Candid, üorváth Boldizsár, Horváth Mihály, Hunfalvy
János, Karvassy Ágoston, Kautz Gyula, Kőnek Sándor, Nagy Iván, Pauler Tivadar,
Suhayda János, Szentkirályi Mór, Szeniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz
György, Tóth Lőrincz, Wenzcl Gusztáv stb. urak szíves közreműködése mellett,
a lehető legnagyobb nyolczadrét-alakban, egy ivnyi tartalommal, hetenkint
egyszer minden hétfőn, jelenik meg.
Förovatai: I. Törvények cs rendeletek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó-hatalom által életbeléptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. II.
Törvényhozás. Javaslatok, értekezések, szemlék és mutatványok a jog- és államtudományoknak minden ágaiban, elméleti és gyakorlati szempontból. III. Kültörvényhozás. A birodalom és külföld jogintézményeinek szemléje s ismertetése.
IV. Jogtörténelem. Történeti és statistikai közlemények. V. Tárgyalási terem.
Erdekesb jogesetek és birói határozatok. VI. Jogirodalom. A bel- és külföldi
sajtónak e szakbani termékei, könyvismertetések és bírálatok. VII. Különfélék,—
a jog- és állam-tudományokat s az e szakban foglalkozó t. közönséget érdeklök.
fg^P* Előfizetési dij helyben házhoz hordva, vagy vidékre postadijmenteseu:
egész évre (1866. januártól kezdve dcczemb. végéig) 8 ft., félévre (jul.—decz.) 4 ft.,
negyedévre (okt.—decz.) 2 ft. o. é. — A pénzeslevclek bérmentes küldése kéretik.
Kéretnek egyszersmind mind azon t. előfizetők — kiknek előfizetéseik
szeptember végével lejártak, hogy a nyomandó példányok mennyisége s a lapok
folytonos küldhetése tekintetéből — előfizetéseiket mielőbb megnjitani szí-

veskedjenek.

^ ,,Jogtudományi Közlöny1' kiadó-hivatala
Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.

Iíiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, oktober 15.
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IS66. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

Tartalom: Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Folytatás ) Suhayda Jánostól. —
A kormány befolyása a nemzetgazdászatra. (Folytatás.) John Stuart Mill nyomán Huszár Imre. — Poroszország statistikai vázlata. — Tárgyalási terem. Szentszéki döntvények. (Közli dr. Kőnek Sándor.) —
Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Folytatás.)
(Suhayda Jánostól.)

Az Ötödik czim tárgyát a jogok ké- tékról. Hogy a biztosíték számos jogvipezik.
szonyoknál előfordul, bizonyítani alig
A jogok átalános tulajdonságai szükség; következve a biztosítéknak
azok, miket e czim alatt egybefoglalni van átalános jellege, és a biztosítási
kell. Ily tulajdonságokat, vagyis a jo- módok, bár különfélék, de mégis azok
gok közös természetét leginkább a jogi jobbára a biztositékköteles fél szabad
axiómákban örököltük őseinktől, azo- választására hagyvák. Meg kell tehát
kat követjük az életben, és azokra ismertetni a biztosítékok fajait, mérhivatkozunk. Ezek: hogy jogának gya- vét, tárgyát. Ez utóbbit képezik: pénzkorlására rendszerint senki sem kény- összeg, kézi vagy jelzálog, jótállás, keszerithetö. Kinek a több szabad, szabad zesség. — Ezekről a szász codex a
a kevesebb is, mi abban foglaltatik. Ki 1 3 6 - 138. §§-ban intézkedik.
valamely jognak hasznát élvezi, terhét
II. Óvás, ellenmondás és tiltakozás,
is viselje. Több jogot másra senki sem mindannyi a jog megőrzésére irányzott
ruházhat, mint a mennyivel maga bir lépések. Ezekre nézve fővonalokban
stb. Végre a jogok megszűnési módjai. áll mindaz,mit fönnebb a biztosítékokHa ezeket és hasonlókat az ata • á- ról mondottunk. Ezekre vonatkozik a
nos részbe fel nem veszszük: hová fog- szász codex a 139 —143. §§-ban.
juk elhelyezni a többi főrészekben?
A III. IV. és V. alatti alczimeket a
vagy pedig talán mindenütt, hol alkal- ker esetek,kifogások, ^kereseti jog átszálmazásba jőnek, ismételni fogjuk ? — lása és elveszte foglalja el.
Ezeket a szász codex a 12 7 —135. §§ ban
Ez fog talán sokaknak feltűnni,
adja elő.
váljon miként jöhetnek ezek az anyagi
A Hatodik czim szól a jogok bizto- jogba, holott ezeket eddig jobbára az
sításáról, védelméről és követeléséről. alaki jogba tartozókban véltük. AzonKülönösen pedig I. alatt a Biztosí- ban sem anyagi, sem alaki jogunk ktt42

lön-külön körülvonalozva nem levén,
itt az idö és alkalom, hogy az most
teljesíttessék.
A jogok a jogviszonyokból származnak, a kereset és a kereseti jog az
anyagi jognak kifolyása, a kifolyások
szinte a jogviszonyokon, cselekményeken fordulnak meg, és épen ugy jogosítják azok használatára a keresettel
megtámadottat, mint a megtámadót a
keresetre.
Mily kereset támad bizonyos jogviszonyból , bizonyos cselekményből,
azt majd annak természete, majd maga
az anyagi törvény az illető jogviszonynál kimondja, illetőleg meghatározza
gyakran azt is, mivel védheti magát az
ellenfél, vagyis őt azon jogviszonyból,
vagy cselekményből minő jogok illetik
meg.
A kereseti jognak és a kifogásoknak alapja anyagi szempontból véve
csakis az anyagi jogból származik. Ezek
készletével lép ki mindkét perlekedő
fél az alaki jog terére, melynek feladata
csak azon formaszerüségeket meghatározni, melyek a jogok követelésére eljárási szempontból szükségeseknek találtatnak.
Ezek tehát az okok, melyeknél fogva
a kereseti jog, a keresetek és kifogások
az anyagi jogból vett alapjaik miatt
az anyagi jogba, és tekintve, hogy a
keresetek a jogok kifolyásai, a jog természetes sanctiójának, vagyis a kényszeritési jognak törvényszabta eszközei
és módjai, következőleg minden jognál,
illetőleg kötelezettségnél előfordulhatnak, és igy az átalános részbe tartoznak.
A kereseteknek, kereseti jognak és
kifogásoknak anyagi és alaki tekintetbeni tiszta és elválasztott felfogásából
méretnek azon korlátok is, melyek az
anyagi jogot az alakitól elválasztják;
csak és csupán azon viszonyt hagyják

fenn, mely ezen különválasztás által a
belső közt szükségkép létezik.
Tájékozásul szolgálhatnak a III.,
IV. és V. alczimek keretére és tartalmára nézve a többször említett szász
codex 144—170. §§. Bővebben, sőt igen
bőven Unger idézett munkája II. köt.
122. és köv. §§., de erre is el lehet mondani azonlatin közmondást: ,,cumsale! a
miről az olvasó, ha türelme el nem
hagyja, meggyőződhetik.
A VI. alczim alá vettük a jogok bizonyítását.
Szem előtt tartva, hogy itt csak a
bizonyitás, illetőleg a bizonyítékok
anyagi alapjairól lehet s/ó, csupán
azon bizonyitás tartozhatik ide, mely
viszonyok, tett dolgok körül foroghat,
és azon érvekről, melyek ezeket támogatják, ezek lehetnek maguk a törvények, ugy a bel, mint külföldiek, helyi
szokások, statutumok stb. — Szász Codex 1 7 1 - 1 7 5 . §§.
VII. A jogerejü eldöntés, végzés,
itélet anyagi jogoknak majd szülő, majd
megerősitö, majd változó, módosító,
majd megszüntető okául szolgál azon
irányban, melyben a jogviszonyokra
hat.
Ha a kétségbevont, kérdésessé vált
jogviszony jogerejüleg meghatároztalik, e jogerejü határozatból önálló jog
származik, kötelezi az a feleket és a
jog tárgyára nézve azok jogutódait is,
és tartalma valamint keletkezési alapja
tekintetében csupán a megalapított
jograszoritkozik. —Id. codex 176 - 177.
§§-aiVIII. alczim alatt találjuk az Önsegélyt, Önvédelmet, szólásmód szerint az
Önbíráskodást.
A jogok eme ösztönszerű szentesitvényi módja majd a kényszerűségben,
majd az indulatban, majd a törvény
ótalinába helyezendő bizalom hiánya,
vagy annak meghiusulta által vesztett

reményben találja megfejtését, mint
mindannyi az emberiséggel közös okokban, melyek az önvédelemnek, Önbíráskodásnak a jogok gyakorlata körül
rést nyitni szoktak. l i a valaminek, ugy
ezen oly könnyen tulcsapongható anyagi
jognak korlátait, jogi természetét, hatályát és következményeit szükség szabatosan körvonalozni. Ez pedig nem
történhetik másutt alkalmasabban, mint
az átalános részben, azon átalános lehetőségnél fogva, miszerint minden jognál előfordulhat. — E feladat megoldására kellő anyag saját honi törvényeink
és jogéletünk készletében bő mértékben feltalálható. — A szász codex erről
a 170—185. §§-ban intézkedik. Unger
nézetei id. munkája II. köt. 111. és
köv. §§-ban. — A zürichi codex csak
870—873., 1791 — 1798. §§-ban
a
specificus irányokban.
Ennyit az átalános részről, de csupán csak vázlatban, és mintegy tájékozásul.
Következnek immár a különös főrészek.

Telki szolgalmak.
Személyes szolgalmak.
E második résznek rendszere és beosztására nézve az ujabb codexek átalában összehangzók.
Az alosztályok és egyes tárgyak
sorozata tekintetében a szász codex látszik leggondosabbnak és legkimeritőbbnek.
Minden codex e részét a birtokkal
nyitja meg, mint azon tényleges állapottal, mely a dologi jognak egyik főmomentumát képezi. Mellőzve azon
igenis bő, de czélhoz még sem jutható
fejtegetéseket, melyeket az elmélet a
birtoknak elhelyezése iránt felállítani
igyekszik, s melyek szerint némelyek
a birtokot az átalános részbe tartozónak hiszik : sokkal megfelelőbbnek jelentkezik azon vélemény, mely szerint
a birtok a vagyonjogba tartozik, mivel
tárgyát a dolgok, a vagyon képezik és
a birtokból, mint noha csak tényleges
viszonyból jobbára dologi vagyoni jogviszonyok származnak. Es e nézet vezette az uj codexek szerkesztőit is a
Második rész.
régiebbek után a birtok elhelyezése
A vagyonjog, vagy dologi jog (Sa- tekintetében.
chenrecht)
A birtoknál meghatároztatik a birI. A birtok.
tokos fogalma, a bírtok jogszerűsége,
II. A tulajdon.
vagy jogszerűtlensége. A birtok tárgya,
Átalános meghatározások.
a birtokszerzés kellékei. Az átadás
Ingók szerzése.
módjai. A birtokháboritásból eredő
Ingatlanok szerzése.
jogviszonyok, keresetek. A birtok elA tulajdon elvesztése.
vesztése.
A tulajdon követelése.
A tulajdon,
átalános meghatározáKözös tulajdon.
sokból, melyek annak, illetőleg a benne
Szomszéd telkek viszonyai.
rejlő jogoknak mérvét körvonalozzák,
III. A zálogjog.
és a tulajdon megoszlásának természeÁtalában.
tét körülírják —- kiindulva, áttér az inZálogjog ingatlanokra nézve.
gók tulajdonának szerzésmódjaira, meJogok elzálogitása.
lyek között a találás és az elbirtoklás
azon főpontok, miket törvényhozáIV. A reálterhek.
sunknak már valahára tüzetesen kell
V. A szolgalmak.
Átalában.
meghatároznia.

Következik az ingatlanok tulajdonának szerzése, a telekkönyvi intézménynek erre vonatkozó anyagi jogi
kellékeivel, a növedék-telkeknél, ingók
nak ingatlanokkali összeköttetése.
A tulajdon elvesztésének törvényes
módjai.
A tulajdon követelése. Itt meghatároztatik a tulajdoni kereset természete, bizonyitása, tárgya. A kereső fél
teljesitései, a dolog kibocsátásának elhárítása. Tagadó keresetek, végre a
jogszerű és jóhiszemű birtokos keresetei.
A közös tulajdonnál előforduló jogviszonyok nálunk is szintén tüzetesebb
meghatározásra várnak, mert azok, miket eddig a közbirtokosságokról birunk,
sajátságos tárgyuk és természetüknél
fogva a közös tulajdonnak csak részét
képezik. E rovat alá esik az osztály is,
mely körül törvényeink és ajogéletmár
sokkal határozottabban intézkedik.
A szomszédos telkek viszonyai

szinte törvény általi szabályozásra várnak. Ezeket a szász codex a 345—368.
§§-ban irja körül.
A zálogjogot átalában, és tárgyai
szerint a fennebbi III. alatti beosztás
teljesen kimerítheti.
IV. alatt találjuk az u. n. reáljog
terheket.
Reálterhek alatt az ingatlanokon
fekvő oly állandó terheket értünk, melyeknél fogva az ingatlan tulajdonosa,
más ingatlan dolog tulajdonosának,
vagy más bizonyos személynek, valamit adni, vagy teljesíteni tartozik.
Ezek mind telekkönyvi bekeblezéseken alapulnak. Tájékozásul az idézett
codex 505—519. §§-ai.
A dologi jognak utolsó részét képezik a szolgalmak. Ezek is honi különös
viszonyainkra való tekintetből rendezésre várnak. Tájékozásul a szász codex 520—661. §§.
(Vége következik.)

A kormány befolyása a nemzetgazdászatra,
(Folytatás.)
(John Stuart Mill nyomán.)

II.
Az adózás átalános elveiről.
Azon tulajdonságokat, a melyek
egy adózási rendszerben, nemzetgazdászati szempontból kívánatosak, Smith
Ádám négy maximában vagy elvben
foglalta össze*), melyek a nemzetgazdászok által átalánosan elfogadtatván,
megérdemlik a klassikai elnevezést, és
e fejezetet nem is kezdhetnők el jobban, mint szószerinti idézésük által.
„1. Minden állam alattvalói tartoznak a kormány fenntartásához hozzá*) Wealth of Nations. V. könyv, 11. fejezet.

járulni, a mennyire lehet, illető képességeik arányában: azaz arányban azon
jövedelemhez, a melyet az állam ótalma
alatt élveznek. Ezen elv követésében
vagy elhanyagolásában áll az, a mit az
adózás egyenlőségének vagy egyenlőtlenségének neveznek.
„2. Az adónak, a melyet minden
egyes ember fizetni tartozik, meghatározva kell s nem szabad önkényesnek
lennie. A fizetés idejét, módját és a fizetendő összeg mennyiségét tisztán és világosan tudni kell az adózónak és mindenki másnak. A hol máskép van, ott
minden adózó egyén kisebb nagyobb

mértékben az adószedők hatalma alatt
áll, a kik súlyosíthatják az adózás terhét
a késedelmes adókötelezettnek, vagy
ily sulyositástóli rettegés által ajándékokat vagy mellékjövedelmeket csikarhatnak ki maguknak. Az adózás bizonytalansága növeli a nemtelenséget és
előmozdítja a megvesztegethetőséget
egy oly osztálynál, a mely már természet szerint népszerűtlen, még akkor is,
ha sem szemtelen, sem pedig könnyen
megvesztegethető. A fizetendő mennyiségnek tüzetes meghatározása oly fontos kellék, bogy véleményem szerint
minden nemzet példája azt tanúsítja,
mikép az egyenlőtlenség igen jelentékeny foka távolról sem oly nagy baj,
mint a bizonytalanság igen csekély foka
„3. Minden adót azon időben s oly
módon kell beszedni, mikor és a mint
a fizetés az adófizetőre nézve legalkalmasabbnak látszik. A föld- vagy házjövedelemre kivetett adó azon időpontban fizetendő, midőn e jövedelmek
rendesen befolyni szoktak, mert ezen
fizetési idő nyilván legalkalmasabb az
adózóra nézve, és mert ilyenkor leginkább feltehető, hogy van miből fizetnie.
Oly elhasználható tárgyakra, mint a
fényűzési czikkekre kivetett adók, legutóljára a fogyasztók által fizetendők
és átalában oly módon, a mely neki
legalkalmasabb. Apránkint fizeti meg,
a mint módjában áll neki a tárgyakat
megvásárolni. Miután teljesen szabadságában áll a vásárlás vagy nem vásárlás, saját hibájául kell felrónia, ha
valaha jelentékenyebb hátrányt szenved ily adók miatt.
„Minden adót oly módon kellene
kiszámítani, hogy lehetőleg keveset vegyen el vagy fogjon az adózók zsebéből
azon Összeg felett, a mely közvetlenül
az államkincstár részére jövedelmez.
Valamely adó sokkal többet vehet vagy
•foghat el a nép zsebéből, mint a meny-

nyit a kincstárnak jövedelmez, a következő négy módon. Először a beszedés
nagyszámú hivatalnokok alkalmazását
követelheti, a kiknek fizetése felemésztheti az adó jövedelmének legnagyobb
részét, s a kiknek mellékjövedelmeik egy
második adóval terhelhetik a népet.
Másodszor a munka és a tőke egyrészét
kevésbbé gyümölcsöző czélokra fordíthatja. Harmadszor azon pénzbirságok
és egyéb büntetések, a melyekkel ama
szerencsétlen egyének sújtatnak, kik
sikertelenül iparkodnak kijátszani adózási kötelezettségüket, gyakran egészen
tönkre tehetik őket, s ennélfogva megsemmisítik azon hasznot, a melyet az
állam húzott volna tőkéik czélszeríí elhelyezéséből és használatából. Az igazságtalan adó nagykisértés a csempészkedésre. Negyedszer az adószedők gyakori
látogatásai és gyűlöletes kutatásai által
sok haszontalan zavarnak, boszantásnak és elnyomatásnak teheti ki a népet."
E négy elv közül az utolsó három
alig igényel több felvilágosítást vagy
magyarázatot, mint a mennyit különben
is magában foglal. Mennyire egyez meg
avagy ellenkezik vele az egyik vagy
másik adónem, azt az egyes adónemek
fejtegetésénél lesz helyén megvizsgálni.
De a legelső maximát, az adóztatás
egyenlőségét bővebben kell tárgyalni,
mivel kevesen vannak, a kik tökéletesen értik, s épen e kérdésre nézve sok
hibás nézet bizonyos fokig hitelre vergődött.
Mily okból legyen az egyenlőség a
főelv az adókérdésben? Azon okból,
mert főelvnek kellene lennie a kormány
minden ügyében. Valamint a kormánynak nem kellene különbséget tenni az
egyének és osztályok közt, midőn ezek
igényekkel lépnek fel ellene, ugy a
kormány által amazoktól követelt áldozatok is lehetőleg egyenlően osztassanak fel; megjegyzendő, hogy ez azon

mód, a mely által az egészre is legkevesebb áldozat rovatik. Ha az egyik
kisebb részt visel a telierböl, mint öt
megilleti, akkor más valakinek többet
kell viselnie, mintsem megilletné, és
egészben véve a könnyebbség nem oly
nagy jótétemény az egyiknek, mint a
mily b a j a másiknak a tulterheltetés.
Ennélfogva az adózás egyenlősége, mint
politikai maxima, egyértelmű az áldozat egyenlőségével, s körülirva nem
egyéb, mint oly arányosítása az egyesek
hozzájárulásának a kormány kiadásaihoz, hogy senkinek se legyen terhesebb
a fizetési kötelezettség mint másnak.
Meg levén tehát állapitva, hogy
egyenlő áldozatok rovandók mindenkire, a második sorban azt kell megvizsgálnunk, vájjon csakugyan ez történik-e, ha mindenki vagyonához képest
ugyanazon százalékarányban adózik.
Sokan tagadják ezt s azt mondják, hogy
a csekély jövedelem tizedrészének elvétele nagyobb teher, mint ha ugyanilyen százalék sokkal nagyobb jövedelemből vonatik le, s erre van alapítva
az úgynevezett fokozatos jövedelmi adó
tana, vagyis azon adókulcs, melyben a
százalék a jövedelemmel együtt növekszik.
Véleményünk szerint ugy látszik,
hogy e tan alapossága lényegesen azon
különbségben áll, mely a fényűzési
czikkektől elvonható adó és azon adó
közt létezik, mely bármily csekély mértékben az élet szükségleteit
érinti, Ha
o
egy tízezer forintnyi jövedelem birtokosára ezer forint adót vetnek ki, ezáltal az illető nem fosztatik meg semmitől, a mi az élet fenntartásához, sőt
kényelméhez valóban szükséges; ellenben ha ötszáz ft. jövedelem birtokosát 50
ft. adóval terhelik, az utóbbitól követelt
áldozat nemcsak hogy sokkal nagyobb
amannál, de egyátalában össze se hasonlítható vele. Ezen egyenlőtlen adó-

teher arányosításának legigazságosabb
módja az, a melyet Bentham ajánlott s
a mely szerint a jövedelem bizonyos
minimuma, a mennyi t. i. az élet fenntartására elégséges, adómentesen hagyatnék. Tegyük fel például, hogy
500 ft. elégséges annyi egyénnek fenntartására, a mennyi rendszerint egyes
jövedelemből élni utalva van, az élet
és egészség rendes igényeivel minden
egyéb kedvezés és szükségtelen költekezés nélkül, Ez lenne a minimum és
az ezt meghaladó jövedelmeknél az
adó nem az egész összegre, hanem csupán a feleslegre lenne kivetve. Ha az
adó tiz százalékra rúgna, 600 ftnyi jövedelem csupán 100 ftnyi tiszta jövedelem gyanánt tekintetnék s évenkinti
tiz forint adóval lenne terhelve, tízezer
forint jövedelmet pedig csupán 9500 ft.
után járó 10 perczentcs adó terhelne.
Ekkép mindenki meghatározott arány
szerint fizetne, nem egész jövedelme,
hanem fölöslege után*).
Mind Angolországban, mind a continensen sokan harczoltak a fokozatos
birtokadó mellett, azon bevallott okból, hogy az államnak eszközül kell használnia az adót, a vagyonosság egyenlőtlenségének enyhítésére. Mi is annyira
óhajtjuk, mint bárki más, hogy ezen
egyenlőtlenségek kevesbittessenek, de
azt nem óhajtjuk, hogy a pazarlóknak
könnyebbség szereztessék a takarékosak rovására. A nagyobb jövedelmet
nagyobb százalékkal terhelni, mint a
kisebbet, annyit tesz, mint adót vetni
az iparra és a gazdálkodásra, — megbüntetni némelyeket azért, mert jobban
dolgoztak és többet takarítottak meg,
mint talán szomszédaik. Nem a becsületes keresménynyel megérdemlett, ha*) Gladstone a közelebb lelépett angol pénzügyminiszter szintén ezen adórendszert fogadta el
részben, a jövedelmi adó legutóbbi uj kivetése alkalmával.

nem a meg nem érdemlett vagyont kell ségi elvnél fogva, mely ezen szabály
a közjó érdekében megszorításokkal alapját képezi. Tegyük fel például, hogy
terhelni.
van oly jövedelem, a mely folyvást nöAz adomány vagy öröklés által szer- vekszik a tulajdonos legcsekélyebb fázett nagy vagyonokat illetőleg, az azok radsága vagy áldozata nélkül : ezen
feletti végrendelkezési jog egyike a tu- tulajdonosok oly osztályt képezvén az
lajdon azon kiváltságainak, a melyek államközösségben, a melyet a dolgok
átalános ezélszerüségi okokból igen al- természetes folyama fokozatosan gazkalmas tárgyak a szabályozásra; és mi dagabbá tesz, minden szenvedőleges
már más alkalommal kifejeztük azon magatartás mellett. Ily esetben nem
nézetünket, hogy nagy vagyonok ösz- sértetnének meg azon elvek, a melyeszecsoportosulása oly egyének kezeibe, ken a magántulajdon alapszik, ha az
a kik azt nem saját munkájuk után sze- állam elsajátítaná a vagyonosság e nörezték, megakadályozható volna oly mó- vedékét vagy legalább annak egy rédon, hogy törvény által meghatároztat- szét. Ezáltal t u l a j donkép semmise vénékazon maximum, a melyet valaki ado- tetnék el magából a fővagyonból, hanem
mányozás, hagyományozás vagy öröklés csupán a vagyonosságnak a körülméutján szerezhet. De eltekintve ettől a nyek által előidézett növedéke a társaBentham azon indítványától, hogy vég- dalom javára fordíttatnék, a helyett,
rendelet hiánya esetében az oldalagos hogy egy bizonyos osztály vagyonosörökösödés szüntettessék megs a birtok ságának meg nem érdemlett szaporuváljék államtulajdonná, — szívesen el- latául hagyatnék fenn.
Mindez különösen a földbirtok jöismerjük, hogy bizonyos összeget túlhaladó örökségek és hagyományok nagy vedelmére alkalmazható. A vagyooilag
mértékben alkalmas tárgyak a meg- gyarapodó társadalom haladása minden
adóztatásra, s hogy ezekből az állam- időben oda törekszik, hogy a földbirnak oly nagy jövedelmet kell a maga tokosok jövedelme növekedjék, s hogy
számára biztosítania, a milyet csak le- ezek az államközösség vagyonából
het, anélkül hogy alapos okot szolgál- mind átalában, mind aránylag minél
tasson a kijátszatásra, élők közti aján- nagyobb mértékben részesüljenek, és
dékozások, vagy a tulajdon -eltitkolása pedig részükről minden fáradság vagy
által oly alattomos módokon, a melyet kiadás nélkül. Gazdagabbakká lesznek,
megakadályozni lehetlen volna. A fo- anélkül hogy dolgoztak, koczkáztattak
kozás elve (mint elnevezték) vagyis vagy gazdálkodtak volna. A társadalmi
nagyobb összeg nagyobb fokú megadóz- igazság szempontjából vájjon minő jotatása, — ámbár az átalános adórend- guk van a vagyonosság e növekedésére?
szerre való alkalmazását nem tartjuk Mennyiben lettek volna megkárosítva,
egészen helyesnek és minden kifogáson ha a társadalom mindjárt kezdetben
felül állónak, — véleményünk szerint fenntartandotta magának azon jogot,
ép oly igazságos a mily czélszerü, ha a hogy a jövedelem önmagátóli növekehagyó mányi vagy örökségi adóra al- dését megadóztatja a pénzügyi tekintetek által igényelt legmagasabb fokig?
kalmaztatik.
Mielőtt a felvett tárgytól, az adózás Megengedjük, hogy igazságtalanság
egyenlőségétől eltérnénk, meg kell je- lenne minden egyes magánbirtokot
gyeznünk, hogy vannak esetek, midőn megvizsgálni és felszámítani azon nökivételt kell tenni, épen azon egyenlő- vekedést, a mely netalán jövedelmében

történt; mert ily egyes esetekben nem biztos tudatban, hogy e szaporulat is
lehetne megkülönböztetni, vájjon e nö- csak oly arányban lesz megadóztatva,
vekedés csak a társadalom átalános mint egyéb jövedelmek? Ezen ellenvekörülményeinek tulajdonitandó'e, vagy tés, a mennyiben érvényes, különböző
pedig a tulajdonos szorgalmának, ügyes- fokú érvénynyel bir a különböző orszáségének és pénzbeli áldozatainak. Itt gokban, s attól függ, mennyire hanyacsupán átalános szabályok alapján le- golta el a társadalom e jogát, a melyet
hetne eljárni. Az első teendő volna az egykor minden kétségen kivül teljes
összes földbirtok megbecsülése az egész mértékben birt. Európa legtöbb orszáállamban. A földbirtok jelen értéke ki- gaiban sohase hagyták végkép elévülni
veendő volna az adó alól; de bizonyos azon jogot, hogy az állam megadóztaidő múlva, mely alatt a társadalom tás által elsajátítja a jövedelem egy
mind népesség, mind tőke tekintetében meghatározatlan részét. A continensen
gyarapodott, egész átalánosságban meg- a földadó nagy részét képezi a közjöbecsülendő volna azon önmagátóli sza- vedelemnek, s köztudomás szerint minporulat, a melylyel a jövedelem növe- denkor emeltethetett vagy leszállittatkedett, az utolsó becslés óta. Ennek hatott, függetlenül egyéb adónemektől.
zsinórmértékéül a termények közép ára Ezen országokban senkise mondhatja,
szolgálhatna: ha ezen ár emelkedett, hogy azon hitben vásárolt meg valaakkor a jövedelemnek is növekednie mely földbirtokot, hogy sohase lesz
kellett, még pedig nagyobb arányban, köteles több adót fizetni utána. Angolmint az áremelkedés. Ezen adatból és országban a földadó nem változott a
egyebekből közelítőleg ki lehetne szá- mult század kezdete óta. A törvényhomítani, mennyire növekedett a földbir- zás legutolsó cselek vénye az adómeny tok értéke természetes okoknál f o g v a ; nyiség csökkentése volt, és ámbár az
ha m á r most egy átalános földadó vet- ország jövedelmei azóta roppantul nötetnék ki, a mely a téves számitás el- vekedtek nemcsak a mezei gazdaságból,
kerülése végett jelentékenyen belül hanem a városok növekedéséből és az
maradna az ekkép kinyomozott érték- épületek számának szaporodásából is,
növekedés körén,biztosságlenne nyújtva a földbirtokosok befolyása a törvényaz iránt, hogy a jövedelem semmi olyas hozásra megakadályozta, hogy bárminő
növekedése nem támadtatnék meg, a adó vettessék ki (a mi pedig oly mélmelyet a tulajdonos ipara vagy költe- tányos lett volna) e meg nem érdemlett,
kezése eredményezett.
sőt csaknem mondhatnók, véletlen érDe, bár a jövedelem megadóztatá- tékemelkedésre. Véleményünk szerint
sának igazsága nem jöhet kérdésbe ott, az angol törvényhozás minden kifogás
a hol a társadalom e jogot fenntartotta feletti méltányossággal járna el a földmagának, nyitva áll azon kérdés, vájjon birtokosok irányában, ha az illető földnem adta-e fel a társadalom e jogát az birtokok jelen becsértékét kivonván
által, hogy azt nem gyakorolta? Angol- minden különös megadóztatás alól, kiországban például azok, a kik egy szá- mondaná azon elvet, hogy bizonyos
zad vagy még régibb idő óta földbirtokot meghatározott idő után a jövedelem
vásároltak, csupán a vásárlás alkalmá- minden átalános s mint előbb nevezval meglevő jövedelemért adták ki pén- tük, önmagátóli növekedése, a fennebb
züket, nem pedig a jovedelemszaporu- leirt módon különösen meg fog adózlásravaló kilátásért is, még pedig azon tatni.

Az előadott szabályok toldalékaul
még egy átalános szabályt szoktak felállítani, a mely abból áll, hogy az adó
a jövedelmet, ne pedig a tőkét terhelje.
Mindenesetre igen fontos az, hogy az
adó ne támadja meg a nemzet tőkéjét;
de e megtámadás, ha csakugyan történik, nem annyira bizonyos adózási mód,
mint inkább az adó túlságos magasságának eredménye. Bizonyos fokon tulcsigázott adó igen könnyen képes tönkre
juttatni az egész államot, különösen ha
emellett még bármily mértékben önkényes is, ugy hogy az adófizető sohase
tudhatja, mennyit vagy mily keveset
lesz szabad majd magának megtartania
jövedelméből, vagy ha olyformán van
kivetve, hogy az ipar és mezei gazdálkodás rosz számítássá és elhibázott üzletté válik. De ha e hibák elkerültetnek
s az adómennyiség nem nagyobb, mint
jelenleg Európa legsúlyosabban megadóztatott országaiban, akkor nincs veszély, hogy az adó felemésztendi az
ország tőkéjének egy részét (?). Annak
kiszámítása, hogy az adó épen csak a
jövedelmet és ne egyúttal a tökét is
terhelje, teljesen kivül esik minden lehető rendszer hatalmán. Nincs oly adó,
mely részben ne abból kerülne ki, a mit

máskép félretettek volna. Ennélfogva
minden adó bizonyos tekintetben a töke
részét képezi, s szegény országban lehetetlenség bármily adót kivetni, a
mely ne akadályozná a nemzeti vagyon
növekedését. De oly országban, a hol a
tökének bővében vannak, az adózás ezen
eredménye alig érezhető.
Ennélfogva ha vagyonos ország van
kérdésben, semmiféle fontosságot sem
tulajdonithatunk a hagyományokra és
örökségekre kivetett adó ellen felhozott
azon kifogásnak, hogy a tőkét terhelik,
s vannak országok, a melyekben ez komoly bajokat okozhatna. Igaz; de ezen
ellenvetés nem alkalmazható oly országokra, a melyek államadóssággal birnak s jövedelmeik egy részét ennek
tisztázására fordítják, miután az adóból
befolyó és ezen czélra fordított jövedelem továbbra is töke marad, s csupán
az adózó kezéből átvándorol az állam,
mint kölcsönző kezébe. Ep oly kevéssé
alkalmazható oly országokra, a melyeknek vagyonossága gyorsan növekszik,
mert az örökségi adó, bármily magas
legyen is minden évben,.csak egy kis
részét képezi az ily ország tökéje évenkinti növekedésének.
Huszár Imre.

Poroszország statistikai vázlata.
(Folytatás.)
N é p e s s é g . A népszámlálási munkálatok
szerint, melyek mind számra nézve, mind
jelességök tekintetében ritkítják párjukat, a
népesség folyvást szaporodik; ugyanis
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1855. évben 17.202,831 lélekre
1858.
„
17.739,913
„
1861.
„
18,491,220
„
végre az 1864. évi deczember 3-án eszközlőtt összeírás szerint 19,304,843 lélekre rúgott a lakosok száma *)
Az utolsó két évből kimutatott népesség
az egyes tartományok közt következőkép
oszlott meg:
*) Kolb szerint sehol sem ke'szittettek még oly
pontos népszámlálási munkálatok, minők azok, melyek a berlini közp. stat. bureauból kikerültek.

szülöttre. Az aacheni kormánykerületben
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életkorig tulnyomósággal bir a nőlakosság
Népesedési mozgalom. Az évi születések fölött, mig ezen kortól fogva megfordítva a
s halálesetek számát tekintve az utolsó év- nőlakosság túlnyomóvá lesz, minthogy a
tizedben volt:
foglalkodás, a veszélyek és életgondok sokhaláleset
születés
születés
haláleset kal több férfit pusztítnak el, mint nőt; a 33.
1851. 675,465 443,838 1857. 703,540 521,929 életkortól a 39-ig ismét több férfi találtatik,
1852. 673,868 557,360 1858. 730,170 519,728 mint nő, de azontúl megint sokkal nagyobb
1853. 659.122 521.196 1859. 747,032 493,757
1854. 648,649 500,737 1860. 730.243 460,808 számban halnak el, mint a nők. S innét van
1855. 617,817 550,460 1 8 6 1 . 723,018 497,641 az, hogy több nőlakó van, mint filakó. Így
1856. 625,792 478,085
volt
filakó vapy.fyo nőlakó vagy
A z egész tiz évi átlag1 szerint 25. 5 lélekre
1816-ban 10,319,993 ebből 5,105,194 49.5! 5,214,799 50-4!
jő egy születés, és 33. 8 lélekre egy haláleset, 1840-ben
14,928,503
„
7,448,584 49.9I 7,479,919 50.J0
mi bizonyosan nem igen kedvezőtlen arány. 1858-ban 17,672,609 „ 8,803,129 49.8Í 8,869,480 50.15
Mind a születések, mind a halálesetek tekin- 1861-ben 18,491,220 „ 9,212,413 49.8S 8,278,807 50 ig
A népnövekvés a három évenkint eszköztetében a finem tulnyomósággal bir a nőnem
fölött; igy p. a fentebbi 1861. évi 723,018 lözlött számlálások alapján következőkép
születés között volt 371,767 fi és 351,251 állott:
1 8 1 7 - 1 9 . évenkint átlag ^•01 /o
leánygyermek; az ugyanazon évi halottak kö1820-22.
zött pedig 256,941 fi- és 240,700 nőszemély.
55
55 2-07 55
1823-25.
A holtan szülöttek között is 16,979 finemü
55
55 1 '70 55
1826-28.
s 13,050 nőnemű volt. Általában 3. 9 száza55
55
1829-31.
lékja a szülötteknek holtan születik.
55 0. 3 , „
55
1832-34.
5 ' 1,,0.,
55
A törvénytelen születések száma a mo1835-37.
55 1 " 45 55
narchia keleti részében nagyobb, mint a
55
1838-40.
55
nyugatiban, s a nagyobb városokban sűrűb55 1-96 '5
1841-43.
55 1*21 55
ben fordulnak azok elő, mint a sik földön,
55
1844-46.
mint az egyébiránt más államokban is ész55 1-38 >>
55
1847-49.
lelhető. Számos évek során át tett tapasz55 0- 45 „
55
1850-52.
talatok szerint Poroszországban a törvény55
55 1*10 "
1853-55.
telen születések mindinkább gyakoriabb
>5
55 0-5, 55
1856—58.
lesznek s csak az utóbbi években e tekintet'5
55 1*04 55
1859-61.
ben kis javulás állott be, ugyanis e g y tör55
55
<17 55
vénytelen születés jött 1816-ban 13. 42 szüKülön háztartás 1861-ben 3,825,693 szálöttre; 1852-ben 13. 31 szülöttre; 1857-ben míttatott, s igy átlag már 4. a i főre jött egy12. 97 szülöttre; 1858-ban 11. 85 szülöttre; egy háztartás.
1859-ben 11. 80 szülöttre; ellenben 1860-ban
Be- és kivándorlás
hivatalosan bejelenismét csak 12. 05 szülöttre; 1861-ben 12. 03 tetett :
népessség

®

o

öC*|
03

Kivándorlás: 1856-ban 18,699; 1857-ben
23,972; 1858-ban 13,329; 1859-ben 9,881;
1860-ban 10,385; 1861-ben 10,764; 1862ben 14,354; 1863-ban 14,293.
Bevándorlás: 1856-ban 3,027; 1857-ben
3,296; 1858-ban 3,469; 1850 ben 3,606; 1860ban 4,179; 1861-ben 4,253; 1862-ben 4,728;
1863-ban 4444.
Azonkivül titkos kivándorlás constatiroztatott: 1856-ban 6,327; 1857-ben 9,952;
1858-ban 4,157; 1859-ben 3,503; 1860-ban
5,113; 1861-ben 3,450; 1862-ben 4,447;
1863-ban 4,837. — A vagyonra nézve a beés kivándorlók vagyona becsültetett: a be
vándorlóké 1858-ban 2,418,542; 1859-ben
4,726,077; 1860-ban 4,091,481; 1861-ben
3,074,084 tallérra.
A kivándorlóké 1858-ban 2,970,070;
1859-ben 2,757,709; 1860-ban 3,453,569;
1861-ben 4,131,467 tallérra.
A titkon kivándorlottaké természetesen
a fentebbi számokban nem foglaltatik.
Vallás tekintetében a polgári lakosság
1864. évi deczemberben következőkép oszlott meg:
i
Tartomány.
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Poroszország. .
Posen
•
Pommeránia . •
Sléziíi
Brandenburg.Szászország . .
Westphália. . •
Rajnamellék . .
llohenzollern. •
Jahde-vidék . •
Lauenburg . . •
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2,111,012
809,232 12,034
487,404
946,469
17
2,458,608
64
56,186
1,385,330
12,763
27
52
1,686,818 1,736,640
1,875,771
128,253
17
900,273
134
733,584
801,702 2,463,332 1,441
—
62,561
1,228
„
111
1,333
31
49,661
—
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9,039
2,111
4,315
7,393
6,780
4,661
1,144
4,659

_

7
2

>

39,574
69,883
35,962
13,066
42,920
5,869
16,857
35,663
948
—

9

összesen: 111,592,4511 7,115,8511| 13,786 |j 40,111 260,751

Azonkivül találtatott 1514 görög vallású
és egyéb vallásokhoz tartozó 468 egyén.
Klastrom és vallásos társulat a Rajnamellékben 101, Westpháliában 34, Sléziában
25, Szászországban 1, Posenben 9, Poroszországban 8, Hohenzollernban 7, összesen
180 számittatott, 1005 férfi és 2883 női
egyénnel, mint tagokkal.
Nemzetiségre nézve a lakosság túlnyomó
többsége németekből áll, kik ismét alsó-szászok (Niedersachsen) , Brandenburg, Pommeránia, Poroszország és Posen tartományokban és Szászország egy részében;
felső-szászok (Obersachsen), Szászország

többi részeiben, Sléziában és déli Brandenburgban ; frankok a déli és alrajnapartiak
(Niederrlieinliinder), északi Rajnamellék
ben; westphálok a hason nevü tartományban; hollandusok Westphália s a Rajnamellék északnyugati részében; svábok Hohenzollernban. Azon lakosok száma, kik nem
tartoznak a német nemzetiséghez, 8. ( °/ 0 - ot
tesz; volt pedig köztük az 1861. évi összeírás szerint lengyel 1,973,844, Posen tartományban 801,366,Poroszországban 449,498,
Sléziában 719,327, Pommeraniában 3,633,
egyebütt 20); ma zur 233,379, (Poroszországban 233,341, Sléziában 38);kaszub 7,652,
(Poroszországban 7,602, egyebütt 50); vend
82,232, (Brandenburgban 49,875, Sléziában
32,357); cseh 10,324, (Sléziában 10,129, P o senban 149, egyebütt 46); morva 48,556,
(Sléziában 48,540, egyebütt 6); lithván
136,990 Poroszországban; kur 414, ugyanott; vallon 10,888 (Rajnamellékben 10,729,
Westpháliában 59). A nem német nyelven
beszélő lakosok száma 2,504,179-re rúgott.
A franczia Refugiés ivadékai (1858-ban)
összesen: 10,031 egyénből állottak; de nagyobbára németül beszélnek.
Lakhely tekintetében statistikailag említendő, hogy a porosz államban 78 város
számíttatik, melynek 10,000-nél több lakosa
van; ezek közt egy 500,000-nél több lakossal
bir (t. i. Berlin) , 2 több, mint 100,000rel (Boroszló, K ö l n ) , 8-nak a lakossága
5 0 , 0 0 0 - 100,000-re rug, (Königsberg, Magdeburg, Danzig , Aachen, Stettin, Elberfeld, Krefeld, Barmen) ; 7 városé
3 0 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0 - r e (Posen, Halle, Düsseldorf', Frankfurt, Erfurt, Potsdam, Görlitz);
10 város 20,000—30,000 lakossal bir, (Elbing, Dortmund, Münster, Koblenz, Stralsund, Halberstadt, Brandenburg, Essen,
Bromberg, Bonn); 50-nek a lakossága
1 0 , 0 0 0 - 20,000-nyi főre rug. A városi
polgári lakosság összes száma 1864-ben
5,728,526-ot tett.
Épület volt: 4,327,749 magánház s
85,879 nyilvános épület, ezek közt pedig
18,075 templom és imaház, 25,479 iskola,
8914 kórház és árvaház, 8079 ország- és
községi ház, 3320 katonai és 22,012 egyéb
közigazgatási s oktatási czélokra való ház.
A foglalkozást illetőleg volt 1858 végén
3,128,124 földműves munkásaikkal együtt;
3,638,134 gyári s ipari munkás; 82,318 fai-

vatalnok; 8184 művész, magántudós és iró;
61,000 tanító és pap; 23,633 egészségügyi
személy és gyógyszerész; 72,977 járadék és
nyugdíj után élő; 211,827 cseléd ; 399,459
alamizsnából élő. — Poroszországban 4 rendet különböztetnek meg, u. m. a királyi ház
rendét, a nemességet, a polgári s a paraszti
rendet. A nemesség mintegy 200,000 egyént
számlál; az előbbi fejedelmi és grófi német

birodalmi rendek, a többi fejedelmi, grófi
és bárói rangúak, az udvari s örökös hivatalok, valamint a királyi tisztségek viselői a
főnemességhez tartoznak, egyéb grófok, bárók és nemesek pedig a köznemességet képezik. Polgár és paraszt közt a törvény előtt
nincs különbség.
y.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
Szentszéki döntvények.
(Közli dr. Kőnek

Sándor.)

Midőn hazánk szentszékeihez felszólítást
intéztem az iránt, hogy törvénykezésük bő
köréből a „Jogtudományi Közlöny" számára
olyféle pereseteket közölni szíveskedjenek,
melyek főleg jogtudományi szempontból fokozottabb érdekkel birnak, egyedül a tudomány, névszerint az egyházjog érdeke lebegett szemem előtt. A z elméletnek a gyakorlati élettel való összeházasítása, a különböző
socialis viszonyok közt fejlődő joganyagnak
kellő felhasználása, az egyes jogesetek elemezése fonalán magoknak a jogelveknek
fejtegetése, szóval a vitás vagy csak kétes
jogkérdéseknek a birósági ítéletek általi
felderítése, ez vala közvetlen és egyedüli
czélom.
Bármennyire is távol feküdt tőlem, a
közleményeket akár az eljárt biróság egyéni
felfogásának jellemzésére használni fel, akár
az itélet alapos v a g y alaptalan voltának
kimutatására, akár végre az érdekelt peres
felek különös kíméletet igénylő viszonyainak feltárására, csak azt kivánván belőlök
kiszedni, mi a jogképzés szempontjából tanulságos, mégis őszintén megvallva,nem sok
reményt kötöttem ebbeli, noha jó czélzatu
felszólításomhoz: mivel ez tisztán bizalmi
dolog, egyedül a jó indulatomban, méltányos érzületem, és az egyház, valamint öszszes intézményei iránt eddigelé tanúsított
benső tisztelet sugalta jó akaratomban helyezett bizalom bírhatván a szentszékeket
efféle kényes természetű küldeményre.
A n n á l nagyobb örömömre szolgál, hogy
sikerült ily bizalommal találkozni, és pedig

legelőbb az egri érseki szék részéről *), miért
mindenek felette kötelességemnek tartom
ezen megtisztelő kezdeményezésért őszinte
köszönetemet mondani, azon kijelentéssel,
hogy főtörekvésem mindenkor leend, valamint a jelenleg közlött Ítéleteknek ugy a
biztos kilátásba helyezett jövő küldeményeknek is higgadt, részre'najlatlan és kiméletes
felhasználása által a bennem helyezett bizodalmat teljes mértékben kiérdemleni, és az
egyes szentszékek részéről netalán fenforgó
aggályokat végképen szétoszlatni.
Nem kétlem, hogy a mint a közmeggyőződés aziránt meg fog állapodni, hogy a
jogeseteknek merőben objectiv tárgyalása, a
per tárgyát képző ténykörülmények tapintatos elbeszélése, és az abból folyó jogtételek
és szabályelvek higgadt kifejtése által sem
az eljárt szentszéknek, sem a perben állott
feleknek érdekei legkevésbbésincsenek koczkáztatva, és mégis az egyházjogtudománynak nagy szolgálat téve, nem kétlem, mondom, hogy ily meggyőződés után az egri
főszentszék nem soká álland maga, mint
úttörő, hanem szép száma a birótársaknak
hozzá fog sorakozni, döntvényeikben uj s
uj anyagot nyújtván tanulságos jogelmélkett
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jegyző urnák különösen köszönetet mondunk nemcsak azon készségeért, melylyel lapunk számára jelenleg három érdekes peresetet közölni, és igy az
ebbeli közlemények sorát megnyitni szíveskedett,
hanem azon nemes szándokáért is, melylyel a jelen
küldeményt csak kezdetnek kivánván tekintetni, a
figyelemreméltóbb jogesetekről ezentúl is a Jogtud.
Közlöny részére időről időre tudósitást tenni ajánlkozik. Szives örömmel fogjuk a küldeményeket venni,
és azokat a jelen czikket közlő, szakavatott munkatársunk által megismertetni.
A szerkesztőség.

(léisfe, uj és uj alkalmat szolgáltatván jelen
rovatunk kedves gyarapodására.
I. Vegyes házasságnak
alattomosságból
lett semmisnek kinyilatkoztatása.
A házasság lénye egyedül a házasuló
felek szabad, kölcsönös és egyetértő beleegyezésén sarkalván, szükséges, hogy a
házasság lényét képező ezen viszonyos akaratnyilatkozás minden kétségen kivül helyeztessék. Miért valamint a katholika
egyházban a tridendi közzsinat, ugy az
evangelika egyház részére az egyes államtörvényhozások bizonyos ünnepélyességet,
bizonyos meghatározott formaszerüséget véltek elészabandónak, melynek elmellőzése a
létrejött szövetséget semmissé, érvénytelenné teszi.
A tridenti közzsinat által, mint mulhatlanul megkivánt alakszerűség, kitűzött eljárás mellőztével létrejött házasság alattomosnak mondatik (matrimonium clandestinum),
és az ebből folyó érvényességi akadály alattomosságnak (clandestinitas) neveztetik.
A tridenti zsinat rendeletéből t. i. a házasság érvényére mellőzhetlenül kívántatik,
hogy a házasulandók megegyezésöket az
illetékes, azaz a felek egyikének saját plébánosa, vagy annak, vagy az illető megyés
püspök megbízásából más papi személy és
legalább két azzal együtt jelen lévő tanú
előtt kijelentsék. Ezen intézkedésből, valamint a Congregatio Concilii arra vonatkozó
több rendű határozványai és magyarázataiból önkényt foly, hogy miután az illető megyés püspök maga megyéjében a lelkipásztorkodásra nézve a plébánosokkal versenyző
hatósággal bir, minden előtte még a plébános tudta vagy akaratja ellen is történt házasulási nyilatkozás teljesen érvényes házasságot szül, hogy továbbá a püspök, valamint
annak közhelynöke, és a püspökség üresedésben lévén, a káptalani helyettes, nemkülönben maga az illetékes plébános is, eczélra
mást, de csak papi személyt kirendelhet;
ezen megbízás azonban nyíltan, határozottan
és az esketés előtt adandó, a puszta vélekedés nem elegendő, ha mindjárt a plébános
azt utóbb jóváhagyná is ; váljon azonban a
megbízás írásban adandó-e, vagy csak élőszóval, nincsen tüzetesen meghatározva,
miért az utóbbi is elégségesnek tartandó, ha
csak minden kétséget kizáró módon bebizonyítható.

A vegyes házasságok, a mennyiben a
kath. egyház azokat megengedhetőknek
tartja, ugyanazon tekintet alá esnek, mint a
tiszta kath. házasságok, kivéve ott, hol, mint
hazánkban, különös pápai kiváltság folytán
rendkívüli kedvezményképen a nem kath.
fél saját lelkésze előtt létrejött házasság is
érvényesnek elismertetik.
Hazánkban t. i. X V I . Gergely pápának
1841-ki april hó 30-án kelt brevéje és annak
fonalán Lambruschini bibornok és államtitkártól ugyanakkor kelt utasítása nyomán az
itteni vegyes házasságokra ama kivételes
engedmény adatott, hogy a protestáns lelkész és két tanú előtt létrejött vegyes házasság is érvényesnek kijelentetett, mi az 1844:
3. törvczikk által országos törvény erejére
emeltetett, és az 1848: 20. t. cz. által a görög keleti egyház híveire is kiterjesztve lőn.
Hazánkban ennélfogva az akatholikus
fél lelkésze által történt esketés szintén teljes érvényességgel bir, s mint ilyen, alattomosság fejében legkevésbbé sem támadható
meg. Azonban ily vegyes házasságnál is, az
alattomosság esete épugv fordulhat elő,
mint tiszta kath. házasságnál.
Az 1844: 3. czikknek 2. §-a erre vonatkozólag csak általánosan rendeli ugyan,
hogy ,,a jelen törvény kihirdetése után keletkező azon vegyes házasságok is, melyek
evangelikus lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek. Itt tehát nincsen arról szó, hogy,
mely evang. lelkipásztor előtt, váljon csak
a félnek saját lelkésze, vagy bármely evangelikus lelkész előtt kötött házasság érvényes, és ezen törvényczikk után e jogkérdés
teljességgel meg nem oldható. Ezen törvény,
nem is magában álló független intézkedés,
hanem az 1791: 16. törvényczikknek egyik
kiegészitő része.
Mert ha a fennidézett törvényrendelet,
mint külön magában egy egészet képző intézkedés vétetnék, a vegyes házasságok jóval kevesebb formalitáshoz lennének kötve,
mint a tiszta evangelikus házasságok, melyekre nézve a József-féle házassági pátens
29. §-a, és azt országos törvény erejével
felruházó 1791 : 16. törv. czikk rendeli: clementer declaramus, nos non quemlibet expressum consensum pro suffícienti ad contrahendum matrimonium agnoscere, sed pro
substantia contractus matrimonii et conditione inevitabiliter necessaria statuere, ut

mutuus in matrimonium consensus praesente csen kiforgatva, ugy, hogy az ellenfélnek
parocho, pastore, aut popa, in cuius paro- jogában áll, hibásan alkalmazott perczim
chia vei districtu sponsi resident, praesenti- ellen alapos kifogást tenni, nem lesz felesbus item duobus testibus exprimatur. Tehát leges ezt tüzetesebben kimutatni.
az evang. házasságok érvényére is a házaTitkosság és alattomosság kánonjogilag
sulási szándoknak az illető vagy saját lel- szólva koránsem azonos kifejezések, az
kipásztor és két együttesen jelenlevő tanú alattomos (clandestinum) házasság a tridenti
előtti kinyilatkoztatása oly mulhatlanul szük- szabványok ellenére, a titkos házasság (matr.
séges kellék gyanánt elő van szabva, hogy conscientiae) a trid. zsinat határozványai
annak elmulasztásával a kötött házasság szerint létrejött házasság, amaz érvénytelen,
szintén, mint alattomos (clandestinum) ér- emez ellenben voltaképen érvényes, mert
vénytelennek tekintendő.
ez utóbbi alatt a püspök engedélye folytán
Analogiaképen ennélfogva ugyanaz áll a a saját plébános és két tanú előtt kötött oly
vegyes házasságokra nézve is, melyek az házasság értetik, mely titokban tartatik,
1844: 3. t. cz. engedte kedvezmény folytán azaz közhirré nem tétetik, ennél tehát minaz evang. lelkész előtt jönnek létre; és mint- den lényeges solennitás előfordul és csak
hogy az előbb idézett házassági pátens 29. azon mellékes eljárási formák hagyatnak el,
§-a a további folyamában még a delegatio melyek a történt esketés köztudomásra való
is megengedtetik, eo tamen parochis, pasto- juttatására irányozvák, mint jelesen a kihirribus aut popis admisso, ut hi loco sui alium detések, a házasulandóknak a templomban
etiam nomine suo matrimonio ineundo in- közönség előtti esketése s megáldása, az esterfuturum constituere possint; természetes, ketésnek a közönséges anyakönyvbe különhogy az evang. lelkész előtt létrejött ve- ben szükséges bevezetése stb.
gyes házasság, a mennyiben azon lelkész
Protestánsoknál ily titkos vagy lelkiisnem lett volna saját lelkésze az evang. fél- mereti házasság semmis és érvénytelen
nek, csak akkor fogna érvényesnek tekin- lenne, miután a József-féle házass. pat. 36.
tethetni, ha az eskető lelkész a fél saját szakasza azokat egyenesen eltiltja: Matrilelkészétől határozott, akár irás-, akár szó- monia occulta seu s. d. Mariages de conbeli megbizást eleve nyert volna.
science penitus sublata volumus stb. Az
A megbízás nélküli nem saját lelkész evangelika házassági jog ennélfogva az
kivül még a titkosságot is,
előtt keletkezett akár tiszta evangelikus, alattomosságon
akár vegyes házasság, ennélfogva, mint alat- mint érvényességi akadályt ismeri, és a protomos a magyar törvénynek értelmében test. egyházjog szempontjából, hol az alatérvénytelennek tekintendő, és az ily alapon tomosság, hol a titkosság alapján lehet értámasztott köteléld perben a szentszék, ha vényességi pert támasztani, de nem a kath.
az illető evang. lelkész az esketés előtt nyert házassági jog szempontjából, mely a titkos
megbizás iránt magát minden kétséget ki- házasságokat teljes érvényeseknek ismervén
záró módon nem igazolhatj f!l y ct kérdéses há- el, a titkosságot nem fogadhatja el, egy közasságot semmisnek kénytelen kinyilatkoz- teléki pörnek alapos és kifogás nélküli czimeül. Minthogy pedig a vegyes házasságok
tatni.
Ily értelemben az egri főszentszék is körüli köteléki pörök is ugyanazon szemitélt egy legközelebb előtte lefolyt köteléki pont alá esnek és a tiszta kath. házasságokra
pörben, melyben kassai lakos róm. kath. vonatkozó pörök jogtermészetét magokra
P. E. asszony, mint felperes a borsodmegyei öltik, nézetem szerint a titkosság-féle kifejeszalonnai helv. hitv. lakos V. K., mint alpe- zés nem helyeselhető. Ezen megjegyzést
res férje ellen, a perkupái lelkész előtt koránsem tudákos szőrszálhasogatási visz1862-ben kötött házasságukat titkosság fe- ketegből, hanem azon jó akaratú szándokkal
jezetéből érvénytelennek kéri nyilváníttatni. teszem, hogy egyrészt az eszmék tisztításáA titkosság szó, itt mindenesetre hibá- hoz, másrészt helyes terminológia megalasan van alkalmazva, és a mennyiben a szent- pulásához némi adalékkal járuljak, csak ily
széki törvénykezésnél a per czime oly intéz- elméleti eszmecsere utján sikerülhetvén a
mény, mely az ujabb törvényhozási reformok szentszéki törvénykezés terén is, a műszaáltal, előbbi jelentőségéből legkevésbbé sin- vakban egyöntetűséget és a jogfogalmaknak

megfelelő műnyelvet lassankint meghonosítani.
A fennebb érintett ügyben az egri érseki sztk, mint első folyamodásu birósóság
részéről 1864-ki decz 17 én tartott ülésben
következő Ítélet kelt:
Miután az eszközlött birói vizsgálat okirataiból törvényes bizonyossággal kitűnik:
1) hogy a perkupái helv. hitv. lelkész,
valamint felperesnőnek ugy alperesnek sem
volt saját lelkésze, mert felperesnő ugyan
mindig katholika volt, s jelenleg is az, és
ezenkívül atyjának 1855-ben történt halála
óta nem Perkupán, hanem részint rokonainál, részint gyámjánál, 1860-ki május havától pedig a házasság megkötésének utolsó
előtti napjáig nemcsak folytonosan Kassán
lakott gyámjánál, hanem, a perkupái ősi
osztatlan birtok haszonbérbe adatván, s
ugyanitt a jószágot néha megtekinteni kivánó családtag vagy gondnok részére csupán
egy hideg konyha s kis szoba tartatván fel,
Perkupán nem is lakhatott, a helv. vallású
alperesnek pedig Perkupán sem birtoka,
sem állandó vagy ideiglenes lakása soha
sem volt;
2) hogy a perkupái helv. hitv. lelkész
sem a kassai kath. plébános, mint felperesnő
illetékes plébánosa, sem alperes szalonnai
helv. vall. lelkésze által nem volt felhatalmazva a felek összeesketésére; néma kassai
kath. plébános által, meit ez egyenesen és
névszerint szilasi róm. kath. plébánoshoz
intézte az elbocsátó-levelet, nem a szalonnai
helv. vall. lelkész által, mert ez semminemű
előleges elbocsátást vagy esketési felhatalmazást nem adott alperesre nézve; az ellenkezőnek megkísértetett bebizonyítása pedig
az ítélet folyamában bővebben indokolt, de
mint a tárgyhoz szorosan nem tartozó, itt
méltán elhagyható ellenérvek szerint nem
sikerült: —
Tekintve tehát, hogy nemcsak alperesnek (az ítéletben idézett pontok alatti) nyilatkozataiból, hanem más számos tanuknak
többrendii hiteles vallomásai és hiteles bizonyítványából kétségtelenül kitűnik, hogy a
perkupái h. v. lelkésznek , sem a kassai
plébánostól, mint felperesnő illetékes plébánusától, sem alperes szalonnai h. v. lelkészétől semminemű felhatalmazása nem volt
a pörben álló házasfelek összeesketésére, s
hogy e szerint kérdéses házasfelek titkosan

(helyesebben alattomosan clandestine) adattak össze, mit sem változtatván a dolgon,
hogy felperesnő sajátkezű iratában a házasság ily módon való létesítését az ő beleegyezésével történtnek állítja, mert nem is
tekintve felperesnőnek ezt ezáfoló későbbi
nyilatkozatait, felperesnő önmagának illetékes eskető lelkészt nem választhatott.
Minthogy pedig a titkosan (helyesebben
alattomosan) kötött házasságot, habár vegyes
is, a magyarhoni egyház a Conc. Trid. Sess.
X X I Y . de ref. matr. cap. 1. és Kálmán király II. törv. k. 25. fejezete szerint folyvást
érvénytelennek tartotta és tartja, annál inkább is, mert a magyarországi vegyes házasságokra vonatkozó s 1841. april 30. kelt
pápai breve és ehhez csatolt instructio a
protestáns lelkészre nézve is megkívánja,
hogy az illető félnek saját lelkésze legyen,
nemcsak, hanem a saját protestáns lelkész
által más lelkésznek adható felhatalmazás •
ról semmit sem említ, minthogy továbbá a
tridenti gyűlést értelmező bibornokok Congregatiojának előadója szerint in Avenion
matr. 9. Julii 1768. §. 11. ,,quum agatur de
matrimonio clandestino a Concilio tridentino improbato, nisi perspicuae atferantur
probationes, contra illud in dubio est pronuntiandum" még azon esetben is, ha a fenforgó házasság ellen minden kétséget kizáró
annyi adat fen nem forogna, és a dolog netalán kétes lenne, a beperesitett házasság
ellen volna Ítélet hozandó: Ugyanazért
P. E. és V. K. peres felek közt 1862. május
12-én a perkupái h. v. lelkész előtt titkosan
kötött házasság kezdet óta érvénytelennek
és semmisnek, s mindkét fél annak kötelékétől mentnek, szabadnak és más házasság
kötésére képesnek biróilag nyilvánittatik.
Jelen ítélet jogérvényre emelkedése után
az illető felekkel szokott módon közlendő
lévén.
Ugyanazon főszentszéknek 1865-ki jan.
31. Egerben tartott ülésében:
Meghiteltetett és kihirdetett ezen itélet
F. F. és J. K . egyházmegye-hivatali aktuariusok, mint különösen e végre alkalmazott
tanuk előtt, főtiszt. L. M. főegyházi kanonok, mint rend. házasságvéd jelenlétében.
Ki is ezen ítéletet X I V . Benedek pápa
,,Dei miseratione" bullája értelmében fölülvizsgálat végett másodbirósághoz élő szó,
val fÖllebbezvén,

ítéltetett í
A közbevetett fölebbezés bíróilag megengedtetik, s ehhez képest a fölebbezett
itélet az összes pöriratokkal együtt másodfokban leendő felülvizsgálat végett bibornok
hg. primás esztergomi érsek Nágykéri Scitovszky János ur Ő fomagasságának, mint
illetékes pápailag delegált másodbirónak
itélő székéhez felterjesztetni rendeltetik. —
Jegyzette B. K. szentszéki jegyző (P. H . )
29. sz. Esztergomban 1865. évi május
19. f. m. biborn. hg. primás esztergomi érsek ur, mint II. fokú birónak elnöklete alatt
tartott ülésben P. E., mint felperesnek J. K.
alperes ellen titkosság fejezetéből az egri

K ü l ö n
— (A kir. tárnokmester
6087. eln. sz.
körrendelete a hatóságokhoz.
A magyar királyi udvari kanczellár ő nagyméltóságának
folyó hó 8-án 13,470. szám alatt kelt elnöki
levele szerint, a cs. k. pénzügyi ministerium
folyó hó 5-én 39, 277. szám alatt kelt kibocsátványával javallatomra intézkedett, hogy
a községeknek az országos alapból nyert
inségi kölcsönökre vonatkozó kötelezvényeik
mint szintén az ezen kölcsönökben részesülő magánosok által a községek biztosításául kiállítandó adóslevelek bélyegmentesen állíttathassanak ki, akként azonban,
hogy ezen okmányokon az illető közigazgatási hatóság, illetőleg a községi kötelezvényeken az ezeket amúgy is hitelesítő törvényes bizonyság által igazoltassák, miszerint
a kölcsön az ínség enyhítésére adatott, s
egyszersmind feljegyeztessék, miszerint azokat a bélyegmentesség a cs. kir. p é n z ü g y ministerium különösen idézendő fennebbi
rendelete alapján megilleti. Hasonlóképen
bélyeg- s illetőleg dij^mentesség engedélyeztetett a kérdéses okmányok telekkönyvi
bejegyzései, valamint az ezen bejegyzések
és ezek kitörlései iránti kérvényekre nézve
is ; utóbbiakban azonban a fennebi pénzügyministeri rendeletnek, mint a melylyel az

főszentszék előtt indított és fellebbezés folytán ide átszármazott köteléki perében ítéltetett :
Az első bíróságnak Ítélete helybenhagy atik.
Olvastatott s kihirdettetett ezen itélet
nyomban ft. B. F. r. házasságvéd jelenlétében, ft. C. G. primási irodaigazgató és ft.
M. G. primási titoknok, mint a végre meghitt tanuk előtt. Esztergomban 1865. május
19. Jegyzette M. Gy. feltörvényszéki jegyző
Az itélet harmadbirósághoz egyik fél
által sem föllebbeztetvén, jogérvényessé
vált.
(Vége következik.)

félék.
illetékmentesség engedélyezve lőn, idéztetnie kell. Miről is
oly megjegyzéssel értesítem, hogy ezen ügyben egyúttal az
illető közigazgatási hatóságokat megfelelőleg utasítom, a birói s telekkönyvi hatóságok pedig már felsőbb helyről, a pénzügyi
hatóságok meg a budai cs. kir. országos
pénzügyi igazgatóság részéről lettek kellően
utasitva. K e l t Budán, szept. 14-én 1866.
Báró Sennyey Pál.
— (A pesti birósági államvizsgálati
bimány részéről) ezennel közhírre tétetik, h o g y
a birósági vizsgák a jogvégzettek számára
e folyó év oktober havában megkezdetnek,
és rendszerint minden szombaton az egész
iskolai év alatt tartatnak, az utolsó hat hetet kivéve, (mely a tanuló jogászok számára
kizárólag fen van tartva) a vizsgaletétel
iránti folyamodások, az úgynevezett, indexxel ellátva Pesten bécsi-utczában 1. szám
alatti házban mélt. Szabó Imre hétszemélynöknél s a birósági államvizsgálati bizottmány elnökénél benyújtandók. — P e s t e n ,
okt. 2-án 1866.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Ü ^ Teljes szánni példányokkal még szolgálhatunk, "g^ft
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Testen, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, oktobcr 22.

43.

1866. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — E l ő f ű t é s i dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reelamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendök.

Tartalom: Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. (Vége) Suhayda Jánostól. —
Átalános német polgári perrendtartás. (Folytatás.) — Fogházjavitás. V. A philadelphiai (pennsylvániai)
máskép magánrendszer. — Tárgyalási terem. Szentszéki döntvények. (Közli dr. Kőnek Sándor.) — Jogirodalom. Mohi Róbert, b. Eötvös és Tocqueville kritikai munkái. — Különfélék.

Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén.
(Vége.)
(Suhayda Jánostól.)

Harmadik rész.
A követelések joga.
A) A követelésekről
átalában.
I. A kövelések lényege,személyei
és tárgyai.
II. A követelések teljesítése.
III. A követelések keletkezése.
XV. A követelések átruházása.
V. A követelések megszűnése.
VI. Közös tartozási viszonyok.
VII. Papirosok, melyek a birtokosra
szólnak.
B) A követelések egyes nemei.
I. Követelések szerződésekből és
azokhoz basonló viszonyokból.
II. Követelések tiltott cselekményekből.
III. Más különféle okokból.
A jogélet legtermékenyebb terét
képezik a kötelezettségek és ezekből
származó tartozási — követelési jogviszonyok.
A jog e részének sem a „kötelmi
jog," sem a „szerződési j o g " czim meg
nem felel; nem az első, mivel kötel-

meink sokfélék lehetnek, a nélkül, hogy
azok egyszersmind kötelezettségeink
volnának, és azokat jogilag követelni
lehetne, a kötelem talán inkább a német „Pflicht" értelmének felelne meg;
de ha elfogadtatik az 'u. n. „obligatio"
értelmének kifejezésére, ám legyen. —
A „szerződési jogu azonban egyátalán
nem felel meg e rész tartalmának, mivel csak egy futó pillantásra is észrevehetjük, hogy kötelezettségek, illetőleg követelések szerződésekből csak
részben származnak.
Ha az ujabb codexekbe tekintünk:
p. o. a szász, ztirichibe vagy a bajor javaslatba, azon kivétellel, hogy ezek
mindegyike e résznek is egy átalános
részt bocsát elébe, melynek főpontjai
ugyanazok, miket fennebb az A) alá
foglaltunk: — a követeléseket küíönfélekép osztályozzák; a zürichi a követelések czéljából indul, a mint t. i. a
követelések átadásra, visszaadásra, ügyvitelre, megtérítésre stb. czéloznak.
— A bajor javaslat pedig a különös
részben jobbára az egyes szerződések

Negyedik rész.
ismeretes fajaiból i n d u l ; mialatt a szász
codex, melynek rendszerét mutatjuk
Családi és gyámsági jog.
fel a fennebbiekben, a követeléseket
A) A házassági jog.
három osztályba sorozza.
I. Az eljegyzés.
I. Szerződésekből vagy azokhoz haII. A házasságkötés.
sonló viszonyokból.
III. A házasság hatálya a házastárE rovat alá esnek: az ajándékozás, sak személyére nézve.
kölcsön, adásvevés az ekörül elő forduló
IV. A házasság hatálya a házasjogviszonyokkal, — csere, kiadási szer- társak jogügyleteire nézve; és
ződés (az ész szüleményeire nézve), életV. A házastársak vagyonára nézve.
járadéki szerződés, haszonkölcsön, bérVI. Házassági szerződések, egyezlet és haszonbér, szolgálati, őrizeti vénvek.
szerződés; a vendéglősök kötelezettsége
VII. A házasság megszűnése.
utazók befogadásából, ügyvitel megbíB) A szülők és gyermekek közti vizásból, utalványozás, ügyvitel megbí- szony.
zás nélkül; társasági szerződés, közös
I. A házasságból! gyermekek jogség, számadásrai kötelezettség, adósság- viszonya.
átvállalás, egyezség, biróválasztási szerII. Gyermekül- vagy örökbefogadás.
ződés, zálog, kezesség, játék, fogadás.
III. A szülök jogai és kötelességei.
Tájékozásul a szász codex 1049—1482
IV. Az atyai hatalom.
§§-ai.
V. A házassági szülök, nagyszülők
II. Követelések tiltott cselekmények- és leszármazottjaik viszonos kötelesséből.
gei az eltartás biztosítására.
Ide esnek: jogellenes károsítások, a
VI. Családi állást tárgyazó kereseszemélyes szabadságtóli megfosztás, el- tek.
tulajdonítás, hátmegetti sértőbeszédek,
VII Házasságon kivüli gyermekek
nyilatkozatok, vagyis helyesebben fon- és szülök viszonya.
dorkodás, hatalom és fenyegetés, csalás
C) A gyámság.
és csel, bizonyos hivatási kötelmek
A) Gyámság a kiskorúak felett.
sértése, elidegenítések a hitelezők káI. Átalános meghatározások.
rára. Tájékozásul az id. codex 1483 —
II. Gyámrendelés.
1518.
III. A gyámság viselése.
III. Más okokbó i követelések czime
1) Biztositéki kötelesség.
alá jőnek azok, melyeket az I. és II. alá
2) A vagyon feljegyzésének besajátságos voltuknál fogva sorozni nem mutatása.
lehet. Ilyenek: a kötelezetlen, bizonyos
3) A kiskorúak képviselete.
esemény teljesedésének reményében er4) A kiskorúak nevelése.
kölcstelen vagy jogtalan alapon, vagy
5) A vagyon kezelése. •
minden oknélküli teljesitésbőli vissza6) Vagyon elidegenítések.
követelések; házasságon kivüli össze7) A gyámok felelőssége és
köttetésből kártérítésre, ablakból, ház- számadásrai kötelezettsége.
bóli kidobás, kiöntésből vagy leesésből
8) A gyámok jutalma.
eredt követelések. Állat által okozott
9) Több gyámok kötelezettsége.
sérelemből. Végre valamely dolognak,
IV. A gyámság bevégzése.
okiratnak előmutatására czélzó köveB) A gyámság különös nemei.
telések. — 1519 —1567. §§.
I, A lelki betegek és elgyengültek.

II. Tékozlók.
III. Távoliévök.
IV. Méhben lévők — feletti gyámság.
V. Közös meghatározások.
Ekként rendezi be a családi és gyámsági jogot a szász codex az 1568—1998.
§§-ban.
A házasságról, valamint a szülök és
gyermekek közti viszonyról alig van
közelebbi mondanivalónk, azonfelül,
hogy az idők és körülmények tetemes
mérvben átalakulván, a házassági szerződések is sokkal nagyobb mérvben
igénylik közelebbrőli szabályozásukat,
mint addig, mig a házassági viszonyok
illetőleg jogviszonyok ugy törvényeink,
mint a jogélet által inkább a nemzet
lovagias szellemében és jobb ösztöneiben, mint rideg törvényes szabályokban találták alapjaikat, melyeket azonban a jövő törvényhozásban sem lehet
szem elől téveszteni, habár az anyagi
érdekek ujabb időkben túlsúlyt látszanak kivivni akarni. Mert ha e kegyeletes viszony iránti tisztelet a felek közt
hiányzik, bármily szentesitvényü törvényes szabályok könnyen meghiusithatók lesznek.
A gyermekül vagyis örökbefogadás,
a törvénytelen gyermekek iránti gondoskodás képezik e részben azon főpontokat, melyek szabályozásra várnak.
Hasonló igényekkel vagyunk a
gyámsági jog iránt. Nem tagadhatni,
hogy e tekintetben igen is számos és
üdvös törvényekkel és törvényes szabályokkal birunk; de épen az kívánatos, hogy ezen intézkedések a megváltozott viszonyokhoz alkalmazva ugy
állíttassanak egybe, hogy a jogéletre
biztos irányokat mutassanak. A kiskorúak gyámsága és a gondnokság közti
ingatag különbség az igényeknek többé
meg nem felel, tehát nem is tartható.
— A gyámjog anyagi részét kell, hogy
egy gyámügyekbeni eljárási utasítás is

kisérje, mely bár az anyagi jog árkain
kivül esik, de egyik a másikát mintegy
kiegészíti. — Tájékozásul a szász codex
1 5 6 8 - 1998. §§.
Ötödik rész.
Az örökségi jog.
A) Átalános meghatározások.
B) A törvényes öröklés.
I. Átalában, II a vérrokonok öröklése, III. a házastársaké.
C) A f végrendeleti öröklés.
I. Átalában.
II. Végrendelkezési képesség.
III. Végrendeletbőli szerzési képesség.
IV. A végrendelet tétele, a) átalános szabályok, b) biróság előtti, c) biróságonkivüli végrendeletek, d) kivételes vagyis kiváltságos végrendeletek.
V. Feltételek, idők.
VI. A végrendeletek magyarázata.
VII. Örökösök.
VIII. Utóörökösök.
IX. Közös végrendeletek.
X. A végrendeletek megszűnése.
XI. A végrendeletek felnyitása,
kihirdetése és végrehajtása.
D) Az örökség megszerzése.
I. Az örökség elfogadása vagy
el nem fogadása.
II. A növedék joga a közös örökösök között.
III. Erdemetlenség az öröklésre.
IV. Az örökségbe lépésnek hatálya átalában.
V. Öröklési keresetek.
VI. Az örökösnek az örökség hitelezőihezi viszonya.
VII. Az elkülönités joga.
VIII. Örökségi osztály.
IX. Az örökség elidegenítése.
E) A hagyományokról.
I. A hagyomány rendelése.
II. A hagyomány által jogosított
vagy kötelezett személyek.

III. A hagyomány tárgya.
IV. A hagyomány megszűnése.
Y. A hagyomány megszerzése.
VI. A hagyomány külön fajai.
F) Ajándékozás halál esetére.
G) A családi hitbizomány.
H) Szerződések az örökség felett.
I) A köteles rész.
K) Az örökös nélküli hagyatékokbani törvényes öröklés.
Az örökségi jog minden ujabb codexben az utolsó főrészt képezi. Igaz
ugyan, hogy a szerzés egyik módját is
teszi, azonban az öröklésnek ez csak
egy oldala, és miután az örökség vagyis
hagyaték magában foglalja az elhunytnak összes vagyoni és követelési jogait,
átszálló kötelezettségeit, és rendszerint
a családi viszonyból indul ki, mindezeknek ismeretét már felteszi, és igy méltán külön részt képez a jogban, mely a
mint egy részről az összes jogviszonyoknak zárkövét képezi, más részről
az ujaknak is, melyek abból erednek,
és a jog többi részeibe vágnak, útjait
nyitja meg.
Eddigi szokásainktól eltérőleg a
törvényes öröklést teszszük a végrendeleti elébe.
Igaz ugyan, hogy törvényes öröklésnek csak akkor van helye, ha végrendelet nincsen, vagy az nem lévőnek
tekinthető; de az is igaz marad, hogy
a végrendelkezőnek tudnia kell, hogy
mit rendel a törvény az örökjog tekintetében, és mennyiben nyit tért a végrendelkezőnek attóli eltérésre, hogy
ezáltal az illetők jogos igényei ne sértessenek, más részről hogy azok, kiket
a végrendelkező jutalmazni akar, a törvényellenes végrendelet által bajokba
ne hozassanak.
A törvényes öröklés az ez idő szerinti szabályait tekintve, lényegben nem
szorul módositásra, vagy megváltozta-

tásra, inkább csak rendes és szabatos
szerkezetet igényel.
A végrendeleti öröklésnél azonban
a végrendeletek külső kellékei a végrendeletek különfélesége szerint, kell,
hogy közelebbről és tüzetesen megállapittassanak.
Az örökség megszerzését illetőleg
bármint vonakodunk is, a lefolyt korszakban annyira ellenszenvet szült hagyatéki tárgyalástól, melynek anyagi
alapjai az ausztr. polg. törvénykönyvben foglaltatnak,mégisaligha kifogjuk
kerülhetni azon intézkedéseket, melyek ezen irányban a változott idők és
viszonyok folytán bizonyos mérvben
mintegy szükségesekké váltak. De ezek
inkább az öröklés körüli eljárás szabályozási körébe tartozandnak.
A hagyományoknak rendelését és
az azokból eredő jogviszonyokat, melyek eddig nálunk világos és határozott
törvények által körülirva nincsenek,
szükség közelebbről és tüzetesen meghatározni, mivel ezek körül igen sok
és bajos peres kérdések származhatnak,
melyeknek eltávoztatása vezette a codexeket azon a casuistikával határos
intézkedésekre melyeket a hagyományok körül tettek.
Az ajándékozás halál esetére szintén azon tárgyak közé tartozik, melyek
tüzetesebb meghatározást igényelnek;
ugy szintén az örökség feletti szerződések. A hitbizományokról ugyan birunk
egy ujabb ideiglenes rendeletet, de annak életrevalósága ugy, a mint áll, kérdés tárgya is lehet.
A köteles résznek elhelyezését illetőleg a jogászok és codiíicatorok között
nézetkülönbség uralkodik. A zürichi
codex azt a végrendeletek elébe teszi
mindjárt a törvényes öröklés után, hihetőleg azon nézetből indulva, hogy a
köteles rész tanának ismeretét az örökség feletti minden egy vagy két oldalú

intézkedések előre feltételezik. Ha a
köteles részt, mely ellen több oldalról
némi ellenszenv is mutatkozik, az öszszes ujabb törvényhozás példáin okulva
törvényhozásunk is elfogadja, min kételkednünk alig lehet: akkor inkább
oda illik, hová azt a fennebbi sorrend
szerint szánjuk, mint máshová; mivel
igaz ugyan, hogy a köteles rész szabályozza az egy- vagy kétoldalú intézkedéseket az örökség felett, és azokat az
intézkedöknek, hogy a határokhoz, melyek közt intézkedhetnek, alkalmazkodjanak, eleve ismerniök kell, de a köteles résznél oly tekintetek veendők
figyelembe, melyeket épen előlegesen
a végrendeleteknél kell meghatározni,
mint: a kitagadtatás esetei, és tekintve,
hogy a köteles rész kihat az örökség
körüli minden egy- vagy kétoldalú intézkedésekre, ezekből veszi jogczimét,
és mérvétatörvényes öröklésből nyeri;
ennélfogva méltán az örökjog végére
helyezendő.
Végre az örökjogot bezárja az
örökös nélküli hagyatékbani törvényes
öröklés.
Ennyit a rendszerről azon elvek és
irányok szerint, melyeket a jogtudomány legújabb vivmányainak a codifi-

catio terén feltüntetett haladása szolgáltatott. De csak vázlatban, és csupán
tájékozásul, azon nagy és magasztos
feladatnak megoldására mintegy útmutatóul, mely előnkbe tüzetett.
Ha a törvénykönyv javaslata egészben készen álland, czélszerü lészen azt
közzé tenni, mielőtt a bizottmány annak
tüzetes birálásához fogna, és bevárni
az észrevételeket, melyeknek felvételére és közlésére egy bizonyos közlöny
lenne hivatva, a mennyiben magát a
közönség pártolása által fenn nem tarthatná, országos segély által istápolva,
hogy igy mindenki hozzá szólhasson.
Ezután tárgyaltatnék a bizottmány által, és a tárgyalás eredménye ismét
indokaival együtt közzététetnék, a beérkezendő észrevételekre 'méltó figyelemmel ujabb meghányás alá vétetnék,
és csak ennek megtörténte után kerülne
a törvényhozó test elébe. — Azonban
tartózkodjunk
a túlfeszített
igényektől, melyek erőinkkel és készleteinkkel
nem állnak ill'ó arányban, — és legfolebb arra törekedjünk, hogy az alapvető
munkálkodás oly miivet állithasson elo.}
mely a további fejlődés és tökéletesülés
életrevaló magvait foglalja
magában.

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

Eddig a rendes eljárásról, társas
biróságok előtt.
A második könyv második czime
az egyes biróságok, s a harmadik czim
a kereskedelmi törvényszékek előtti rendes eljárást foglalja magában. Az átalános szabályok: mint fentebb; itt tehát csak az eltéréseknek van külön
czime nyitva (440—455. §§).
Ilyenek az egyes bíróságnál:

hogy a kereset, egyes bíróságoknál
írásban vagy szóval is előadathatik,
—- utóbbiról jegyzőkönyv lévén felveendő (442. §.) *);
hogy a szóbeli tárgyalás határideje
a körülményekhez kepest, s ha lehet,
két heti időközön belől tűzendő ki (444.
hogy a felek a rendes törvénynapo') V. ö. osztr. polg. perrendt. 32. §.

kon, idézés nélkül is megjelenhetnek és
tárgyalhatnak (445. §.);
hogy a tárgyalás alkalmával kölcsönösen előadott nyilatkozatokról jegyzőkönyv vétetik fel, mi azonban a netán Írásban benyújtott perbeszédek
tekintetbe vételét ki nem zárja (448.

a biróság megjelölését, a kereseti kérelmet és megjelenési határnapot foglalja magában (457. §.) ;
hogy az idézőlevéí kézbesítése s a
tárgyalási határnap közt legalább egy
heti időköz maradjon, — mi a törvényszék elnöke által, sürgős esetekben rövidebbre is szabathatik (458. §.);
hogy a megelőző periratok csak
kérelem és törvényszéki határozat folytán fogadtathatnak el, — mely esetben
a feleknek ügyvédi segélylvel kell
élniök (460. §.);
hogy alperes a halasztó kifogásokra
nézve ugyanazon szabályokhoz van
kötve, mint az egyes bíróságnál (461. §.);
hogy ha a felek közt számadások,
kereskedői könyvek vagy más efféle
okiratok vizsgálata forog fenn: az előleges viták tárgyalását a törvényszék,
hivatalból vagy kért-lem folytán, valamelyik tagjára vagy egyes bíróságra
bizhatja (462. §.).
A negyedik czim a rendkívüli eljárást tárgyazza. A rendes eljárás szabályai átalában itt is alkalmazandók;
ezúttal tehát csak az eltérésekről

hogy alperes a halasztó kifogásokat
egyidejűleg s a főügy tárgyalása előtt
beadni nem köteles, — s ha beadta: ez
a főügy tárgyalásának elhalasztására
ürügyül nem szolgálhat (449. §.) 2 );
hogy az Ítélet közvetlenül a szóbeli
tárgyalás berekesztése után, azonnal kihirdetendő (450. §.) 3 ); végre
hogy a felek, valamint a tárgyalás
folyamában védelmök és bizonyítékaik
használatáról s a mulasztások törvényszerű hátrányairól (447. §.), ugy az ítélet kihirdetése után a felfolyamodási
jogról, határidőről vagy a mulasztás
következményeiről (451. § ) kellőleg
kitanitandók 4 ).
A kereskedelmi törvényszékeknél:
hogy a felek ügyvédet használni
nem köteleztetnék (456. §.) 5 );
hogy a kereset indítása az idéző- ( 4 6 4 . §.)•
A rendkívüli eljárás nemei: az íráslevélnek alperes részére leendő kézbebeli
eljárás, szóbeli végtárgyalással
sítése által történik, — mely idézvény
kapcsolatban (I. fejezet: 467—491.
Ellenben az osztr. polg. perrendt. 50. §-a §§.); a végrehajtásai per (II. fejezet:
szerint, irott ellenbeszéd á szóbeli tárgyalásnál el
492 - 502. §§.); a váltóper (III. fejezet:
nem fogadtathatik.
2
) V. ö. osztr. polg. perrendt 47. §. „A biróság 503—510. §§.); a feltételes fizetési
illetéktelensége, jogerejii itélet, egyezség vagy ke- meghagyás (IV. fejezet: 511 - 523. §§.);
resetrőli lemondás miatti kifogások fölötti külön
a kereset- és jogok érvényesitésérei feltárgyalásoknak, szóbeli eljárásban nincs lielyök."
3
) Mint a magyar sommás szóbeli eljárásban. hívás (V. fejezet: 524—533. §§.); a fog1836: X X . t. cz.
4
) Osztr. polg. perrendt. 46. §. „Jogtudatlan sági per (534 — 554. §§.), végre időleges
személyek, szükség esetében a törvénykezési eljárás intézkedések (VII. fejezet: 555—560.
elveiről, a bizonyitás terkéről és módjáról értesitendők." És a magyar törv. elj. a sommás ügyekben:
,,Midőn az egyik vagy másik perlekedő fél ügyvéd
segítségével nem él: tartozik a biróság az itélet kihirdetése alkalmával a feleket a felebbezés jogáról,
annak határidejéről és módjáról kellőleg kitanítani."
(1863: szept. 19-én 12,848. sz a. kibocsátott udv.
rend.)
5
) Mint az osztr. polg perrendt. 30. §. szerint a
szóbeli eljárásban.

írásbeli eljárásnak, szóbeli végtárgyalással összekötve, a társas bíróságoknál oly ügyekben van helye, melyek
szokatlan terjedelmöknél vagy a tényállás bonyodalmainál, avagy a bizonylatok természeténél fogva a rendes

eljárás szerint alaposan meg nem vitathatnak. Az eljárás megindítása kérelem folytán vagy hivatalból történik
(467. §). A kérelem fölött külön e
végre kitűzött tárgyalás tartandó (468.
§.); s ha ez eljárásnak a törvényszék
látja szükségét: az ellenirat beadására
határnap tűzendő s egyszersmind az
eljárás vezetése egy tszéki tagra bízandó (471. §.). A határozat ellen, akár
hely adatik az Írásbeli eljárásnak akár
nem: semminemű jogorvoslat el nem
fogadtatik (472 §.). Ezen eljárásban a
a feleknek négy perirat engedtetik, —
t. i. felperesnek a kereset és válasz, alperesnek az ellenirat és viszonválasz.
A periratok beadása idejét a kiküldött
biró szabja meg (473. §.). Minden perirat két példányban tétetik le a jegy
zőségnél, — a letétel napja ugyanott az
iratokra feljegyeztetvén (476. § ). Az első
példány a törvényszéknél marad, a második az ellenféllel közöltetik (477. §).
A kitűzött határidő után beérkezett
iratokra csak akkor van tekintet, ha a
kiküldött biró a késedelmet, külön határozatban még ki nem mondotta (482.
§.). Ha a kiküldött az iratváltás befejeztével , tényekre és bizonyítékokra
nézve hiányokat vesz észre: azoknak bizonyos határidő alatti kiegészítését elrendeli (474 §.); ha pedig az ügyet a
bizonyítékok érvényesítésére vagy ítélethozatalra, érettnek látja: a feleket
szóbeli végtárgyalás iránt a per bíróságához utasítja (485. § ). Az ülés napján egy törvényszéki tag a kölcsönös
periratok tartalmát előterjeszti. Az előadás helyreigazítására vagy kiegészítésére mindegyik fél jogosítva van
(486. §.). Oly körülmények és bizonyítékok, melyek csak a szóbeli végtárgyaláson fordulnak elő, akkor veendők
figyelembe, ha oly tények megczáfolására szolgálnak, melyek iránt az illető
félnek az Írásbeli eljárás folyamában

nyilatkozni alkalma nem volt (488. §.).
Minden változtatás vagy kiegészítés a
periratok tartalmában, jegyzőkönyvbe
veendő és felolvasandó (490. §.). Az
ítélet ez iratokon alapul (491. §.) 1).
Végrehajtási pernek van helye személyes követelésekre nézve, melyeknek
tárgya pénz vagy bizonyos mennyiségű
valamely dolog: ha felperes az alperesi
kötelezettség bebizonyítására szükséges valamennyi ténykörülményt okmányilag s azonnal igazolhatja (492. §.).
A kereset fölött azonnal szóbeli tárgyalás tűzendő ki, legalább egyhéti időközre, a kézbesítés után (494. §.), melyen további perbeszédek csak; annyiban
fogadtatnak el, a mennyiben bizonyításra nincs szükségök, vagy a bizonyíték tüstént előállítható (495 §.). Ha
végrehajtási pernek nincs helye: a kereset a rendes ú t r a utasítandó (500. §.);
és ha a biróság ily eljárás szerint ítéletet hozott: annak végrehajtását sem
folyamodás, sem óvás nem gátolhatja
(501.§.). Alperes azonban külön, rendes
uton, kifogásait érvényesítheti; és ha
ekkép a végrehajtás tárgyául szolgáló
igény alaptalannak tiinik k i : az ítélet
feloldandó, s felperes a netán kapott
érték visszafizetésében s a perköltségek
megtérítésében elmarasztandó (502. §.).
Váltóeljárásnak váltók alapján van
helye (503. §.), — az előbbi szabályok
szerint (504. §.) s azon módosítással,
hogy a szóbeli tárgyalás, — ha alperes
a törvényszék helyén lakik: 24 órára,
ha ezenkívül, de a törvényszék kerületén, három napra, s ha ezenkívül, hat
napra tü:endö ki (506. §.). Halasztásnak, felperes beleegyezése nélkül csak
legyőzhetlen akadály esetében van helye (507. §.). Az itélet a tárgyalás
Az írásbeli eljárás,mint az osztrák és magyar
polg. perrendt. szerint, — azon eltéréssel, hogy itt
minden perirat a törvényszékhez közvetlenül nyújtandó be, s hogy a szóbeli végtárgyalás ismeretlen

berekesztésével tüstént kihirdetendő
(509. §.).
Feltételes fizetési meghagyás egyes
biróság által, oly esetekben adatik, melyek a törvényszékeknél végrehajtási
pert vonnak maguk után (511. §.) A
kérelemnek magában kell foglalnia: az
adós nevét, állását és lakhelyét; a köve
telés összegét s jogalapját, végre kétoldalú szerződéseknél a netáni hátralékos ellenköveteléseket (513. §.). A
fizetési meghagyás azon intéssel kézbesittetik az adósnak, kogy a kézbesítéstől számitandó két hét alatt, kü
lönbeni végrehajtás terhe mellett vagy
a követelést és perköltséget a hitelezőnek lefizesse, vagy az ellen a bíróságnál kifogással éljen (515. §). Ha a
kifogás kellő időben beadatik, ez a hitelezővel közlendő (517. §.), s ezáltal a
fizetési meghagyás erejét veszti (518.
§.); ellenkező esetben a hitelező jogosítva van végrehajtás elrendelését kérelmezni (519. §.). A végrehajtási jog
elévül, ha a hitelező azt a fizetési meghagyás kézbesítésétől számitandó hat
hó alatt nem érvényesítette (520. § ) 1).
Keresetinditásrai felhívásnak van
helye az ellen, ki valamely joggal kérkedik. Ha maga a felhívó keresetindításra van jogosítva: a felhívás meg nem
engedhető (524. §.) A per bírája az, ki
a felhívott keresetre nézve illetékes;
és ha ilyenek többen volnának, a felhívó szabadon választhat (525. §.). Ha a
keresetindítási kötelezettség az ítéletben kimondatik: a határidő is kitűzendő, mely alatt a keresetnek meg kell
indíttatnia (528. §.). Ez időnek sikeretien ül lejártával a kereseti jog elenyészettnek nyilvánítandó (530. §.).
Ki valamely épület, vizvezeték vagy
más efféle müvek kivitelét egy harmadik személynek magánjogi alapokon

nyugvó tiltakozása ellen biztosítani
akarja : jogosítva van e személyt tiltakozásának és okainak előadására felhívni. A felhívás mellett az építkezés
(erve is közlendő (531. §.). Ha a felhívott kifogást ad be: biróilag elhatározandó, váljon köteleztessék-e kereset
indítására, vagy nem; és ha kifogással
nem élt: itéletileg kimondandó; hogy
minden későbbi tiltakozás hatálytalan,
s a felhívó jogosítva legyen a kérdéses
munkálatot az előadott tervszerint bevégezni (532. §.) 1).
Fogsági pernek csupán akkor van
helye, midőn attól lehet tartani, hogy
e biztositási eszköz nélkül valamely
igény érvényesítése meghiusulna vagy
felettébb megnehezittetnék (534. §.).
Különösen: 1. ha az adós vagyonát pazarolja vagy álnokul elidegeníti; 2. ha
megszökött, vagy szökni készül, s ingatlan vagyonnal vagy más elegendő
biztositékkal nem bir; 3. ha örökösök
az örökséget, mielőtt az e minőség szerint terhelő kötelezettségeknek eleget
tettek volna, — felosztani, vagy az illetékes biróság területéről elszállítani
akarják; 4. ha valamely peres tárgy
elenyésztétöl vagy elsikkasztásától félhetni; 5. bérlők és haszonbérlök ellen,
ha ingóságaikat, mielőtt tartozásukat
lerótták volna, a lakásból vagy birtokból elhordják, végre 6. külföldiek ellen,
ha a belföldi biróság illetősége alá
tartoznak, vagy ellenkező esetben a
külföldi hatóságnál ellenök kért segély
megtagadtatik (535. §.). A fogság vagy
személyi, vagy dologi; amaz a személy
ellen, csak a most említett 2-ik és 6 ik
esetben (536. §.), — utóbbi a dolgok és
jogok ellen (537. §.) alkalmazható 2 ).
A fogsági kérvény akár a per illető birá-

V. ö. osztr. polg. perrendt. 26-ik fejezet, a
felhívási
és megsemmisítési perről.
3
) Feltételes fizetési meghagyás, hasonló hatály Helytelen alkalmazása a „fogság szónak, a
lyal, közjegyzői okiratok alapján, az osztrák jogban. dologra, — „tilalom" vagy „letiltás" helyett.

jánál, akár azon egyes bíróságnál, melynek területén a letartóztatandó személy vagy letiltandó dolog létezik, —
benyújtható (538. §.), s magában kell
foglalnia: a biztosítandó igény megnevezését s jogalapját, valamint a letartóztatástárgyát és módját (539. §.). Ha
a kérelem alaposnak találtatik, a fogság a kérelmező veszélyére és költségére elrendelendő (542. §.) és sürgős
veszély esetében ünnep- vagy vasárnapon is végrehajtható (540. §.). Ha a
veszély nem világos, a fogságnak csak
biztositék letétele mellett van helye
(543. §.). A fogság ellen az ellenfél ellenelőterjesztéssel élhet (544. §.), mi
azonban a végrehajtást nem gátolhatja
(545. §.). Az ellenelőterjesztés iránt
tárgyalás tartandó és birói határozat
hozandó (546. §.), Ha a fogság a pör megindítása előtt rendeltetett el: folya-

modó, az ellenfél kérelme folytán, keresetének zárt határidő alatti beadására
utasítandó. A határnap elmulasztása a
fogság feloldását vonja maga után
(548. §.). A fogság féloldalik akkor is,
ha a fél egyéb elegendő biztosítékot
képes kimutatni (554. §.) 1 ).
Ugyanezen szabályok szerint, s csak
azon eltérés mellett, hogy a kérelem
iránt az ellenfél mindig meghallgatandó (558. §.), — van helye a zárlatnak,
ha folyamodó k i m u t a t j a ,
hogy követelése a végelintézésig kipótölhatlan kár veszélyének van kitéve
(555—560.) 2 ).
') Az előleges személyi fogságról, mint neméről az előleges biztositásnak 1. osztr. polg. perrendt.
396—406. §§. '
2
) Osztr. polg. perrendt. 425. s köv. §§.
(Folytatása következik.)

F o g h á z j a vitás.
egymástóli tökéletlen elkülönítése ho
zatott fel. Mi volt tehát természetesebb
Az eddig vázolt rendszerek minde- mint hogy a raboknak a szó szoros érgyike ellen főhiányképen a raboknak telmében vett teljes — tehát nem csak
képzeleti (erkölcsi), hanem valóságos
!
) Okot e rendszer alkotására egy már 1776.
évben Philadelphiában a végett összeállóit quaker- (physikai) — elkülönítését is megkitársulat szolgáltatott, bogy a börtönökben sinlődő sérlették, miből azután külön rendszer
rabok sorsát enyhitse s elkülönités által ismét jó
(solitary system) fejlődött ki : Ez azonútra terelje. 1822-ik évben az északamerikai államokban átalánosan lett behozva. Szerinte a rabok ban részint az emberi természetnek
egyenkint 11—12' hosszú, 7—8' széles és 10—16' egyoldalú felfogásánál, részint (még
magas, tehát 770 — 1564 köblábnyi levegőt foglaló
kamrákba záratnak. Mindegyik kamrával összekötte- pedig kiválólag) azon roppant költsétésben áll egy kis 18 - 2 0 ' hosszú és 8 — 9' széles vagyis geknél fogva, melyekkel az ily szerke96— 180 négyszög lábnyi területtel biró, falakkal
bekeritett udvar, hogy a rabok a szabadban is mo- zetű börtönök építése szükségkép járt,
zoghassanak és fris levegőt élvezhessenek, a nélkül, igen nagy ellenzésre talált s nagy tuhogy rabtársaik által észrevétethetnének. Ez volt sát idézett elő, mely még jelenleg sincs
eredeti szerkezete; most azonban az elkülönítésen
kivül a rabok javítása czélszerü foglalkodtatás, ta- teljesen befejezve.
nítás és hitoktatás által eszközöltetik. Karvasy:
Mindazáltal ma legalább annyiban
Igazságügyi politika, Pest 1865, 127 — 129. 11. —•
Kautz: Politika 433—434. 11. — Mittermaier: Ge- tisztulnak már a nézetek, a mennyiben
füngniszverbesserung 73—86. 11. — Mittermaier: az egyik vagy másik elv helyes vagy
Gefiingnissfrage 78—90. 11. — Röder : Besserungshelytelen volta felismerésére a tapasztastrafe 9 6 - 1 1 1 . 11.
V. A philadelphiai (pennsylvaniai), máskép magánrendszer. ')

lásra is, habár nem épen igen hoszszura, hivatkozhatni. Kellő tájékoztatás tekintetéből azonban lehető rövidek
akarunk lenni.
Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy ezen rendszer egész merevségében mai napon már sehol sem
alkalmaztatik, mert belátták, hogy a
teljes, munkátlan magánlét — a mint
kezdetben Philadelphia- és Newyorkban volt behozva— az egyes rabokat a
többieknek rontő befolyásától megóvja
ugyan, de tartós javitásukra ínég is
elégtelen; s hogy másrészt maga a
rendszer, ha pusztán visszaijesztésre
mint főczélra használtatik, a keménység bizonyos szinét ölti magára, mely
a magánelzárás által elérhető javitó
hatással merőben ellenkezik. *)
A magánrendszert ennélfogva nem
szabad többé ugy tekintenünk, mintha
általa a rabok minden emberi közlekedéstől záratnának el (einsaine
Haft), hanem olyannak, mely által
csak a többi rabokkali közlekedésök
tétetik lehetetlenné (Einzelnhaft) és
pedig azon okból, mert ezen érintkezés
reájuk nézve ártalmasnak tapasztaltatott, 2 )
Ezeket előre bocsájtva,láttuk a magán rendszernek a többi rendszer fölött eddig tapasztalt előnyeit. 3 )
l.Csak e mellett lehetséges a rabokkal egyediségökhöz képest elbánni, a
törvények és hatóságok ellen tanusitott megvetésöket belőlük kiirtani, s
meggyőzvén őket arról, miszerint az
általok gyűlölt törvények és intézmények saját javukra is hozattak, bennök
azok iránt tiszteletet felkölteni. Ez pe-

dig a javitásnak múlhatatlan alapfeltétele. *)
2. A bűnösöknek mások által még
nagyobb mérvbeni megrontását teljességgel lehetetleniti, mi a javitás müvét tetemesen könnyiti. 2 )
3. Ennek folytán a fegyelmi kihágások is ritkábbak, s a közös elzárásnál szükségeseknek talált, az emberi
méltóságot — melyet a bűnösben is
fenn kell tartani — olyannyira lealacsonyító testi fenyitékek (korbácsütések)
teljesen nélkülöztethetnek. 3 )
4. A visszaijesztő hatás a magánéizárásnál, mely a bűnöst több nélkülözésre kény szeritvén, benne hosszúidéig
tartó mély benyomást képes előidézni,
szintén könnyebben eszközöltetik, mint
a közös elzárásnál. Ezt tanúsítják a
legtöbb előbbi rendszerű börtön igazgatói, kik az elszigetelést legalább a
fogság kezdetén igen hatályosnak elismerik.
5. Oly vegyes rendszerű börtönökben, hol a bünhönczök a rájuk kiszabott magán elzárás maximumának lefolytával közös elzárásba hozatnak,
gyakran találkoznak bünhönczök, a kik
kérték, hogy büntetésöknekmég hátralevő idejére ismét magánelzárásba tétessenek át, noha kamrájuk sokkal
kényelmetlenebb. 4 )
6. A büntetés érzéki oldala itt csak
mintegy külső héja a teljes hatásában
nyilvánuló (belső) erkölcsi magva- és
tartalmának. A bűnös mindjárt beléptekor átlátja, hogy a rendszer ellen

*) Rőder. i. m. 98- s köv. 1. — Mittermaier:
Gefangnissverb. 78. 1.
2
) Rőder. i. m. 101. 1. — b. Eötvös és Lukács:
fogházjavitás 236- és 298. 11.
3
) Szükség esetében pedig a koplaltatás és
setét kamra hathatósb eszközök; l.Hye: das oester.
') Mittermaier: Gefangnissfrage 79. 1.
2
) Rőder i. m. 108. 1. Azelőtt a rabok úgyszól- Strafgesetz 399. 1.
4
ván elevenen eltemettettek, mi számtalan elmehá) L. a „Jogtudományi Közlöny" 8. számát 128.
borodás- és öngyilkosságra adott alkalmat.
1. — Ugyancsak Bruchsalban egy rab kamráját
3
) I t t az a) jegyzetben idézett irókat kö- „második születés helyének" nevezte. Rőder i. m.
vetjük.
104. 1.

küzködnie lehetetlen s igy önkénytelenül felrázatik romlottságából és bűnének tiszta ö n t u d a t á r a vezettetik, mig
ellenben a többi rendszer nagyobbára
csak az ember érzékiségére támaszkodván, ily hatást a bűnös lelkületére nem
idéz elő. *)
7. A magán elzárásnál 2 ) a rabok elmeháborodásai ritkábbak és sokkal ha') B. Eötvös és Lukács fogházjavitás 180. 1. —
Rőcler i. m. 105. 1. — Azonban igen alaposan jegyzi
meg Mittermaier (Gefiingnissfrage 81. 1.), miszerint
a bűnös magábatérését nem szabad egyesegyedül
annak magánelzáratásától várni, s hogy e hatás
csak akkor fog előidéztetni, ha a törnlöczi személyzet — kivált az igazgató és lelkész — igazi emberszerető egyénekből áll.
J
) Lelut , franczia tébolydaorvos tanúsága
szerint a közös elzárási börtönökben 1 5 % át, ellen-

ina r á b b fedeztetnek fel, minélfogva
könnyebben gyógyíthatók is. Végre
8. A visszaesők aránya a magánelzárásnál sokkal kedvezőbbnek tapasztaltatik, mint a közös elzárásnál.
Bozóky Alajos.
ben a magánelzárásiakban csak 2 - 3 % - á t képezik az
őrültek az összes rabszámnak — Mazasban (egy
magán rendszerű börtön Páris közelében) 12,542
rab között csak 9 lélekzavarodási eset fordult elő,
azok levonásával, kik már börtönbehozatalukkor
lélekzavarodásuknak kétségtelen jeleit adták. —
Rőder i. m. 120. 1.
J
) Az angol börtönlelkész Clay J . tanúsága
szerint, e lelkes emberbarát a magánelzárásról táplált reményeit 25 évi működése után messze tulhaladtaknak mondja, mig az auburni fogházak lelkészei a rabok javítását sisyphusi munkának nevezték.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
Mindamellett a közszokás ugy a katholikus
mint a protestáns egyházban azon áta(Közli dr. Kőnek Sándor.)
lános szabálytkövetkeztette,hogyubi sponsa
I.
ibi copula, vagyis rendszerint a menyaszszonynak
saját lelkésze tekintetik erre illeVegyes házasságnak alattomosságból lett
tékesnek. Csakhogy a saját szónak értelme
semmisnek kinyilatkoztatása.
(Vége.)
sem a tridenti zsinat, sem a Józsefféle ház.
Ezen a szentszéki törvénykezési gyakor- pátens által nem állapittatik meg minden
latban talán kevésbé járatos olvasó tájé- kétséget elháritó módon, hanem ez részint
koztatására még a kihirdetés módja szerint a tételes államtörvényhozásnak, részint a
is közlött Ítéletből két érdekes jogelv von- jogszokásnak, részint végre a concret viszoható le, melyről még néhány szó teendő.
nyokra alkalmazott törvényszéki gyakorlatValamint a tiszta kath. házasságokra nak hagyatott fenn ; hogy nemcsak a rendes,
nézve a tridenti közzsinat, ugy a tiszta hanem az átvitt vagy időleges lakhely is
evang. házasságokra hazánkban a törvény (quasidomicilium) megállapítja az illetékeserejével felruházott I I . JózseíFéle ház. pátens séget, legalább nálunk semmi kétséget nem
mint az esketésre illetékes lelkészt ugy a szenvedhet, de lehetnek számos oly concret
vőlegény mint a menyasszony saját lelki- esetek, melyekben felette nehéz meghatápásztorát ismeri el, s hogy a tridenti zsinat rozni, vájjon lehet-e és 'mikor valamely tarezen értelemben vette a maga intézkedését, tózkodást quasidomiciliumnak venni; igy a
kitetszik a Congr. Conc. többi endű döntvé- kérdéses esetben az egri főszentszék és vele
nyeiből: est autem proprius parochus, qui egyetértoleg a primatialis szentszék is azon
adesse debet, is, in cujus parochia matrimo- körülményt, hogy az egyik peres félnek sanium celebratur, sive viri, sive
mulieris; ját birtokán hideg konyhából és kis szobámég világosabban szól I I . József ház. pátense | ból álló oly helyisége van, mely a jószágot
30. § sa: ubi sponsus et sponsa sub diversas | néha megtekinteni szokott valamelyik cseparochias pertinent, sufficit, si consensus in | lédség vagy a gondnok részére van fennmatrimonium coram paroeho, pastore vei : tartva, nem véli elégségesnek, hogy ez mint
a peres félnek quasidomiciliuma vétessék.
popa seu sponsi, seu sponsae declaratur.

Szentszéki döntvények.

Másodszor, előfordul az indokolásnál
oly elvnek megérintése, mely nemcsak a
kérdés alatt levő, hanem számos egyéb esetben irányadó. Azon körülmény t. i., hogy a
felperes a bontó akadályt tudta s mégis a
házasság létesitésébe beleegyezett, mindazon
esetekben semmit nem változtat a dolog lényén, melyekben közjogi akadály forog kérdésben. A tudva és akarva például negyedizig való rokonával vagy sógorsági viszonyban levővel vagy a fennálló érvényes házasság köteléke, egyházrend, szerzetfogadalom
stb. által a házasságtól eltiltott személylyel
házasságra lépő azért mégis a tudtával és
beleegyezésével létrejött házasság érvényét
megtámadhatja, mi annál inkább tehát az
alattomosan kötött házasságnál áll, miután
ez oly közjogi akadály, mely miatt még a
szentszék tiszti kereset alapján valamint
jogositva u g y köteleztetve van a kötelék ez
indítására, annak levén tisztje és hivatása a
felett őrködni, hogy a házasságok csak's
azon lényeges formaszerüségek megtartásával jőjenek létre, melyeket mint egyik mulhatlanul szükséges kelléket az egész keresztény kath. világra elészabni a tridenti
közgyülekezet jónak látta. De valamint ezen
esetben, ugy minden köteléki pörben, mely
közjogi akadályon gyökerezik, a felperes
még világos beleegyezése által sem fosztható
meg keresetindítási jogától, a feleknek kölcsönös beleegyezése sem levén képes a közjogi természettel biró érvényességi akadályt
önnönmagától megszüntetni, s igy az annak
létele miatt már magában semmis házasságot
pusztán a keresetindítással való felhagyás
által érvényessé átváltoztatni. Egyedül a
magánjogi akadályoknál a félnek eleve vagy
utólagos beleegyezése, s igy gyakran a keresetindításnak bizonyos idő alatti elmulasztása változtathatna a dolgon olyformán,
hogy több esetben csakugyan a felperes keresetétől egyenesen elüthető, vagy legalább
az ellenkezőnek bebizonyítására utasítható.
II.
Házasságigéret mellett történt teherbe ejtés miatt becsületváltsági
és
gyermektartási
dij megítélésére inditott kereset.
266/1866.
sz. Az egri
főszentszéknek
f
ö
1866. évi márczius hó 19-én Egerben t a r tott ülésében.
Nagy-iványi lakos K. E. szintén nagy-

iványi lakos Cz. J . ellen házasságigéret
mellett történt teherbe-ejtése miatt becsületváltsági és gyermektartási dij megitéléseért beadott keresete, ugy szintén a felek
megidézése, kihallgatása és barátságos kiegyeztetésök megkísérlése végett f. é. február hó 5-ről 122 szám alatt a hely színére
kiküldött czimz. kanonok és püspökladányi
alesperes-plebános urnák az ebbeli eljárás
felől tett hivatalos jelentése a felvett jegyzőkönyvvel és ahhoz tartozó egyéb iratokkal együtt előterjesztetvén, s ezzel az ügy
sommás uton birói tárgyalás alá vetetvén
A teljes Szent Háromság
Ítéltetett :

nevében

Az ügyhöz tartozó iratokból kitűnik,
miszerint panaszlott Cz. J . több alkalommal
önmaga beismerte, hogy panaszló K. E - t
házasságÖ ígérete
mellett elhálta, minek köO
vetkeztében aztán a felmutatott anyakönyvi
kivonat szerint 1865. évi november 18-án az
K. E. nevü leány gyermeket szült.
Minthogy pedig alperes a hadkötelezettségtől felmentetvén, a felperesnőnek t e t t
házasság igéretét teljesíteni vonakodik: annál fogva felperesnő K . E . házasságígéret
melletti teherbe ejtőjének nyilváníttatván, a
felperesnői keresethez képest nevezett hatvan, az az 60 oszt. ért. forintnyi becsületváltsági és gyermektartási dij megfizetésében az ide vonatkozó törvények, nevezetesen
Decr. Greg. L i b . V. Tit. X V I . Cap. 1 és 2
alapján biróilag elmarasztaltatik olyformán, hogy azt három év alatt három egyenlő
részletben, jelesen az első részletet jelen
ítélet jogérvényre emelkedése u t á n egy hónap alatt, a második részletet jövő 1867., a
harmadikat pedig 1868. év j a n u á r hó folytán K. E. felperesnőnek lefizetni tartozzék
még azon esetre is, ha a fentebb érintett
gyermek időközben netalán elhalna.
Egyébiránt a f, é. február 5-én 122 szám
alatt kimondott házassági tilalom alól csak
azon időponttól kezdve mentetik fel, midőn
a megítélt dij első részletét a felperesnőnek
kifizetendi ; mihez képest a nagy-iványi lelkész ur felhatalmaztatik, hogy midőn ennek
megtörténte felől magának biztos tudomást
szerzend, Cz. J - r a nézve a házassági tilalmat megszüntesse.
Jelen ítélet kellő tudomás és a feleknek
leendő kézbesítés végett a nagy-iványi lel-

kész úrral három példányban közlendő, és
jogerőre emelkedése után végrehajtás végett
szükség esetében az illető polgári hatóságnak is megküldendő.
Ugyanazon főszentszéknek 1866. évi
márczius hó 21-én Egerben tartott ülésében.
Meghiteltetett és kihirdettetett ezen itélet J . K. és N. B. egyházmegye hivatali
aktuariusok mint különösen e végre alkalmazott tanuk előtt.
Jegyzet. Ezen itélet egyik fél által sem
fÖlebbeztetvén, jogérvényessé vált. —
Minden komolyan t e t t házasságigéretből
eljegyzés keletkezik, mely minden egyéb
személylyel kötendő házasságra nézve oly
akadályt képez, mely miatt az törvényesen
létre nem jöhet, vagyis az eljegyzés, mint
szokás mondani, tiltó vagy helyesebben és
jogászilag szólva törvényességi akadályt képez; tehát az egyik jegyes által köttetni
szándokolt házasság a másik jegyes tiltakozása következtében püspöki tilalom folytán
addig szokott felfüggesztetni, mig e viszonyból folyó akadály maga módján nincsen eltávolítva.
Noha pedig a közönséges egyházjog
szabványai szerint, melyek a magyar szentszéki törvénykezésre is irányadók, a házasságot igérő fél, tőlegha testi közösülés által
azt mintegy megerősítette, a házasságkötésre
még egyházi fenyiték által is szorítható,
mégis szentszéki praxisunk szerint az egyházjog szellemében semmi kényszert szülő
fenyítés nem használtatik a cap. 10. X . de
sponsal. (IV. I.) foglalt elv szerint: cum libera esse debeant matrimonia, monepda est
potius, quam cogenda pars nubere renuens,
cum coactiones difficiles solent exitus frequenter habere: miért már a kereset is rendesen vagy a tagadásba vett eljegyzés birói

elismerésére, vagy a nemtagadás esetében,
főleg midőn a puszta házasságigéretet az elhálás is követte, anélkül hogy formaszerü
jegyváltás közbejött volna, a becsliletsértési
és kártalanítási igények vagy a körülmények
szerint a gyermekágyi vagy gyermektartási
dij megítélésére szokott indittatni.
Ez utóbbi esetnek helye van a fenn kitett
itélet alapját képező keresetben is, é3 az
egri főszentszék a felperesnői keresethez
képest a bepanaszlott alperest 60 ftnyi k á r pótlásban marasztalá e l ; a cap. 1. X . de
aduit, et stupro (V. 16 ), melyre az itélet
támaszkodik, ekkép szól: si seduxerit quis
virginem nondum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam, et habebit eam
uxorem, si vero páter virginis dare noluerit,
reddet pecuniam juxta modum dotis, quam
virgines accipere consueverunt.
Noha azonban a komoly házasságigéretből valóságos eljegyzés önként folyományoz,
ha mindjárt a jegyváltásnál szokásos ünnepélyességek nem alkalmaztattak volna is,
mindazonáltal a szentszék ez ügyben mindig a peres fél keresetéhez alkalmazkodik, s
a támasztott kártalanitási igényeket veszi
ítéletének kiindulási pontjául. De egyúttal
még ha a felperes az odaítélt összeggel meg
nem elégednék is, a másik azzal megelégedő
félt a házassági tilalom alól feloldja, miután
a kath. egyház is, mindamellett hogy az eljegyzéseknek teljes jogérvényet és kötelező
erejét készségesen elismeri s a jegyeseket e
viszonyból eredő jogaik élvezetében telhetőleg ótalmazza, mégis nem akarhatja, hogy
a házasulási szabadság szükségen felül megszorittassék; mihezképest az egri főszentszék is a tilalmat az elmarasztalt alperesre
megszűntnek kimondja, a mint a három
egyenlő részletben lefizetendő kárösszeg első
részletét kifizetendi.

J ogirodalom.
10. Mohi Róbert, b. Eötvös és Tocque- uralkodó eszméinek befolyásáról azállamra."

ville kritikai munkái.

Lipcse, 1854. 2. k.

Eötvös b á r ó saját személyében egyesíti
a tudós, az iró és a gyakorlati államférfiú
Nagy részben kritikai munka, Eötvös J ó - tulajdonait. Hazájában Magyarországban
zsef, a magyar báró müve: „a 19-ik század mint volt tanügyi miniszter, mint jelenlegi

elnöke a m . tud. akadémiának s mint vezére
a szabadelvű nemzeti pártnak, a nép élén
áll, s mint iró és gondolkodó a német állambölcsek közt is kiváló rangot foglal el.
Nyári lakából a svábhegyen széles látkör
nyilik a D u n a vidékére, Budapestre, a pusztákra és hegyekre. Ennek némi ize irataiban is érezhető.
Az 1848-ik évi nagy rázkódás hatalmas
befolyást gyakorolt reá. A forradalom hirtelen elterjedése az egész civilisált Európában oly jelenség, melynek okai nem egyes
országos bajokban, hanem csak az átalános
szellemi mozgalomban keresendők. E n n e k
felderítésére Eötvös mindenekelőtt a szabadságról,
egyenlőségről és
nemzetiségről
divó fogalmakat vizsgálja, s azon eredményhez jut, hogy a három eszme a közönséges felfogás szerint egymással kölcsönösen ellenkezik, hogy valósitásuk az eddigi
államformák szétrombolása nélkül lehetetlen, s hogy végre valósitásuk esetében az
emberiséget ki nem elégítenék. Ezekben föltevése az, hogy politikai szabadság alatt
többnyire a népfenséget, egyenlőség a l a t t
mindeniknek egyenlő részvételét az állam
vezetésében s nemzetiség alatt majd egy
nemzetnek egyeduralmát, majd valamennyi
nemzet egyenjogát értik. U g y vélekedik,

szer fictióira és tévedéseire, az állami mindenhatóság szabadságromboló hatásaira, az
álegyenlőség communistikai következményeire és azon romboló hatásokra, miket a
csak nyelvekre alapított nemzetiségi elv
okoz. Mindezekben a valódi magyar nemes emberre ismerünk benne.
Vizsgálván az állam a l a p j á t , kiemeli
azon különbséget, mely a jogalap és az* államok keletkezése közt fennáll. Ez történeti
tény, mig amannak eldöntése az észre hagyatik. A legtöbb elmélet által elkövetett
hiba, mely a legnagyobb tévedéseknek lőn
kincsforrásává, abban áll, hogy ez elméletek
majd mindegyike azon kérdést, mikép keletkezett az állam, attól, mily jogalap igazolja létezését, el nem választák (1. II. k.
60. 1.). Véleménye szerint az államszerződés az államok keletkezését meg nem fejti
ugyan, de elvitathatlanul létezésüknek észszerű jogalapja, mert az államrészesek szabad akarata az egyetlen érthető és ezenfelül
a magasabb világrenddel megegyeztethető
jogalap. Képes lesz-e ezen megkülönböztetés valamennyi kételyt feloszlatni? Nem
hat-e ki azon jogalap, mely az állam létét
igazolja, további fennállására, s igy mintegy
hallgatag az állam keletkezésére? S megfejtheti-e valósággal sok egyesnek szerződése az államakaratnak egységét?

hosrv a három eszme az igazi civilisatiónak
i i i
Mint az állam az egyéni akaraton alapszükséges eredménye, s hogy na helyesen
szik, ugy az állam egyedüli átalános czélja
megértve alkalmaztatnak, az államban
épi
i
*
az egyesek biztosságában lelhető fel. Eötvös,
ugy átalános elégültséget szülnek, mint
mint Mohi is, az államot eszköznek tekinti,
ferde felfogású alkalmazásuk korunk legmelylyel bizonyos személyi czélokat töreknagyobb bajainak előidézője. Meglehetős
szenek egyesek valósítani, s minthogy egyéni
komor szinben látja a dolgokat. Egész ciczéljainak elérésére távolabb fekvő eszkövilisatiónkat komolyan fenyegetve véli és
zöket nem használ mindaddig, mig a közelpárhuzamba állitja korunkat a római birofekvők elégteleneknek nem bizonyultak,
dalomnak az utolsó Caesarok alatti korával,
azon következtetést vonja, hogy az állam
csakhogy az azon korbeli átalakulás a valátalános elismert czéljául csak az ismertetlással kezdődött, jelenleg az államfogalom
hetik el, a mi mindegyiknek véleménye szefelbomlásával veszi kezdetét. Hiszi egyrint egyesek ereje vagy kisebb társulatok
szersmind, hogy az emberiség halad, és remunkássága által el nem érethetik (II. 95.1.)
méli, hogy a szabadság, egyenlőség és nemAz állam gondja terjeszkedjék ugyan
zetiség valódi fogalmai az álfogalmak felett
hozzátartozóinak
minden szellemi, erkölcsi
győzelmet vivandanak. U g y látszik, hogy
kritikájára Tocqueville hires munkája „ L a és anyagi érdekeire, de Eötvös ugy vélekedemocratie en Amerique ?< befolyással volt. dik, hogy e javakat az egyesek számára
De a magyar báró a demokratikus iránynyal megszerezni, nem az állam feladata, csupán
szemben bizalmatlanabb és ellenségesebb a biztositni tartozik annak birtokát, ha egyefranczia marquisnál. Terjedelmesen érte- sek e j a v a k a t kivivták. Ugyanazon gondolat
Vilmos
kezik Rousseau államtanának hiányairól, ez ismét, melyet előbb Humboldt
figyelmeztet a demokratiai választási rend- fejtegetett, mely később az angol Műiben

T

szőnünk, „ L a Democratie en Amérique" —
megjelent legelőször Párisban 1835-ben —
és „L'ancien régime etla revolutionu (1856)
érezhető befolyást gyakoroltak ugyan a német államtudományra, de nem oly nagy
mértékben, mint a mű belső becsétől elvárhatnék. Olvastatott és lefordíttatott. De
irodalmunk nem mutathat fel sem valamely
említést érdemlő utánképzést, sem valamely
hasonló eredeti müvet. Legjobban kiállja
vele a hasonlatot Eötvös munkája.
Tocqueville is éles, nyomozó szemmel
vizsgálja a korunkat mozgató politikai eszméket. H o g y azonban biztos Ítéletet hozhasson, azon tényeket veszi szemügyre, melyekben ezen eszmék részint megtestesülnek, részint visszatükröződnek. Eszrevevé ,
miképen ellenkeznek gyakran az életben a
franczia forradalom eszméi a szabadság és
egyenlőség,
s mégis meg vala győződve,
miként korunkban a szabadság egyenlőség nélkül lehetetlen és t a r t h a t l a n , s viszont az egyenlőség szabadság nélkül
minden becsét veszti. Tartott a szabadság elnyomatásától az egyenlőség által s
megismervén a demokratiai eszmék hatalmát, elhatározta, a demokratiát Eszakamerikában alaposabban tanulmányozni. Tanulmányainak eredményét a nevezett művében
tette le. Az ellentét az északamerikai és a
franczia intézvények közt, melyet Laboulay e
,,Paris en Amerique" czimű müvében oly
élénken fest, természetesen Tocqueville szellemét is felingerié. Megismeré, hogy honában az egyenlőséget az absolut centralisatió
csak a szabadság elnyomásával tartja fenn,
s hogy azért szabad az amerikai, mert nem
vár mindenkor segélyt az államhatalomtól,
hanem önmaga törekszik baján segíteni. Az
öntevékenységben áll a szabadság. Bár magas aristokratiai családhoz tartozik s a néphizelgésnek határozott ellene, közreműködni
óhajt, hogy földiéi a valódi szabadságra
neveltessenek. Barátja az önálló községeknek, a teljes vallás- és sajtószabadságot és a
birói függetlenség biztosítékát kivánja, főkép azért, hogy megtanulják az egyének
erejük használatát, s ezáltal a társadalom
javuljon s gazdagittassék. Mindenekelőtt
azonban követeli, hogy az államhatalom
A kritikai mestermüvek, melyeket a nemegszabott határai közé szorittassék. „Szemes Tocqueville Eleknek (1805 — 1858) köretném, ha a fejedelmek több gondot fordí*) „Paris en Amerique" és „cl' É t a t et ses limi- tanának arra, hogy az emberiséget nagygyá

nyert hatalmas szószólót s melyért ujabban
a franczia Laboulay Ede 5 *) lépett fel szellemdús modorban. Mindnyájuknál az egyéni
szabadság biztosítása egyedüli vagy legalább főfeladata a modern államnak. A k ü lönböző nemzetiségű nagy tekintélyek ezen
megegyezése s a nagy tetszés, melyet e gondolat a rnivelt középosztály tág köreiben
nyer, jele, hogy a modern törekvések egyik
jellemző tulajdonsága jelöltetik. Azonban az
államtudománynak nem kevésbé mint az
államoknak története bizonyítja, hogy ezen
egyéniségi állameszme az állam természetét, a mélyebbre ható nyomozást, valamint
a mai kor népeinek valódi szükségleteit ép
oly kevéssé elégiti ki, mint az ellenkező
communisticai jogeszme. Mig emez az egyéni
szabadságot az összességnek feláldozza,
amaz az egésznek létét puszta eszközzé alacsonyítja az egyének kielégítésére. E g y i k
az államot magánszemélyek szolgájává, másik a magánosokat az állam jobbágyaivá
alacsonyítja.
Ha elismerjük, hogy az egyéni szabadság biztosítása egyik életfeladata az uj államnak, ugy helyeselnünk kell nagyrészt
az államhatalom szükséges határait tárgyaló alapos értekezéseket. Figyelmet érdemel a túlzott centralisatiónak (különösen a mely Francziaországban fennáll)
kritikája, hálánkat érdemli, hogy ezzel
ellenkezőleg Eötvös nyomatékosan az önkormányzat (jobban önigazgatás) elvére utal,
mint mely egyedüli orvosszer a forradalom
és kényuralom ellenében. Korunknak nagy
és hatalmas államokra van szüksége, emezek pedig existentiájuk és működésükre
nem nélkülözhetik a nagy, sőt Eötvös véleménye szerint az absolut hatalmat. H o g y
azonban az államok az újkor főkivánatát,
az egyéni erők nyilvánulását zsarnokian el
ne nyomhassák, szükséges az állam hatáskörét körvonalozni. Minél szilárdabb önmagában az állam s minél erőteljesebb szervezete, annál könnyebben tűrheti az önálló
községek és szabad társulatok létét és működését, annál szükségesebbek az utóbbiak,
nehogy az egyének szabadsága az állam
mindenhatósága által elnyomassák.

tes" czimíí irataiban. (Mindkettő Páris 1863.)

neveljék, semmint arra, hogy az emberekkel
vitessenek végbe nagy "müveket, s hogy
többre becsülnék a munkást, mint a munkát, hogy mindenkor megemlékeznének arról, miként huzamosan nem lehet eró'teljes
az oly nemzet, melyben az egyesek gyengék
és tehetetlenek s hogy semmiféle államszerkezettel sem sikerülend szilárd népet alkotni
elpuhult és gyáva polgárokból." (L. I I .
369. 1.)
A demokratia, mely 1848-ban a hatalmat
magához ragadta, oly kevéssé vette intő
szavát figyelembe, mint azt Lajos Fülöp
kormánya tette. A szabadság barátai közt
állott mindig Tocqueville, mint képviselő,
mint külügyminiszter s mint a törvényhozó
testület tagja; de nem a féktelen, hanem a
mértékteljes szabadság barátja volt. Azonban a vezérlő államférfiunak erélye és nagyravágyása egyaránt hiányzék belőle; s midőn
I I I . Napoleon decz. 2-bán a törvényhozótestületet feloszlatta s a dictatura gyeplőit

K ü l ö n

SCimSZKY KER, JÁNOS,
a római szent egyháznak a jeruzsálemi szent
keresztről czimzett áldozár-bibornoka, esztergomi érsek, az apostoli szent szék szület e t t követe, Magyarország herczegprimása,
fő- és titkos cancellárja, szent István jeles
lovagrendének nagykeresztese és főpapja,
val. belső titkos tanácsos, Esztergommegye
örökös főispánja, a magyar kir. helytartótanács és kir. hétszemélyes tábla tanácsosa
és itélőbirája, a magyar tudós akadémia
igazgatója, a Sz.-István-társulat fővédnöke,
bölcsészet- és hittudor stb., született Bélán
1785., áldozár lőn 1809., püspök 1828., bib o r n o k 1853., meghalt 1866. okt. 19. Áldás
hamvaira!
-— (A katonai törvényszékek)
büntető
hatósága, mely a birodalom különböző ré-

kezéhez ragadta, Tocqueville jószágaira vonult vissza.
I t t irta magánéletének szünóráiban második m u n k á j á t : a régi
államkormányzási
formáról. A francziák nagy csodálkozására,
kik e formákat már egészen elfeledték, kimutatta, hogy a kormányzási eentralisatiónak, mely a forradalom óta a legnagyobb
szélsőségekig vitetett, már a régi királyok
egyengették az útat, s hogy a modern franczia állam intézvényeinek és politikai törekvéseinek egész sora első csirái és gyökerei a forradalom előtti királyi korszakban
keresendő. Az egység és államhatalom r é g től hatalmasabb vala Francziaországban a
szabadságnál. A forradalom csak azon iránynak volt befejezője, melyet a nemzet már
nemzedékek óta szorgosan követett. Miután
helyreállította vala az összefüggést az ó- és
ujabb kor között, a kettő közt fennálló k ü lönbséget akarta feltüntetni, de a halál e
szándéka kivitelének ú t j á t állotta.

f é l é k .
szeiben, számos büntetésreméltó cselekvények tekintetében a polgári egyénekre is
kiterjesztetett: ez utóbbiakra nézve az állam-, igazságügyi, rendőri s hadügy-ministeriumoknak f. é. okt. 6-án kelt rendelete
folytán, okt. 4-kétől kezdve hatályon kivül
tétetett.
— (Hirdetmény.)
A pozsonyi kir. j o g akadémián az 186 6 / 7 . tanévrei beiratások
f. év és hó 29-én, a felolvasások pedig f. évi
november 3 án veendik kezdetüket. — P o zsony, október 12-én 1866. — Kir. jogakad.
igazgatóság.
— (Áthelyezés.) Dr. Rentmeister A n t a l a
nagyváradi jogakademiánál a római és egyházi jog rk. nyilvános tanára, hasonló minőségben a pozsonyi jogakademiához áthelyeztetett.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Ü^gT Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, oktober 29.

44.

1S66. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a,
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : A polgári törvénykezés elvei. (Folytatás.) Csatskó Imrétől. — Fogbázjavitás- V. A
philadelphiai (pennsylvániai) máskép magánrendszer. (Folytatása és vége.) — Poroszország statistikai
vázlata. (Folytatás.) — Tárgyalási terem. Szentszéki döntvények. (Közli dr. Kőnek S.) — Különfélék.

A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

Egyes vagy testületi biróság.
112. A polgári törvénykezés egyik
czélját, t. i. a gyors jogszolgáltatást tekintve (96-ik pont), tagadhatlan, hogy
feltéve azt, miszerint a per már felszerelve, s az Ítélethozatalára elkészítve
van, az Ítélethozatal gyorsabban eszközölhető egyes biró, mint testületi biróság által. A testületi bíróságnál, ha
már a per az Ítélethozatalra kellőleg
felszerelve van, szükséges, kiváltképen
az Írásbeli eljárásnál, egy birósági tagot
előadóul rendelni, ki, miután a pernek
állásáról a perbeli iratoknak figyelmes
olvasása által magának tudomást szerzett, a pert a testületi biróság előtt előadja, a birósági tagokat a pernek mivoltáról kellőleg kitanítsa, s igy az
ítélethozatalra képessé tegye. Ennek
megtörténte után következik a szavazás, mi szinte több kevesebb időt fog
igénybe venni, és a pernek gyorsabb
eldöntését hátráltatni. Az egyes bírónál ellenben e hátrányok elmaradnak,
minthogy itt csak az egyes birónak
magának szükség a perről tudomást
szerezni, és ezután ö maga minden
másnak befolyása nélkül mondja ki az
Ítéletet,

113. A polgári törvénykezésnek
másik czélját, t. i. a pontos, vagyis a
pernek állásával és a fenlevő törvényekkel megegyező jogszolgáltatást tekintve
azonban tagadhatlan, hogy a testületi
biróság e czélnak jobban megfelelhet,
mint az egyes biró ; mert ama kellékek,
melyek a pontos jogszolgáltatáshoz
megkívántatnak, nagyobb mértékben
találhatók a testületi biróságnál, mint
az egyes bírónál. Ily kellékek: 1) a kellő
jogtudomány és gyakorlat, 2) a bel- és
kül függetlenséget feltételező részrehaj latlanság. Már az előbbi kellékeket
illetőleg alig tagadhatni, hogy több bíróban rendszerint nagyobb az elméleti
és gyakorlati tudomány, mint egyben.
Rendkivüli tünemények, kitűnő, ragyogó tulajdonokkal biró és a többi
birótársakat elhomályosító egyéniségek, ritka kivételek, és a fentebbi állításnak valóságát meg nem döntik.
114. Az utóbbi kelléket is tekintve
állithatni, miszerint nagyobb függetlenséget és részrehajlatlanságot várhatni a
testületi bíróságtól, mint egyes bírótól;
mert a bíróban egyrészről feltéve a
szigorú kötelességérzetet, másrészről
pedig az emberi gyarlóságot, aligha hi-

bás amaz állítás, hogy több birót nehezebb megvesztegetni, és kötelességének szigorú teljesítésétől elvonni, mint
egyes birót. — Az előadottak szerint
igen természetes ama következtetés,
hogy a peres felek a pernek pontos, jogos eldöntését illetőleg nagyobb bizalommal fognak lenni a testületi biróság,
mint egyes biró iránt, mely bizalom
pedig a törvénykezésnél főtekintetet
érdemlő mozzanat, mert a perlekedők
az oly bíróságnak, mely iránt bizalommal viseltetnek, ítéletében megnyugodván, fellebbezési jogukat használni ritkán f o g j á k ; ellenben, ha az egyes biró
iránt bizalmuk nincsen, annak eljárását
csak ugy fogják tekinteni, mint a pernek a felsőbb biróságnáli vizsgálatra
előkészítést, és a pernek jogos eldöntését
egyedül a felső bíróságtól várni, mi az
idő- és költségkimélet tekintetéből az
államban akadályozandó.
115. Hogy a testületi bíróságnál a
birói függetlenséget meg lehessen óvni,
szükséges a birósági tagoknak szavazatát, és azoknak egymáshozi, valamint
az elnökség iránti viszonyát szabályozni.
Főszabályként tekintendő e részben,
hogy a birósági tagok a szavazásnál
egyenlő döntő erővel bírjanak, és az elnök egyedül ugy tekintessék, mint első
a hasonlók között; primus inter pares;
tehát az elnök szavazatának nem tulajdonítandó nagyobb suly, mint a milyennel a birótársaknak szavazatjai birnak;
az elnöknek nem tulajdonítandó oly
felügyeleti, fegyelmi hatalom, melynélfogva, a biróság tagjaira a perek eldöntésénél is károsan nyilvánulható befő
lyást gyakorolhasson. Az egyes biró az
ilyféle befolyásoktól ment; ha tehát
kellő tudománynyal, ügyességgel s
önállósággal bir, és birói kötelességét
hiven teljesitcii hajlandó, ezt e részröli
minden háboritás nélkül teheti.
116. Ha feltehetni a

hogy érdeke tekintetéből a perek iniképeni eldöntésénél befolyást és nyomást gyakorolni akar, ezt könnyebben
fogja tehetni egyes bírónál, mint testületi, kivált számosabb egyénből álló
bíróságnál; mert valószínűbb, hogy a
testületi bíróságnak tagjai közt találkozik oly szilárd jellemű biró, ki magát a szigorú kötelesség teljesítésétől
elvezettetni nem engedi, s ezáltal a
többi birótársakra is üdvös befolyást
gyakorolhat. Az egyes biró tehát inkább
válhatik az Önkény eszközévé.
117. Az egyes bírónál a sza-v ázást
szabályozni nem kell, minthogy ő maga
dönti el a pert; de nem közönyös dolog a perlekedő felekre nézve az, hogy
a testületi bíróságnál miféle szavazatok
döntenek, határoznak. A döntő szavazatokat illetőleg különféle esetek lehetségesek, a mint t. i. vagy a bíráknak
egyhangú szavazata dönt, vagy dönt a
birák szavazatának kétharmada,
vagy
átalános, — avagy viszonylagos többsége, vagy a birák szavazatának két
egyenlő számánál, a szavazatoknak ama
része, melylyel az elnök szavaz. Hogy
e különböző szavazatoknak a peres feleknek megnyugtatására különböző hatása van, kétségtelen, s azok bizonyosan jobban meg fognak nyugodni oly
ítéletben, mely a birák egyhangú szavazata, vagy azok szavazatának két
harmada, mint, mely csak átalános vagy
viszonylagos több szavazat által hozatott. Például: ha tizenkét biró közül
mind a tizenkettő egyhangúlag, vagy
két harmadrész, tehát nyolcz; mintha
azok közül csak hét vagy még kevesebb szavazott az itélet mellett. A testületi bíróságoknál tehát előre meghatározandó, ho^y miféle szavazatok
kívántatnak valami kötelező határozatnak hozatalára.
118. Ott, hol testületi biróságok
kormányról, mellett egyes birák is alkalmaztatnak,

az illetőségre nézve különbség tétetik
a nagyobb és kisebb értékű
tárgyak
iránti perek között, és a kisebb értékii
tárgyakra vonatkozó perek az egyes bírósághoz, a nagyobb értékűek pedig a
testületi bíróságokhoz tartozóknak nyilváníttatnak. E rendszabály azonban nem
helyeselhető ; mert mindenkinek az állam bau van joga a többiekkel egyenlően jogainak biztosítását kívánni; már
pedig az előadottak szerint a tes illeti
bíróságok a jogbiztonságra nézve nagyobb biztosítékot nyújtanak, mint az
effves birák. Figyelembe veendő itt
még az is, hogy az egyes bírósághoz
utalt pernek tárgya igen gyakran a
perlekedőnek egész vagyonát képezi,
melynek elvesztése tehát létezését is
veszélyeztetheti; hogy az államban a
lakóknak legnagyobb részét képezik
azok, kik kisebb értékű tárgyak iránt
perlekedni szoknak. Mindeme mozzanatok azt igénylik, hogy a kisebb értékii
tárgyak körüli perek is testületi bíróságok által intéztessenek el. Ily intézkedés mellett, minthogy a peres felek
a testületi biróság iránt nagyobb bizalommal viseltetnek, fog eszközöltetni
az is, miszerint a peres felek a testületi biróság által hozott ítéletben megnyugodván, a felebbvitelek nem leendnek oly gyakoriak, mint ott, hol első
biróságilag egyes biró itél. (L. a 114.
pontot.)
119 Ha a polgári pereknél a nyilvános eljárás elfogadva, és a határozatok
hozatalánál a szavazásra kiterjesztve
van, akkor a testületi bíróságok czélszerüebbek; mert a nyilvános eljárásnak egyik föczélja az levén, hogy a
peres felek a mikénti eljárásról maguknak tudomást szerezhessenek, ez a testületi bíróságnál lehetséges, minthogy
a nyilvános szavazáskor tapasztalhatni,
hogy mikép képződik a határozat, és
mily érdeknél fogva hozatik az. Az

egyes birónál ily tudomást szerezni
nem lehet; mert az egyes biró egyedül
maga hozván határozatot, és magában
bensöleg mérlegelvén a hozandó határozat mellett és ellen harczoló érveket,
nem észlelhetni azt, hogy a határozat
miként alakul, és létesül; tehát itt
mindegy,akár van az illető fél az Ítélethozatalnál jelen, akár nincsen.
120. Igaz ugyan, miszerint az egyes
biró is mintegy számot adhat a hozott
határozatnak mikénti alakulásáról, és
az e közben döntő hatással birt érvekről az által, hogy határozatát indokolja,
de ez nem kizárólagos előnye az egyes
bíróságnak; mert a hozott határozatot
indokolni a testületi bíróságnál is lehet.
Azonban kétséget nem szenved, hogy
a peres kérdés mellett és ellen harczoló
és a biróság által netalán figyelembevett
érveknek mikénti mérlegezéséröl tudomást szerezni csak a testületi bíróságnál lehetséges, mi az illető feleknek, az
ítélet jogossága s alapossága iránt nagy
megnyugtatására szolgálhat, az egyes
bíróságnál pedig ez hiányzik.
121. Ha az egyes bíróságok helyett
testületiek hozatnak be, ez ugyan a
költséget szaporítani fogja, kivált ha a
végett, hogy a birósági tagok ügyesek
és részrehajlatlanok legyenek, azok jó
fizetéssel láttatnak el; de a költség kímélete tekintetéből a testületi bíróságokat mellőzni, káros fukarság volna
1) a magánosokat tekintve, mert ezeknek az egyes bíróban bizalmuk nem levén, a pert felebbezni fogják, mi által
perbeli költségeik szaporodnak ; 2) az
államot tekintve, mert ennek egyedüli
éltetője és fentartója a pontos jogkiszolgáltatás, mi nélkül a biztos együttlét, és az állam végczéljárai igyekezet
lehetetlen *).
*) L. Mütermayer i. m. I-ső r. 11. 1., I I . r. 3. 8.
11. 14. L Feuerbach i. m. I. 358. 364. 369. 1. Kautz:
Politika 64-ik §. 396. 1. Linde i. m. 76. 179. §§,
44 *

Tárgyaló vagy kutató eljárás (Verhandlungs-oderUntersuchungs-Verfahren).
122. Fentebb (a 43. 48. pontban)
előadatott, hogy a polgári törvénykezésnek tárgyai az elidegenithető jogok, miből következőleg kifejtettek ama
főszabályok, melyek a peres feleknek
tevékenységét meghatározzák (a 49-ik
köv. pt). Ezek szerint egyedül a peres
feleknek önkényétől függ, hogy miként
akarnak a perben nyilatkozni; különösen a felperes mit és mennyit akar követelni, és követelésének igazolásául,
mily bizonyítékokat használni; az alperes mit akar a felperes követeléséből
valódinak elismerni, vagy annak követelése ellen miféle kifogásokat használni stb. Az oly perbeli eljárás, melynél egyedül a peres feleknek
akaratjára
hagyatik, váljon a perben miként kívánnak nyilatkozni, mily bizonyítékokat használni, tárgyalási
eljárásnak
neveztetik, és szoros értelemben véve
az a bíróságnak tevékenységét a per
felszerelésénél kivánja, azt egyedül a
peres felek által előadottak szerinti itélet kimondására szorítván.
123. Miután azonban az államnak érdekében áll, a perbeli eljárást
ugy szabályozni, hogy az alaki jog
lehetőleg megegyezzék az anyagi jog.
gal (1. a 108. pont), nem volna czélszerü a tárgyalási eljárásnál a pereknek
folyama és felszerelése körül a bíróságnak mi befolyást sem engedni, hanem
inkább azt ugy szükség szabályozni,
miszerint a biróság az egész perbeli
eljárást vezesse, kérdések és utasítások
által eszközölje, hogy a per tárgya határozottan megállapittassék, s a kellő
bizonyítékok az illető peres fél részéről
előadassanak, s igy a biróság magáBayer i. m. 27. 178. 1. Staatslexicon (Rotteck und
Welcker.) VI. 144.1. Karvassy: az alkotmányi igazságügyi politika. Pest, 1864. 90. 1.

nak az ügy állásáról teljes ismeretet
szerezvén, jogos ítéletet hozhasson. Ellenben a bíróságnak annyi befolyást
adni, miszerint az a követelés miségének és mennyiségének meghatározásába, a bizonyítékoknak megszerzésébe
és előadásába, vagy a kifogásoknak tételébe és ezeknek igazolásába közvetlenül befolyjon, a tárgyalási eljárással
össze nem egyeztethető.
124. A tárgyaló eljárásnál a szó,
vagy írásbeli, a nyilvános, vagy titkos
eljárás használható, s az ezek közül,
mint magával össze nem férhetöt, egyikét sem zárja ki. A tárgyaló eljárásnál
lehetséges az is, hogy a peres felek a
perben vagy maguk, vagy pedig megbízottjaik, ügyvédjeik által nyilatkozzanak.
125. A kutató eljárás (Untersuchungs-Verfahren) ama nézetből indul,
miszerint a szigorú jogosság azt kivánja, hogy a biróság által az mondassék ki jogosnak, mi az ügynek valódi
állása szerint jogos, vagyis: hogy az
alaki jog megegyezzék az anyagi joggal. Ennek folytán a bíróságnak kötelessége a polgári perben is mindent
megtenni, mi a peres ügy valódi állásának kitudására és igazolására szolgálhat. A mint tehát a panaszos fél
panaszát a bíróságnál előadta,, ez hivatalból, közvetlen érintkezésben a peres
felekkel, és minden képviselőnek, ügyvédnek kirekesztésével, maga jár el; és
a peres feleket kihallgatván, azoknak
nyilatkozatait jegyzőkönyvbe foglalván,
a peres kérdést tisztára hozza, a peres
felek állításainak, kifogásainak igazolására szolgálható bizonyítékoknak megszerzéséről gondoskodik; szóval mindent a biró maga tesz, mit a tárgyaló
eljárásnál a peres felek maguk, vagy
ügyvédjeik által tesznek; miszerint aztán ő ítéletében azt mondhassa ki jogosnak (alakilag), mi a peres ügynek

valódi állása szerint is jogos (anya- nya, ha a peres fél maga jelenik meg
gilag) .
a tárgyalásra, abban mutatkozhatik,
126. Hasonlít a polgári perekbeni hogy a fél vagy nem bir elegendő jogkutató eljárás a büntető perekbeni ku- isme/ ettel, minélfogva nem képes a bítató eljáráshoz, hol szinte a biróság kö- róságnál előadni a peres ügynek ama
telességből tesz meg mindent, mi a mozzanatait, melyek döntő hatásúak;
bűntettnek és a bűnösnek felfedezésére vagy nem bir elegendő képességgel maszolgál; csakhogy a használandó eszkö- gát érthetően és határozottan kifejezni.
zök a kutató eljárásnál a büntető és Ha pedig a per^s fél helyett megbízott
polgári ügyekben egymástól különbö- jelenik meg a biróság előtt, megtörténzők. Például a büntető eljárásnál hasz- hetik, hogy az a peres ügynek kellő
nálni szokott biró eleibe állítás, vizs- ismeretével, a szükséges utasítás hiánya
gálati fogság, kényszerrel kapcsolt miatt nem bir, vagy pedig magán érházmotozás, a polgári eljárásnál nem deke tekintetéből, védenczének hátrányával nem hajlandó azt tisztán és haalkalmazható.
127. A tárgyaló eljárás jobban meg- tározottan előadni.
129. A kutató eljárás ellen több
egyez a peres feleknek jogaival, melyek,
mint szintanyi következményei ama észrevételt tehetni. Főhátránya a kutató
körülménynek, hogy a polgári pernek eljárásnak az, hogy a bírótól az kítárgyát elidegeníthető jogok képezik, vántatik , miszerint a peres feleknek
fentebb előadattak. Megegyez továbbá egyenlő szorgalommal, türelemmel és
a feleknek ama jogával is miszerint pártatlansággal szolgáljon, mi a bírótól,
a pernek előmozdítására, a szüksé- ki szinte gyarló ember, minden esetben
ges nyilatkozatoknak megtételére jog- alig remélhető; hanem inkább feltetudókat, ügyvédeket is használhatnak. hető, hogy a fenforgó és ö reá is ható
De nem csekély figyelmet érdemel az viszonyoknál fogva, mint például: bais, miszerint a perlekedő felek jobban rátság, nemzetiség, ha-onló állapot,
meg fognak nyugodnia hozott Ítéletben nemi különbség, a felek személyi tulaja tárgyaló, mint a kutató eljárásnál; donai stb. hajlandó lesz az egyiknek
mert a tárgyaló eljárásnál a perlekedő inkább kedvezni, mint a másiknak. A
feleknek önkényére levén hagyva az, kutató eljárás, hogy czéljának megfemit követeljenek, mit és miként bizo- leljen, a bíróban több tulajdonokat
nyítsanak, szóval, hogy a biróság előtt nagy mértékben megkíván; ilyen: a
mely szerint minden
miképen nyilatkozzanak; feltéve, a mint jogtudomány,
szabályként feltenni kell, hogy a biró- egyes esetnél képes legyen azonnal átság a tett nyilatkozatok, a periromá- látni, hogy mi abban a lényeges, mi csak
nyok szerint itélt, a peres felek egyedül mellékes körülmény, mily bizonyitékok
maguknak tulajdonithatják, ha nem ked- és mily mérvben használandók a vitás
vező ítéletet nyertek. A kutató eljárás- kérdések iga?olására; a türelem, mely
nál ellenben a kedvezőtlen Ítéletet a szerint képes legj^en a gyakran tudata felek mindig a bíróságnak, különösen lan féltől is a dolog mibenlétét megtudatlanságának vagy részrehajlásának tudni, azt kellő nyilatkozatokra birni;
fogják tulajdonítani, ki t. i. a peres fe- a szorgalom, mert tagadhatlan, hogy
leket a perbeli vitatkozások előadásá- a bírák ugyanama számát feltéve, soknál vezérli és ügyvédjeiket helyettesíti. kal több teendője leend a birónak a
128. A tárgyaló eljárásnak hátrá• ! kutató eljárásnál, mint a tárgyalásnál.

130. Hátránya a kutató eljárásnak
még az is, hogy a biró a felek tanácsadójának szerepére is van utalva, minélfogva ez eljárásnál köteleztetik a feleket kitanitani az iránt, bogy mit
követeljenek, mit tagadjanak, állításaikat miként igazolják. Még terhesebbé
válik a birónak szerepe, ha a pernek
Ítélet általi eldöntése előtt, a felek közt
egyezséget megkísérteni köteleztetik. Mikép vigye ez esetben szerepét, hogy
részrehajlás gyanújába ne essék? Mikép ajánlja ő az egyezséget ama félnek,
melynek követelését az eszközlött kutatás folytán jogosnak tartani kényte
lenittetik? Általában, minthogy a biró
a kutató eljárásnál mindkét perlekedő
félnek javára működni, utasitást, tanácsot adni köteles, alig lehet kikerülni,
hogy a perlekedő s egymás iránt úgyis
gyanakodó feleknél minden jogosság
szeretete,részrehajlatlansága és legjobb
szándéka mellett, ama gyanúba ne essék, hogy az ellenfélnek jobban kedvez,
mint neki, annak ügyét hajlandóbb pártolni, mint az övét.
131. Ha a bíróban a megkívántató,
felebb is emiitett tulajdonok kellő mértékben nincsenek meg, hanem az tudatlan, türelmetlen, henyélésre hajlandó,
kényelmet vadászó, makacskodó s elfogult, a k k o r a kutató eljárásnak hiányai
nagyobb mértékben fognak mutatkozni ; mert tudatlansága miatt mellékesekkel fog foglalkozni, lényegeseket
pedig a jegyzőkönyből kihagyni, minek
az leend következménye, hogy nemcsak

ö, mint első biró fog jogtalanul Ítélni,
hanem a hiányos jegyzőkönyv által a
felsőbb bíróságnál is akadályozni fogja
a jogos ítéletnek hozatalát. Türelmetlensége által, kivált a félénk perlekedőt
zavarba fogja hozni,ki aztán nem leend
képes az ügyet kellően előadni. Kényelemvágya miatt siettetni fogja a teendőknek befejezését, minek következménye az lehetem], hogy a legfontosabb
körülményeket a jegyzőkönyvbe nem
igtatja, s ezáltal a helyett, hogy a kérdéses ügyet tisztára hozná, azt inkább
bebonyolitja Elfogultsága és makacskodása azt fogja eszközölni, hogy a bővebb felvilágosítást megveti, a peres
félt kellőleg ki nem hallgatja. Mindezekből kitűnik, hogy a kutató eljárásnál a peres felek a biró önkényének
nagy mértékben vannak kitéve, annál
is inkább, minthogy itt az ügyvédek
közbenjárása akadályozva van.
132. Hátránya a kutató eljárásnak
az is, hogy a biróság a perlekedőknek
magánviszonyaiba, titkaiba betolakodik
nagyobb mértékben, mint azt a felek
maguk akarnák; a tulajdonróli szabad
rendelkezési jogot korlátozza, mely jog
a tárgyalási eljárásnál épen fentartatik.
Egyes bírónál, ha az másnem\i,például:
pénzügyi, katonai stb. ügyekkel foglalkozni tartozik, a kutató eljárás épen
nem ajánlható, mert az e körüli teendőit a inunk halmaz miatt nem leend
képes pontosan teljesíteni.
(Folytatása következik.)

Fogházjavitás.
V. A philadelphiai (pennsylvaniai), máskép magán- elzárás ellen legújabban
1
rendszer.
v e k hozatnak feí ) u. m.
(Folytatása és vége.)

(B—y.) Daczára a magánrendszer
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mellett telsorolt előnyöknek, a magán-
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következő
, u ...

ér-
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) Ezen ervek elosorolasaban aitalaban Mittermaiert követjük, mint ki ezeket legtüzetesben forma -

1. Azt állítják, hogy a magánelzárás egyenlőtlen hatásánál, bizonytalanságánál s az igazsággal való ellenkezésénél fogva —.mivel a büntetésnek
olyannak kell lenni, hogy annak hatása
r. biinhörc* ^ k p l n r o ki számi t,tathassék, maga a büntetés pedig minden egyed által egyformán rosznak
éreztessék — nem helyeselhető 1).
2. Magok a magánrendszer pártolói
is, annak alkalmazása és esetleg szükséges
megszorításai
iránt nem értenek
o
o
egyet.
3. A magánelzárás, minthogy közvetlenül az ember társadalmi természetével ellenkezik, 2 ) hosszabb ideig
tartó alkalmaztatása által szükségkép
az ember romlására vezet.
4 Tapasztalás szerint számos rab
közös elzárás mellett is javult, mig valóban megromlottak a magánelzárásban sem javultak, minélfogva nehéz
kényszermunka és szigorú fegyelem
sokkal hathatósb eszközök volnának. 3 )
5. Azon körülmény, hogy némely
rabok magok kérték a magánelzárásba
való áttételüket, inkább a magán rendszer e l l e n szól, mert csak annak
enyhébb voltát, vagy azon sajnos eredményt bizonyítja, miszerint a magánelzárás a társalgás szükségességét a
rabokban végkép elfojtotta. 4 )
6 A magánelzárásnak ama — különös elönykép felhozott — tulajdonsága, hogy csak e mellett lehetséges a
líízza és czáfolgatja, Gefángnissfrage 90 - 1 0 8 . 11. L.
Karvasyt: Igaágügyi politika 129 — 133. 11.
') Ezen ellenvetést Christiansen hozza fel ily
czimü munkájában : Rechtliche Wurdigung d. Einzelnhaft. Kiel 1857.
") Appert lovag (Die Gefangnisse etc. in Oe.-íterreich etc. czimü munkája 12. I.) és Schüpfer (Gerichtsverfahren u. Gefiingnissstrafe. Neustadt 1857.
czimü munkájában) az evangyéliom azon mondatára
hivatkoznak: „Nem jó, hogy az ember egyedül magában legyen."
3
) Hogy a közös elzárás mellett is lehet néha
javítást eszközölni, azt már fentebb emiitettük. L. a
„Jogtudományi Közlöny" 36. számát a 568 — 69. 1.
4
) Ezen ellenvetés HoltzendorfFtól származik.

bünhönczökkel egyediségökhöz képest
elbánni, igen könnyen hittani experimentumokra vezet, a börtön igazgatásában pedig önkénynek nyíttatik rés.
7. Föellenvetés gyanánt és számtalanszor emlittetett, hogy a magánelzárás fölötte káros befolyást gyakorol a
rabok testi egészségére.
8. Még jelenleg is igen elterjedt vélemény, hogy a magánelzárás a lelki
betegségek kitörését igen nagyon előmozdítja Végre
9. Statistikai adatok mutatják, mikép magánrendszerii fogházakban a
visszaesők száma nem kisebb a közöselzárásu fogházakénál.
Mindezen ellenvetésekre következő
védvekkel felelnek :
Az 1-őre. Eltekintve attól, mikép a
felállított igazsági elv, homályosságánál fogva sem elméletileg sem gyakorlatilag alig használható, a magánelzárást — mint általában minden egyéb
társadalmi intézményt — nem szabad
a legszigorúbb merevséggel, 1 ) hanem
megbüntetendök egyediségéhez mérve
alkalmazni, s igy egyes részleteiben
ugyan eg\ enlőtlen hatása leend, 2 ) de
mégis bizonyos, hogy mindenki által
súlyos bajnak fog éreztetni.
A 2-ikra valamely magában véve
czélszerünek elismert eszköz nem vesztheti el becsét az által, ha alkalmazásában b'zonyos ovatosság használtatik.
A 3-ikra a szabadságbüntetés bármely végrehajtásában a szabad raozoghatást ép oly kevéssé lehet meg
nem szorítani, mint a magán elzárásnál; e bajt pedig a bünhöncz csak büntette által háritotta magára. Hogy a
V „Summum ius summum iniuria" egy régi
jogelv.
2
) így P- tapasztaltatott, hogy szűk években,
nagy drágaság idején, gyakran találkoznak egyének, kik csak azért követnek el lopásokat, hogy
a börtönbe zárattassanak, hol rendes élelmezést
kapnak.

rab a többi gonosztevővel! szabad közlekedéstől elzáratik, ebben még nem
fekszik a társadalmi élet valódi becse.
De a magánelzárásbari is közlekedik a
rab más emberekkel, még pedig saját
javára csak olyanokkal, kik vele jót
akarnak.
A 4-ikre, abból, hogy nem minden
rab javittatik, nem lehet a magárirendszer ellen következtetést vonni, mert
ezen tüneményt a szabadságbiintetés
egyéb végrehajtási módjánál is észlelhetni ; a magánelzárás pedig m á r az
által igazoltatik, hogy általa a javitás
könnyebbeneszközöltetik, mint más fogsági nemek által, és hogy oly rabok,
kik a közös elzárásban magukat roszul
viselték, megjavultak, ha magánfogságba hozattak.
Az 5-ikre, a rabokkali bizalmas beszélgetésekből tudva van, mikép a magánelzárásba való áttételüket egyedül
azért kérték, mert a többiveli közös elzáratásuk hátrányairól meg vannak
győződve, s különösen azt hozzák fel,
hogy a javulni akaró a többi romlottabb rab részéről mindenféle gúny- s
boszantásnak van kitéve.
A 6-ikra,a hittani experimentumok
s a tömlöczigazgatási önkény a magánrendszer pártolóinak sem fekszik
czélzatában; amazok csak ott fordulhatnak elö, hol a rabok javitását egyoldalula g fogjak fel s kirckesztőleg a lelkész
buzgóságára bizzák, holott a vallási
oktatásnak minden egyéb javítási tényezővel kell összhangzania. Mindkét
nembeli visszásság könnyen hárítható
el a tömlöczi személyzet óvatos kiválasztása s egy középponti testület alkotása által, mely amazt mindig szemmel
tartja. 1 )
A 7-ikre, arabok egészségi állapotja
elleni kifogás csak fölületesen tett ta
pasztalásokból van meritvete, sőt in

kább azt lehet állítani, hogy épen a
börtönben észlelhetők kedvezőbb egészségi viszonyok, mert a rabok előbbi
rendetlen életmódjukat egyuj, mindenkép szabályszerűvel felcserélni kény
telenittetnek. *)
A 8-ikra, lélekzavarodásra mindennemű börtönbüntetés szolgáltathat
alkalmat; hogy azonban a magánelzárás a lelki betegségek kitörését éppen
előmozdítaná, az — az eddig állított
mérvben legalább — nem áll. A legújabb nyomozások a rabok között előforduló lélekzavarodások természete
felől 2 ) kétségén kivül helyezték, miszerint a legtöbb lélekzavarodási eset már
a börtönbe hozatal előtt megvolt,
O
' sokszor pedig olyanok is hozatnak a börtönbe, kiket el sem kellett volna Ítélni,
mert már a bűntett elkövetésekor nem
voltak eszüknél. S habár tagadhatatlan, hogy a magánelzárás minden nélkülözéseivel együtt némely bünhönczöknek inkább hat kedélyére, de másrészt az is igaz, hogy magánelzárás
mellett ily lelki állapotok, minthogy
sokkal hamarább felfedeztetnek, könynyebben gyógyíttathatnak, mint a közös elzárásnál.
A 9-ikre végre azt lehet felelni,
hogy a visszaesés fogalma igen sokak
előtt még nem elég tiszta, mert mig
némely törvényhozások visszaeső alatt
csak azt értik, ki ugyanoly büntettet
követ el, mely miatt egyszer már elitélve volt, addig mások azt is nevezik

') Rőder i. ra. 118—119 11. — Igen nevezetes
azon észlelet, miszerint Perth városában (Angliában) egy veszélyes járvány idején a kamrájukba
zárt rabok minden betegségtől mentek maradtak.
Eddigelé még csak az nincs kellőkép kipuhatolva,hogy
mily munkák koczkáztatják inkább a rabok egészségét; a szabók és vargák p. legegészségesebbek,
mig a gyapjú- és lentisztogatással foglalkodók leginkább megbetegednek. L. Mittermaier Gefángnissfrage 96. s köv. 1.
2
) A bő tapasztalásu marseillei tébolyda- és börtön orvos Sciuze nézetei (Folie penitentiaire, 1. Mit') L. b. Eötvös és Lukács; fogházjavitás 337. I. termaier i. m. 99. lapját).

visszaesőnek, ki egy korábbi bűntett
miatti büntetésének kiállása után egész
ujat, azaz más természetű büntettet
követ el; más részt pedig a közös elzárás barátjai által felhozott statistikai
adatok nagyon is kétségesek és hibás
feltevésen alapulnak, mint p. Bajorországban, hol az, ki szabadon bocsáttatása idejétől számitva egy év alatt
vissza nem esik, megjavultnak tekintetik.
Mindezeknél fogva világos, hogy a
magánredszer a többinél csakugyan
tökéletesb, s ha vannak is körülmén y e k , melyek annak alkalmazhatását vagy teljesen k i z á r j á k , vagy
legalább bizonyos mértékben megszorítják —- mindazonáltal az ezen rendszer ellen felhozott ellenvetések csak
annyiban állanak sok börtönnél, a
mennyiben maga a rendszer hiányosan
vitetett keresztül, 1 ) minek oka részint
a czél elérésére választandó eszközök
bizonytalanságában, részint emez eszközök minél helyesebb alkalmazásának
tökéletlen megismerésében és ama nehézségben keresendő, váljon valamely
rab igazán megjavultnak mikor tekinthető?
Hogy ezen okok fontosságának
kellő méltánylása múlhatatlan szükséges, kétséget nem szenved. Tudva van,
mily egyenlőtlenek ugyanazon egy
börtön rabjai, mily sokfélék ama rugók, melyek őket bűntetteik elkövetésére ragadták, mily sokfélék magok
ezen büntettek is; mily különböző a
bűntettesek előbbi életmódja, polgári
állása, műveltségi foka. Már pedig
mindezen körülmények a rabokkali bánásmódnál szem előtt tartandók, s az
eszközök választásában igen nagy óvatossággal szükség eljárni, ha csak a

főczélt, t. i. a j a v i t á s t épen kcczkáztatni nem akarjuk. Mily nehéz végre
megítélni, váljon a bűnös megjavulása
csakugyan eléretett-e, mert pusztán
külső jó magaviseletéből annak belső
megtérésére következtetést vonni még
m m lehet, 1 ) erre barátságos beszélgetések kellenek a rabbal, hogy a tömlöczi személyzet annak lelki állapotjáról
biztos tudomást és meggyőződést szerezzen; de a legtöbb börtönben a hivatalnokoknak e tekintetben igen kevés
idő engedtetik, vagy, ha van is idejök,
mindig találkoznak ravasz rabok, kik
a hivatalnokoknak csak olyasmit mondanak, a miről tudják, hogy avval tetszést aratnak.
A rabok egészségére
sincsenek mino
©
deníitt kellő figyelemmel, mert a hiányos ruházat, a koplaltatás és setét
kamrának túlságos alkalmazásában sok
helyt igen vastag visszaélésekre lehet
találni, 2 ) s igy nem csoda, hogy a ma-

') Iloyer, a vechtai tömlöcz igazgatója Oldenburgban az 1856-ik évről szóló értesítőjében említi,
hogy 72 rab javulási szándékának kétségtelen jeleit
adá, de valóban még sem javult, 21 eltökélt képmutató, teljesen megátalkodott pedig 13 volt. Mittermaier Gefiingníssverb. 85. 1.
2
) Különösen roszalandó azon eljárás, miszerint
a koplaltatás és setétkamra mint a büntetés súlyosbítása alkalmaztatnak olyformán , hogy az egész
büntetési időre felosztatnak, mert igya rab, daczára
javulásának, oly büntetésnek látja magát alávetve,
mely különben csak mint fegyelmi büntetés a rend
és csendbontóknál szokott alkalmaztatni. Ez pedig
a rabokban elkeseredést szül a folyvást jóakaratot
szájukban hordó hivatalnokok ellen. A bruchsali
börtönben p. 1851—1856 összesen 21514 napi koplaltatás, és 9944 napon setét kamrábai elzárás alkalmaztatott. Mittermaier: Gefangnissverbesserung
140. 1. — Szint oly kárhozatos azon, itt-ott még
fenálló czélszerütlen büntetés, mely fölött egyébiránt a tudomány és tapasztalás már régóta pálezát
tört, hogyt. i. a rab a jótékony hatású munka helyett a levegőt kényszeríttetik taposni, pusztán
azért, nehogy az olcsóbb rabmunka a szabad munkásokéval káros versenyre keljen! S a leleményes
emberi ész ezen szüleménye t. i. a taposó malom
(Tretrad) hazánkban is talált utánzásra, habár arra
— nem lévén minálunk oly kiterjedt gyáripar, mint
]
) Karvasy: Igazságügyi politika 131. 1. — azon országokban (Eszakamerika és Angliában),
Mittermaier Gefangnissverbesserung 78—88. 11., hol épen a gyári munkát vélték eme valóban kegyetlen módon biztositandónak — legkisebb ok sem
Gefángnissfrage 78—90. 11.

gánrendszernek még m n napon 19 ben tudtak volna megállapodni, s azért
annyi ellensége van, a nélkül, hogy a különféle rendszerek még folyvást
helyette „legjobb rendszerű" börtön- egymás mellet virágoznak. *)
forgott fen ! A borsodmegyei (miakolczi) börtönben
') Hátra van még a legújabb t. i. az irhoni bört. i. 1885. évben hozták, be a taposó malmot. L. Pa- tönrendszer, de erről még más alkalommal szólanlugyay: Megyerendszer I I I . köt. 52. s köv. lapon.
dunk.

Poroszország* statistikai vázlata.
(Folytatás.)

Mezei i p a r . Majdnem fele a lakosságnak
Őstermeléssel foglalkodván, a miveletlen földnek mennyisége mindinkább kisebbedik.
I g y p. 1849-ben a miveletlen föld még
25,870.626 holdat foglalt el, de 1858-ban
már csak 16,527,765 hold maradt miveletlen állapotban; sőt még nagyobb része az
összes területnek vétetnék mivelés alá, ha
csak lehetséges volna, de a földminőségének
viszonyai, mint már mult czikkünkben érintők, nem épen igen kedvezők. A miveletlen
föld mennyiségében pedig a házhelyek, folyók és országutak is benfoglaltatnak s csak
ezekkel együtt 5 % - j a az összes területnek
miveletlen.
A haszonvehetÖ föld öregbiilése a következő átnézetből tűnik ki. Volt ugyanis :

3) kik 3 0 - 3 0 0 hd. birtak 391,586 összesen 35,914,889 holdd
4) kik 5 - 3 0
„
„
617,374
„
8,427,479
„
5) kik 5 holdnál kevesebbet birtak
. . . . 1,099,161
„
2,227,981
„
volt tehát földbirtokos 2,141,486, összesen 93,539,202 holdd.

Megjegyzendő, miszerint az államjavak
is e kimutatásban benfoglaltatnak. A dotnaniál-jószágok mindössze 1,156,158 holdat,
az állami erdők 8,059,489 holdat tesznek.
Ugyanazon egy földbirtokosnak tagositott
birtokai, a mennyiben ugyanazon egy község határában vannak, összeszámitvák.
A leggyérebben lakott tartományok a
legtöbb nagy jószággal birsak. Az iménti
osztályozás szerint volt az egyes tartományokban :
l-ső

2-ik
3-ik
osztályú

Poroszország 4,123 4,370
IStó-ben
1858-ban Xurgi" Posen . . . 2,656 1,079
kert, szőlő, gyümölcsös 1,307,700 1,420,582 hold Pommeránia . 2,595 1,436
Brandenburg. 2,364 2,343
szántóföld . . . . 45,872,268 50,473,252
„
Slézia . . . 3,003 1.203
rét
8,089.466 8,788,255
Szászország . 1,239 1.599
legelő
8.296,678 8,144,720
„
Westphália . 706 1,401
erdő
19,795,854 24,913,335
„
Rajnamellék . 1,512 1,608
A növényt- 'ern.ö terület ugyanazon évek- Hohenzollern
91
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Jahde-vidék
—
—
ben v o l t :
.„ .
1849-ben

„,
1858 ban

82,956
45,229
26,247
49,408
49,157
41.202
46,179
49,524
1,673
11

4-ik
birtokos

44,581
32,850
29,099
45,735
109,681
67,202
75,537
205,446
7,233
10

5-ik

49,212
24,669
32,653
66,797
121,029
107,171
121,825
564,759
11,035
11

az összterüszázalékja

E mellett tekintetbe veendő a tartományok egyenlőtlen nagysága. A RajnamelPoroszország 19,259,706 hd. 20.965,085 hd. 82.53
lékre magára, több mint fele a kis birtoPosen . . . . 9,383,440 „ 10,226,789 „ 89.I3
kosoknak esik, pedig e tartománynak a
Pommeránia 9,919,484 ,, 10,486,672 „ 84.13
legsűrűbb lakossága van — e tünemény
Brandenburg 11,258,255 „ 14,008,512,, 88.89
Slézia . . . . 10,431,806 ,, 12,571,356 „ 79.n
arra mutat, hogy a földbirtok akadálytalan
Szászország. 7,247,243 „ 8.537,309 „ 85.8i
feldarabolása mellett az egész termelés főWestphália . 6,681,220 „ 6,730,496 „ 84.^
össszege aránylag a legmagasabb fokiwi
Rajnamellék 8,970,752 „ 10.213,934 ,, 93.)2
emeltetik*).
Ha a nagy földbirtok i t t - o t t a
összesen: 83,361,969 „ 93,740,144 „ 85.9, átlag.
A földbirtokosok számát birtokuk aránya
*) Alaptalan azon aggodalom, mintha a föld
szerint a következő kimutatás tünteti föl; mindig tovább és tovább feldaraboltatnék. A. R a j namellékben és Westpháliában 1860-ban eszközlött
az 1861. évi összeírás szerint volt:
1) kik 600 holdnál többet
birtak
2) kik 300 600 hd. birtak

leí

18,289 összesen 40.921,536 holdd.
15,076
„
6,047,317
„

kataszter-átvizsgálás alkalmával kitűnt, hogy a diireni kerületben, hol azelőtt 62,563 részlet (parcella) számittatott, még csak 51,244 részlet volt;

fennlévő nagyobb tőke folytán okszerűbb
módon, jobb eszközökkel miveltetik is, ugy
ezen előnyöket — mennyiben csakugyan
léteznek — határozottan felülmúlja azon
üzleti tőke, melylyel a kis birtokos a saját
és övéi erejében bir, ha t. i. szabad tulajdo
nos vagy azzá válhatik. Egyébiránt a nagyobb tőke létezése " iránti föltevés többnyire ámitáson alapszik. Be van bizonyitva,
hogy a nagy földbirtokok átlagosan értékök
feléig, 2 / 3 -dáig, sőt némely kerületekben
néha 93°/ (t -áig, jelzálogi adósságokkal terhelvék*). A gazdasági hitel-és záloglevelek
is legújabb ideig leginkább a nagy földbirtokosok által vétettek igénybe. S igy azon
eredményre jutunk, hogy nem a földtulajdon feloszthatósága, hanem ellenkezőleg az
annyi számban előforduló nagy kiterjedésű
földbirtokok oszhatatlanságra
ei okoz nemzetgazdászati bajokat**).
A birtokosok állapotja szerint az összes
földbirtok 1860-ban igy oszlott meg : volt
ugyanis domániális jószág és államerdőség
1,019 összesen 9,165,088 holddal, lovagi
(nemesi)jószág 12.592, összesen 28,632,227
holddal, egyéb önálló jószág 2,501, összesen
2,292,004 holddal, városi s a városok határában lévő jószág 888 összesen 5,487,196
holddal, falusi s a falvak határában levő jószág 27,582 összesen 43,377,206 holdnyi
kiterjedéssel.
A. földművelés nngy gonddal űzetik,ugy,
hogy nemcsak annyi gabona termesztetik,
mennyi a belszüksé^let fedezésére kívántatik, hanem átlag évenkint még 5 millió véka
buza, 1 millió véka árpa és egy-egy % millió véka rozs és zab marad kivitelre. A szántóföld 1852. évben Szászországban 50. o ,
Posenben 52. 2 , a Jahde-vidékben 46. 9 , Pommerániában 46. 2 , Sléziában 44. 8 , Poroszhasonlókép a schleidcni kerület azelőtt 43.926, az
átvizsgálás alkalmával pedig már csak 36,649 részlettel birt Igy tehát a parcellák száma a törvényhozás minden beavatkozása nélkül 30 év alatt a düreni kerületben 18° o. a schleideniben 16%-kal ki*) Poroszország tartományaiban az olcsó
sebbült.
1820—30. években az összes lovagi jószágok legalább 80°/o-ja került zár vagy végrehajtás alá, mig
aránylag sokkal kevesebb kis birtokost ért hasonló
sors. Pommerániában 1600 lovagi (nemesi) jószág
közül 1300 került végrehajtás alá.
íífl
) Lásd. Kolb. (Handbuch d. vergleichenden
Statistik d. Völkerzustands u. Staalenkunde, Lipcse
1865. 190. lapon.)

országban 44., , a Rajnám cll ékben 4 2 , ,
Brandenburgban 42.,, Westpháliában 40. p ,
Hohenzollernbrm 40 5 százalékját tette az
Ö-szes földfelületnek, 1858-ban pedig, mint
már fentebb érintetett, az egész monarchiában 50,473,252 hold szántóföld számíttatott.
Az 1850 — 1860. évtized aratásainak á t b g a
szerint, ha a rendes termés l - n e k vétetik,
t e r m e t t : 0.89 buza, 0.87 rozs, 0. 76 borsó, 0. 8I
árpa, 0. 88 zab, 0. 7o burgonya. Zab minden
tartományban termesztetik, s külföldi piaezokon a poroszországit, sléziait és westpháliait nagyon keresik. Buza leginkább
termesztetik Sléziának az Oderától keletre
eső részeiben, a magdeburgi kormány kerületben, E r f u r t környékén, az Uckermnrkban,
a stralsundi kerületben, továbbá a Visztula,
Nógat, Pregel, Memel és W a r t h e folyók
lapályain. Rozs mindenütt, de kivált a keleti
tartományokban s a Rajnamellék némely vidékein termesztetik. Az árpa termesztése a
mindinkább emelkedő sörfogyasztás folytán
évről évre gyarapodik. Azonkivül ilt-o<t
nagyobb mennyiségben még tönkölyt, knkoriczát, kölest, hajdinát termesztenek, hüvelyes veteményekből (borsó, lencse, bab,
babó) csak annyit, a mennyi a belszük égJetre kívántatik. A burgonyatermesztés
az
egész monarchiában el van terjedve s az évi
termelés mintegy 160 — 170 millió vékát tesz.
Takarmány (természetes és mesterséges), a
bővizű völgyekben, karórépa Brandenburg,
Szászország- és Sléziában, meg a kölni kormán} kei ületben, mákony E r f u r t körül termesztetik nagyobb mennyiségben. A festőfüvek közül buzér, csüllerg, sáfrány és
zsoltina, a fűszernövények közül mustár és
kömény termesztése érintendő. D e mindezeknél sokkal fontosabb ipari növények a len
és kender, melyek az egész monarchiában
termesztetnek a nélkül azonban, hogy a
belszükséglettökéletesen födöztetnék; menynyi és minőségileg legjelesebb len a heilsbergi, braunsbergi és altensteini kormánykerületekben, egész Sléziában, Magdeburg,
Bielefeld és Padeborn táján t e r e m ; de évenkint tetemes mennyiség (különösen lenmag) Oroszországból behozatik. A kendertermesztés az appelni kerületben Bielefeld és
Minden körül bir nagyobb jelentőséggel.
czékla (ezukorrépa) évről évre nagyobb
mennnyiségben, különösen Szászországban
termesztetik. Dohány leginkább Branden-

burgban, de legjobb minőségben a Rajnamellékben termeltetik. A dohánynyal beültetett térség 1857. évben 36,391 holdat 154
• mérőt 1 ) vagyis 1. 7 • mérföldet tett, mely
az egyes tartományok között következőkép
oszlott m e g :
B r a n d e n b u r g . 11,005 hold 131 •
Pommeránia . 6,918 „ 122 „
Szászország . 5,268 „
59 ,,
Slézia . . . .
4,861 „ 176 „
Rajnamellék . 2,797 „
60 „
Poroszország. 2,552 ,, 109 ,,
Posen . . . .
2,122 „
57 „
Westphália. .
64 „ 170 „
A z összes dohánytermelés 1857-ben
238,387 mázsára, de a fogyasztás több mint
kétannyi, t. i. 494,681 mázsára ment. Komló
mindenütt termesztetik, de még sem annyi,
mennyi a belszükségletre kívántatik. Zöldség és fözeléknemüek
mindenütt, sokhelyt
kitűnő minőségben termesztetnek. A gyümölcstenyésztés a zord északi szeleknek kitett partvidékek, a terméketlen puszták és
magasabb hegységek kivételével az egész
monarchiában űzetik s leginkább szil\ a, eseresnye, alma, körte, baraczk, noszpolya, birsalma, dió, gesztenye, mandula eper, sőt füge
tenyesztetik, különösen pedig a R a j n a és
Mosel melléki, néhány szászországi, brandenburgi és poseni vidék jeleskedik. A szölömivelés a monarchia keleti részében csak
szórványilag űzetik; a h a t á r , melyen t u l szőlőtőkék többé elő nem fordulnak, az U n s t r u t
melletti Freiburgtól Weissenfelsen át az Elbáig, Jüterbogkon át Potsdam és Berlinig,
innét G r u b e n és Krossenig vonul s Bomst
(Posenben) a legszélsőbb északkeleti pont.
Tulajdonképi bortermelő-vidék a Rajnamellék, hol a szőló'mivelós egész Bonnig és a
Sieg s L a h n folyók mentében egész W e t z lárig jó sikerrel űzetik, sőt a szőlőtőke még
Köln és Düsseldorfkörnyékén is fizet. Azonkívül m é g Szászország, Slézia, Brandenburg
és Posen tartományokban is bort sajtolnak.
E g y é b i r á n t a bortermelésre használt föld
térsége átalán véve fogy, mivel a szőlőmivelésre kevésbé alkalmas földek eke alá
vétetnek. A bortermő föld volt:

hold

• merő

akó

Rajnamellék 46,353 136 448,906
Slézia . . . 5,168 140
20.503
Brandenburg 4,195 175
6,347
Szászország . 3,177
67
7,694
Posen . . .
850
3
1,811

negyed i) jövede

37
6
45
51
10

„
„
„

A termés a belsziikségletet nem fedezi,
s igy 1857-ik évben még 197,535 akó 12 negyed külföldi borok vitettek be. 2 ) A rétmivrtés évről évre gyarapodik, s e tekintetben
Pommeránia a leggazdagabb t a r t o m á n y ;
1848-tól 1858-ig 686,807 hold föld nyeretett a mezei gazdaság ezen ágának. Az erdők
által elfoglalt térek szintén nagyobbodtak. 3 )
A Rajnamellék és Brandenburgban az erdőtérség 29. 9 , Westpháliában 26. 0 , Sléziában
24.r,, Posenben 20. 6 , Szászországban 18.
Pommerániábati 17. 6 , Poroszországban 17.,
százalékát teszi az összes földterületnek.
L e g t ö b b erdő találtatik Hohenzollernban.
A n y u g a t i tartományokban az erdők többnyire lombfákból (u. m. tölgy-, n y i r - és
bükkfákból), az északkeleti tartományokban
fenyvesekből állanak. Az 1849-dik évbeli
19.795,854 holdnyi erdőterületből 11.692.971
hold magánosoké, a többi 8.102,883 hold
pedig államerdőség volt, melyek közül legtöbb Poroszország és Posen tartományokban találtatott. A faszükséglet egészben véve
fedezve van.
A baromtenyésztés aföldmiveléssel együtt
lépést tartván, mindinkább halad. Az 1861diki összeírás szerint az egész monarchiában
találtatott 1.679,655 db. ló, 5.634,337 db.
marha, 17,436,865 db. juh, 806,008 db.
kecske, 2.689,693 db. sertés. 4 ) A lótenyésztés a keleti tartományokban inkább űzetik,
mint a nyugatiakban, legnagyobb mérvben
Poroszországban, legcsekélyebben a R a j n a mellékben. Ellenben a marhatenyésztés aránylag meg a nyugati tartományokban nagyobb,
mint a keletiekben. A legjelesebb marha a
Memel, Pregel és Visztula folyók lapályain,
Posen, Brandenburg és Pommeránia tarto-

J
) 1 negyed (quart) == 64 köblábbal, 100 negyed
= 80.936 bécsi pinttel.
2
) Látszik ebből, mily jó piaczra számíthatnának a hazai bortermelőink.
3
)'^Fényes jele az okszerű erdőmivelésnek, mi1853. évben 61,269 hold 173 • mérő 433,482 akó terméssel
dőn
nem az erdők kiirtására törekednek, hanem
1857.
„
59,745 „ 161
„
484,816 „
„
inkább azoknak fenntartásáról és terjesztéséről gonebből j ö t t az egyes tartományokra:
doskodnak.
!
4
)
1
porosz
hold
=
180
•
mérővel
(Quadrat) Az 1863-dik évi baromállást lá>d a Jogtu1
^ = 0i4í. bécsi holddal.
dományi Közlöny 38. számában 608. lapon.

Hiányokban, Slézia hegyes vidékein, W e s t phália sikságain és a Rajnamellékben tenyésztetik. A tehenek által szolgáltatott
tejmennyiség évenkint 4712 millió quartnál
többre becsültetik, és e szerint egy-egy főre
naponkint 3/4 quart esik. A jw/itenyésztés
tekintetében Poroszországot már régóta kitűnő hely illeti az európai államok sorában.
A merino- és teljesen megnemesitett juhok
1816-ban 8. 7 , 1858-ban 34. 7 , 1861-ben 37. 6 ,
a félig nemesitettek 1816-ban 28. 7 , 1858-ban
44. 3 , 1861-ben 41. 2 százalékát tették az öszszes juhállásnak. Számíttatott pedig
teljesen megnemesitett juh
félig
„
„
közönséges juh
összesen

1816-ban
. 719,200
. 2,367,010
5,174,186

1858-ban 1861-ben
5,344,186 6,550,776
7,808.,345 7,191,613
3,222,186 3,694,476

. . 8.260,396 15.374,717 17.436,865.

Legtöbb j u h találtatik a 6 keleti tartományban. Az évi gyapjutermelés mintegy
30 millió fontra rug, miáltal a belszükséglet
nincs fedezve; ha tehát nagyobb mennyiségű
j ó porosz gyapjú kivitetik, annál többet keli
behozni. A kecskék száma 1819 óta folyvást
emelkedett, ép ugy a sertéseké,-kevésbé
a
szamarak és öszvéreké, melyek leginkább a
monarchia nyugati felében találtatnak. Baromfi mindenütt s elegendő számban tenyész-

tetik. A méhészet Poroszország és Brandenburg tartományokban virágzó állapotban
van s elegendő mezet ugyan, de nem elég
viaszt szolgáltat. A selyemtenyésztés
leginkább Brandenburgban űzetik, de eddigelé
nem vergődött még különös fontosságra. A
vadászat csak alárendelt nemzetgazdászati
jelentőséggel bir; ellenben igen fontos jövedelemforrást képez a halászat; 1861. évben
7212 halász 3823 segéddel foglalkodott halászattal. Legjelentékenyebb a heringhalászat a pommerániai tengerparton, honnan
évenkint mintegy 20,000 tonna besózott hering kerül forgalomba. Azonkívül még félszeguszók, közmakárok és dorsgadóczok
halásztatnak nagyobb mennyiségben. A benhalászat felső Slézia, Szászország, Brandenburg és Pommeraniában legjelentékenyebb;
pontyok, tokok, lazaczok, galóczák, harcsák
(gyakran mázsányi nagyságban), angolnák,
csukák, rákok a számos folyóvizekben nagy
bőségben találtatnak; a fehér Elster és
Queisz vizeiben gyöngyök is halásztatnak,
Posen és Pommeraniában pióczák szedetnek.
y(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
Sztntszéki döntvények.
(Közli dr. Kőnek

Sándor.)

III.
Egy korábbi válópörben itéletileg kimondott tartási kötelezettség megszegése
miatt
emelt panasz
ügyében.
489./1866. Az egri főszentszéknek, 1866.
évi május hó 15 én E g e r b e n tartott ülé
sében
Karczagi lakos S. Zsuzsánnának szintén
karezagi lakos férje T. A. ellen e főszentszéknél emelt abeli panasza, hogy férje által
az ő és gyermekei tartására átengedett 1 hold
szántóföldeta köztök lefolyt házassági válópörben 1860. évi április 20-án hozott itélet
daczára nevezett férje 1865. évi márczius
hóban tőle visszavette s egyátalában minden
tartást megtagadott — előterjesztetvén, s a

752/1865. számú szentszéki határozat folytán az ügyállás bővebb megismerése végett
bekivánt iratok, ugy szintén T . A—nak ellenkérvénye felolvastatván, és ezzel az ügy
bírói tárgyalás alá vetetvén,
Végeztetett:
Az ideigl. törv. szabályok 176. §. alapján
e főszentszék jelen kérdés elintézésére illetékes; mert noha a felek közt 1858. évi november 30-án megindított házassági válópör
folyama idejében az akkor fenállott törvények szerint a házasság járulékaira nézve
nem volt illetékes s ehhez képest a nőnek
csak is a tartásra való jogosultságát állapította meg ítéletében; mindazonáltal az ideigl.
törv. szabályok idézett §. szerint a magyar
törvények visszaállítása u t á n nemcsak az
újonnan keletkező ügyek, de a már folyamatban levő, vagy folyt perekből támadt jogi

kérdések is azon biróságok által levén ellátandók, melyek illetőségéhez a magyar törvények szerint tartoznak:-e főszentszék illetősége az oszt. polgári törvénykönyv uralma
alatt.tárgyaltés bevégzett perből keletkezett,
de a magyar törvények szerint a szentszékek bíráskodása alá tartozó jelen kérdésre
nézve megállapitatik.
A kérdés érdemére nézve pedig:
Miután az 1860. évi április 20-án hozott
jogérvényes szentszéki itélet által T. A. és
S. Zsuzsánna házasfelek a férjnek törvényesen beigazolt hütlenségi vétsége miatt ágyés asztalra nézve elválasztattak, s S. Zsuz ána a maga és gondviselése alá helyezett
gyermekek részére a férj által teljesítendő
tartásra jogosítottnak nyilvánitatott, ez által
pedig a nőnek és gyermekeknek a tartáshoz
való j o g a átalában vagyon megállapítva, s
annak tartama S. Zsuzsánna egész életére
kiterjesztettnek tekintendő: ugyanazért a
felek közt 1858. évijulius 28-án 2 7 9 2 / P . 858
sz. alatt a knrczagjárási cs. kir. kapitányi
hivatal előtt létrejött egyezség alapján S.
Zsuzsánnának férje T. A. földbirtokából átadott 1 hold szántóföld visszavételére T. A.
jogosítva nem lévén, másrészről pedig ugyancsak T. A — nak e főszentszékhez intézett
ellenkérvényében felhozott kifogások birói
tekintetbe nem vétethetvén: az emiitett
egyezségben kikötött feltételek fentartása
mellett a kérdéses 1 hold szántóföld S. Zsuzsánnának a maga és gyermekei tartásába
visszabocsáttatni rendeltetik s már folyó évi
termése is S. Zsuzsánnának ítéltetik, ugy
hogy a férje által bevetett mag és teljesített
földmunka annak mult évben hozott, de a
föld önkényes visszavétele miatt a nő által
nem élvezett hasznát pótolja.
J e l e n végzés mindkét félnek szokott
formában a karczagi lelkész utján megküldendő, jogérvényre emelkedése után pedig
szükség esetében az érdek lett fél kérelmére
végrehajtás végett az illető polgári hatóságnak is átküldendő. —

Jegyzet. Ezen végzés egyik fél által sem
fölebbeztetvén, jogérvényessé vált. —
Az egri főszentszék ezen birói végzéséből világosan tűnik ki, hogy a magyar szent
székek azon terrenumot, melyet ezelőtt századokon át jogosan és a magyar ősi törvényhozás erélyes ótalma alatt békeségesen elfoglaltak, és melyről az ausztriai j o g t ö r vényhozás időleges uralma alatt leszoríttattak, a mint az 1860-ki oktoberi diplomával
a magyar autonom jogtörvényhozás ú j r a
helyreállíttatott, azonnal siettek teljes öntu-»
dattal és teljes mértékben visszafoglalni.
A magyar szentszékek t. i. haladva a
közönséges egyházjog Ösvényén, melyen a
polgári törvényhozás részéről mindenkor
hathatósan támogattattak, nemcsak az eljegyzés lénye, kötelező ereje és házasságbontó vagy tiltó természete felett, hanem
polgárjogi következményei felett is Ítéltek,
ugy hogy az eljegyzés és házasságügyből
származó minden vagyonjogi kérdés is ugy
a tiszta kathol. mint a vegyes házasság •> Ívnál, a szentszéki illetékesség körébe tartozónak elismertetett. E térről azonban az
ausztriai polgárjog által leszorittatván, a
mint 1860. végén a régi magyar jogélet ú j r a
installáltatotr, a szentszékek tényleg régibb
törvénykezési körükbe behelyezkedtek, és
helyes deductio folytán e visszafoglalást a
fennebbi végzésben alkalmazva találjuk oly
esetre is, mely az osztrák törvény uralma
alatt az Ő illetőségétől elvonva lett ugyan,
de melyre nézve joghatóságát most, midőn a
voltperes tárgy ujravita alá került, jure postliminii annálinkább megállapította, miután
a közbejött világi birósági itélet amúgy is a
foszentszék által elvileg kimondott eltartási
kötelezettség csak miképeni foganatosítására
vonatkozott; tehát a világi biróság részéről
kelt határozat meg nem tartása tulajdonlag
az egri főszentszék alapitéletére is kihat, —
a kérdésben levő egy hold szántóföld elvonása
által a tartási kötelezettséget in thesi meg;o
ö
állapító szentszéki itélet is levén megtámadva.

Különfélék,
— (Távirali nyelv.) A cs. kir. kereske- évi september 27-én 9477. sz. a. kelt s az
Ae
> közgazdászati ministerium folyó államtávirdák főigazgatóságához menesztett

kíbocsátványával megengedendőnek, illetőleg elrendelendőnek találta, hogy ugy az
állam-, mint a magán távirati sürgönyök,
legyenek azok bármely, a birodalomban divatozó nyelven szerkesztve, valamennyi császári királyi távirdai állomáson elfogadtassanak, s továbbszállittassanak, ha azok
latin betűkkel Írattak. Midőn ez intézkedés
közhírré tétetnék, megjegyeztetik, hogy
czélszerü leend oly távirati sürgönyökre,
melyek a távirdai szolgálatban eddig nem
használt nyelven adatnak fel, a nyelvet,
melyen a sürgöny szerkesztetett, magán a
sürgönyön és pedig a czim felett megjelölni.
E megjelölés, az illető távirdai tisztviselő
könnyebbségére szolgálván, dijazás alá

nem esik. Kelt Budán, october hó 6-án
1866. A magyar kir. helytartótanácstól.
= (Áttekintése
a jelzálogi forgalom és
jelzálogi állapotnak Berlinben 1860-tól 1864dikig). Berlin városa kiterjedésével 1861. évi
január hóban az ottani kerületi biróság illetőségéből 29,951 ezen biróság alá tartozó
egyén és 1628 darab 8,053,069 tallérral terhelt jelzálogi iv került a városi törvényszék
illetősége alá. Az alább következő áttekintési táblákból megitélheíni, mennyiben és
mely irányban gyakorolt befolyást a város
ezen kiterjedése és az üzletforgalöm az
utolsó években Berlin városának jelzálogi
állapota és hitelviszonyaira.
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forgalom.

A városi törvényszéknél:
1. Adósságok végett árverés k é r e t e t t :
1860. évben 78,
1863. évben 165,
1861.
„
80,
1864.
„
301,
1862.
„
149,
1865.
„
404.

7j513,887
12,617.807
19,203,706
25,860,851
21,216,248
24,708,406

2. Csőd n y i t t a t o t t :
Í860. évben 131,
1863. évben 132,
1861.
„
171,
1864.
„
205,
1862.
„
125,
1865.
„
193.
3. Yáltókereset indíttatott:
a) 50 talléron felül:
1860-ban 6,351, 1863-ban 9,737,
1861 „
8,890,
1864 „ 11,207,
1862 „
9,028,
1865 „ 12,429.
b) 50 talléron a l u l :
1860-ban 9,461, 1863-ban 14,489,
1861 „ 13,786, 1864 „ 15,531,
1862 „ 14,499, 1865 „ 15,974.
4. Ingókrai végrehajtás eszközöltetett:
a) ma^án ügyekben:
1860-ban 88,231, 1863-ban 113,638,
1861 „
99,925, 1864 „ 129,082,
1862 „ 115,421, 1865 „ 133,158.

b) pénztári ügyekben a költségek iránt:
1860-ban 93,403, 1863-ban 105,165,
1861 „
90,913, 1864 „ 111,980,
1862 „ 106,718, 1865 „ 152,606.
— (A magyar országgyűlés
összehívása)
Ö Felségének f. hó 17-kén kelt leirata által
közel kilátásba helyeztetett.
— (A m. kir. tud. egyetem tanrendje
a jog- és
államtudományi
karnál, az 1866/7. tanév téli szakára.}
Jog- és államtudományi
encyclopaedia
vizsgála-

t o k k a l , kedden d. e. 8 —9-ig és délután 3—4-ig. Dr.
Pauler

Tivadar

ny. r . t a n á r .

Jogtörténet, a X I I I . század végéig, vizsgálatokkal ; naponkint csütörtökön kivül d. e. 10—11-ig.
D r . Wenzel Gusztáv n y . r. t a n á r .
Római jog történelme és inslitutiói;

vizsgálatok-

k a l ; naponkint csötörtökön kivül, d. e. 9—10-ig,
hétfőn, szerdán és pénteken d. u. 3 —4-ig. Dr. Hoffmann Pál ny. r. tanár.
Egyházi jog, különös tekintettel Magyarország
egyházi viszonyaira(I. rész) vizsgálatokkal; hétfőn,
pénteken és szombaton d. e. 8—9-ig Dr. Cherny József, n y . r . tanár.
Egyházjog különös tekintettel hazánk egyházi
viszonyaira (I. resz) vizsgálatokkal ; naponkint,
csütörtököt kivéve d. e. 8 —9-ig. Dr. Kőnek Sándor
ny. r. tanár.
Eszjogtan,
nevezetesen előtan és magánjog,
vizsgálatokkal; hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton, d. u. 3 —4-ig. Dr. Pauler Tivadar, ny. r.
tanár.
Büntehöjogtan, nevezetesen anyagi jog, vizsgálatokkal ; hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton d.
e. 10 — 11-ig. Ugyanazon tanár.
Ausztriai magánjog, alaptan, dologi és követelési jog, vizsgálatokkal; naponkint csütörtökön kivül d. e. 9— 10-ig, Dr. Baintner János, ny. r. tanár.
Polgári törvénykezés-, elméleti bevezetés, birósági szerkezet és törvénykezési eljárás első része,
vizsgálatokkal; hétfőn, kedden, szerdán és pénteken
d. u. 4—5-ig. Ugyanazon tanár.
Váltó- és kereskedelmi

jog, v i z s g á l a t o k k a l ; hét-

t o k k a l ; hétfőn, szerdán, pénteken és szóm.
után 3 —4-ig. Ugyanazon tanár.
Európa

államainak

statistikája,

vizsgálatokkai,

kedden, szerdán, pénteken és szombaton délután
2 —3-ig. Dr Kőnek Sándor ny. r. tanár.
Statistika elmélete; szerdán és szombaton d. e.
11—12-ig. Ugyanazon tanár.
Római

család- és örökjog ; hétfőn, szerdán és

pénteken d. u. 2—3-ig. Dr. Cherny József, ny. r.
tanár.
Közigazgatási törvényisme, különös tekintettel
hazánkra; kedden d. u. 3 —4-ig, csütörtökön délelőtt 8 — 9-ig. Dr. Kautz Gyula, ny.r. tanár.
Magyar megyerendszer, szombaton d. u. 4—5-ig.
Ugyanazon tanár.
Pénz-hitel- és bankügy, átalában és az ausztriai
birodalom szempontjából különösen; csütörtökön
9—10-ig. Ugyanazon tanár.
Nemzetgazdaságtan elvei az őstermelés, különösen a mezőgazdaságra vonatkozólag; szerdán és
Sándor,
pénteken d. e. 11 — 12-ig. Dr. Matlekovits
magántanár.
Törvényszéki orvostan, kedden d. e. 11—12-ig ;
csütörtökön d. e. 9—10 ig a városi kórházban. Dr.
Arányi Lajos orvoskari ny. r. tanár.
Törvényszéki orvostan gyakorlati mutatványokk a l ; (sértések, kétséges egészségi állapot; erőszakos
halálnemek) ; csütörtökön d.e. 9 —11-ig. Dr. Schmidt
György magántanár.
Törvényszéki lélektan; hétfőn d. u. 5—6-ig, csütörtökön d. u. 3—5-ig. Dr. Niedermann Gyula magántanár.
Allamszámviteltan
(I. rész;) hétfőn, szerdáni
péntek és szombaton d. u. 4—5-ig. Dr. Nékám Sándor, bölcsészetkari ny. r. tanár.
* Ujabb polgári törvénykönyvek
ismertetése;
hétfőn d. e. 11 —12-ig. D r . Wenzel Gusztáv ny. r. t.

* Biztosítási ügy, statistikai, nemzetgazdászati
és törvényhozási tekintetben; hétfőn d. u. 2—3-ig.
D r . Kőnek

Sándor

ny. r. t a n á r .

Jegyzet. * Ingyenes előadások , melyekért tanpénz nem fizettetik.
— (Magántanári

kinevezések.)

A nm. m. kir.

helytartótanács f. évi október hó 14-én 79,772. sz. a.
kelt intézvénye szerint Schnierer Gyula jogtudor,
kir. itélő táblai fogalmazó a kir. m. t. egyetemnél
a telekkönyvi és peresügyeken kivüli eljárásból; —s ugyancsak a nm. m . kir. helytartótanács f. évi okt.
hó 14-én 79773. sz. a. kelt intézvénye szerint Wenzel
D r . Wenzel Gusztáv ny. r. t a n á r .
Magyarország közjoga, vizsgálatokkal; napon- Tivadar, jogtudor, h. köz- és váltóügyvéd s a kir.
kint csütörtökön kivül d. u. 2 - 3 - i g . Kautz Gyula ítélőtábla segédfogalmazója, ugyanott a bányajogból magántanári minőségbeni előadások tarthatány. r. tanár.
Nemzetgazdászati
tudomány;
v i z s g á l a t o k k a l , sára jogositványt nyertek.
naponkint csütörtökön kivül d. e. 8—9-ig. Dr. Kar-

főn, kedden, pénteken d. e. 10—11-ig. D r . Karvasy
Ágost ny. r. tanár.
Magyar magánjog ; bevezetés, történeti és átalános rész, vagyonjog, naponkint csötörtökön kivül
d. e. 9 — 10-ig; szerdán és pénteken d. u. 5 —6-ig.

vasy Ágost, ny. r. t a n á r .
Alkotmányi
és beligazgatási

politika,

vizsgála-

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Jf^gT Teljes számú példányokkal még szolgáltatunk.
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)
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Pest, november 5.
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1860. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyezer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, hatvani utcza 1. sz. a.
Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók
a kiadó-hivatalhoz intézendölt.

Tartalom: Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Háború és nemzetgazdászat. — Tárgyalási terem. 23. Óvás kivételi ideje. Szenitzey Gusztávtól. — Jogirodalom. 12. Das moderne Kriegsreeht
der civilisirten Staaten. — Különfélék.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graeeos, latinis
regeret moribus?"
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsatze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Rechts in ihrer verschiedenen Gestaltung undAuspriigung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthátiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prül'en und zu sichten, Sehlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Törvényhozás.
HL
A törvényhozás minden további
kellékei azon átalános szabályaié vonhatók : hogy megfeleljen a jogforrásoknak.
Fentebb, a 32. számban előadtuk
nézeteinket a jogforrásokról. Kifejtettük, hogy e források közt első helyen
a nemzet öntudatában élő jog, majd a
politikai igények s végre a jogtudomány sorakoznak. Innen a törvényhozás kötelmei, vonatkozólag a forrásokra: a nemzeti irány, az okszerű
haladás és a tudomány szinvonala.
Hogy kellőleg méltányoljuk az elsőt: bizonyos határt kell szabnunk az
egyéniségnek és emberiségnek. E megszorítást a legszentebb érdek: a hon
és nemzetiség követeli. Ki vonakod-

nék ily nemes kötelesség előtt meghajolni ?
Mind az, mit e ezikktöredékekben
eddig mondhatánk, azon czél felé irányul: hogy minden ember személy s
minden személy boldog legyen. A személyiség fogalma szabadságot, az emberiségé egyenlőséget feltételez, — oly
czélból, hogy jólétét mindenki szabadon s egyenlően munkálhassa és bevégezhesse. Ki tagadhatná, hogy ily értelemben a szabadsághoz önző, s az
egyenlőséghez világpolgári nézetek vegyülnek !
És a hideg önzés s a szintelen cosmopoliticismus nem akarja látni, hogy
e kettő közt még van valami, — az
egyénnél több, az emberiség egyeteménél
szűkebb; mely mindezek jogán, sőt vélt
jogai ellen, ha kell, követeli érdekeinek
méltánylatát: a hon, a nemzetiség!
45

fejlődik, a mint valamely nemzet gondolkozni és cselekedni szokott.
A törvényeket pedig a nemzet öntudatában élő jog hozza létre*5'"). Ha
tehát a jogérzet, nemzetiségek szerint
különbözik: természetes, hogy hatásának s eredményének is, — mi a törvény, — a nemzetiségi különbözet szerint kell változnia.
Igy jövünk ama lényeges szabály
Nescio, qua natale solum dulcedine cunctos
Ducit et immemores non sinit esse sui.
indokolt ismeretéhez: hogy a törvényA törvényhozótól nem kívánunk hozás mindig és mindenben a nemzeti
áldozatot. Es meg is mondhatjuk, m é r t irányt kövesse.
adjon irányt a nemzetiségi érdek a törMinden törvény, mely e szabály
vényhozás munkáiban.
ellen lép hatályba, a jogérzéket és igy
Az emberiség, mit a vallás elveinél közvetve a nemzetiséget támadja meg.
s a jogegyenlőségnél fogva egységesnek
Vizsgáljuk a kísérleteket, melyek
tekintünk, természetéhez képest külön^ idegen intézményeket akarnak erőszabözö fajcsoportozatra oszlik. Az égalj, kolni a nemzetre. Szomorú eredmény!
életmód, nyelv, mint tényezők; az Vagy megvető daczezal fordul el a nép
anyagi és szellemi lét s a fejlődési fo- mindazoktól, mik jogérzetével ellenkozatok, mint eredmény összehatása keznek, s a törvények közt, melyeket
alkot e csoportozatok közt elválasztó érvényre emelni nem akar, és a melyekereteket s adja meg mindeniknek sa- ket érvényre emelnie nem szabad, bijátszerű jellegét, melynélfogva e csopor- zonytalanságnak és rendellenességnek
tozatokban megannyi nemzetiségre is- esik áldozatul; vagy elsajátítja azokat,
merünk.
és velők önálló eredetiségét apránkint
Hol a tényezők közt eltérés van, elvesziti.
eltérésnek kell lenni a hatás között is.
Göröghon a macedoni uralom alatt
A nemzetiségek különbsége tehát szük- •is megtartá zengzetes nyelvét, ábránségképen különbözővé teszi a gondol- dos mythologiáját; de kivetkőzött a
kozás- és cselekvésmódot.
jogintézmények vértjeiből, melyekről
A gondolkozás- és cselekvésmód addig a perzsa nyilak zápora sértetleképezi minden nép működésének jelle- nül pattant vissza. Később a rómaiak
gét és irányát. Ha t e h á t e jelleg és ragadták magukhoz a főhatalmat, kiirány változik: változnia kell a szokás- méivé hasonlóan vallást és nyelvet, s
nak is, mely, mint m á r említve volt*"'), csupán a jogintézményeket alakítva át
— nem egyéb, mint ugyanazon gondo- a meghódított provinciák mintájára. A
lat- és cselekvésmódnak előfordult ha- következmény tudva van. A földön,
sonló esetekbeni ismétlése.
mely oroszlánokat nevelt egykoron,
Ha, mi kétséget nem szenved, — a most türelmes kalmár nép lakik.
szokások különbözők : különbözni kell a
Ellenben Móses követői, megtörve
jogérzetnek is, mely a szokásokban nyi- Babylon és Róma súlyos csapásai alatt;
latkozik.
elszéledve az egész földön, elveszítve
A jogérzet tehát a szerint alakul és nyelvöket s vallásuk szent jelvényeit :

Oarthago hölgyei hajfürtjeiket hozták a haza oltárára. Scaevola j o b b j á t
vetette tűzbe, hogy elriaszsza ellenét.
Cátó beleit tépte fel, bogy tul ne élje
Róma szabadságát. Leonidás és Zrinyi
drága vére a hazáért omolt. . . Mindezeket csak ábránd vezette volna, mit
a száműzött költö megnevezni nem tudott, — mondván:

*) Jogtud. Közi. 32. sz., a 498. lapoD,

*) Jogtud. Közi, u. o,

még mindig azon nép, mivé őket az ös
törvén} hozó tenni akarta. A törvények
átmentek a vallásba, vagy — a mi
mindegy,— ez a törvényekbe: és e vegyület, mint herculesi öltöny véste be
az izmokba lángkarmait. . . E törvényeket a nemzeti jellegtől, ennek megsemmitése nélkül, elválasztani merő
lehetlenség; minden, k i e törvényeknek
hódolni megszűnt, azon perczben megszűnt egyszersmind a nemzethez tartozni.
Napoleon, midőn a róla nevezett
code-ot létrehozta, különös súlyt helyezett azon befolyásra, mit a törvénykönyvtől méltán várhatott. A merre
győzelmes hadait vitte, a code-ot is
vitte magával, — és a győzötteknek
meg kellett hódolniok a code előtt. Igy
látjuk azt egyebek közt Belgiumban s
a Rajnai tartományokban maiglan is
alkalmazva. Ki ne látná itt aszámitást,
a czélt? ki ne tudná, hogy ha egykor
Francziaország ez irányban terjeszkedni akar: a bekeblezést a törvények
azonossága mennyire előkészitendi?
Efféle kisérletek hazánk történetében sem ismeretlenek. Korvin Mátyás
a római jogot,Ferdinánd a quadripartitumot akarta meghonositani. II. József
és egy közelebbi korszak azi degen törvények minden nemeit beerőszakolták...
E s a nemzet jogérzületén minden kisérlet törést szenvedett. Bár ne legyen
többé hasonló veszélynek kitéve, és ha
nehéz időknek még kell jőniök: találjon erőt mindig tiszta jogérzetének s
vele a drága nemzetiségnek megóvására 1
Minden törvényhozó, ki eltér a nemzeti iránytól: a folyamot akarja medréből járhatlan útra terelni. Nem méltán várható-e, hogy az eredmény
áradat leend, mely eltemeti a tiszta
jogérzetet és vele magát talán a nemzetiséget?!

Azonban a nemzeti irány nem követel föltétlen ragaszkodást a nemzeti
jogszokásokhoz. A személy folyvást halad, fejlődik és tökélyesbül; segélyével
a jog eszközeinek mind tovább és tovább
terjeszkedik, s merészebb mozgással,
biztosabb léptekkel tör magának utat
a czél f e l é . . . Es maga a nemzet, mely
egyesek személyiségében él, folyvást
egy helyen maradjon, a taposó malom
kinjaival?
Nem! A nemzet is halad, fejlődik,
tökélyesbiil. A nevelés áldásai, mint
jótékony permeteg, lehatnak a legalsó
rétegekbe; a találékony ipar, a vállalkozó kereskedelem különféle vívmányokat, élénk forgalmat és összeköttetést
hoz elő; a haladás minden irányban
maga után vonza a nagy tömeget; a
nemzet ízlése fokonkint nemesbiil, igényei és velők a jogszokások növekednek, jogérzéke tisztul, — s mint más
helyen már mondva volt: a múltnak
tudatával és a jelennek érzetével hasonlít, egyeztet és itél, nyomoz, különböztet és alkot
Igy lép előtérbe a
politika, hogy további lényeges kelléke
legyen a törvényhozásnak.
Ámde a haladásnak is vannak szabályai Nem minden mozgás vezet előre,
s a dolgozó kéz sokat elrontott már,
mit javitni akart.
A történelem legyen bizonyságunk,
hogy kormányok és népek hányszor
tértek el a régi jó szokásoktól .. Szükségből talán? Nem; az egész indok változtatási viszketeg volt, Jobb meggyőződésök visszavitte őket ismét a régihez. Avagy a jogintézmény, mely századok óta fenáll, elavult-e, mint ruha,
az idő terhe alatt, ha különben erős
alapon nyugszik, s a nemzet szabadságát és az ember méltóságát megvéd ni
mindenkor elég volt? Tekintsünk Albion alkotmányára, sőt a legrégiebbre: az emberiség ós jogára! ki akarna
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változtatni ott? ki pótolhatná ujakkal is elismerik, hogy országgyűlései Európa
ezt?
első parlamentjei közt foglalnak helyet.
A haladásnak, mely rohanva fut, Közjogi vitáit csak erőszak némíthatja
rom és pusztulás jelzi útait. Vannak el: hasonló fegyverek soha. De másesetek, midőn fokozatos és korszerű re- részről hibáinkat is be kell vallanunk,
formok hiányában a kóranyag annyira ha javitni és javulni akarunk.
növekedett már, hogy javulást csak
A világesemények nagyszerű képrombolás tehet lehetővé. É» itt a letei, mint izgató dráma vonulnak el
gyökeres átalakitás indokolva van. De előttünk, — és mi azokat nézzük regvalamint a kór, ugy eme gyógymód is től estig, folytonosan. Az olvasó kinrendkívüli. A normális állapotnak egyen- cseknek véli magát birtokában, ha átlépteket kell tartani az idővel, a refor- futotta a napi sajtó óriási hasábjait,
moknak a nemzet fejlődésével s a tör- mint a gyermek a „Karthausi"ban, ki
vényhozásnak a reformok szükségeivel. szines kavicsokkal rakta meg kalapját.
Még a civilisatió legszebb vívmányai A legnemesebb erőket hálátlan combiis rosz hatást szülnek, ha szükség vagy natiókban l á t j u k fáradni — és jő egy
előkészület nélkül lepik meg mintegy gyönge szellő, és a fövenyre rajzolt
az államot. Az előszeretet, melylyel a képeket elmossa. Mitsem tesz: mi másmegszokottakhoz ragaszkodik, minden nap ismét rajzolunk. Igy telik nap nap
erőszakos érintésre felriad: „Les peu- után, év év után. És a tudomány, e mosples sont trés attachés á leurs coutu- toha gyermek, meleg öltöny és táplámes; les leur őter violemment, c' est lék nélkül, — nem is saját — de a
les rendre malheureux", — mint Mon- nemzet érdekében alig képes maga
tesquieu mondja.*) Tehát előkészítés s iránt figyelmet ébreszteni.
lehetőleg fokozatos átmenet minden reA müveit külföld, főleg a németek
formokhoz. És ha az egyöntetű, rendsze- és francziák a jog-és államtudományok
res törvénykönyveknek átalában előnyt minden ágaiban roppant haladást tetadunk azon törvények felett, melyeket tek már. Nincs egyetlen szak, melynek
az országgyűlések a jelenkező szükség- gazdag irodalma nem volna; tankönyhez képest időről időre alkotnak: ez vek, monographiák, gyűjtemények és
egyetlen pontnál ismét az utóbbiak felolvasások mindenütt. A jót nem tartelőnyét amazok felett el nem ismerni ják elégnek: jobbat akarnak s jobbak
lehetetlen.
helyett a legjobbat. Igy keletkeznek
A mi a jogforrások közt annyira ujabb és ujabb tervek és munkálatok
diszes helyet tölt be, a törvényhozás ott, hol rendszeres törvénykönyvek m á r
kellékei közt is, mint nélkülözhetlen, eddig is léteztek.
említendő: a jogtudomány, értve ezalatt
Mindez nem indit bennünket vermindazt, mit emberész valaha e téren senyre. Igaz, hogy a törvényhozásnak
alkotott.
még nincs itt lehetősége; de mi gátol
Sokan mondták már, és sokan örö- abban, hogy előkészületeket tegyünk
mest hiszik, hogy mi jogásznép vagyunk. a nagy feladás nehéz munkáihoz, —
Vajha ugy legyen!
egyenlépteket tartván a tudomány haÖnhittség vádja nélkül mondhatjuk, ladásával? A divatnak minden mozzahogy a magyar kiválólag finom elme- natáról sietünk tudomást venni, a lóéllel és erős dialektikával bir. Ellenei és agárversenyekről mohón olvasunk
minden közleményt, a különféle kiálli*) Esprit des lois. Lirre X I X . pag, 257.

tásokat tömegesen látogatjuk. . . . Ez
mind helyén van; de mért vonakodunk
tudomást venni a jogirodalom ujabb
termékeiről, tanulmányozni az elmélet
és gyakorlat helyes elveit, látogatni a
feltétlenül tudományos czélu összejöveteleket, a szabadelvű államok nyilvános
tárgyalásait és a rendezettek jogszolgáltatási ügyvitelét?
Söt vannak, — bár kevés számmal,
— kik a nemzetiség czége alatt izgatnak minden külföldi s különösen a német tudományos haladás ellen. Még
most is kellemetlenül cseng fülünkbe
egy hang 1861. évből, mely dicsekvést
talált abban, hogy az osztrák polgári
törvénykönyvet nem ismeri, — mint
hajdan Marius, népszerűséget keresve
a nyers katonák előtt, mondván: „graecas litteras non didici." Nem akarjuk
mérlegezni, mily arányban járul ily
nyilatkozathoz némi politikai ellen
szenv s mily arányban ismét a minden
tanulmányt nélkülöző elöitélet; de a
tudományos érdemet elvitázni akarni
ott, hol valóban létezik, sem nem ildomos, sem nekünk nem használ semmit.
Az 184 3 / 4 . évi országgyűlés, melynek e lapokban rövid történelmi rajzát
adtuk, egyike volt hazánkban a legszabadelvübb és legmunkásabb országgyűléseknek. S mennyire nem idegenkedett
az előbbre haladt külföldtől tanulni:
mind átalános vitái m u t a t j á k , mind
különösen azon felirat, melylyel a börtönrendszer legfelsőbb jóváhagyás elé
terjesztetett.*)
*) „Miután — igy szól egyebek közt a felirat,
— a börtönügy érdekében igen kívánatos, hogy az
országban találtassanak minél több szakértő férfiak,
kik a külföld nevezetesb börtöneinek részletes ismeretével birnak: e tekintetnél fogva méltóztassék
Felséged magas gondoskodását oda kiterjeszteni,
hogy szakértő férfiak által a külföldi javitó fogházak
közvetlenül hovaelöbb megvizsgáltatván, ugy ezt
megelőzve, mint majd ama tapasztalások nyomán is
különféle nagyságú börtönök rajzai Írásbeli magyarázatokkal együtt . . . közzététessenek" stb. Jogtud.
Közlöny 28. sz. 444.1.

Különben is túlnyomó része azon
munkálatoknak, melyeket irodalmunk
eddigelé felmutathat: kézikönyvek és
forditmányok. Honfiúi mély fájdalommal szemléljük mindenütt a roppant
hézagot, szegénységünknek meztelen
pontjait. A codificatió, szükség és látszat szerint küszöbön áll: vannak-e
előkészületeink, és a melyek vannak,
olvastatnak-e?
Minden emberi müvek közt egy jól
szerkesztett törvénykönyv legtöbb elméleti és gyakorlati ismeretet feltételez : van-e nálunk kedv és szorgalom,
annyi munkásságot kifejteni, mennyit
ez ismeret aránya követel ?
De azért, ha codificatióról van szó,
egy század áll sikra, és jö még tizannyi,
ha kell. Vájjon elegendő-e csupán a jóakarat és népbizalom, vagy helyén volna
egyszersmind, ha a jelenkezők a fejlettebb jogtudomány niveau-jára emelkednének !
Nem utánzás a czél, hová ily tanulmány vezet, mert ez a nemzeti iránynyal össze nem férhet; hanem teljes
otthonosság, mely nélkül a törvényhozó
öntudatosan nem működhetik. Hány
nehéz etude-öt kell a zenésznek éveken
át tanulmányozni, hogy egy picziny
dallal fölléphessen; mennyiféle tárgyakon kell ecsetét gyakorolni a festésznek, hogy a rajz és colorit nehézségein
uralkodhassék; mily különféle ismeret
szükséges arra, hogy az ész megnyerje
képzettségét, s mint köszörült gyémánt,
minden lapja tündököljék!
Ily szempontokból követeljük a törvényhozótól a sokoldalú jogtudományos képzettséget. Mint fentebb kimutattuk, minden nemzet törvényein van
bizonyos egyéni jelleg; teljes tudatával
csak az bir ajognak, ki azt minden lehető
alkalmazásában és jellegében ismeri.
Bocsánat, ha talán többet mondtunk
e tárgyról, mint szorosan véve czélunk-

hoz tartozott. De ránk nézve a tanulmány életkérdés egyszersmind. Annyi
idegen elem közt testvérteleniil, roskadozva az inség terhe alatt, folytonos
politikai harczban, mely hitünk és bizalmunk drága életét polyp karok kai
fojtogatja: egy mentő szál kínálkozik,
— a tudomány. . . . Ragadjuk meg azt
s ne bocsássuk ki soha kezünkből,
imádott nemzetem!
Összefoglalva a főszabályokat, melyeket a törvényhozás kellékeiül felállitánk, a következő irányelvekhez jutunk:
hogy a törvény legyen természetszerű, azaz megfeleljen a természeti lehetőségnek ;
hogy legyen észszerű, azaz megfeleljen az ész kívánalmainak;

hogy legyen erkölesszerü, azaz megfeleljen a morál törvényeinek;
hogy elismerje minden személyben
a szabadságot és egyenlőséget;
hogy az egyesitett hatalomnak minden eszközeivel előmozdítsa a jólétet;
hogy az életviszonyoknak megfelelő
jogszabályok rendezésében a két utóbbi
tekintet által vezettessék;
hogy rendező munkásságának a
nemzeti jogérzék adjon irányt;
hogy a haladó korigényekkel egyenlépteket tartson, végre
hogy a fejlettebb jogtudomány követelményeire tekintettel legyen.
A részletekről az egyes munkálatoknál.
(Folytatása következik.)

Háború és nemzetgazdászat.
( = ) Mióta a tudomány a forgalmi
élet törvényeit kutatni kezdte s a statistika segélyével az arra befolyással
biró tényeket némi pontossággal megállapítani kisérlette, már harmadízben
folyt háború.
E tényt a nemzetgazda ép oly joggal igen komolynak mondhatja, mint a
természetbúvár, midőn komoly betegségekről szól. A háború feltartóztatója
azon mozdonynak, mely rendes időben
a civilisatio sik pályáján akadály tala
nul tovább robog. A tetemes áldozatokban, melyeket követel, a kereskedelem megbénulásában, az üzletek csak
löktetve haladó folyamában, a tőzsde
roppant hullámzásaiban, a speculatio
bizonytalanságában — állnak leginkább
a megszakasztott béke főhátrányai.
A háború behatásai a létező állapotokra jelenleg annál nyomosabbak, a
mennyiben a társasági vállalatok pro
ductiv üzleteiben ezer meg ezer mil-

lió van befektetve. E tömérdek, a hitel
által a nemzet- és világgazdászatba beruházott vagyon mind fenyegettetik a
háború által, ugy a kereskedő, ki hitelezett, mint a tőkepénzes, ki az iizletpangással fenyegetett gyárosnak kölcsönzött, valamint a járadékos, ki a
rendkívüli szállásolások és hadisarezokkai fenyegetett háztulajdonosnak tőkéjét adta és a házban egy az ellenség
tüzének kitett, sőt a hadi terhek folytán roskadozó jelzálogot bir. Az ipar és
kereskedelmi magánhitel mellett a házés telekhitel is megrendül; továbbá a
lakosság nagy tömege: a munkások is
átalán súlyosan szenvednek, — a menynyiben a tőkék productiv czélok felé
iránylata, s avval együtt a munkaalkalom sokfélekép megszűnik.
A népek, nagy fegyveres összekoczczanások általi roppant gazdászati károsítását a haladó civilisatio minden
barátja szivéből sajnálja Az ipar és

tőzsde corruptiója helyébe a nagyszállitók corruptiója lép. Az előkelő erkölcstelenségét a köznép és katonai kényuralom zabolátlansága váltja fel, a
törvény a jog tisztelete eltűnik, a testvéri szeretet érzelme gyülölséggé fajul;
szóval a nemzeti érzület nemes szigora
mellett az idegenek iránt ,,barbár" ne
vezet és ellenséges bánásmód foglal
helyet. A háború méreg, melyet a
nemzeteknek csak a legnagyobb szükség esetén kellene használniok.
A mi a „háború helyezkedésének"
(Localisirung) kérdését illeti, — ez
merő „diplomatikus hazugság," mely
alig Ítélhető meg tisztábban máskép,
mint a nemzetgazdászat szempontjából.
A háború helyezkedhetik talán Mexi
cóban, vagy Algierban, vagy Egyiptom
és Szyriában, de ott is csak azon föltét
alatt, hogy ne két európai nagyhatalmasság ütközzék össze, minthogy különben az egész nyugati continens szenved. Még mielőtt a háború kitörése
némikép bizonyos volna, Edinburgh és
Königsbergtöl egész Marseille és Bécsig
az ipar- és kereskedelemben már kimaradnak a megrendelések. Az állampapírok folyama esik, szintúgy azon
feljegyzési árak, melyekért ipari papírok vásároltatnak, a munkabér is alább
száll, noha a Vulkán még csak alig
füstölög. A bőr ára minden piaczokon
felszökik; a jámbor családapáknak a
gyermekek számára szükséges lábbelit
25 százalékkal drágábban kellfizetniok,
mert péld. a német fejedelmeknek „helyi fegyvertánczot" tetszik előadatni.
Minthogy pedig ugyanazon czélra külföldi zab kívántatik, amaz országoknak
több pénzt kell költeniök, hogy saját
igás marháikat élelmezhessék.
A háború a kereskedést messze a
tűzhelyen tul megbénítja. Kereskedelmi és bankházak rendre buknak, s a
semleges országokban száz meg száz

ártatlan személy elveszti vagyonát; a
munkásoknak nincs mit enniök. A hadviselő államok gépgyárai és vashámorai nem kapnak több megrendeléseket,
mert ott az embereknek fegyverkezniük
kell. Amaz államokkali közlekedés megnehezül és veszélyessé válik, még ha
vannak is megrendelések, mert a háború
által előidézett papírpénz-calamitás
minden számítást meghiúsít. Minthogy
a legolcsóbb kereskedelmi utak a helyezkedett háború által félbeszakasztatnak s a szállítás megdrágul, a természetes kereskedelmi utjokról elterelt
áruk minden fogyasztója szenved. A
kereskedelmi jármüvek építésének megszűntével a belföld legbékésebb erdővidékének fakereskedése is megakad.
Vagy a külföldi tőkepénzes talán nem
érintetik a helyezkedett háború által,
ha például a német részvényvaspályák
müépitkezései félbeszakittatnak ?
A háború folytán a tőke megdrágul.
És ha X. állam mindjárt fizetésképtelenné válnék azon háború folytán, melyben Y. állam semleges m a r a d t : nem
fognának-e ez utóbbinak lakói a legérzékenyebben sújtatni, ha a bukott állam
papírjait, melyekben tökéjök nyugszik,
elvesztenék? Végre a semleges államok
csak fegyveresen maradhatnak semlegesek. A fegyveres semlegesség pedig
a keleti háborúban Ausztriának 600, s
a többi semleges hatalmasságnak 140
millió franknyi katonai kiadásába került.
Egy sokáig tartó háború veszedelmes következményeihez tartozik a hiány
s nélkülözés, szorgalmas és munkás ke-,
zekben. Mily pusztítóvá válhatik valamely háború, ha — mint a történet Olaszhonban megmutatta — négy hét alatt
minden főütközet, megrohanás, vagy
ostromlás nélkül mégis 30,000 embert
elsodort! A háború valamely országtól
nemcsak azokat ragadja el, kik a csatában elhullanak, fogságba esnek és az

ellenség berohanása alkalmával elvérEzen igazság, hogy a háború nemzenek; hanem betegségek által is pusz- zetgazdászati szempontból mindig baj
titja a népességet. Az utolsó háborúk- marad, a keleti háború idején már-már
ban a hadak az évszakrai minden kétségbe vonatott. Addig t. i. méltán
tekintet nélkül táboroztak. Ily táboro- sarkelvként állt, hogy a háború a népek
zás mellett szabad ég alatt és meztelen szerzési és fogyasztási képességét megföldön, szakadatlan marschok közben támadja, az államjövedelmek forrásait
majd minden ezrednek számos betegje többé kevésbbé betemeti. A háború
van. A mostani hadviselés módja azért azonban azon ritka tüneményt mutatta
kiván annyi áldozatot. Nem épen a nekünk, hogy egy nagy harcz közepette
nagy csaták okai a nagyszámú halottak- a kereskedelmi és ipartevékenység, főnak ; mert ha a hivatalos kimutatáso leg pedig az üzleti és íináncziális spekat tekintjük, melyeket minden ezred culatiók soha nem tapasztalt arányban
a csata után beküld: ugy találjuk, hogy fejlődtek, sőt haladást is tettek. Akkor
rendesen 7 emberre egy megsebesült nagy öntetszőséggel azt siettek ebből
és 25 -re csupán egy halott esik. Igy következtetni, miszerint korunk gazdávolt p. Ligny és Belle-Alliance mellett. szati élete már annyira megerösbült,
A franczia-spanyol háború 41 hónapja hogy a háborúnak ily válságaitól érinalatt 24,930 angol katona halt meg be- tetlenül marad. Büszkén utaltak Anglia
tegségben, s csak 8999 hullt el fegy- és Francziaország külkereskedelmének
ver alatt, vagy mult ki sebei folytán. be- és kiviteli nagy forgalmára s azon
Nagy Frigyes a „bét évi háború könnyüségre, melylyel a hadviselő hatörténetében" az összes hadviselő hatal- talmasságok adókat és kölcsönöket
masságok veszteségét 853>000 halottra képesek valának előteremteni. Ezen önbecsüli, — közöttök 180,000 porosz, tetszőségben nagy önámitás rejlett. Az
140,000 osztrák, 120,000 orosz, 200,000 ellenállási képesség, melyet a nemzetfranczia, 160,000 angol és szövetséges, gazdászati összesség az 1854. és 1855.
28,000 német birodalmi és 25,000 svéd. években a háború zavaró befolyása elE szomorú tapasztalatokat nem sza- lenében tanusitott, csak ama mestersébad figyelembe nem vennünk. Ezek ges lökésnek volt következménye, mely
minden államférfiunak kötelességévé te- a császárság visszaállítása után, mint
szik, hogy semmit se mulaszszon el, mi egészen uj vizsgálódások eredménye
a nemzet becsületével összefér, hogy az Francziaország részéről a gazdászati és
országok a háború ostorától megmen- financziális tevékenységre gyakoroltat o t t ; az 1857. és 1858. évekbeli szentessenek.
A nemzetgazdasági érdekekre nézve vedések ezt bőségesen megmutatták.
egyedül a béke ama hon, melyben fris
Ellenben az olasz háború a régi
életlevegőt találnak. Képviselőik bizo- igazságot ismét megerösité, az üzletekre
nyos időben magasabb kötelességek a legrontóbb befolyást gyakorolván.
követelményeinek vethetik alá magu- Mennyire veszté el bizalmát a pénzkat, sőt önkényt mulólagos áldozatokat piacz, mennyire bizalmatlankodik a
is hozhatnak. Akár a háború azután legszilárdabb vállalatokban, azt a pénzszükségesnek, akár pedig, mint egyedül folyamjegyzék m u t a t t a ; mekkora csügczélra vezető eszköznek látszassék, gaz- gedés szállta meg a kézműipart, többek
dászati szempontból tekintve mindig közt a lipcsei vásár bizonyitotta; mily
csak bajnak fog ismertetni.
pangás állt be a gyári és iparüzletben

arról Németország műhelyei tanúskodnak, melyek a folytonosan növekedő
üzletpangás alatt, tömegesen bocsátották el munkásaikat.
Midőn a 19. század kezdetén a legtöbb európai állam súlyos és roppant
segédeszközöket emésztő háborúkba bo
nyolódott, a kereskedési forgalom majdnem akadálytalanul haladt előre. A
fuvarosok a hadizaj közepette békén
szálliták tovább áruikat; a háború a
nép erőit minden irányban felköltötte
s folytonos munkában edzette. A continentalis gyártás ezen háborúk alatt hatalmasan és sokfélekép felvirágzott. A
háború bonyodalmai daczára mindig
azon voltak, hogy kinek-kinek dolga
legyen, s hogy a munka mindenkor
teljesen virágozzék. Hasonló jelensé-

gekkel találkozunk az 1848-ik év hadjárataiban is.
Azóta az ipar fejlettebb virágzásnak
örvend, a kereskedelem terjedtebb öszszeköttetést nyert, a közlekedés fontosabb tényezőként szerepel. És ha mindezekre a hadviselés rombolóbb hatással
nehezül most, mint bármikor ezelőtt: a
terhet azon körülmény teszi némileg
elviselhetőbbé: hogy nem tarthat sokáig. íme a közelebbi háború mintegy
másfél millió harezost állitott szembe
egymással, s néhány súlyos csapás után
ismét a nemzetgazdászatnak engedte
át a tért, hogy folytassa tovább csendes
és áldásos működését s behegeszsze a
sebeket, melyeket a népek sorain és
fínancziális
viszonyain a harcz keze
vágott.

Tárgyalási terem.
23. Óvást a lejárat napján déli 12 óra
előtt is ki lehet venni, ha az adós a fizetés
végetti bemutatáskor
magának a déli 12
óráig tartó várakozást
nem veszi
igénybe.

Tényállás.
M. G. az 1866-ik évi máj. 24-én 29,592.
sz. a. a pesti e. b. váltótörvényszékhez benyújtott váltó keresetlevelében. M. K-át,
mint elfogadót, N. S-t, mint kibocsátót és
D. I-t, mint forgatót, — miután ők, az eredetben csatolt 1866. évi febr. 13-án kelt azon évi
május 18-án lejárt 420 db. csász. aranyról
szóló váltóbeli kötelezettségüknek a B.
alatti s a lejárás napján az elfogadónál, (kinél a váltónak fizetés vAgetti bemutatása, hooe
szabb időre lett elutazása miatt nem eszközöltethetett), délelőtt háromnegyed 12 órakor
kivett óvás és C. D. alatti óvás közlések ellenére sem tettek e l e g e t , — elmarasztalni
kérte.
A keresetlevélre kitűzött tárgyalásra,
alperesek
meg nem jelenvén,
felperes
őket a keresetlevél értelmében elmarasztalni
kérte.
A pesti e. b. váltótszék azonban az 1866.

julius 12-én 37,203. sz. a. kelt végzésével
felperest 2-od- és 3-adrendü alperesek ellen
inditott viszkeresetétől, miután az óvás a
lejárat napján déli 12 óra előtt vétetett ki,
elmozdította.
A kir. váltófeltszék
az 1866. szeptember
29-én 3927. sz. a. kelt határozata által a
pesti e. b. váltótsznek fentebbi végzését, a
mennyiben felperes 2-od- és 3-adrendü alperesek ellen támasztott viszkeresetével
elutasittatott,
helybenhagyta:

Mert
A vtk. I. rész 104. §-a szerint a fizetendő
váltók a kiszabott fizetési határnapon fizetóo vógotfe bcimmtatamrtiík, voltaképen a 109. §.
rendeletét tekintve azon napnak délelőtti
óráiban, a mennyiben a bemutatásnak, mint
fizetésrei felhívásnak a fizetést szükségkép
megelőznie kell és a most hivatkozott törvényszakaszban a fizetésre csak fél nap engedélyeztetik, ennek azon nap déli 12 óráig
teljesíttetnie kelletvén, minek elmaradása
esetében a 105. §-a szerint törvényes idő
alatt, azaz: a 127. §-a értelmében a bemutatás a fizetés napjának déli 12 órájától szá-

mitandó 24 óra, illetőleg 8 nap közben óvást
kell tenni.
Már ebből is világosan kitetszik, hogy
óvást törvényes hatálylyal csak akkor lehet
felvenni, midőn a fizetés nem teljesítése
vagyis megtagadása valóságos ténynyé vált,
tehát csak a fizetésési idő lefolyta után, nem
pedig bármi valószinii esetlegesség alapján
előlegezve. D e minden kétséget kizárnak e
részben a 126. 129. és 138. §§. rendeletei;
— melyeknek elseje az óvás fogalmát adva
annak feladatául tűzi ki, hogy a viszkeresetnek alapul szolgáló t ö r t é n t dolgokról tegyen
bizonyságot, a minthogy a bizonyságtétel fogalomszerüen is csak követhet valamely
történt dolgot, de még valósággal meg nem
történtet meg nem előzhet; — a másikat
pedig az óvásfelvétel egyik kellékeiül a bemutatás ismétlését állitván fel, ezen ismétlést világosan a fizetés megtagadásának
tényéhez k ö t i ; végre a harmadiknak a)
és b) pontjai a viszkeresetet világosan és
félremagyarázhatlanul a fizetés megtagadásának tényétől és e tekintetbőli óvás tételül
feltételezi.
Különben az óvás a viszkereseti jog elévülése félbeszakasztásának vagy megakadályozásának első és főeszköze levén, ez
törvényes következéssel, valamint a váltókereset, csak az elévülés ideje közben alkalmazható és nem előlegezhető, miért is, valamint a váltóadós ellen a váltó lejárata előtt
bemutatott keresetnek sikertelennek kell
maradnia, ugy az óvásnak is, ha az az elévülés idejének kezdete előtt eszközöltetik,
hatályt tulajdonitani nem lehet; még a jelen
esetben sem, melyben a fizetésrei bemutatás
az adósnak hosszabb idörei távollétében személyesen nem eszközöltetett és a fizetés
csakugyan elmaradván,
az óvás következésben
igazolva lön; mert habár ez esetben az idő
előtti óváskivétel minden irányban ártalmatlan kényelmi és elővigyázati lépésként tűnik
is fel; miután azonban az adósnak távolléte
a fizetésnek, — mely nemcsak közvetlenül, hanem közvetítés által is végbevihető — utolsó
perezben bekövetkezhetését bizonysággal
még ki nem zárja, ily óvatolási előlegezés
mégis, minthogy előreláthatólag csakhamar
átalános kényelmi és elővigyázati rendszabálylyá erősödnék és széles alkalmazást nyer vén oly esetekben, midőn adós a fizetést az
óvatolás előlegezésére szolgálható ellenkező

jelenségek daczára, annak utána utolsó
perezben lerója, ártalmatlanságából ki vetkeztetve, adósra nézve annálfogva igen károssá válnék, mivel ilykép hanyag fizetőül
történt feltüntetése következtében, a hitel
érzékenységénél fogva állásának megrenditését vonhatná maga után, anélkül hogy a
birói szentesítést nyert előlegezési eljárásból származó sérelmeért elégtételt az illetőtől követelhetne. 1
A fmgu kir. hétszemélyes tábla ellenben
az 1866-ik évi október 5-én 485. sz. a. hozott és alább közlött határozatánál fogva,
egy hasonló esetben az óvás kivételét a lejáratnapon
déli 12 óra előtt is megengedte,
mivel az elfogadó adós a déli 12 óráig tartó
várakozást magának igénybe nem vette.
A kir. hétszemélyes tábla váltóosztálya H. F e r d i n á n d n a k , M. G y ö r g y , mint
elfogadó és b. N. Teodor s D. E., mint
forgatók ellen 750 forint s járulékai iránt
indított egyenes váltó- illetőleg viszkeresetében, melyre nézve a kir. pesti e. b. váltótörvényszék folyó évi julius 5-kén 38,120.
sz. a. felperest 2-od- és 3-adrendü alperesek irányában elutasította, és a kir. váltófehörvényszék felperesnek félfolyamodása
folytán folyó évi augusztus 14-én, 3495. sz. a.
az e. b. végzést 2-od- és 3-adrendü alperesekre vonatkozó megtámadott részében helybenhagyta volt, — ezen váltófeltörvényszéki
helybenhagyó végzés ellen ugyancsak felperesnek semmiségi panaszszal egybekötött
felfolyamodása következtében — tekintve,
hogy a vtk. I. r. 109. §-ban épen nem az áll,
hogy a fizetés napján déli 12 órakor, hanem,
hogy rendszerint déli 12 óráig kell a fizetést
teljesíteni, miből kétségtelenül következik,
hogy a váltót fizetés napján déli 12 óra
előtt is be leliet mutatni, és nem-fizetés esetében, ha az adós a déli 12 óráig tartó várakozást sem veszi igénybe, óvást venni, és
csupán csak az óvás felvételének határideje,
úgymint 24 óra vagy 8 nap számíttatik a
127. §. szerint a bemutás napjától déli 12
órától, akár történt az előleges bemutatás
déli 12 óra előtt vagy ennek u t á n a ; miknél fogva a törvénynek ily szoros magyarázata, sőt betűszerinti értelmével az érintett
egybehangzó alsóbb birói határozatok nyilvánságosan ellenkezvén, ezeket a vtk. II. r.
140. §-hoz képest, mivel az idézett törvényszabályok elleni eljárás által az igazságos

Ítélet hozatala lehetetlenné válnék, megsem- törvényes elvnek megtartása mellett, ujabb
misittette, és mindenekelőtt az eljáró első- határozat hozatalára utasította,
biróságot e jelen határozatban kimondott
Közli JSzeniczey Gusztdu, váltófeltszékí bíró,

J o g i r o dalom.
12. Das moderne Kriegsrecht der civilis irten ] valódi gyakorlat és kétségtelenül közös
Staateviy von J. K. Bluntschli;
Nördlingen meggyőződés helyébe.
Mindjárt az első czikk a háború fogal1866.
mát határozza meg s abban lényeges elő(Dr. Dübring után.)
feltételül azt kívánja, hogy szükségkép
(13—y). A hadjogi szabályokat és esz- valamely jogigényről legyen szó. A háború
méket, melyek mintegy negyedfél száz rö- ilyetén felfogása, mint valamely nemzetközi
vid szakaszban összefoglalva előttünk fek- jogvita, nyilván azon jó czélzattal bir, hogy
szenek, szerző azon czélból állitá össze, hogy a háborúnak határokat szabjon s szántezánmindenkinek alkalmat nyújtson, az újkori dékosan tudni sem akar a hódító háborúhadjog emberségesebb alakulásával meg- ról, mely minden jogigény nélkül egyedül a
ismerkedni, és hogy a kormányoknak is hatalom kiterjesztése vagy a terület kikerelehetővé tegye, miszerint az idevágó alapel- kitéee végett viseltetik, s egyszerűen olyanveknek a közvetlenül érdekeltek közti ter- nak tekintendő, melyben a nemzetek a létért,
jesztéséről gondoskodhassanak. Mintaképül azaz a létei módj a, a szabadság, a terület
— mint maga mondja — a newyorki tanár kiterjesztése s a hatalomért harczoinak.
Sieber által kidolgozott és 1863-ban Lincoln Ezen első czikk szó szerint igy hangzik:
elnök által az Egyesült-Államok hadserege „ H á b o r ú alatt értetik valamely államhataszámára kihirdetett tengerjogi ezikkek szol- lom fegyveres önsegélye más álíamhatagáltak, melyekből egynéhányat szószerint lommali ellenkezésében, bizonyos vitatott
vett át. Az ily módon keletkezett kis had- jognak védelme vagy valamely jogigény ki
jogi eodex egy részét képezi a szerzőtől csikarása v é g e t . " A 26. czikk pedig egyekésőbb szintén codex alakjában megjele- nesen azt mondja, hogy ,,életrevaló és műnendő összes nemzetközi jognak. — Az előt- velődésre képes nemzetek elleni irtó és
tünk fekvő füzet, eltekintve néhány idézet- pusztitó háborúk a nemzetközi joggal ellentől, melyek névszerint az 1856. évi junius keznek." Ezen utóbbi czikkben figyelmet
12-ki párisi congressus határozmányaiból érdemel az ,,életrevaló és művelődésre kévétettek, szigorún codificatioi alakkal bir, s pes nemzetek" szavakban kifejezett megszoannyiban találóan jogkönyvnek nevezhető, a rítás. A kiirtásrai engedelem azon ítélettől
mennyiben az olyan jogvidékeken, melyek- függ tehát, vájjon az illető nemzet éleíreben tulajdonképi, kötelező erővel biró, tör- való-e, vagy nem? művelődésre képes-e vagy
vénykönyvek hiányoznak, még mindig meg- nem! K é r d j ü k : Törökország életrevaló-e
közelítőleg u. n. jogkönyvek, azaz bizonyos tehát vagy nem; Lengyelhon életrevaló-e
jogkörben kötelezőknek elismert elvek és vagy nem? Az irtó és pusztitó háborúnál
tételek magánosok által eszközlött feljegy- nyilván az indiánok és hasonló népek lebegzései létezhetnek, a mint p. a középkorban tek szem előtt! Azonban ily féle viszonyok
is a szász tükör a német magánjognak forrá- közt is azon körülmény, hogy az elpusztítás
sát képezte. Mindazáltal áz ily szerzemé- az élet és művelődésre való képtelenségtől
nyek s azoknak érvénye magántekintélyen tétetik függővé, annyiban feltűnő, a menyalapulván, a mint magában értetik, különö- nyiben még más elv létezéséről tanúskodik,
sen a mi egyénleges (individualisticus) ko- mint a mely az első czikkben minden háború
runkban azon veszélynek tétetvék ki, hogy szabályául van felállítva. — Hogy fogala tárgylagosat s tényleg érvényest többé munkat a hadjog előttünk fekvő tárgyalási
kevésbbé alanyi nézetekkel összekeverik, modoráról alaki tekintetben kiegészítsük,
vagy épen jámbor jog-óhajokat tesznek a álljon itt még a 236. czikk: ,,Semlegesség

nem jelent közönyösséget és pártatlanságot
a hadviselő felek s a háború lefolyása iránt.
Valamely állam az egyik hadviselő fél irányában élénk rokonszenvvel viseltethetik, a
másik hadviselő fél elleni boszuságának pedig
nyílt kifejezést adhat s daczára ennek semleges m a r a d h a t / ' E z által a semlegeseknek egy
u j joga, t. i. az, hogy bizonyos nézeteik és
megindulásaik lehetnek és hogy azokat nyíltan kifejezhetik, biztosíttatik. — Ha a tételes hadjog s a tételes nemzetközi szokásoknak a szabályok alakjában nyilvánított
véleménykifejezésekkel és jámbor óhajokkali ezen jellemzetes összekeverésétől eltekintünk, ugy Bluntschli tanár hadjoga igen
alkalmas segédeszköz öntanítás és tanulmányozásra. Előbb „tulajdonképi hadjog" czime
alatt azon szabályok összesége tárgyaltatik,
melyek a hadviselő feleket kölcsönösen kötelezik, vagy legalább kellene hogy kötelezzék. Azután következnek azon szabályok,
melyek a semlegességre s a semlegesek jogaira vonatkoznak.
Anyagi tekintetben közelfekvő érdekkel
bir többek közt a 6. czikk: „ ö s s z e t e t t államokban az összállam (birodalmi, szövetségi
hatalom) s az egyes államok hadai közti
háború, ha a birodalmi vagy szövetségi jog
védelmét czélozza, pusztán végrehajtási,
nem pedig egyenlőrangu államok közti nemzetközi háború. Azonban a mostani hadjog
mind a két felet itt is hadviselő feleknek t e kintvén, a hadjognak ótalmazó s a háború
kegyetlenségét mérséklő szabályait mindkét
félre kiterjeszti. A forradalom megkezdői
elleni büntető joghatóság gyakorlása még
mindig fenntartatik." Alkalmazva ezen czikket a fenforgott német államjogi viszályokra, a Poroszország ellen irányzott szövetségi végrehajtás alkalmával az utóbbi
állam nem tulajdonképi hadviselő hatalmasság, hanem bizonyos tekintetben a szövetségi jog elleni forradalmárnak lett volna
tekintendő, s csak a leereszkedő modern
humanitás mérsékelte volna bizonyos mértékben a végrehajtás különbeni kegyetlen
foganatosítását. A büntető joghatóság az
ilyen forradalom támasztói ellen pedig fenntartatnék. Ezen szabály valamely szövetséges államra nézve irányadó lehet, de egy
államszövetségre bizonyára nem alkalmazható. S minthogy a kérdésben forgó füzet
épen tekintettel a közel lefolyt német hábo-

r ú r a tétetett közzé, ugy különösen e míívecskének népszerű használatára kívánatos
lett volna, ha szerző az imént megjelölt
irányban a fenforgó viszonyokat jobban
tisztázta volna. — A 41. czikk a Lincoln-féle
11. cziknek felel meg s ekként hangzik:
„Ellenben a hadjog félrevet minden szükségtelen kegyetlenséget, minden szó- éa
hűségszegést még az ellenség irányában is,
mindennemű magán böszut, minden nyerészkedő vagy buja cselekvényt, melyek
mindenütt közönséges bűntettek gyanánt tiltatnak és megfenyíttetnek, minden b a r b á r
pusztítást, m i n d e n t , mi a hadsereg becsületével összeegyeztethetlen." Ezen elvek legfontosabb alkalmaztatásukat lelik valamely
ellenséges terület ideiglenes megszállásánál.
A katonai fegyelem fenntartásának m i n d e n kor a körülményekhez képest, az az a katonák
tulajdonságai szerint, természetes határai
vannak, s ilyen esetekben a legfontosabb
kérdés nem az, hogy mi jog, hanem az, h o g y
mi vitethetik a parancsnokok legjobb akarata mellett is keresztül? A z idegen katonai törvényszékek g y a k o r l a t á t ó l , azaz
ugy azoknak jóakaratától, mint elégséges
erélyességétől, miszerint a katonák zabolátlanságát megbüntessék, függend a polgárok
magántulajdonának egész biztonsága. A
nemzetközi j o g csak bizonyos rendszabályok
megragadását garantirozza, de semmi esetre
azoknak kellő végrehajtását is. Bizonyos
körülmények között a parancsnokok nagyon
is hajlandók arra, hogy katonáik irányában
elnézéssel viseltessenek, s az eddigi tapasztalás azt m u t a t j a , hogy a szigorú
fegyelem csak magasztalt kivétel, de semmi
esetre nem szabály. Bizonyos mértékbeni
erőszakoskodások igen valószínük, s csak
nagy vásorokban lehetnek a rendfenntartás
garantiái némikép kielégítőbbek, mert ott a
lakosság nagyobb megkimélését az ellenség
saját biztosságának érdeke parancsolja és
különben is minden zabolátlanság sokkal
hamarább köztudomásra j u t . Miután a közönség nem szokta azon lényeges változásokat megemlegetni, melyek a hadi állapottal s különösen valamely ellenséges katonai
kormány letelepítésével j á r n a k , ennélfogva
az igen-igen rövid czikkek figyelmes átolvasása némi értékkel bírhat. A részletekre
nézve azonban mégis többnyire bizonytalanságban maradunk. H a p. az egyik czikk-

ken azt olvassuk, hogy valamely vidéket
megszálló katonai hatalom az ottani polgári
közigazgatást és igazszolgáltatást változatlanul továbbra meghagyftafja, ugy ezen
szóban „ m e g h a g y h a t j a " nyilván csak kérdőjel foglaltatik, és a ki a különféle viszonyok közt ez irányban kölönbözőkép alakuló
gyakorlatot ismerni, tudni fogja, hogy bizonyos körülmények közt mi valószínű s mi
tekintetik jogosnak. A kereskedelem, közlekedés és magánjogra nézve a legfontosabb
tételek igen rövideden fogalmazvák. Kölcsönnek megengedése a semlegesség megszegéseként állíttatik oda, s szintúgy mint
segélypénzek fizetése a másik hadviselő fél
megsértésének vétetik. E tekintetben igen
fontos lett volna megjegyezni, hogy a háborubani cselekvő részvét s az egyik fél
föltétlen nemtámogatása közt igen nagy
hatáskör létezik, mely a semleges állam
által hatalmához képest felhasználtathatik.
Semlegesség azután bizonyos körülmények
között nem jelent egyebet, mint tulajdonképi hadi eszközökkeli tettleges részvéttől
való tartózkodást a háborúban. Legújabban
Anglia az amerikai unió irányában tettleges
példáját mutatta a hadi vállatban való ama
csendes részvételnek. Valamely igen hatalmas vagy az épen kérdésben forgó körülmények között viszonylag hatalmas állam
mindenkor választást engedhet magának
egyrészt a teljes és rendes háború, másrészt
a másik fél csendes támogatása közt, S ily
részleges semlegességben meg kellend nyugodni, ha csak a háború és béke közti ilyen
középállapotoknak nyilt háború által nem
lehet véget vetni. — Azon állítás, miszerint
a kalózság, azaz kalózlevelek kiállítása, az
európai hadjog által elvettetik, csak anticipatio. Mert először nem létezik külön európai hadjog, mely az amerikaitól független
v o l n a ; másodszor pedig az erősebb érdekében a kalózság ellen felállított tétel sem tekinthető talán még csupán a humanitás és

művelődés kifolyásának. Ellenségi magánvagyonnak sajátlag állami hadihajók általi
elvétele tekintetében is vitattatik a j o g ,
de legalább helyesen felhozatik a g y a k o r l a t
is. Ez utóbbinak alapelvei szerint főleg két
szabály h a t á r o z : 1. hogy a semleges lobogó
az ellenségi magánjószágot, ha csak nem
h a d i d u g á r u , oltalmazza, 2. hogy az ellenségi
hajón is a semleges magánjószág, hivéve ha
a hadi d u g á r u fogalma alá esik, tiszteltetik.
Magában értetik, hogy a leginkább veszélyezettek a magántulajdonnak a tengereni
megtámadtatásai teljes megszüntetésére törekednek; de épenséggel nincs még kilátás
arra, hogy a legnagyobb tengeri hatalmasságok ezen kárositási eszközökkel f e l h a g y n á nak. Amerika Anglia irányában elégséges
okoknál fogva még a tulajdonképi kalózsághoz is ragaszkodik.*)
A kereskedelemnek a háború által előidézett félbeszakittatásai, ha az e tekintetben
múlhatatlanul szükséges tételek alkalmaztatnának, kétségkívül az eddigi szokásnak
más alakulásához vezetnének. De valamint
ez esetben, u g y minden más tekintetben
meg kell jegyeznünk, mikép a törvénykönyv
alakja sem a nemzetközi j o g száraára á l t a lában, sem a hadjogra nézve különösen n e m
alkalmas arra, hogy a jogismeretet szemléletileg közvetítse, vagy a tényleg fennálló
jogot szorosan kifejezze. Nemzetközi és hadijogunk lényegileg foglalatja oly elsőbbségi eseteknek, melyekben vagy egy művelt
államok között általánosan elismert j o g m e g győződés, vagy pedig egy csak részleges
tekintélylyel biró jognézet nyilvánul. A
nemzetközi szokások leírásán még pedig t e kintettel azoknak geographiai terjedelmére,
valamint hivatkozás a bizonyos szerződések
s nemzetközi értekezletekben kimondott tételekre — képezi mind azt, mit jelenleg a
nemzetközi j o g szabatos és nem tanszerű
előadásától kívánhatni.
#

) Lásd a J o g t . Közi. 32. számát.

Különfélék.
= (A bécsi egyetemnél) a küszöbön álló
186 6 / 7 -iki tanulmányi év téli szakában az
imént megjelent tanrend szerint összesen
279 nyilvános felolvasás fog tartani, melyek-

bői a hittani karra 18, a j o g - és államtudományira 44, az orvos-sebészire 93, végre a
bölcsészetire 124 esik. A bölcsészeti karnáli
előadások közül lesz 8 bölcsészeti, 17 f ö l d -

rajzi s történelmi, 48 mennyiségtani és természettudományi, 6 régészeti és művészettörténelmi, 27 nyelvészeti és nyelvtani és 6
egyéb gyakorlati előadás.
(A fokfőld.) Kaap de goede hoop, Cape
of good hope, vagyis jó reményfok A f r i k a
déli csúcsán 360 mérföldnyi hosszúságban
az atlanti oczeán által mosatik és számos
tsngeröböllel bir, melyek azonban a zajongó
hullámtorlások miatt kereskedelmi kikötőkül alig használhatók, s csak a Simonöböl
nyújt legtöbb biztosságot. Áz egész gyarmat
mintegy 12,000 • mfldnyi területtel bir. A
lakosság jelenleg 300,000-nél több lélekre
rug,az 1856. népszámlálás szerint 267,096-ra
ment s következő alkatelemekből állott,
u. m. 119,577 fehér, 6099 malayi, 1669 szerecsen, 129,167 szinesbőrü, 10,584 idegen;
városi lakó 93,343, falusi 173,753 számíttatott. A bevándorlottak hollandusok, angolok és németek. A gyarmatosok főfoglalatossága a földmivelés s gazdagságuk főforrásai a ló-, barom- és juhtenyésztés. A
fokföldi j u h a legnemesebb európai fajokkal
viszonkeresztezve, kitűnő gyapjút szolgáltat, mely az egész gyarmat fokiviteli czikkét
képezi. A ,,Statistical tables relating to colonial and other possessions of the U n i t e d
K i n g d o m " (1861. V I I I . köt.) szerint a baromállás következőkép á l l o t t : volt ugyanis
55,913 igás ló 87,126 tenyésztési ló és
csikó, 1167 szamár, 8687 öszvér, 159,603
ökör, 303,353 db. egyéb marha, 4,863,239
db. gyapjutermelésre való birka, 1,648,732
afrikai j u h , 1,270,809 kecske, 35,189 db.
sertés.
Ezen baromállás magas értéke legjobban
az ottani árakból tűnik k i ; a fentidézett forrás szerint ugyanis a piaczi árak 1861-ben
következőkép állottak: 1 paripa 20 f o n t
sterling 9 schilling, 1 hámos ló 17 font st.
10 sch., 1 öszvér 19 font st. 14 sch., 1 szamár
23 font. st 10 sch., 1 ökör 8 font st. 13 sch., 1
fejős tehén 7 font st. 19 sch., 1 gyapjú birka
17 sch., 1 afrikai juh 14 sch., 1 sertés 2 font
st. 9 sch., 1 kecske .14 sch., (1 font sterling a
mi pénzünk szerint jelenleg annyi, mint 12
forint, 1 schilling = 50 kr.) A mezőgazdaság
fontosságáról tanúskodik még, hogy 1861.
évben kivitetett: 33,194 font sterlingnyi
finom liszt, 3116 font sterlingnyi zab, 13,135
font sterlingnyni bőrök (marhától), 3516
font sterlingnyi 87 db. ló, 4934 font sterling

értékű 4136 db. birka, 4287 font sterlingnyi
olajkészlet, 32,477 font sterlingnyi 382,181
darab kecskebőr, 51,407 font sterlingnyi
757,904 db. juhbőr, végre 1,460,784 font
sterling é r t é k ű 24,873,269 font gyapjú és
— a mi szintén igen nevezetes — 14,509
font sterlinget érő gazdasági gépek és eszközök behozattak. Érdekes még tudni az
ipari czikkek kivitelét. A hivatalos kimutatásokban felemiitett kiviteli czikkek között
főszerepet visznek a következők : 4460 font
sterling értékű aloe, 61,442 font sterlinget
érő rézérczek, 6995 font sterlingnyi gyapotkészitmények, 24,142 font sterlinget érő
strucztollak, 12,687 font sterlingnyi besózott
halak, 14,319 font sterlingnyi aszalt gyümölcs, 11,915 font sterlingnyi guanó (trágya), 14,781 font sterlingnyi elefántcsont,
3249 font sterlingnyi nyers czukor, 4132
font sterling értékű dohánykészitmények.
A hajók mozgalmát, melyek 1862-ben
évben a fokföld kikötőiben kikötöttek s
onnan elindultak, a következő kimutatás
tünteti elő:
micsoda lobogó alatt

kikötött

nagybrittaniai .
britt gyarmati .
amerikai
orosz
svéd
dán
hollandiai . . . .
hanzeaticus . . .
hannoverai . . .
porosz
franczia
spanyol
chilei
braziliai
összesen:
parti hajózás . .

szám
354
100
43
4
48
6
24
47
7
1
9
3
1
2
649
327

főösszeg; 976

elindult
h a j ó
tonnatérfogat szám tonnatérfogat
100,509
344
156,734
16,302
107
14,254
25,750
42
23,820
2,020
4
2,010
19,060
31
12,361
1,292
4
699
14,571
23
13,176
17,505
35
11,973
1,467
8
2,366
500
—
—
3,142
9
3,144
985
3
985
350
1
350
528
1
230
263,981
612
242,102
58,076
539
64,349
322,057

951

306,451

Az összes be- és kivitel értéke (az érczpénzen kivül volt:
bevitel

1859.
1860.
1861.

2,579,359 font sterl.,
2,665,902 „
„
2,605,305 „
„

kivitel

2,021,371 font sterl.
2,080,398 „
„
1,972,700 „
„

A bevivŐ főországok A n g l i a , Svédország, Amerika, Brazilia, a kivivők Anglia,
Amerika és Hollandia, mind be-, mind a kivitelre nézve egyaránt fontosak: Mauritius,
Natal és Nova Scotia. A beviteli főczikkek:

ruhák (134,000 font st.), kávé (162,000 font
st.), pamutkelmék (304,000 font st.), pipereés divatczikkek (239,000 font s t ) , vas- és
rövidáruk (168,000 fontst.), bőráruk (79,000
font st.), olaj (52,825 font st.), rizs (44,000
font st.), czukor (131,458 font st.), fa (75,038
font st.), gyapjunemüek (113,961 font st.).
A kiviteli főczikkeket már fentebb soroltuk elő.
A fokfóld az angol királynő által 1850.
évi május 23-án aláirt okmány szerint külön
alkotmánynyal bir, mely törvényhozó tanács
(Legislative Council) s egy 46 tagu képviselőházból (House of Assembly) áll. A nyugati tartomány 8, a keleti 7 tanácsost, minden kerület két-két, a fokváros (Cape Town)
politikai fontossága s nagyobb lakosságánál
fogva 4 képviselőt választ. A végrehajtó
hatalom a britt kormány által bizonyos időre
kineveztetni szokott kormányzó s legfőbb
közigazgatási hivatalnokok kezeiben van. A
képviselőház és törvényhozó tanács által tanácskozás alá vett s kidolgozott törvények
előbb a királyné által jóváhagyandók, s
csak azután lépnek erőre.
Uralkodó vallás a hollandiai reformált
egyház, de van még számos angol vallású,
wesleyanus, independens, egyéb dissidens
és római katholikus; a malayok majd kivétel nélkül mohammedánusok (a fokvárosban
9 mohammedán mecset van), a kaíferek és
hottentották pogányok, de köz tök számos
hittéritő fáradozik. Az angol püspöki egyháznak 3, a római katholikusoknak 2 püspökjük van,
A gyarmat pénzügye 1859 — 1861-ben
következőkép á l l o t t :
bevételek

1859.
1860.
1861.

650,925 font sterling,
742,771 „
„
748,866 „
„

kiadások

664,644 font sterling,
729,690 „
„
763,237 „
„

A kiadásokban benfoglalvák a visszafizetett kölcsönök és kiszolgáltatott előlegek.
Az egyes bevételi tételek közül kiemelendők: beviteli vámok 277,847 font st., földek
eladásából 87,295 font st., földjövedelem
27,998 font st., bevételek egyéb ágakból
11,353 font st,, telekátruházási dijak 44,863
font st., bélyeg 34,354 font st., postaigazgatás 21,030 befizetett kölcsönök s egyéb jövedelmek 177,007 font st., a kiadások közül
említendők: hivatalnokok fizetései 34,216
font s t , , igazságügy 49,287, rendészet

50,315, adókezelés 12,475, egyház és iskola
31,596, postaigazgatás 8681, gyógyítási ü g y
6575, kórházak és szegényintézetek 11,774,
kikötők s csónakok felszerelése 4546; határőrség és zsandárság 48,563, postajavak
magánosok általi továbbszállítása 50,959,
büntetőügy 50,372, szállítási ügy 14,247,
közmunkák és építkezések 70,643, utak és
hidak 81,456, katonaügy 10,000, bevándorlási ügy 23,286, vaspályák 10,839, különféle, visszafizetett kölcsönök, kamatok stb.
121,501 font sterling. A 6 % - k a l kamatoztatandó államadósság 1861-ben 565,005 font
sterlingre r ú g o t t . Kiderül ebből a bevételek neme és hováforditása, a határőrségre
tett kiadásból a gyarmatosok meglehetős
személy- és vagyonbizonytalanságára következtethetni, a bevándorlások előmozditásárai kiadások arra m u t a t n a k , hogy ott
még sok művelhető föld létezik.
y.
— (A francziaországi
pénzviszony oh.)
Francziaországban tudvalevőleg kettős pénzérték létezik, mely szerint az aranynak az
ezüsthözi értékaránya ugy áll, mint 1: 15. 5 .
A kettős érték azonban mindig az egyes érték
felé törekedvén, az 1850. év előtt, midőn az
aranynak értéke aránylag magasan állott,
ezüstérték létezett, később p e d i g , midőn az
aranynak értéke alább szállt (csak legújabban
emelkedik ismét), az ezüst lassankint eltűnt
a forgalomból. A roppant aranybevitel California s Austráliából; a temetes ezüstkivitel,
mely főleg a Kelet-Ázsiávali keresdelmi viszonyok terjedté vei szükségessé vált; az agio,
melyet az ezüst ennek folytán nyert, a speculatio, mely azonnal a tömeges ezüstkivitel
és olvasztás nyereséges üzletéhez látott —
mind ez az ezüst gyérülését okozta, s F r a n cziaország az innen eredő zavarban annyiban
többet szevedett, a mennyiben hosszú idő
óta az ezüstpénznek főpiacza vala, s a menynyiben a X l - i k i év germinal hava 7-ikéről
kelt törvény az arany és ezüst közt szilárd
értékarányt tudott fentartani, holott az más
piaezokon változott. Az öt frankos darabok
eltűnése után a váltópénz elégtelennek mutatkozott, mivel csupán értékvesztett lekopott
darabok maradtak a forgalomban. Ennek
folytán Svájczhon-, Olasz- és Francziaországban a pénzek finomságát megkisebbítették,
de mivel ezen műveletnél nem j á r t a k cl egyformán, ez által a speculationak újból tárt
kaput nyitottak s érzékeny bajokat idéztek

elő. A Francziaország, Belgiom, Olasz- és
Svájczhon közt tettleg fennállott pénzegység
megszüntettetett s a franczia kormány e k é r dés sikeres megoldását e g y nemzetközi szerződés által iparkodott elérni, mely 1865-ik
évi deczember 23-kán csakugyan létre is j ö t t
s a pénzegységet ismét helyreállitá. A f r a n czia kormány ezen szerződésben azon lehetőséget és garantiákat t a l á l j a , mely után törekszik, hogy t. i. a váltópénzek forgalmát
a belső forgalom fejlődéséhez bizonyos
arányba hozza. A szerződő államok egymást
lekötelezték, miszerint a szerződés szerint
megkisebbített finomsággal vert ezüstpénzeket egész lOOfranknyi összegig a nyilvános
pénztáraknál elfogadják. Magán személyek
ilyen ezüstpénzeket saját államuktól minden
fizetésnél 50 franknyi összegig kötelesek elfogadni. Nem 100 franc alóli összegek ezüstpénzdarabokban hasonló összegnyi folyó
pénzre felváltatnak. A megkisebbített finomságú ezüstpénzek mennyiségének kibocsáthatása az egyes államokra nézve meg van
szorítva. Minthogy pedig a szerződésszerűi g verendő ezüstpénzdarabok váltópénzek
jellegét viselik, ennélfogva az ezüstérték
csupán csak a 900/iooo~ed rész finomságú öt
francos darabok veretésén alapszik, s mivel
ez az ezüst árának a fentebbi (1: 15. 5 ) arányon felüli emelkedése mellett helyt nem
találhat, ugy világos, miszerint az a r a n y és
ézüst közti értékaránynak az ezüst javárai
változtatása mellett Francziaországban t e t t leg aranyérték áll fenn.

ben 1,976,999 font sterlingre (143,355 font
sterlinggel kevesebbre, mint 1864-ben) r ú g tak. A bevétel csökkenése főleg a csekélyebb áruszállításból , jelesen a különös
kereskedési conjuncturák által előidézett
selyem-éspamutszállitás csökkenéséből ered.
A társaság csak egy másik által tulszárnyaltatik, t. i. a Messageries Impériales de F r a n c e féle által, melynek hajói 7647 tonnával n a gyobb térfogattal birnak. Különösen fontos
azon körülmény, hogy az angol társaság a
felül f ű t ö t t gőz általánosan behozott alkalmazása által az előbbi évekhez képest állítólag mintegy 72,900 font sterlinget, vagyis
a részvénytőke majdnem 3 % százalékját
megtakarította. Az Alexandriából M á l t á n
át Marseilleba vezető u t meg van változt a t v a ^ az által, hogy most a hajók A l e x a n driából az angol-indiai postával egyenesen
Brindisibe mennek, 36 órát takarítanak meg.
= (Az iskolai képzettségről
Poroszországban) igen kedvező tanúságot tesz azon
körülmény, miszerint az 1863. és 1864-ik
években eszközlött katonaszedés alkalmával
a „Centralblatt fűr die Unterrichtsverwaltung i n P r e u s s e n " szerint iskolai oktatás nélkül találtatott: Poroszhon tartományban
17 •08> P o s e n tartományban 18. 21 , Sléziában
4.08, Pommerániában 1. 68 , Brandenburgban
1.21, Szászhonban 0. 69 , Westphaliában 1 1 5 , a
rajnamelléki tartományban l . m Hohenzollern tartományban 0. o százalék. Igaz ugyan,
hogy Poroszországban még az egyetemi hallgatók sem mentek a katonakötelezettségtől
de „tagadhatlan tanúsága ez a porosz elemi
oktatásügy helyes szervezetének — úgymond
hazánk kitűnő statisztikusa — azon alig
több, mint az osztrák birodalom népességének felével dicsekvő állam elemi tanodáiban
csaknem épen annyi gyermektanuló találtatván mint Austriában (2. 6 — 27 mill.) miért itt
már 8 2 % - j a a tanköteles ifjúságnak valóságosan iskolában találtatik." (Lásd K ő n e k :
Az austriai birodalom, jelesen a magyar korona országainak statisztikai kézikönyve.
Pest 1865, a 447. lapon.)

— (A Peninsulat és
Orientál-gőzhajózási társulatnak)
utolsó 25-dik évi értesítője (Mitchell Steam shipping Journal-ja)
szerint az Egyiptom, Kelet-India, China, J a pan és Austrália felé vezető különféle vonalokon 4 1 csavargőzöse, 12 kerékgőzöse és
12 szállítási, eleségi és kőszénhajója van. A
65 hajó összes tonnatérfogatja 92,353-rarug,
az 53 gőzös gépei összesen 18,270 lóerővel
birnak , a hajók értéke egy-egy tonna után
28 font sterling 17 3 / 4 schillinggel számíttatik.
Az összesjövedelem 1865-ik évben 2,136,076
font sterlingre (210,187 font sterlinggel kevesebbre mint 1864-ben), a kiadások ellen- I Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866,
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Pest, november 12.
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfi/jtési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-utcza, 13.
sz. a. I. emelet. — Kiadó-liivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatallioz intézendők.
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Észjogi elmélkedések.
(Gászner Lajostól.)
„Természetjog" nem létezik ; „észjog"
csak annyiban, a mennyiben az „ész elmélkedését a jog felől" jelenti.

I.

Talán nem veendi ön rosz néven t.
szerkesztő ur, ha a bekövetkezni látszó
törvényalkotó korszakot megelőzőleg,
tiszta elméleti szempontból kiindulva,
társadalmi viszonyaink azon része felöl, mely a köz- és magánjogi kérdések
alapjául szolgál, megirom önnek rövideden nézeteimet sorozatos levelekben.
Ha jól félfogtam becses lapja egyik
főirányát, ugy azt épen e czél felé törekvőnek vélem; ez esetben kivánságunk
találkozik, — mely irányt csak üdvözölhetek, miután ily nyilt téren történő
eszmecsere jogi nézeteinkre csak hasznos lehet, — s különösen ez időben
kor- és czélszerü.
Fogadja tehát e gyenge kisérletet,
mint egyes gyarló ember egyéni nézetét, melyben kifejtett állitások megvitatása csak örömömre szolgáland, és
melyek alapos megczáfolása esetében
készséggel a jobb nézetre áttérek.
Tájékozásul rövideden ide igtatom
leveleim tartalmát és sorozatát.
Kifejteni igyekszem legelöl saját
nézeteimet a jog elméleti oldala felöl,

mely elmélet u t j á n azon főelveket nyerem, melyeket jogviszonyaink egyes
részeire alkalmazva, gyakorlási törvényszabályokhoz jutok, mint közjogi,
ugy fenyitö és polgári jogkérdések
felett.
II.

Jogi elveink megvitatását — nagyobb kitérést téve, — azok főtényezőjén, az emberen kezdem.
Az embert különféle szempontból és
igy embertársaihozi viszonyai szerint is
lehet tekintetbe venni; és minthogy
czikksorozatomnak ez tárgya, egyéb
tekintetet és viszonyt csak annyiban
érintendek, a mennyiben felvilágosítás
és jobb értelmezés végett ide tartozik.
Ha az embert észjogi vizsgálat alá
venni akarjuk, olyat kell szem előtt tartanunk, a milyet a természet rendes
körülmények közt, nem tekintve eltéréseket, alkot — t. i. ép, egészséges
testű, józan, higgadt, el nem korcsosodott, a művelődés lehető legnagyobb
fokán álló embert.
Ily alkotású embernek egy főtulajdonát: azon törekvést, mely szerint

életét fenntartani óhajtja, élni kiván,
vágyik, — mit rövideden életvágynak
fogunk nevezni, —- kell kiemelnünk.
Az élet vágy tehát azon lelki tulaj donság, vagyis a természeterőnek bennünk
azon működése, mely szerint rendes viszonyok közt élő egészséges ember testi,
lelki igényeit kielégíteni s igy élni törekedik, azaz azon eszközök megszerzésében fáradozik, melyektől e czél
előmozdítását reméli.
Ugyanezen életvágyból ered az ember társadalmi hajlama és kívánsága.
Az emberek eredeti egyszerűségükből fokonkint kibontakozva, mindinkább tágították szükségeik körét anynyira, hogy azoknak megfelelni egy
ember, vagyis egy család képes nem
volt; mely meggyőződés az eleinte minden közlekedés nélkül élő embereket
szorosabb viszonyba hozta, mig végre
átlátva érdekeik azonosságát, nagyobb
számmal összeállottak társaságba, később államokba, közös működésűkkel
elérendők mindazt, mit magára hagyva
egy ember elérni képes nem voltTársaságba (államba) tehát az emberek közös érdekeik hathatósabb előmozdítása és szaporodott szükségleteiknek közös erő által kölcsönös fedezése
végett állván össze — mindenki bizonyos, neki lehetséges áldozatokat hoz,
mikért oly visszáldozatokat igényelhet
és nyer, melyeket társaságon kívül megszerezni képes nem lenne; ezen és visszáldozatok képezik a jog és kötél• zettség
tárgyát. Jog és kötelezettségről tehát
ott, hol az embert társadalom (embertársak) nélkül s azonkívül élőnek gondoljuk, szó sem lehet, mert a jogok oly
javak, melyeket az ember más embertől
követelhet, és melynek megadására őt
kényszeritheti; a kötelezettség oly áldozat, mely az egyes embertől követelhető és melynek teljesítésére kényszeríthető; már pedig ott, hol nincs ki

kényszeríthet, ott nem lehet jog és kötelezettségről szó, s épen ezért az ember
a természet vagy sajátmaga irányában
jogot nem követelhet, kötelezettséggel
nem tartozik, ily jogok és kötelezettségek csak képzelődésben léteznek; mert
bár lerója is vagy nem képzelt kötelezettségét az ember a természetnek, ez
meg nem változik, jogot nem ad, kötelezettséget nem ismer el; hol pedig kötelezettség teljesítése vagy nem teljesítése önkénytől függ, ott jogviszonyról
szó sem lehet; u. n. természetes jogok
vagy kötelezettségek tehát nem léteznek, minden jog vagy kötelezettség csak
társadalmi.
Elheme ember más emberek közelében a nélkül, hogy velük valamely
viszonyban állna; t. i. az ő társadalmukhoz nem tartoznék, itt sem létezik
jogviszony, mert jog ctsak két vagy több
ember szabad akaratából folyó kölcsönös kötelezettségből ered.
Összeállhat továbbá két vagy több
ember bizonyos czél közössége által
egymást jogositva és kötelezve; ily
esetben az összeállás (szerződés) czélja
szerint magyarázandó a világosan ki
nem tett jog és kötelezettség. Például
ha valaki család alakitása végett más
nembelivel összeáll, ugy minden ebből eredő következményt, pl. gyermeknevelést, viselni köteles. Ha pedig
csak közösülés végett áll össze, a közösüléssel minden más kötelezettsége
megszűnik, — miért is természetes jogok, emberjogok (Menschenreehte) stb.
mindig csak bizonyos álladalommal
kapcsolatban gondolhatók.
Tehát:
Magánosan, álladalmon kivül élo
ember sem joggal nem bir, sem kötelezettséggel nem tartozik,
Több, de elkülönozve
(társadalmi
viszony nélkül) egymás mellett élo ember szintoly keveset tartozik kötelezett-

seggel, mint bit1 joggal; köztük csak
szabadakaratuk, Önkény, érzelmek (szenvedélyek), testi erejük határ ozand, az
ész és testi erő elsőbbsége uralg.
Két vagy több ember bizonyos közös
czélra lett kölcsönös koteleztetése, határozott megállapodás hiányában,
e czél
természetéből folyik, és e szerint magyarázandó.
Mondtuk, miként az elkülönözve
élő emberek lassankint átlátva (vagyis
inkább ösztönszerűleg érezve), miként
egyesülésük által több szükségeiknek
is könnyebben megfelelhetnek: szabadakaratjuk és az életvágy ösztöne folytán
társaságba összeállottak, azonosítván érdekeiket oly czélra, hogy természetes
szükségleteik fedezésében egymást segítsék; mindenki természetes erejéhez
képest elvállalta azon kötelezettséget:
embertársát segíteni, megfelelő visszszolgálatot ugyanattól követelhetvén.
Mondtuk „szabadakaratuk folytán",
mert társadalom csak ott lehet, hol
több ember az életvágy ösztöne folytán szabadakaratból és azon világos
vagy tetteikből következtethető egyértelmű kijelentéssel összeállott, hogy
társadalmat képezni akarnak.
Azt mondtuk, miként az embert a
természet erő azon ösztönszerű működése, melyet életvágynak elneveztünk,
vitte társadalomba , megótalmazandó
magát a puszta erő, önkény és ingadozó
érzelem — cselekmények ellen — fejlődése, természetes vagy polgárisodási
szükségletei fedezésének előmozdítására, valamint egyéni szabadságának
fenntartására. Hogy az ekként megalapított társaság czéljának megfelelhessen, bizonyos vagy bizonytalan időre
önfenntartásra szüksége van, mindaddig t. i. mig az alapítók vagy az időszerinti birlalók (benne élők) egyértelmüleg azt fel nem bontják.
Hogy ezen önfenntartás gyakorla-

tilag keresztülvihető legyen, szükséges,
miként valamint az egyes állampolgárok, ugy azok összege mindazon eszközök birtokában legyen, vagy abba
magukat behelyezzék, melyek ez önfenntartásra szükségesek; és minthogy
mind az jogos, mi az álladalom keletkezése czéljának megfelel, joga van az
összes államnak, ugy mint az egyes
polgároknak, ezen fennebbi czél korlátain belül mindazon eszközök megszerzésében fáradozni, melyek e kettős önfenntartásra (t. i. az állami és egyéni)
szükségeltetnek.
Az elsőt, az állam fenntartását illetőleg mindenekelőtt szükséges a hely,
melyen önfenntartására eszközeit öszszegyüjtheti, s szorgalmának eredményeit őrizheti, mi annak területét s területének végvonalait, h a t á r a i t képezi.
Mindaz, mi nem az egyes állampolgár
szükségleteinek fedezésére kizárólag
szolgál, állami vagy összvagyon, mert
az minden állampolgárt illető, általa
használható eszköz.
Minthogy pedig az államvagyon az
összes polgároké, mindazon határozatok, melyek annak alanyát (lételét)
illetik, és ezzel történő változtatásokat
(megsemmisítés, elidegenítés) czéloznak,
csak az összes polgárok egyértelmű
akarata folytán foganatosíthatók, mig
más használhatása módja, a mikénti
használat körüli kérdés már nem érinti
annak lételét; ezen használat már azon
egyértelmű határozat, melylyel az állam
alakult, s az abban rejlő s czélja által
máris meghatározott azon hallgatólagos beleegyezés kifolyása — mindent
akarni, mi az együttlétet lehetségessé
teszi, illetőleg elkerülni, mi azt lehetlenné tenné; miáltal abba is beleegyeztek, hogy az államvagyon mikénti használata körül, ha egyértelműség létre
nem jő, szótöbbség is elégséges, mert
itt nem a használatból kizárás, hanem

csak kisebb-nagyobb mértékbeni használhatásról lehet szó, s mert lehet állami együttlétet gondolni, ha az államvagyon alanyát illetőleg soha egyértelmű változtatás nem jő létre, miután
elég annak birlalása; de ha a használatra nem birnának egyértelmüleg
megegyezni, állami együttlét nem képzelhető.
Tehát:
Államnak, mint az egyes polgárok
Összegének területre (határokra) és azon
szerzendő vagyonra joguk van; már
megszerzett terület (vagyon) változtatására szóegység — ezen határon belül
történő használatra azonban szótöbbség
is elégséges.
Ugyanezen elvek, a czél és körülmények hasonlatossága folytán mindazon
esetekre is alkalmazandók, hol többen

— község, család, társulat — közösen
valamit birnak.
Az államnak, mint olyannak, önfenntartására szükségesek mindenféle eszközök, ezek megszerzésére szükséges
közreműködést egy polgárnak sem szabad megtagadnia — mert akarta az
állam létesitését és fennállását, miáltal
máris polgártársaihoz viszonyba lépett,
(miáltal jog és kötelezettség származik),
melynek folytán abbeli kötelezettsége
keletkezett, hogy mindaddig, mig társadalmi jogokat élvez, azoknak megfelelő kötelezettségeik terhét is oszsza, s
igy: minden egyes társasági tag, polgár
kötelessége addig, mig államban él, az
állam irányában az áUala birt jogokhoz
mért kötelezettségeket is leróni.
(Folytatása következik.)

Átalános német polgári perrendtartás.
(Folytatás.)

VII.

A harmadik könyv a jogorvoslati
eljárást foglalja magában, — tárgyalván az I. czimben (561 — 596. §§.) a felebbezésről, aII. czimben (597—605. §§.)
a biróság elleni panaszról, a III. czim
ben (606—622. §§.) a semmiségi panaszról, és a IV. czimben (623—641.
§§.) az eljárás újra felvételéről.
Külön felebbezésnek átalában csak
végitélet ellen van helye (562. §.). Minden egyéb birói határozat elleni panaszok a végitélet elleni felebbezéssel kapcsolatban érvényesitendők (563. §•)*).
A felebbezés határideje egy hónap s
*) Igy az osztr. polg. perrendt. 319., 320, §§.
eseteiben külön folyamodásnak helye nem levén, a
felek az iránti panaszaikat az itélet hozatala után a
főiigybeni határozat elleni felebbezéssel kapcsolhatják össze. Hasonlóan az 1840: XV. tcz. II. R. 134. §.
és orszb. szab. I. 101. §.

az itélet kézbesítésével veszi kezdetét
(564. §•)*). Felebbezés, mely a kézbesités előtt adatott be, hatálynélküli
(565. §.). A felebbezési iratnak magában
kell foglalnia: 1) a panaszpontokat, rövid és határozott indokokkal, tényleges
és jogi szempontokból; 2) a netáni uj
bizonyítékokat**); 3) a kérelmet, t s
végre 4) az ellenfélhez intézett azon
felszólítást, hogy bizonyos határidő
alatt képviselő ügyvédet válaszszon s
azt a folyamodó előtt megnevezze
(566. §.)***). E folyamodás az ellen*) Eltéröleg az osztr. polg. polg. perrendt.
309., 321. §§. és orszb. szab. I. 98. §. Amott tizennégy, itt tizenöt nap.
**) Az ujkörülmények és bizonyítékok mind
az osztrák, mindamagyar törv. eljárásbanki vannak
zárva. Osztr. polg. perrendt. 326. §. 1840: X V . tcz.
I. R. 137. §.
szerint az ügyvédi megbízás csak az
Ítélethozatalig terjed.

félnek személyesen, vagy a perben eljáró ügyvédnek kézbesítendő (567. §.).
A törvényes idö alatt emelt felebbezés
által az itélet hatálya felfüggesztetik;
de ha az itélet több pontból áll, és a
felebbezés nem mindenik ellen van intézve: a jogerő csak azokra nézve szűnik meg, melyekre a felebbezés vonatkozik (568. §.)*).
A mennyiben az itélet hatálya felf ü Öo
v e s z t e t e t t : a felebbezö ellenfelének
joga van az itélet ellen saját panaszaival a fclebbezéshez járulni, még ha a
határidő lejárt, vagy ő magát az Ítéletnek a felebbezés előtt önként alávetette
volna is (569. §.). E járulat (Anschliessung) akkor is megáll, ha a felebbezés visszavétetnék; ellenben, ha
ez utóbbi nem a kellő időben nyújtatott
be, vagy különben el nem fogadhatónak
nyilváníttatott: csak ugy, ha a törvé
nyes határidő lejárta előtt s oly körülmények iránt használtatott, melyek külön felebbezés utján is érvényesitendök
volnának (570. §.).
A felebbezés iránti nyilatkozatra
rendszerint kétheti határidő szabandó,
és abban az ellenfél részéről mind a
netáni uj körülmények és bizonylatok
elleni észrevételek, mind a panaszpontok, melyeket járulat által érvényesitni
akar, előadandók (572. §.)**). A nyilatkozat beérkeztével, vagy a beadás határidejének sikeretlen elteltével szóbeli
tárgyalás tartandó (573. §.). A tárgyalás ugyanazon szabályokat követi, melyek fennebb az elsőfolyamodási társas
biróságok előtti eljárásra nézve megállapittattak (571. §.)
A felebbezési biróság előtt, a menynyiben a panaszpontok kívánják, ujabb
szóbeli tárgyalásnak van helye, s a fe-

lek ujabb ténykörülményeket és bizonyítékokat is hozhatnak fel (577. §.). Sőt
a már kihallgatott tanuk és műértők is
újból kihallgattathatnak kérelem folytán vagy hivatalból, ha annak a felebbezési biróság szükségét látja (583. _§.).
A kereset megváltoztatása azonban az
ellenfél beleegyezésével sem engedtetik
meg (578 §.). H a v a l a k i oly itélet ellen,
mely ellen óvással élhetett volna, felebbezést adott be: uj körülményeket
és bizonyítékokat csak annyiban hozhat
fel, a mennyiben azokat az első biróság
előtt önhibáján kivül óvás u t j á n nem
érvényesíthette (585. §.). Ily eseten kivül azon fél, ki a felebbezési eljárásban
uj körülményeket és bizonyítékokat
hozott fel, a költségekben elmarasztalandó (586. §.).
A felebbezés, mely nem törvényes
idö alatt adatott be, elvetendő (587. §.);
ellenkező esetben a tárgyalás berekesztése után másodbirósági határozatra
nyújt alkalmat (588. §.). Az itélet megváltoztatásának a felebbezö hátrányára,
— azon eseten kivül, mely hivatalból
vizsgálandó, — csak akkor van helye,
ha azt az ellenfél felebbezés vagy j á r u l a t
utján kérelmezte (589. §.). Ujabbi tárgyalás és ítélethozatal végett az ügy
csak akkor utasittathatik vissza az első
birósághoz, ha ez mulasztást követett
el, vagy az. alakhiány és határidő tekintetében használt óvást jogtalanul elvetette, s ha a felebbezés valamely mellékpontban hozott itélet ellen adatott
be, mely az 562. §. szerint végitéletnek
nem tekintendő (591. §.). A felebbezési
eljárásbani késedelem (makacsság) következményei: mint az első biróságnál
(594—595. §§).*)
Biróság elleni panasznak van helye:

V. ö. osztr. polg. perrendt. 323. §.
A magyar és osztrák törv. eljárás különb**) Az ellenészrevételek,'mint az osztrák és ma- séget tesz folyamodás és felebbezés közt. A jelen
gyar töv. eljárásban V. ö. osztr. polg. perrendt. 327. tervezet nagy részét az előbbi jogorvoslat eseteinek
336. §§. Orszb. szab. I. 99. §.
a biróság elleni panaszokhoz sorozza.

1) oly mellékkérdések feletti határozat
ellen, melyek egyik peres fél és harmadak nem peres személyek közt felmerülnek;*) 2) valamely birósági tag ellen
emelt kifogás elvetése miatt; 3) oly határozat alkalmából, mely által a fél
személyes megjelenésre köteleztetett;
4) oly határozat ellen, mely által a fél,
kit szegényi jog illet, a költségek megtérítésére szorittatik; 5) oly határozat
ellen, melyben a bizonyító ellenfelének
valamely bizonyítékul szolgálandó okirat előterjesztése meghagyatik; 6) oly
határozat ellen, mely által valamely
félnek abbeli kérelme, hogy az előterjesztett okirat megtekintése csak ré* szenkint engedtessék, — elutasittatott;
7) oly határozat ellen, mi által valamely kérelmezett birói eljárásnak az
ellenfél meghallgatása nélküli megindítása megtagadtatott, vagy valamely
birói meghagyás teljesítésétől tétetett
függővé; 8) oly határozat ellen, mely
által az örökemléküli bizonyitás iránti
kérelem az ellenfél kifogása folytán
elutasittatott; 9) oly határozat ellen,
melylyel bizonyos per tárgyalása más
ügynek jog erejű eldöntéseig vagy valamely fenyítő vizsgálat elintézéséig
elhalasztatott; 10) oly határozat ellen,
mely által a késedelmi itélet kiadása
iránti kérelem az idézés törvényes kellékeinek hiányából elutasittatott; 11)
végrehajtási végzés kiadása vagy megtagadása ellen; 12) iratok megtekintése vagy másolatban közlése iránti
kérelem elutasítása ellen; 13) a végrehajtó biróság határozatai ellen, melyek
az ellenfél előleges meghallgatása nélkül adattak ki; 14) oly határozatok
ellen, melyek által a törvényszék a végrehajtási vagy jóváhagyási záradék kiadását megtagadja, vagy a jegyzőnek
*) P é l l . valamelyik fél és a beavatkozó, tanú,
szakértő vagy a használni kivánt okirat birtokosa
közt.

ilyetén megtagadó eljárását helybehagyja; 15) oly határozat ellen, miáltal
a végrehajtási eljárás felfüggesztése elren leltetik vagy megtagadtatik; 16) a
végrehajtási eljárás folytán a végrehajtó ellen emelt panaszok elintézése
ellen; 17) a felek vagy harmadik személyek méltatlan megrovása vagy bírságolása ellen; 18) a jogszolgáltatás
vagy birói segély megtagadása vagy
halogatása ellen (597. §.). A panasz az
1 — 6) alatti esetekben kétheti határidő
alatt nyújtandó be, — a további esetekben semmi határidőhöz nincs kötve
(599. §). Az előbbi esetekben a panasznak kellő időbeni beadása a további
eljárás felfüggesztését vonja maga után
(602. §.). A panasz az eljáró biróságnál
írásban vagy szóval (600. §.), —sürgős
esetekben pedig a felebbezési biróságnál közvetlenül is előterjesztethetik
(601. §.), — mi iránt ez utóbbi, az államügyész meghallgatása mellett határoz (603. §.).
A semmiségi esetek következők:
1) ha az ítélő biróság nem volt kellőleg
alakítva; 2) ha az ügyben oly biró járt
el, ki akadályozva volt vagy mellőz
tetni kéretett, — a mennyiben ily kérelem hivatalos tudomásra jutott és
törvényes alappal bir; 3) ha az Ítéletben valamely birói határozat alá nem
tartozó tárgy tekintetében a perut inegengedhetősége, —- vagy birói határozat
alá tartozó kérdésben a jogút rriegengedhetlensége kimondatott; 4) ha az
ítélő biróság illetéktelen volt, vagy illetékes ugyan, de magát nem illetékesnek nyilvánította; 5) ha valamely birósági tag vagy maga a biróság a hivatal
vagy kérelem körén túlterjeszkedett;
6) ha valamely félnek ily minőségrei
képessége hiányzik, vagy 7) valaki, a
nélkül hogy a félnek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja volna,
ily minőségben j á r t el; 8) ha az eljárás

szabályai a szóbeliség és nyilvánosság 4) ha az itélet oly birótól, vagy oly bítekintetében figyelmen kivül hagyat- rónak közreműködésével keletkezett, ki
tak; 9) ha valamely félnek kellő kihall- azon ügyben valamelyik fél hátrányára
gatása mellőztetett; 10) ha az idézés, elkövetett hivatali vétségért nyilvánomelynek alapján itélet hozatott, sza- san megfenyíttetett; 5) ha az itélet febályellenesen történt ; 11) ha vagy az nyitőtörvényszéki határozat folytán hoitélet a kérelmen túlterjeszkedett, vagy zatott s az ez utóbbinak alapul szolgáló
az ügyben felperes marasztatott el, pontok később elenyésztettek; 6) ha vaavagy a felfolyamodási biróság a meg- lamely fél oly okiratnak jött újonnan
támadott határozványt afelebbező hát- birtokába, mely a lefolyt eljárásban
rányával változtatta meg; 12) ha az általa felhozott lényeges körülmények
itélet valamely ugyanazon ügyben ho- bizonyítására szolgál, s részére kedvezott korábbi jogérvényes itéle be ütkö- zőbb határozatot eredményezett volna
zik; 13) ha az első biróság a felebbvi- (623. §). Az első négy esetben a bünteli biróság által valamely ügyben meg- tetésre méltó cselekvényeknek jogérállapított irányelvet indokul el nem vényes fenyítő itélet által kell megálfogadja; 14) ha az itélet az iratok és lapítva lenniök (625. §.). Ujrafelvételnek
okiratok világos értelmével ellenkezik; azon feltét alatt van helye, hogy a fél
15) ha a határozat ellenmondásokat sem az uj ténykörülményeket és bizofoglal magában, s ha érthetlen és hatá- nyítékokat önhibáján kivül a lefolyt
rozatlan; 16) ha a határozat és indokai eljárásban nem használhatta, sem a joga tényállással és bizonyítékokkal ellen- orvoslat nemeivel (óvás, felebbezés, jákeznek (606. §.). A semmiségi panasz rulat) nem élhetett (626. §.) Illetékes
beadásának ideje egy hónap (610. §.), biró az, mely a határozatot hozta, s ha
s a jogorvoslat e neme az itélet végre- az ujrafelvétel részint első-, részint máhajtását csak azon esetben függeszti sodbirósági itélet ellen történt: az egész
fel, ha eskületétel ellen intéztetett. eljárásra nézve az utóbbi (628. §.). Az
Egyedül sürgős veszély esetében ren- ujrafelvétel egy hó alatt kérelmezendő.
delheti el a felebbezési hatóság, hogy E határidő, — az 1—4) esetekben a fevagy a végrehajtás biztosíték mellett nyitö itélet közlésétől, az 5) esetben a
elhalasztassék, vagy biztosíték mellett fenyitö eljárás megszűntének közléséfolytattassék (614. §.). Eljárás és ha- től, a 6) esetben azon naptól számíttatik, melyen a félnek az újonnan feltalált
tározat, mint fennebb*"1).
Jogérvényes Ítélettel befejezett el- okiratot használni lehetővé vált. Tiz év
járás ujrafelvételének van helye: 1) ha után az itélet jogerejűvé váltától fogva
az ítéletnek alapul hamis eskü szolgált; az ujrafelvétel semmi esetben meg nem
2) ha az ítélet hamis vagy hamisított engedtetik (629. §.). Az újrafelvételi
okiraton, vagy hamis tanuságtételen kérvény az ítélet hatályát csak akkor
avagy szakértői véleményen alapult; függeszti fel, ha az eskületétel megaka3) ha az itélet akár a törvényes képvi dályozására intéztetett. Veszély esetén
selő vagy megbízott részéről az ellen- a fennebbi 614. §. talál alkalmazást
féllel egyetértve, akár az ellenfél vagy (633. §.) A kérelem folytán szóbeli tárképviselője, illetőleg meghatalmazottja gyalás tartandó (634. §.) és azzal kaprészéről csalás által eszközöltetett ki; csolatban rendszerint a főügy is tárgyalás alá veendő. Egyes esetekben
*) Semmiségi esetek az osztrák polg. peirendt.
339. §. és a magyar törv. elj. orszb. szab. I. 104. §. kérelem folytán vagy hivatalból külön

tárgyalásnak is lehet helye*) (636. §). a jogorvoslat e nemének az elsö itélet
Az újrafelvételi ügyben kelt itélet ellen jogerejtivé váltától számitandó tiz év
lefolytáig van helye (641.§.).
*) A perorvoslat e nemének az osztrák polg.
perrendtartásban az előbbi állapotbai visszahelyezés tásnak az elévülés idejeig van helye. Polg. perrendt.
s a magyar törv. eljárásban a perujitás felel meg. 367. §. és 1840: XV. tez. II. R. 196 §.
V. ö. polg. perrendt. 353-371. §§. Váltótk. 194. §.
Orszb. szab. I. 95. §. Visszahelyezésnek és peruji(Vége következik.)

Poroszország statistikai vázlata,
(Folytatás.)

B á n y a i p a r . A bányászat örvendetes haladásnak indul, de mint magában értetődik,
a monarchia keleti felének déli és délnyugati részeire, valamint a két nyugati tartományra szoritkozik. 1861-ig Poroszország
5 bányafőkerületre volt felosztva, 1861. évi
junius 29-ke óta 4 bányafőhatósági kerület
lőn megállapítva, u. m. a boroszló-poroszposen-sléziai, a halle-pommeránia-brandenburg-szászországi, a dortmund-westpháliai, a
bonn-rajnamelléki s hohenzollerni. Erczekben legdúsabb Slézia, utána következnek a
Rajnamellék és Szászország. Kőszén a monarchia majd minden hegyes vidékein találtatik, még pedig néhol igen hatalmas telepek
és kitűnő minőségben (Slézia, Szászországban az al-Saala mentében a Harz és Érczhegység között, Westpháliában a Ruhr, a
Rajnamellékben a Saar mentében). A kőszénbányák jövedelme az 1849 — 58. években
majdnem meghármaztatott. Még terjedtebb
a barnaszén, mely főleg az Elba és Visztula
közötti síkságban, a Rajnamellék, Westphália és Szászországban előfordul. A barnaszén
jövedelme a kőszénbányákéhoz hasonló mértékben szaporodott. Tőzeget mindenütt
ásnak, leginkább keleti Poroszországban.
Borostyánkő részint ásatik, részint a keleti
tenger hullámai által a partra vettetik, földszurok a münsteri kerületben nyeretik. K é n
sehol sem fordul elő tiszta állapotban, hanem
kénkovandból állíttatik elő. Kősó 1856 óta
Strassfurtnál nyeretik. Irlát a magdeburgi
kerület és Slézia szolgáltatnak. Vas delejvaskő-, vasfényle-, vörös-, barna-, pat- és
agyagvaskőből, a síkságban gyepvaskőből
nyeretik, leginkább a Rajnamellékben Siegen, D ü r e n és Saarbrücknél, Sléziában az

appelni kerületben, Westpháliában a bochumiés esseni kerületekben. Horgany többnyire gálmából Sléziában a bentheini, s a
Rajnamellékben az aacheni kerületben állíttatik elő. Ólomérczek Tarnowitz mellett
Sléziában, a Harz-hegységben és a rajnai
bányakerületben (Siegen, Saarbrück és Dürennél) kibányásztatnak. Réz igen ritkán
fordul elő, mint termékréz, hanem rézpala
és rézkovandból nyeretik. E z ü s t tartalmú
fakond a fentemiitett rajnamellékividékeken
találtatik, mirenyércz csupán Reichenstein,
Altenberg és Rothenzechaunál Sléziában;
dárdanyércz a Harzhegységben s a r a j n a i
kerületben; kékenyércz csupán Siegennél;
cselércz a szász-thüringi és rajnai kerületben; gáliczércz minden kerületben a brandenburgi-poroszon kivül; timércz szintén
minden kerületben. Említendők még a különféle drágakövek (aranyagát, topáz, óniksz
karniol, gránát, jáspis stb.), melyek nagyobbára bányászati művelés nélkül nyeretnek,
valamint a márvány-, mészkő, alabastrom
és palakőtelepek, a niedermendigi és mayeni
malomkövek a koblenzi kerületben, végre
az igen jó minőségű szászországi és sléziai
porczellán-, kalló- és agyagföldek. A bányatermelékek összes értéke v o l t :
1855. évben 96,106.546 p. tallér.
111,976,014
1856.
„
115,690,432
1857.
„
117,746,527
1858.
„
95,852,236
1860.
„
120,347,469
1863.
„
Az 1863 ik évi bányászat, kohászat és
sótermelés állapotját főbb ágai szerint a következő kimutatás tünteti föl:

Termelék

mázsa

részes bánya,
vagy kohó
kőszén....
barnaszén
. .
cselércz . • .
folypat....
kő- és konyhasó
főtt só . . .
.
öntöttvas
. .
rúdvas....
aczél
. . . .
horgany . . .
horggálicz . .
ólom
. . . .
réz
sárgaréz . . .
alany
. . . .
mireny. . . .
dárdany . . .
timsó
. . . .
réz- ésvasgálicz
kén
sárgany . . .
arany
. . . .
ezüst
. . . .

286,091,502
80,524,076
1
9,254
67,414
1,646,644
2,367,524
15,317,730
8,744,335
1,052,767
1,472,601
39,332
460,371
94.308
37,693
7,513
5,227
1,200
51,760
53,129
6,200
247 font
0,460 „
46,032,076 „

417
457
9
5
3
18
—
—
—
—
—

19
38
61
5
3
1
8
19
2
1
1
12

409
453
8
4
3
17
403
470
155
52
1
14
31
43
3
3
1
8
5
—

—
—

6

munkások
száma

abban
átalán | főleg

71,592
11,715
99
44
542
1,227
26,788
26,091
9,373
6,152
31
1,084
499
574
80
69
4
304
343
4
—
—

870

Ezen utóbbi évben 200,516 munkás és
377,437 nő s gyermek foglalkozott a bányákban vagy a kohók körül.
Műipar. A porosz műipar tulajdonképen
csak N a g y F r i g y e s idejében keletkezett, ki
az ipar létesítése által az ország jövendő
nagyságának biztos alapot vetni törekedett.
U t ó d j a i példáját követték. Az 1810. törvényhozás az iparszabadságot hozta be, melyet a
kormány i p a r t a n o d á k felállitása, jutalmak
kitűzése, a közlekedési eszközök javitása és
szaporitása, — a magánosok pedig iparegyesületek és iparkiállitások által mindenkép
előmozditottak. A z iparnak az államhozi
viszonyát az 1845. évi j a n u á r 17-én kelt
iparrend, az ipartanácsok (Gewerberathe)
felállítására vonatkozó 1849. évi febr. 9-én
kelt rendelet, s az e két rendeletet módositó
1854. évi máj. 15-én kelt ipartörvény szabályozzák. Ezek szerint valamely iparüzlethez
— kivéve e g y n e h á n y a t , melyek tekintetében hatósági v a g y legalább rendőri engedély kieszközlendő — vagy az illető czéhbe
való belépés kívántatik az üzleti képesség
előleges kimutatása u t á n , vagy pedig csupán az üzleti képességet kimutató szabályszerű vizsga, a nélkül, hogy az illető valamely testületbe való belépésre köteleztetnék.
E g y ú t t a l ipartanácsok és ipari törvényszékek szervezése előkészíttetett. 1858-ban az
iparosok és gyárosok száma 1,730,902 főre,
1861-ben 1,786,1 15 főre r ú g o t t . A z utóbbi

évben a foglalkozás szerint az ipartabellák
következő főosztályokat különböztettek m e g :
kohászati iparral 57,116 személy, g é p g y á r tással 73,302, műszerek készítésével 9,720,
érczáruk gyártásával 172,009, ásványiparral
(gipsmalmok, földszurok-, czement-, fen- és
köszörükő-gyárak, kőedény- és porczelláng y á r a k , ü v e g h u t á k és t ü k ö r - g y á r a k b a n )
100,158, a vegyészeti szerek előállitásával
31,735, fogyasztási czikkek előállitásával
276,873; szövésiparral, még pedig a) fonalés cserény előállitásával 66,759, b) szövéssel, szalaggyártással 203,444, c) szövetek
elkészítésével 35,687; r u h á z a t , fehérnemű,
pipere készítésével 168,788, bőrök és szőrök
készitésével 195,676, fa- és csontáruk g y á r tásával 153,594, papir- és t á b l a p a p i r g y á r tással 22,886, polygraphicus iparral ( b e t ü öntés, könyv-, hangjegy- k ő n y o m d a , fa-,
réz-, aczélmetszés, földképek és fokltekék készitése, festészet, szobrászat, érczöntés, gálvánmásolás stb.) 12 038, építészettel
187,396, egyéb iparágakkal 18,964 személy
foglalkozott. — L e g t ö b b iparos van a R a j namellékben, W e s t p h á l í a - , Slézia- és Szászországban. A g y á r i népesség nem szaporodott oly arányban, mintsem gondolták volna.
A kézműiparosok száma á t a l á n szaporodott,
de viszonylag kevesbedett. A tulajdonképi
kézműiparosok (mesteremberek) és g é p g y á r i
művészeknél a segédek száma nagyobb mértékben szaporodott, mint a m e s t e r e k é ; volt
ugyanis:
mester vagy saját rovasára dolgozó iparos

1846. évben
1849.
„
1852.
„
1855.
„
1858.
„

457,365
535,232
553,107
548,296
545,034

segéd e's tanoncz

384,783
407,141
447,542
454,088
507,198*)

*) A hol teljes iparszabadság uralkodik, az egyes
mesterségektől való átugrás más mesterségekre kevésbé fordul elő, mint ott, hol e tekintetben megszűri tások állnak fenn, nyilván azért, mert az emberek könnyen más foglalkodás után nyúlhatnak. Mk
még azon iparágaknál is áll, melyeknél legkevésbé
hinnők. Schultze-Delitsch következő párhuzamba
teszi az iparilag igen megszoritott Rajna-jobb-parti
Bajorországot, a nem eléggé szabad Poroszországot
s az iparilag csaknem teljesen szabad bajor rajnai
Pfalzot. Jön ugyanis egy-egy mester a következő
lakosszámra :
Bajorországban

a sütőknél . . 448 főre
a mészárosoknál 474 „

Poroszországban

Pfalzban

652 főre
831 „

783 főre
958

és boroszlói kerületekben divatozik; nem
gyárilag űzött gyapjúszövés az aacheni,
frankfurti, düsseldorfi és potsdami kerületekben. A posztó-gyárak leginkább a R a j n a mellékben és Brandenburgban találtatnak,
egyéb gyapjú- és félgyapjukelmék gépi szövőszékeken Sléziában s a Rajnamellékben,
Raj na mell ék . . 2482 gőzgép 117,115 lóerővel
kézi szövőszékeken Brandenburgban s a
Brandenburg . 15S3
63,213
„
n
Szászország . . 1580
44,772
„
Rajnamellékben készíttetnek; a
harisnyan
Slézia
. . . . . 1153
34,278
„
11
szövés főleg a Rajnamellékben s Berlin vároWestpháíia
63,781
. 1004
11
sábaií űzetik. A len- s kenderipar PoroszorPommerániá . . 363
16,889
11
szágban már régóta honos. A lenfonalszövés
Poroszország . 351
18,109
11
a hegyes vidékeken, kivált Sléziában, valóPosen
. 148
7,099
11
A vidékek szerint az ipar következőkép ságos népipar; gépileg a len- és kenderszöoszlik fel. A vasipar főtelepjei az oppelni vés kevésbé űzetik s majdnem kirekesztŐkerület Sléziában, az arnsbergi Westpháliá- leg Sléziában A gyolcsszövés középszerűen,
ban, a koblenzi és trieri a Rajnamellékben. részint mellékfoglalkodásként, részint ipaÖntöttvas-áruk azonfelül leginkább Bo- rilag, mint Slézia, Westpháíia és Szászorroszló, Berlin és Aachen városokban készül- szágban, részint gyárilag, mint Westpháíia,
nek. Horganyhuta legtöbb találtatik az op- Slézia, Brandenburgban, deseholsem különös
pelni, ólomhuta legtöbb az aacheni kerületben. lendülettel űzetik. Fehérítéssel főleg SléziáA többi érczipar sokkal arányosabban oszlik ban a Q u e i s z és Pober vizek mellett, W e s t fel a különböző tartományok között. Az pháliában Bielefeld és Warendorf körül és
üvegipar, habár nem is egyforma arányban, a rajnamelléki Wuppervervölgyben foglalvalamennyi tartományban el van terjedve, koznak. A szalaggyártás különösen a R a j főleg pedig Slézia, a Rajnamellék, Branden- namellékben virágzik. A selyemipar magas
burg, Westpháíia, Poroszország és Pomme- fokon áll, habár a nyersanyagot majdnem
rániában. A porczellángyártás
legjelentéke- kirekesztőleg a külföldről kell behozni.
nyebb Sléziában; azután a Rajnamellék és Iparszerü selyemszövés főleg a düsseldorfi
Brandenburgban. Az agyagáru-gyárak
egy kerületben találtatik, hol a legtöbb gyár
harmadrésze pusztán a Rajnamellékben, a foglalkozik selyem- és félselyemkelmék, bártöbbi Brandenburg, Slézia, Szászország, sony és selyemszalagáruk készítésével; azonWestphá liában van. A vegyészeti szerek elő- kívül még Brandenburg Westpháíia, Szászállítása ipari és orvosi czélokra leginkább a ország és Sléziában vannak ily g y á r a k . A
Rajnamellékben honos, azután még Szászor- különféle festések a düsseldorfi kerületben
szág, Slézia és Brandenburgban. A gépszö- (Elberfeld, Barmen) nagy virágzásnak örventaláltatnak a Rajnavés főhelye a Rajnamellék, névszerint a düs- denek. Szövetnyomdák
seldorfi kerület. A pamut- és félpamutkelmék mellékben, Szászország, Westpháíia, Slézia,
készitése szintén a monarchia nyugati részé- Poroszország,7 Brandenburg és Pommerániáo
ö
^
ben, főleg a düsseldorfi és münsteri kerülefőleg a potsdami kerütekben virágzik, a pamut-gépszövés azon- ban. Paszományáruk
fölül a boroszlói kerületben. Kézi szövőszék letekben és Berlinben, sálok szintén Berlinlegtöbb a sléziai hegyes vidékeken és a düs- ben, szőnyegek Brandenburgban (Berlin) és
seldorfi kerületben dolgozik. Gyapjúszövés a Rajnamellékben, ré zint gépileg, részint
l e g i n k á b b az erfurti kerületben, szákfonal- kézimunka által, csipkék a liegnitzi és düsszövés a Rajnamellékben (Aachen) és Bran- seldorfi kerületekben készittetnek. A papírmely nagyobbára még meritett
denburgban ( F r a n k f u r t ) , gyaratott fonalszö- gyártás,
vés, az aacheni, düsseldorfi, erfurti, Hegnitzi vagyis malmokban előállított papírt szolgáltat, s csak ujabban géptanilag is űzetik, legaz arnsbergi, aacheni és
Bajorországban Poroszországban Pfalzban jelentékenyebb
a vargáknál . 232 főre
252 főre
310 főre liegnitzi kerületekben. Papirszőnyegek a
Rajnamellékben, Szászország, Westpháíia
a szabóknál . 178 „
188 „
191 „
Ezen eredményt a régi Bajorország- és Poroszor- és Brandenburgban; tárczák, táblapapir,
szágban a javak részbeni megkötöttsége idézi elő. ! szinespapir, papirtészta Brandenburg, SzászA gőzgépek száma 1837. évben még csak
123-ra ment vala 7,513 lóerővel, 1852-ben
már 2,832-re 92,462 lóerővel rúgott, mig
1860-ban 8,685 számíttatott 365,631 lóerővel. Az utolsó felvétel szerint a gőzgépek
száma közetkezőkép oszlott meg, u. m.

ország, Slézia, a Rajnamellék és Westpháliában készittetnek. Faáruk minden tartományban gyártatnak. A dohány gyártás, mely
nem képez kincstári egyedáruságot, részint
iparilag, részint gyárilag űzetik, nevezetesen a Rajnamellék, Westphália, Berlin, Slézia és Szászországban. A r ép aczukorgyártás
1830 óta legnagyobb lendületet vett. Legtöbb gyár létezik Szászországban, azután
Slézia, Brandenburg, Pommeránia, Posen, a
Rajnamellék és Westpháliában; a legtöbb
czukorfinomitó-gyár találtatik a Rajnamellékben, a többiek Brandenburg, Szászország.
Poroszország, Pommeránia, Westphália és
Sléziában. A sörfőzés leginkább a Rajnamelléken, Slézia, Westphália és Szászországban ; a pálinkaégetés
a Rajnamelléken
és Sléziában ; az eczetkeszités a Rajnamelléken, Szászország és Poroszországban honos.
A bőrgyártás az egész monarchiában el van
terjedve, s hol iparilag, hol gyárilag űzetik;
a legnevezetesb cserzésekkel, főkép talpbőr
számára, a Rajnamellék, a legnevezetesb
irhászattal pedig Poroszország (Königsberg
és Danczka), Brandenburg és Szászország
dicsekszenek. Kordovány- és szattyánbőrt
főleg Berlin és K ö n i g s b e r g , bagariabőrt
Köslin szolgáltat. A szappan-, gyertya- és
o1 ajgyártás leginkább a Rajnamellékben, de
minden egyéb tartományban is divik.

Kereskedelmi ipar. Poroszország mind

333,037-re ment, A belkereskedelem
igen
jelentékeny s a vaspályahálózat terjedésével
folyvást gyarapodik. Leginkább összpontosul
a sokadalmak és vásárokon. Heti vásárok
főhelyei Brandenburgban: Berlin, Brandenburg, Kottbus, Odera melletti F r a n k f u r t és
L a n d s b e r g ; Pommerániában: Stettin, Stralsund, Kolberg, Stolpe, Köslin és S t a r g a r d ;
Szászországban : Magdeburg, Stendal, Halberstadt, Halle. E r f u r t és Torgau ; Sléziában: Boroszló, Liegnitz, Grüneberg, Bunzlau, Görlitz, Löwenberg. Hirschberg, J a u e r ,
Schweidnitz, Glatz, Neisise, Leobschütz és
Brieg; Posenban : B r o m b e r g , Fraust^dt,
Rawitz és Kempen; Poroszországban: Königsberg, Memel, Tilsit, Instergburg, Rastenburg, Neidenburg, Danczka, E l b i n g ,
Konitz, Graudenz és T h o r n ; Westpháliáb a n : Münster, Mindt n, Paderborn és Dortraund; a Rajnamellékben: Köln, Elberfeld,
Düsseldorf, Krefeld, Wesel, KI eve, Aachen,
Malmedy, Trier, Saarbrück, Kreuznach,
Simmern, Koblenz és W e t z l a r ; Hohenzollernban: Hechingen
és Siíimarin£en.
2166
~
o
o
helyen országos vásárok (sokadalmak) tartatnak. A bizonyos nemű áruk számára tartatni szokott vásárok közül különösen a
gyapjuvásárok emelendők ki, melyek Berlin,
Landsberg, Stettin, Stralsund, M a g d e b u r g ,
Mühlhausen, Boroszló, Posen Königsberg,
Elbing, Paderborn, Düsseldorf és Koblenzben tartatnak* Az ezeken eladott gyapjú
mennyisége 1859-ben 162,623 mázsára,
1860-ban 166,986 mázsára, 1865-ben 240,708
mázsára ment. Továbbá emlitendők a boroszlói lenvásárok s a sléziai fonal és gyolcsvásárok. Sokadalmak, melyek már inkább a
külkereskedelemnek szolgálnak, Poroszországban csupán F r a n k f u r t és Naumburgban
tartatnak, az utóbbi azonban már csak közönséges országos vásár jellegét ölté magára, minthogy külföldi áruk azon többé
nem kerestetnek. A külkereskedelem
főhelyei Berlin, Boroszló, Magdeburg, Posen és
Köln; azonban a poroszországi külkereskedelmet nem íg£n lehet a vámegyletétől elkülönítve feltüntetni.

bel- mind külkereskedelme igen élénk, s a
keleti tengernek 124 folyó mérföldnyi hoszS7.ii partja, a vizzel bővelkedő folyamok, valamint a gyorsan terjedő vaspályahálózat
által hatályosan előmozdittatik. A német
vámegyleti államok között Poroszország
nemcsak kiterjedése, — hanem fekvésénél
fogva is, a legfontosabb helyet foglalja el,
a mennyiben amazoknak közlekedését Oroszországgal, a németvámegyleten küli északnémetországi kereskedelmi piaczokkal *), Dániával, Belgiummal s részben Francziaországgal a szárazföldön közvetíti, kikötőiben
pedig tetemes része a külföldi hajók által a
Németországba való bevitelre hozott, vagy
a német államoktól a külföldre való kivitelre
szánt áruknak Összegyűl. A kereskedés
Az 1861. évben volt a porosz vámhivasel foglalkozó egyének száma 1858-ban talokon átszállított á r u k :
*) A német vám egylethez tudvalevőleg 9 állam
nem csatlakozott, u. m. Ausztria, Liechtenstein,
mindkét Meklenhurg, a 3 hanza-város (Bréma, II >.mburg, Lübeck) H o l s t e i n és Limburg.

pamut és pamutösszes bevitel
áruk . . . .
1,071,013 mázsa,
vas és aczél, vas
és aczclárnk. . 3,304,408
r
i kőszén
.
. . 13,763,496
„

összes kivitel
350,291 mázsa,
1,207,541
37,988,027

„

összes bevitel
összes kivitel
lenfonal, vászon és
vászon áruk .
133,238 mázsa
97,211 mázsa
gyapjú e's gyapjú407,824
áruk . . .
252,118
selyem és selyem20,944
„
áruk . . .
38,678
„
20,631
„
bor
28,038
260,160
„
czukor . . .
117,758
„
kávé és kávépót'
10,138
2,372
„
s z e r . . . .
136,072
176,222
bor és must . .
33,153
334,308
pálinka . . .
95,265
13,683
„
sör
119,195
272,611
„
dohány . . .
gabona és hüvelyes
10,921,630 véka
22,721,708 véka
vetemények .
tűzifa a vizeni szál
lit.ásnál
. .
22,498
öl
20,452
építő- és szerszám
fa a vizeni szál
lilásnál, vagy a
szárazföldi szállításnál a hajóraszállitás végett,
1,840,178 darab
gerenda v. tuskó 1,474,020 darab
deszka, padlódeszka, lécz, donga
stb
51,240 hajóteher
108,239 hajóteh.

Beszedetett 1860-ban beviteli vám a
vámegyletben 23,484,872 tallér, Poroszországban 13,387,846 tallér; kiviteli vám a
vámegyletben 208,064 tallér, Poroszországban 88,843 tallér; átviteli vám a vámegyletben 409,307 tallér, Poroszországban
254,1.35 tallér, ugy hogy a vámegyletben
beszedett vámokból Poroszországra a beviteli vámok 57 % , a kiviteli vámok 42 % , s
az átviteli vámok 62 % - j a esett. A porosz
kikötőkben 1864-ben következő hajómozgalom m u t a t k o z o t t :
megrakott
üres
összesen
hajó teher hajó teher
hajó teher
ideg. lobogó alatt 3,424 279,468 2,899 178,584 6,323 458,052
°/o szerint . . 45.73 46.i)6 60.Q7 55-09
— —
porosz lob. alatt 4,063 315,606 1,927 145,587 5,990 461,193
% szerint . . 54.27 53.01 39.93 44.91
— —
Kikötött:

összesen: 7,487 595,074 4,826 324,171 12,313 919,245
több mint 1862ben . . . .
490
—
—
350
—
kevesebb mint
1862-ben . .
70,480 110 15,183
85,663
Elindult:
ideg. lobogó alatt 6,012 423,355 347 42,055 6,259 465,410
o/0 szerint . . 5.4S9
52.35 25.07 33.18
—
porosz lob. alatt 4,941 385,287 1,037 84,674 5,978 469,961
% szerint . . 45. n
47-65 74-93 66.82
—
összesen: 10,953 808,642 1,384 126,729 12,837 935,371
több mint 1862ben . . . .
390
3,680
—
199
kevesebb mint
1862-ben . .
191
9,978
63,981

ü
,
Forgalom

megrakott
hajó
teher

hajó

űres
teher

idegen országok között 1,235 227,962 965 169 740
Poroszországból idegen
országok felé . . .1,572 214,467 67| 8,964
idegen országokból Poroszország felé . . 1,254 179,224 318 60,057

A legfontosabb beviteli czikkek valának:
kőszén, gabona és hüvelyes vetemények, só>
nyers- és kovácsolt vas.
A kereskedelmi tengerészet állása, ide
értve a parti hajókat, volt a következő évek
végén:
1861-ben 1758 tengeri hajó, 177,527 kajóteherrel *)
1862-ben 1622
„
„ 184,747
„
1863-ban 1649
„
„ 187,130
„

Ezek között volt 1861-ben 69, 1862-ben
55, 1863-ben 58 gőzös. A hajók számának
látszólagos kevesbülése 1862-ben onnan
ered, hogy a benvizekeni hajózásra szolgáló
jármüvek a számból kihagyattak. Poroszországnak 165 hajózható és tutajozható folyója
és csatornája van összesen 1253. 9 mérföldnyi
hosszúságban (761., hajózható, 492. 8 csak
tutajozható)**). A legjelentékenyebb vizutak : az Odera 108., mérföld, a W a r t h e 49.j
mfld., az Elba 47. 3 , a Rajna 45. 9 , a Havel
42. 2 , a Spreer 34. a , a Netze 33. 5 , a Visztula
33. 3 , a Mosella 32. 9 , a Lippe 31. 6 , a Saale
25. 3 , a Weser 15. 7 , a Ruhr 10, 2 . A hajózható
vizutak hossza 1861-ben 824. 3 mérföldet
tett, miből 70. 8 mérföld csatornákra jutott.
A szárazföldi közlekedési eszközök közül
első helyen emlitendők a vaspályák. Ezeknek
összes hossza 1862-ben 756. 47 mfldre ment,
miből 213. 78 mfld állami vaspálya, 194 M8
mfld magántársaságok tulajdona volt, de különös szerződések alapján kincstárilag kezeltetett, 340. 97 mfld egyéb Poroszországban
székelő társaságoké, és 7. 24 mfld külföldi
államvaspályáké***). Mindössze 1513 mozdony, 2359 személy- és 31,339 teherszállitókocsi használtatott, a mozdonyok pedig
3,997,272 mérföldnyi utat tettek. Az üzletkimutatás a következő eredményt tünteté
föl:

*) 1 hajóteher = 2 tonnával.
**) Az összes mesterséges vizvonalok hossza az
ország térnagyságához ugy aránylik, mint 1: 87.9,
A porosz kereskedelmi tengerészet moz- mig Ausztriában ezen arány csak — 1: 136 7.
***) Poroszországban már 6.s Q mfldre és 24,500
galmait 1863-ban a következő átnézet mulakosra, ellenben Ausztriában csak 14.8 • mfldre és
tatja :
44,300 lakosra esik egy-egy mfld vaspálya.

szállíttatott
vitelbérért
25,928,393
15,055,740 tall.
406,854,797mázsa32,088,669 „
összesen egyéb bevételekkel . . 50,424,367 „
levonva a kezelési költségeket . . 20,535,0-38 „

személy .
portéka .

maradt tiszta jövedelem.

.

.

.29,889,329

„

Az átlagos kamatoztatás: az állampályáknál 6. i7 °/ 0 , a kincstárilag kezelt
magánpályáknál 4. 0 , % , a tiszta magánpályáknál 5 . 2 8 % volt. Az utazók száma 1853ban 10,958,875; 1855-ben
12,729,837;
1856-ban 15,503,692; 1857-ben 18,098,291;
1858-ban 19,159,327; 1859-ben 20,161,218;
1860-ban 21,641,083-ra ment. A szerencsétlenségeket tekintve:
,
,
az összes szerencsétmegöletett
megsérült
lenek gzáma
1853. évben
1854.
„
1855.
„
1856.
„
1857.
„
1858.
„
1859.
„

80
72
107
90
88

91
91
51

59
87
54
94
169
120
111
116

139 személy
159
„
.
161
„
184
„
257
„
211
„
202
„
167
„

1860. „
A csinált utak összes liossza 1862. végén
3791., folyó mérföldet tett, miből 1926. 4
mfld állami, 1319 kerületi és járási4266. 9 községi és 278 mérföld magántársaságoké volt.
A távirdavonalok
hossza 1864-ben 1708
mérföldre, a villanyvezető sodronyoké 5356
mérföldet t e t t ; összesen 391 távirda-állomás
létezett, melyek közül 288 postahivatalokkal
állott összeköttetésben, iróműszer 918 használtatott. A belföldi közlekedésben 1,012,081
sürgöny szállittatott, még pedig 61,144 állami, 35,341 távirdaszolgálati, 1189 vaspályaszolgálati és 914,407 magánsürgöny; a
Poroszország s a német-ausztriai távirdaegylet államai közötti közlekedésben 347,576
sürgöny; az egylethez nem tartozó államokkal való közlekedésben 236,446; Poroszországon át 214,274, mindössze tehát 1,810,377
sürgöny*).
A postaügy a forgalmat szintén igen hatalmasan élénkíti. 1863-ban számíttatott:
2360 postahivatal, 706 államposta-épület,
1119 postaállomás, 6810 hivatalnok-, 9631
alattas tisztviselő-, 4267 postalegény és
12,24-4 postalóval. Szállittatott pedig:
*) Ausztriában az 1863-ik évben fennállott 2,157
míldnyi hosszú távirati vonalok összes hossza nem
volt több 3,789 műdnél, az állomások száma csak
290, s a sürgönyök összes száma 1,031,600. Lásd Kőnek; Az ausztriai bir. stat. kézikönyvét 419. lapon,

1860-ban
1861-ben
1862-ben
levél 135 mill. darab 140 mill. darab 148 mill. darab
hirlap 62 „
„
67 „
„
72 „
„
pénz 532 ,, tallér 571 ,, tallér 706 ,, tallér
utas
3 ,, szem. 3.i „ szem. 3.2 ,, szem.

E g y - e g y főre 7.4 levél és 3.5 hirlap esik*").
A kereskedelmet előmozditják még a
tőzsdék (Berlin, Stettin,Boroszló, Elberfeld,
Danczka, Köln, Barmen, Görlitz, Königsberg, Magdeburg, Memel, és Elbing városokban), a hitelintézetek,
névszerint a berlini porosz bank, a boroszlói városi bank, a
privát bankok (Köln, Magdeburg, Danczka,
Königsberg, E r f u r t , Dortmund városokban),
a berlini leszámítoló fiókbank-társulat, a berlini királyi s egyéb tengeri kereskedelmi intézetek. Tűzkár elleni biztósitó-társulat
1862.
végén 121 számíttatott, melyeknél 4070 millió
tallér volt biztosítva. Takarékpénztár
1863ban 494 számíttatott (372 városi és 122
kerületi; a betételek ugyanazon évben
74,583,302 tallérra, a takarékalapok állása mindössze 640,819, a tartalékalapoké
4,263,206 tallérra r ú g o t t ; az összvagyonból
75,703,473 tallér volt kamatra kiadva. P o roszországban 10. 5 | • mfldre esik egy-egy
takarékpénztár, 25.,, lakóra egy-egy betevő, és 88. 37 tallér egy-egy betevőre. Végre
emlitendők még a kereskedelmi
kamrák,
melyek névszerint a Rajnamellék, W e s t p h á íia és Sléziában igen számosak.
Jegyzet

A rénzügy

1857 óta a 30 t a l l é r o s láb

szerint van szabályozva; e szerint egy 500 grammos
font finom ezüstből 30 tallér veretik. A tallér I.75 déli
német értékű vagy 1.5 ausztriai értékű forintnak felel meg és30 ezüst garasra osztatik, az utóbbi pedig
12 fillérre. A hohenzollerni tartományban a déli
német érték divatozik, mely szerint egy font finom
ezüstből 52.5 forint veretik. Az 1816. évi május
16-án kelt törvény által egész Poroszországra nézve
egyforma

ráérték-

és súly rendszer

hozatott

be;

hosszmértékek: a porosz láb, mely 12 hüvelykre
vagy 144 vonalra oszlik (100 porosz láb = 31.385
franczia méter = 99.295 bécsi lábbal); amérő(Ruthe)
a 12 láb, a rőf a 25.s hüvelyk, a fonal (Faden) k 6
láb, a bányász-öl (Lachter) a 80 hüvelyk és a mérföld á 2000 mérő (1 porosz mérföld = l.oisa geographiai === 0.9929 ausztriai mérfölddel); területmérték a
négyszög mérő (Quadratruthe) a 144 Q láb; földmérték a hold á 180 négyszög mérő = O.m bécsi
*) Ausztriában 1863-ban csak 3023 posta-állomás és hivatal létezett, melyeken 86.9 mill. db. magán, 24.o mill. db. hivatalos levél, 34.5 mill. db.
hirlap 1614 mill. forint (484.2 mill. tallér) magánpénzküldemény és 233,659 személy szállittatott.
Egy-egy főre csak 3 levél és l.i hirlap j u t o t t : Kőnek, i. m. 416 lapjá n.

holddal; tömmérték a köbmérő (Kubikruthe) á 1728
köbláb és a köböl a 108 köbláb; gabnamértéka véka
(Scheffel) = 3072 köbhüvelykkel = 16 mérővel
(100 porosz véka = 89.3S7 bécsi mérővel), a Wispel
= 2 malter a 12 véka, á 4 negyed, á, 4 mérő, a4mércze
(Massehen) 1 Last gabona = 60 vékával; higmérték
a negyed (Quart) = 64 köbhüvelykkel (100 Quart

= 80.936 bécsi pinttel). Az 1856. évi május 17-én
kelt törvény a vámfontot (Zollpfund) hozta be; ez
annyi mint 0.5 kilogramm; 100 = 1 mázsával, 40
mázsa = 1 hajóteherrel (SchifFslast). A hohenzollerni tartományban a würtembergi mértékek és sulyok használtatnak.
(Folytatása következik.)

Tárgyalási terem.
Büntető jogesetek.
Az ,,uj Pitaval" 35-ik része egész sorát
t a r t a l m a z z a a legérdekesebb fenyitő jogeseteknek az ujabb s régiebb k o r b ó l : mérgezés és gyermekülés, a hivatallal való
visszaélés és csalás, hamisitás és lélekidézés
tarka vegyületben váltakoznak. Az előadott
esetek részint Németországban s Ausztriában, részint déli Francziaországban ésFinnlandban történtek; az első helyet foglalja
a báró Eynatten, cs. kir. osztrák fővezér és
R c h t e r bankigazgató elleni hirhedt per a
hivatallal való visszaélés és a császári seregek számára az utolsó olasz háborúban történt szállításoknál előfordult csalás és vesztegetés miatt. A perfolyamat annak idején
minden hírlapban olvasható vala, de azért
a periratok alapján készült ezen közlemény
is felette érdekes, és sok ujat is tartalmaz.
A második eset: ,,Frösken asszony; arsenikmérgezés vagy szélhűdés", az orvosra
s a törvényszéki vegyészre nézve annál érdekesebb, minthogy a véleményadásra felszólított szakférfiak s testületek, a münsteri
orvosi kar s a berlini legfelsőbb orvosi hatóság homlokegyenest ellenkező véleményt
mutattak be. A Frösken asszony ellen fennforgó gyanuokokat oly nyomósaknak tartotta az esküdtszék, hogy az orvos véleménye daczára, mely a hullán a mérgezés
biztos jeleit nem birta feltalálni, ,,bűnöst"
mondott a vádlottra, minél fogva a törvényszék halálra Ítélte. Kegyelmezési kérvény
folytán a legfelsőbb orvosi hatóság ujabb
véleményadásra szólittatottfel. A beszolgált a t o t t vélemény egyenesen azt állitja, hogy
mérgezésről ez esetben szó se lehet. Az itélet végrehajtása abban maradt.

lelkész Croix Daurada-ban Toulouse közelében azon szerencsétlen helyzetbe került,
hogy a gyónszékben tudomást vett egy iszonyatos bűntényről, melynek végrehajtóját a
gyónó egyénben kétségtelenül felismerte. A
lelkész távol volt attól a bűnöst azért, mert
a meggyilkolt egyén kedvelt barátja volt,
elárulni. A meggyilkolt fiai azonban a legsanyarubb fenyegetések között kényszeritették lelkészi kötelessége megszegésére.
Midőn ugyanis a meggyilkolt hullája felfedeztetett, egyik fia a lelkész nyugtalan s
feltűnő magaviselete folytán azon gyanút
táplálta, hogy az utóbbi bizonyosan tud vamit a bűntényről, talán még a gyilkost is
meg tudná nevezni. A testvérek elhatározták tehát, hogy a lelkészt minden áron a
titok elmondására fogják kényszeriteni. A
testvérek a lelkészt házukba édesgették, s
midőn az utóbbi bevallotta, hogy van tudomása a bűntettről, azon fenyegetéssel, hogy
ellenkezése esetében egy szemeláttára forralt üst olajban vesztik el, a gyilkos megnevezésére kényszeritették. Hiába kért,
fohászkodott a lelkész, hiába hivatkozott
esküjére, a testvérek kérlelhetlenek voltak;
utóvégre engedvén az erőszaknak, elmonCJ
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dotta a f a g g a t o t t lelkesz, a mit gyónásban hallott. A testvérek nem is sejtvén
mily bűntényt követtek el a lelkész ellen,
legott Toulouseba siettek s az ottani törvényszéknek bejelentették a bűntényt s a
gyilkost; ez ali<alommal csakhamar kiderült, hogy mely uton jutottak a testvérek a
bűnös tudomására. Nyomozás rendeltetett
nemcsak a gyilkos, hanem a lelkész s a testvérek ellen is. A lelkészre nézve határoztatott, hogy ,,tagjai egyenkint kerék által
megtöressenek, azután pedig máglyára viHajmeresztően borzadalmas a harmadik tessék s megégettessék." A három testvér
e s e t : „Az elárult gyónási titok". A történet ellen is halálos itélet kelt. Azonban az átaláa következő: E g y becsületes s tisztes falusi nosau kedvelt lelkész kivégeztetése folytán

különben is elkeserített nép oly határozottan
ellene szegült az itélet végrehajtásának, hogy
a kormány azt tekintetbe venni jónak látta.
A testvérek megszöktek a fogházból s a
kormány óvakodott őket üldözőbe venni.
A negyedik eset Finnországban adta
magát elő; egy gonoszlelkü hivatalnok gaz
zsarolásai miatt méltó büntetését veszi. Az
eset annyival érdekesebb, minthogy alkalmunk nyilik a finn állapotokkal, szokásokkal,
jogviszonyokkal megismerkedhetni. Azon jó
benyomást, melyet az érintett eset reánk
gyakorol, a következő ismét elborítja. H é t szeres rokongyilkolást hajt végbe egy megrögzött gonosztevő; komor rajzolatja az
emberi társadalomnak!
Az utolsó eset a legújabb korból való,
szinhelye Németország, a tudós, kegyeletes
Németország. Gerstenbergh épitész bámulatos ügyességgel utánozza Schiller kéziratát s egész Németországnak, sőt magának
Schiller leányának valódi autografok gyanánt adja el drága pénzért. Különösen érdekes a szakértők jelentése a hamisításra
használt eszközöket illetőleg.
A következő rész — a harminczhatodik,
nem kevésbbé változatos s érdekes. Az első
helyen áll az annak idején nagy zajt keltett
Müller Ferencz elleni hírneves per. A német közönség élénk részvéttel követte a per
folyamatát, s előítéletet, szenvedélyes igaztalanságot látott abban, hogy az esküdtek
elmarasztaló ítéletet mondottak. Utóvégre
persze kiderült, hogy az esküdtek más ítéletet nem mondhattak s az annyira gáncsolt
angol eljárás fényes diadalt ült. A német
közönség elhallgatott, mert érezte? menynyire nevetséges oly élénk részvéttel egy

gyilkos p á r t j á t fogni. Különben ez esetnek
annyiban is volt jelentősége, a mennyiben
párhuzamba tették az angol s a kontinentális eljárást s oly eredményekhez jutottak,
melyek az utóbbiak sürgős reformját t e t t é k
kívánatossá. A mit a gyakorlati jogász már
régen tudott, feltárult most a nagy közönség
előtt; kiki láthatta a kontinentális esküdtszéki eljárás roppant hiányait, mely nem
volt egyéb puszta színészi szemfényvesztésnél. Feltétlen hasznavehetlensége felől régen meggyőződtek volna a népek, ha eme
hiányos eljárással a szóbeliség s nyilvánosság dicső elveit nem alkalmazták volna. A
franczia német perrendtartás alakilag & vádló
rendszert, tartalmilag a nyomozót tette magaévá; azt kívánja, hogy az esküdtek önmagukra hagyassanak oly kérdések megoldásánál, melyek a legnagyobb nehézséggel
járnak, kívánja, hogy az elnök véglegesen
összefoglaló beszédében mindenképen óvakodjék határozott nézetet kifejezni. Angliában a birák felvilágosítják az esküdteket, a
bizonyítékok jelentőségére utalnak; a legtöbb esetben nem is az állam, hanem a károsult a vádló, az államügyészek független
állást foglalnak el. Pia hazánk az esküdtszékek áldásos intézményével fog megáldatni,
törvényhozóink sokat tanulhatnak a franczia német eljárást illetőleg; azt mindenesetre, hogy óvakodniok kell ily félszeg intézkedést követni.
Elég legyen a többi esetekre egyszerűen
utalnunk. A büntetőjogban búvárkodó gyakorlati jogász mindenkoron érdekkel fog oly
eseteket olvasni, melyek a b ü n t e t ő j o g ne
vezetes részét, a fenyítő lélektant oly tanulságosan világosítják fel.
Löw Tóbiás.

Különfélék.
— (A Jogtudományi Közlöny szer- méltósága f. évi november 1-ső napjáról
kesztősége) Kecskeméü-utcza, 13 sz. a. i5,895. sz. a. hozzám intézett hivatalos levele által tudósított a felől, hogy — miután
Geiszt-ház, I. emelet.
— (A magyar országgyűlés
egybehicása.)
A képviselőház elnöke f. évi nov. 2-ról minden egyes országgyűlési képviselő urakhoz
a következő hivatalos felszólitást intézte:
,,Tisztelt képviselő ú r !
Majláth G y ö r g y főkanczellár ő nagy-

az ujabb hivatalos kimutatások az ország
fővárosában és egyes vidékein pusztitólag
dühöngött járvány tetemes csökkenését tanúsítják, és annak rövid idő alatti végleges
megszűnése bizton remélhető, — O cs. kir.
ap. Felsége f. évi október 30-ról kelt legfelsőbb elhatározásával a f. évi junius 24-én

10,005. az. a. kelt kegyes kir. leirattal elnapolt magyar országgyűlésnek f. évi nov.
19-ik napjára történendő egy behívását legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott.
Mely kegyelmes kir. leirat tartalmáról
tisztelt ő nagyméltósága azon hivatalos kéréssel tudósított, Kogy fenntisztelt legfelsőbb elhatározást a képviselőház tagjaival
közöljem s a szükséges intézkedéseket megtegyem, miszerint az országgyűlés nagy
horderejű működését, Ö Felsége kijelentett
atyai szándékához képest, a kitűzött napon
ismét megkezdhesse.
Ezen hivatalos felszólítás következtében
megkérem t. képviselő urat, az országgyűlési tanácskozások folytatása végett f. évi
novemberhó 19-ik napján sz. kir. Pestvárosában, mint az országgyűlés törvényes helyén leendő megjelenésre. Kelt Pesten. 1866.
nov. 2-án."
— (Ministerváltozások.)
B. Beust, volt
szász kir. miniszter k ü l ü g y - é s b.John altábornagy hadügyminiszterré neveztetett; gr.
Mensdorff-Poiiilly
a cs. ház- és külügymiminiszteri, valamint gr.Eszterházy
a tárczanélküli miniszteri állástól felmentetett.
= (Nagybritanniában)
a sajtóügyi statisztikai kézikönyv szerint most 1271 újság
jelenik meg. Ezekből 944 Angliában, 41
Walesben, 140 Skócziában, 132 Irhonbanés
14 a kisebb brit szigeteken. Napilap van
Angliában 48, Walesban 1, Skócziában 11,
Irhonhan 12, a kisebb szigeteken 1; folyóirat
(magazin) 554 számíttatik, melyek közül
208 vallásos tartalmú.)
= (Anglia és Uj-Hollandia.) A Panama,
az U j - S e e l a n d és az Australian-RoyalMail-Company egy kettős csavargőzöst állittottak elő, s még több hajót építtetnek,
hogy P a n a m a és Wellington közt rendes
közlekedést nyissanak és fentartsanak. A gőzös ezen 7200 angol mérföldnyi uton egyegy órában 10 mérföldet fog megfutni. Az
oldalon pedig Panama földszorostól egész
Southamptonig a West-India-Royal-MailCompany fogja járatni gőzöseit s azt hiszik,
hogy Angliából Uj-Seelandba 45 nap alatt
lehetend utazni. Ily módon Uj-Seeland nem

csak 2000 angol mérfölddel közelebb lesz
Angliához, mint az eddig j á r t uton, hanem
ezentúl azon nehézségek is kerülhetők melyekkel a Horn-fok körüli hajózás össze volt
kötve.
= (A berlini államvizsgálati
bizottmányJ
előtt 1865. évben 383 jelöltnek kell vala
vizsgáját kiállania, valósággal azonban csak
277 jelölt vizsgáltatott meg, ugy hogy 106
még hátralékban maradt. A megvizsgált 277
képesítettnek ítéltetett, a többi 55 mint
nem elegendően képesített, visszavetendőnek találtatott.
(Kinevezések.)

K i n e v e z t e t t e k : Dr. Kelemen

Mór

valóságos fogalmazóvá extra statum, Hilóczky
Béla
valóságos segédfogalmazóvá extra statum a kir.
udvari kanczelláriánál; Vajkay Károly tanács-titkárrá a kir. hétszemélyes táblánál; gr. Wenkheim
Frigyes tiszteletbeli fogalmazóvá a kir. táblánál;
Rakovszky Ferencz jegyzővé a tiszáninneni kir. kerületi táblánál; Kéler József tszéki jegyzővé; Uhlarik József tszéki igtatóvá ; Benkerth Lajos törvényszéki kiadóvá az eperjesi kir. e. b. váltótörvényszéknél; Zsenyey Mihály megyei tszéki ülnökké; Szentmiklósi László

füzéri járási e s k ü d t t é ; Timkó

József

megyei Írnokká Abauj megyében; Vágássy Imre megyei aljegyzővé, Nyisnyánszky
János megyei r. esküdtté Biharmegyében; Desöffy Izidor szolnoki megyei tszéki ülnökké, nagykállói Kállay
László
megyei tszéki szolgabiróvá, Oazday Imre tiszteletbeli szolgabiróvá, Szerényi Ede tiszteletbeli aljegyzővé, Kenipelen Béla megyei 3-ad aljegyzővé, Szabó
Károly megyei főszámvevővé, Kindl Ignácz alszámvevővé, Partier Pál megyei írnokká, Daráczy
Dániel megyei tszéki jegyzővé Heves megyében; Simkó
Ferencz,
írnokká,

Beibe Simon, Korbuly János, Pap László r.
Pap Sándor a l j e g y z ő v é , Kozmutza
Péter

r. esküdtté Kő várvidékén; Andráskay Gyula megyei
telekkönyv-vezető segéddé, Litassy Gyula 1-ső osztályú telekkönyvi tisztté, Pivinger Mihály 2-od osztályú telekkönyvi tisztté, Görög József telekkönyvi
írnokká, Zerdahelyi György telekkönyvi dijnokká,
Török Vincze megyei alszolgabiróvá, Rébay

megyei aljegyzővé, Scherk Kálmán
Mikovényi

Emil

Arnold

elnöki Írnokká,

levéltári ós Bocz Nándor tszéki Ír-

nokká, Szecsányi Ferencz telekkönyvi és Majthényi
Lajos közigazgatási dijnokká, Tóth János díjas gyakornokká, Gábel Ferencz közig, igtatóvá, Boróczy
Károly aljegyzővé, Rollecsek Nándor Írnokká Kvassay Lajos d i j n o k k á , Brezányi
Pál és Izákovits
Fü-

löp dijtalan gyakornokokká Nyitramegyében; Mercz
Ferdinánd, megyei esendbiztossá, PappBéla írnokká
Szatlimár megyében.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

ff^jT Teljes számú példányokkal ínég szolgálhatunk, "i^gg
Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t G u s z t á v . — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-utcza, 13.
sz. a. I. emelet. — Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reelamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : A polgári törvénykezés elvei. (Folytatás.) Csatskó Imrétől. — Az orosz büntető törvényhozás. — Poroszország statistikai vázlata. (Folytatás.) — Tárgyalási terem. 24. — A váltó lejárati
idejének kérdéséhez. — Jogirodalom. 13. Az uj porosz bányatörvény. (Dr. Dühring után.) — Különfélék.

A polgári törvénykezés elvei.
(Folytatás.)
(Csatskó Imrétől.)

133. A franczia code de procedure civile szerinti törvénykezés leginkább van
a tárgyalási elvre, eljárásra alapítva,
és abban a bíróságnak befolyása a pernek folyamára és felszerelésére teljesen
kizárva. A kutató eljárás Poroszországban az 1781-ben kihirdetett perrendtartásban volt elfogadva; ügyvédek a perbei befolyástól egészen ki voltak zárva;
nehogy azonban a perlekedő felek egyedül a biró önkényének legyenek kitéve,
mindegyik fél mellé, a birónak segitségeül s ellenörzéseül leendő tisztviselők,
úgynevezett Assistenz-Rathok
rendeltettek. Eme perrendtartás azonban eredeti valóságában már 1783-ban változást szenvedett, különösen azért, mert
a peres felek igen gyakran nem jelenhettek meg személyesen a biróság előtt,
és később 1793-ban is.
134. Hogy a tárgyaló vagy kutató
eljárásnak elfogadása a polgári perrendtartásnak megállapításánál nagy
befolyást gyakorol, az előadottakból
kitetszik; mert a részletektől elvonva
a perlekedő feleknek és a birónak teendője más leend a tárgyaló, más pedig
a kutató eljárás mellett Annyi azonban

tagadhatatlan, hogy valamint a tárgyaló eljárásnál a bíróságnak, ugy a
kutató eljárásnál a perlekedő felehnek
befolyását és részvétét teljesen kirekeszteni nem lehet. Mily, nagyobb vagy
kisebb mértékben adassék meg a befolyás a feleknek és a birónak, azt a fenforgó viszonyoknak és a polgári perrendtartás czéljának figyelembe vétele
mellett meghatározni a törvényhozói
bölcseség dolga*).
Szóbeli vagy írásbeli eljárás.
135. Hogy a szó- vagy Írásbeli eljárásnak nagy befolyása van mind a biróságok szervezésénél, mind pedig a
polgári perrendtartás szabályozásánál,
az tagadhatlan ; minélfogva czélszerü a
szó- vagy írásbeli tárgyalásról, mint a
polgári törvénykezést szabályozó egy
fómozzanatról szólani; szükséges azonban mindenekelőtt a szó- vagy írásbeli
*) L. Mittermajer i. m. I . 102. 118. 120. 122. 1.;
Feuerbach i. m. I. 384. köv. 1.; Schuster i. m. 5 ik 1.;
Osterloh i. m. I . 28 -ik §.; Linde i. m. 143-ik §.;
Bayer i. m. 82-ik 1.; Warnkönig J u r i s t . Encyclop.
532-ik 1. Erlangen, 1853; Karvassy az alkotm. s
igazságügyi politika. Pest, 1862. 87-ik 1. 3): Stslex.
X I I I . 240. Dresch N E . 92-ik §.

eljárásnak lényegét és az azok közti kü- az előtt szóval előadatnak, tanuk kihallgattatnak, egyéb bizonyítékok belönbséget meghatározni.
136. Ha a perben mindazoknak, mik mutattatnak, minek alapján aztán a
a peres kérdésnek megállapítására, iga- biróság az Ítéletet azonnal szóval kizolására és birói eldöntésére befolyás- mondja. Vagy lehetséges, hogy a peres
sal birnak, közlése a peres felek vagy felek a bíróságnak befolyása és vezeügyvédjeik által szóval és közvetlenül tése mellett, vagy a nélkül mindent
a biróság előtt történik, akkor az eljá- Írásban előadnak, ezután a pert a
rás szóbeli; ha pedig ezeknek közlése bíróságnál bemutatván, tárgyalás renÍrásban és nem közvetlenül a biróság deltetik, hol a per állapotjának megelőtt szóvali nyilatkozás által történik, ismerésére és annak elitélhetésére szolakkor az eljárás Írásbeli. A szóbeli el- gáló minden mozzanatok a peres felek
járás nem változik Írásbelivé azért, vagy ügyvédjeik által szóval közvetlenül
mert a bíróság előtt akár a felek, akár a az itélő biróság előtt ugy, mintha még
tanuk részéről történt közvetlen elő- írásba semmi sem foglaltatott volna,
adások, például: jegyző, tollnok által előadatnak, és az itélet is szóbeli szajegyzőkönyvbe
foglaltatnak; valamint vazás utján hozatván, szóval kihirdetszinte az írásbeli eljárás nem válik Írás- tetik. Az utóbbi eljárás is szóbeli mabelivé azért, mert az Írásban előadott rad minden Írásbelisége mellett, mert
pert az előadó biró a többi birótársak- a mi lényeges dolog, a pernek, minden
nak szóval, de mégis a perbeli iratok részeiveli előadása az itélő biróság előtt
alapján, adja elö. A szóbeli eljárás te- a felek vagy ügyvédjeik által közvetlehát a közvetlenséggel azaz: hogy a pe- nül szóval történik, tehát végre is az
res felek vagy ügyvédjeik, Írásnak itélet eme szóbeli előadásnak alapján
használata nélkül közvetlenül a bíróság- hozatik.
gal érintkezzenek, és perbeli előadásai138. Az Írásbeli eljárás is lehet
kat az előtt tegyék, szoros kapcsolatban némi szóbeliséggel összekapcsolva, mi
van, annyira, hogy a nélkülszóbeli eljá- miatt az még nem válik szóbeli eljárás lehetetlen.
rássá. Igy például lehetséges, bogy a
137. A szóbeli eljárás lehet tisztán felek kiküldött birói tag és tollnok előtt
szóbeli, vagy vegyes. Az előbbi akkor a keresetet és kifogásokat, szóval előad
volna, ha a pernek megkezdésétől an- ják, és ezeket az illetők jegyzőkönyvbe
nak bevégeztéig, tehát az Ítélettel foglalják; miknek alapján aztán akár az
együtt minden a biróság előtt és által egyes biró, akár pedig a testületi biróa felekkeli folytonos és közvetlen össze- ság, a felvett (tárgyalási) jegyzőkönyv
köttetésben történnék, minden Írásnak szerint történt előadás után, Ítéletet
kirekesztésével Vegyes pedig a szóbeli hoz. Ily eljárás helytelenül neveztetnék
eljárás akkor, ha az némileg Írásbeli- szóbelinek, mert az itélőbiróság nem j u t
séggel van kapcsolatban, mi különféle- a pernek tudomására a felek vagy ügyképen történhetik. Például lehetséges, védjeik által előtte történt közvetlen
bogy a panaszos fél panaszát illetőleg előadás által. Ugy szinte, ha a tanuk
kérelmét a bíróságnál írásban adja elő, közvetlenül valami birói tag által szóminek folytán a kitűzött határnapon a beli előadás folytán hallgattatnak ki,
elek megidéztetvén, a peres ügy köz- ezt szóbeli eljárásnak nem mondhatni;
vetlenül az itélő biróság előtt szóval mert az ily tanúvallomások az itélő bitárgyaltatik; tehát a kérelem, kifogások róság előtt a felvett jegyzökönyvek

szerint szoktak felolvastatni a nélkül, j ogszolgáltatás; mert bizonyára gyors és
hogy az itélőbiróság a tanukat közvet- olcsó jogkiszolgáltatást senki sem fog kílenül látta vagy hallotta volna. Az vánni pontos azaz: igaz jogszolgáltatás
írásbeli eljárásnál a feleknek vagy ta-. nélkül, vagyis senki sem fogja kivánni
nuknak, szakértőknek közvetlen megje- azt, hogy a törvénykezés csak gyors és ollenése az itélőbiróság előtt nem kiván- csó, és ne egyszersmind jogos is legyen.
Sőt inkább fogunk megnyugodni oly
tatik.
139. Az előadottakból kitetszik, törvénykezésben, mely lassú és költhogy a két eljárások egyike a mási- séges bár, de igazságos, mint az ellenkát teljesen ki nem rekeszti, sőt inkább kezőben. Miután tehát azt nem állita czélszerüség megkívánja, miszerint a hatni, -miszerint jól rendezett akár
szóbeli eljárás némileg az Írásbelivel, és szóbeli, akár Írásbeli eljárás mellett
ez azzal kapcsolva legyen. Igy különö- pontosjogkiszolgáltatásZeÁeíe^envolna,
sen az Írásbeli eljárásnál a biróság a sőt inkább az ellenkezőt kell megentanukat, szakértőket, nem elégedvén gedni: következik, hogy a polgári törmeg azoknak Írásbeli nyilatkozataikkal, vénykezés főczélját tekintve mind a
szóbeli nyilatkozataik szerint fogja ki- szóbeli, mind az Írásbeli eljárást elfohallgatni, és vallomásaikat irásba fog- gadhatónak nyilvánítani kell és jogtalalni. A szóbeli eljárásnál
a végre, lannak mondani egyikét sem lehet. S
hogy a felek közti vitás kérdés megál- ennélfogva csupán az eszély (politika)
lapittassék, hogy a lehetséges kifogá- dolga vizsgálni, hogy a két rendbeli
sok és használandó bizonyítékoknak eljárás közül melyik felel meg jobban
előleges ismerete által a szóbeli főtár- a polgári törvénykezés fő és alsóbb
gyalás sikere előmozdittassék, némi rendű czéljának, azaz: melyik eljárás
írásbeli eljárás, czélszerünek mutatko- a kettő közül az, mely által a pontos
zik. Szinte a szóbeli eljárásnál az irást jogkiszolgáltatást gyorsabban és olcsóbalig lehet mellőzni oly esetekben, me- ban lehet kieszközölni ?
lyekben a peres feleknek joguk van
141. A polgári perrendtartásnál főfelebbezéssel élni; mert miután a fe- szabály, azt ugy rendezni, miszerint a
lebbezés, lényegénél fogva annak vizs- peres felek mindazt előadhassák, mi a
gálatára szorítkozik, vájjon az alsóbb pernek lényegét képezi, s annak alapos,
biróság az előtte előhozottak szerint jogos eldöntésére befolyással bir, és mijogosan itélt-e vagy sem: szükséges, szerint a perlekedők meggyőződhessehogy azok, mik a peres ügynek az al- nek egyszersmind arról, hogy mindaz
sóbb biróság előtti eldöntésénél figye- az ítélendő bíróságnak tudomására holembe vétettek, feljegyezve, s igy a zatott. Eme főszabálynak elég tétetik
felsőbb biróság által megbirálhatók le- a szóbeli eljárásnál az által, hogy a pegyenek.
res felek az Ítélendő biróság előtt közvetlenül
adják elő a pernek minden
140. A szó- vagy Írásbeli eljárást
körülményeit.
Hogy pedig e főkeliékilletőleg mindenekelőtt ama kérdés tánek
megfelelőleg
lehessen szóbelileg
madhat: vájjon ez eljárási módok jogoeljárni,
a
bíróságokat
akként kell szersak-e? E kérdésnek megoldásánál irányvezni,
miszerint
az
illető
peres felek a
adó szabályul kell tekinteni a polgári
biróság
előtt
személyesen
megjelentörvényhozásnak czélját, mely mint a
hessenek;
tehát
a
bíróságok
kellő
szám105. pontban előadatott: főleg a pontos
mal
felállítva
és
czélszerüleg
felosztva,
azaz: jogos és aztán a gyors és olcsó

vagy pedig azok egy helyről a másikra
bizonyos meghatározott időben vándorlók legyenek.
142. Ha a biróságok ekként vannak
szervezve, akkor lehetséges leend az is,
hogy a peres fél, ügyének előadása végett ügyvédet használván, ennek működését jelenléte által ellenőrizheti, és magának meggyőződést szerezhet arról,
vájjon az ügyvéd mindent, mi a pernek
kedvező eldöntésére befolyhat, hiven és
kimeritőleg előadott. Ha pedig a biróságok a peres féltől távol esnek, vagy
nern vándorolnak, akkor a perlekedő
fél gyakran akadályozva levén a biróság előtti személyes megjelenésben, magát egészen az ügyvédre bízni kénytelenittetik ; és miután a főtárgyaiásnál
előadottak rendesen feljegyeztetni nem
szoktak, minden ellenőrzés nélkül a
félnek sorsa egyedül az ügyvédnek be
csületességétől, szorgalmától és ügyességétől függ.
143. A szóbeli eljárásnál az ügyvédnek ügyessége vagy ügyetlensége döntőbb befolyással bir, mint az Írásbeli
eljárásnál; mert itten, ha az ügyvéd a
periratban
valami hibát követett el,
minthogy az Írásbeli eljárásnál többszöri nyilatkozatok történnek, van alkalma azt helyre hozni; a szóbeli eljárásnál ellenben, minthogy itt folytonosan
és rögtönözve történnek az előadások,
alig marad ideje az ügyvédnek az ejtett hibát kijavítani. Figyelembe veendő
a szóbeli eljárásnál az ügyvédet illetőleg még az is, hogy a biróság előtti
szóbeli tárgyalásnál az ügynek ügyes
védelmére rendkívüli tulajdonok kívántatnak, mint: kitűnő szónoki tehetség,
sebes könnyű felfogás, éles itélő tehetség, nagy törvénytudomány; mert
csak eme tulajdonságok mellett remélhetni, hogy az ügyvéd az ellenfélnek
előadása folytán a vitás kérdést min
den egyes, néha finom körülményeivel

együtt tisztán felfogni, elemezni, a tett
kifogásokra és ellenvetésekre rögtön
alaposan felelni, és előadását kellő hatással a bíróságra eszközölni képes
leend. Es miután a perlekedő feleknek
ügyvédjei között az emiitett tehetségeket tekintve, nagy különbség lehet jelen :
kitetszik, mily veszélynek van kitéve
az oly félnek ügye, ki nem volt szerencsés ügyének védőjéül oly ügyes ügyvédet nyerni, mint az ellenfélé. A kellő
ügyességgel ellátott ügyvéd fényes
előadása által a birósági tagoknak kedélyére inkább, mint értelmére hatni
igyekezvén, eszközölheti, hogy ellenfelén, ámbár annak ügye jogosabb, diadalmaskodjék egyedül azért, mert annak
ügyvéde, habár egyéb kitűnő tulajdonokkal bir, de nem bir szónoki tehetséggel oly mérvben, mint ő.
144. Az írásbeli eljárásnál, melynél
a főtárgyalás a perlekedő felek vagy
ügyvédjeik kirekesztésével szokott teljesíttetni, rendszerint hiányozni fog a
peres félnél az az iránti megnyugvás,
vájjon a pernek minden lényeges és
döntő körülményei az itélő bíróságnak
tudomására hozatnak-e? Az írásbeli
eljárásnál t. i. a perbeli előadások befejezése után, előadó rendeltetik, tehát
nem a peres fél által választatik, mi a
bizalmatlanságnak lehet egyik oka. A
kirendelt előadó a periratokat tanulmányozván, azokból rendszerint kivonatot
készít, mely szerint aztán az ügyet a
testületi biróság előtt előadja. Ha e kivonat az illető felekkel a biróság előtti
előadást megelőzőleg nem közöltetik, ez
ismét egy ok lehet a felek bizalmatlanságára annál is inkább, mert az előadó
a perlekedő felek közt mintegy megosztva levén, hajlandó lehet az egyik
félnek inkább kedvezni, mint a másiknak. Igen találólag mondja Feuerbach,
ki szintén biró volt, hogy az előadó birónak élete két részre oszlik; egyik az

előadásra készülő, a másik az előadó és a hiányos előadást akadályozván. Ez
itélő. Az előbbi sokkal több időt igé- intézkedés mérsékelheti ugyan a feleknyel, és terhesebb, mint az utóbbi. A nek fentérintett bizalmatlanságukat, de
szóbeli eljárásnál a birónak sok Írásbeli azt végkép megszüntetni alig fogja; nem
teendője elmarad, mert a felek vagy szerezhetvén magának a fél emez intézügyvédjeik szóval adják elő a pert. Az kedésnél sem meggyőződést arról, hogy
Írásbeli előadás nem hat üditőleg a pere alaposan és kimeritőleg előszellemre és kedélyre. „Az Írásos mun- adatni fog.
kának legkisebb része veszi a szelle146. Sikeresebb mód volna a felekmet, a legnagyobb csak a közönséges nek meggyőződést nyújtani az előadásfigyelmet, a gyakorlott ügyfelfogást és nak helyességéről, ha nekik megengeda testi erőket igénybe." Az Írásbeli el- tetnék a perbeli iratokból kivonatot, a
járásnál irni kell a csekély, egyszerű biróság előtti előadásnál az előadó által
ügyben ugy, mint a nagyban és bo- használandót, készíteni, vagy pedig az
nyolodottban, gyakran minden szellemi előadó által készített kivonatot átfoglalkozás nélkül. A kivonat készítése, nézni, és arra netalán szükséges észremi a véleményt megelőzi,csupán Írnoki vételeiket, pótlásaikat megtenni; vagy
munka. A sok irás közben, mi legna- pedig azoknak megengedni, hogy a
gyobb részt többet kiván a testtől, szükséges felvigyázat és ellenörködés
mint a lélektől, a bíróságnak nemes
végett a pernek az itélőbiróság előtti
tudománya és művészete igazi ars um
előadásánál jelen lehessenek akár szebratica és sedulariává, egy ülő s iró
mélyesen, akár ügyvédjeik által. Hogy
mesterséggé válik. Feuerbach id. m. R.
azonban a feleknek ily jelenléte kivánt
244. köv. 1.
eredmény nélkül ne maradjon, meg
145. E bizalmatlanság elhárításá- kellene engedni, miszerint azok az előnak tekintetéből történik, hogy az elő- adásban tapasztalt hiányokra a birósáadó mellé segédelÖadő (Correferens) got azonnal figyelmeztethessék és észreadatik, kinek kötelessége szintén a per- vételeiket előadhassák.
iratokat tanulmányozni, és a biróság
(Folytatása következik.)
előtt aztán a rendes előadást ellenőrizni,

Az orosz büntet ő törvényhozás.
= Valamely ország büntető törvényei a lakosság műveltségének kétségtelen fokmérőjét képezik. Oroszország
a mostani czár trónralépte óta hatalmasan eröködik, hogy az európai culturállamok sorába jusson ; ezen törekvése azonban csak szabad fejlődés utján
fogja czélhoz vezethetni. Pedig ezen szabad fejlődést leginkább a fennálló törvények még folyvást békóban tartják.
Emez állitásunk bebizonyítására elég-

ségesnek tartjuk, ha az orosz büntető
törvénykönyvnek csak néhány szabványaira utalunk.
Néhai Miklós czár nagyon is átlátta,
hogy a Swod Jakónowban (az orosz
törvénygyűjteményben) foglalt büntető
határozatok a kor szellemének többé
meg nem felelnek. Megparancsolta tehát egy uj büntető törvénykönyv szerkesztését, melybe — úgymond az ide
vonatkozó ukázban — „minden a pol-

gári társaság mostani állapota s az mint más országokban? És e kérdésre
Oroszországban létező szokások által igennel kell felelnünk, mert a nép műszükségesekké vált pótlásai a fennálló veltségi foka akkor legalább még sokat
törvényeknek felvétessenek; s melyben bűntettnek bélyegzett, mit egy felviláminden törvényellenes cselekvény szá- gosodott korszak ilyennek többé el
mára egy, tulajdonságának megfelelő s nem ismer. Nem elég jellemző e az
arányos büntetés állapittassék meg, orosz kormányra nézve, hogy a vallás
hogy az Ítélethozatalnál a birói önkény elleni büntettek és a „vallás ótalmára
lehetőleg eltávolittassék, s a vádlott létező intézmények" elleni kihágások
egyedül a törvények közvetlen hatásá- az egész bűnvádi törvényhozás élére
nak vettessék alája". Négy évi munka állitvák, s nemcsak az istenkáromlás s
után a javaslat elkészülvén, ez vélemé- a vallás lealacsonyitása, hanem a hitnyezés végett a minisztérium é3 legfőbb tőli elpártolás, az eretnek- és felekezeállamhatóság elé terjesztetett, azután tesség s az egyházi rendeleteknek megegy, az igazságügyi miniszter, néhány nemtartása is igen-igen súlyos büntetanácsos és főügyészből alakított bi- tésekkel fenyíttetnek? Valóban, ki a
zottmány által és végre a birodalmi büntető törvénykönyvnek csupán ez
tanács teljes ülésében átvizsgáltatott s egyetlen fejezetét (182—263. §§.) átolmegjavíttatott. Majd 1845. évi aug. vasta s annak gyakorlati alkalmazását
15-én Miklós czár az il) formán meg- figyelemmel kisérte, könnyen meggyőállapított büntetőtörvénykönyvet az ződhetik arról, hogy ily határozmányok
igazgató tanácsnak adta át kihirdetés az igazsággal nem férnek össze. Ha
végett, — egyúttal azt határozván, hogy mindjárt, — mit némelyek mentségül
a törvénykönyv az egész birodalom szá hoznak fel, — az c-rthodox hitnek fennmára 1846. évi május l-jével hatályba tartása az orosz császárságra nézve
lépjen. A jóakarat megvolt tehát, szor- nagy horderejű is, ily büntetési fenyegalom és munka szintén elég fordítta- getések, minőket ama fejezet tartalmaz,
tott a fontos czél elérésére; de vájjon egy csak félig szabad fejlődést is lehetcsak megközelítőleg is eléretett-e az, a lenné tesznek. Igy p. a 182. §. követmi szándékban volt; vájjon ama tör- kezőkép szól: ,,A ki szándékosan és
vénykönyv határozmányai csak némi- nyilván valamely egyházban káromlást
kép is összhangzásba hozhatók-e a pol- szól a háromegy Isten, vagy a szent
gári társaság jelen állapotával s átalá- Istenanya és örökszüz Mária, urunk és
ban az igazság követelményeivel: ez megváltónk Jézus Krisztus szent keoly kérdés, melynek megoldása iránt resztje, a testetlen égi hatalmak vagy
kiki azonnal tisztában lesz.
az Úr szentjei és azoknak képei irányában, az a főbenjáró második osztályú
Mindenekelőtt feltűnő ezen büntető
büntetés harmadik foka alá esik. Ha
törvénykönyvnek roppant terjedelme,
ezen bűntett a templomon kivül, nyilmely nem kevesebbet, mint 2224. §-t
vános helyen vagy emberek sokasága
tartalmaz, mig például az ausztriai
előtt követtetik el, akkor a bűnöst a főbüntető törvénykönyv 532, a Code pénal
benjáró második osztályú büntetés ha484, a szász büntető tkönyv 375, sőt a
todik foka éri."
porosz büntető codex épen csak 349
szakaszból áll. Azt fogja kiki önkényEzeknek megértésére meg kell jetelenül kérdezni: hát Oroszországban gyezni, miszerint az orosz büntetőjog a
még más büntettek is követtetnek-e el, főbenjáró és fenyitö (peinlich u. correc-

tionell) büntetéseket osztályokra, t. i. a gorral szabattak büntetések a hittöli
főbenjárókat 4, afenyitöket V osztályra, elpártolás, az eretnekség és felekezetesaz osztályokat pedig, a halálbüntetés ségre. Ezek oly szabványok, melyek
kivételével, — tekintettel a testi bün- már rég túlélték önmagukat, melyeketa
tetésektől ment személyekre, több vagy szent zsinat sem volna képes még tokevesebb fokra osztja, ugy hogy össze- vább fenntartani, ha mindjárt még több
sen 37, mondd liarminczhét büntetési hatalommal rendelkeznék, mint menyfok létezik. E szerint a főbenjáró má- nyivel amúgy is bir; szabványok, mesodik osztályú büntetés harmadik foka lyek ép ugy elavultak, mint a Miklós
a testi büntetés alul mentek számára ab- czár által oly annyira gyűlölt zsidókra
ban áll, hogy Szibériába deportáltatnak, kimért sokféle büntető határozatok.
12—15 évi kényszermunkára a bányák- Miklós büntető törvénykönyvének 217.
ban s ottani életfogytig való letelepe §-sában következőkép intézkedett: ,,Ha
désre, a 6 dik fok szintén deportálásban valamely magánjószág tulajdonosa vagy
Szibériába, 6 — 8 évi kényszermunkára haszonbérlője, vagy valamely koronái
az ottani gyárakban és ugyanott élet- jószág ideiglenes haszonélvezője zsidót
fogytiglani letelepedésre; a testi bünte- egy a zsidóeretnekséggel beszennyetés alul ki nem vett személyek azonfelül zett (!) helyen, a hol ki van utasítva,
megbélyegeztetnek, és az első esetben megvendégel, arra elsőizben 50, másod80—90, a másodikban 40 —50 korbács ízben 100 rubelnyi büntetés szabatik,ütéssel a hóhér által nyilvánosan meg- harmadizben pedig a vétkes tulajdonosverettetnek. J a j tehát annak, ki az nak magánjószága gondnoki kezelés alá
orthodox egyház valamely tanáról sza- helyeztetik, a koronái jószág haszonbadelvűén nyilatkozik! Sőt a ki csak élvezőjétől a jószág elvétetik, és a habarátjai előtt fejezi ki eltérő vélemé- szonbérlő szintén a jószág kezelésétől
nyét, még mindig koczkáztatja Szibé- elmozdittatik s a fővárosi, valamint az
riába való deportáltatását, mert a bün- iilető kormánykerületi nyilvános hírtető tkönyv minden azon káromlást is lapokban arra alkalmatlannak nyilváfenyegeti deportatióval, mely más sze- nittatik." Habár talán akkoron még az
mélyek jelenlétében sem nyilván, sem egyik vagy a másik ily büntető hatánem emberek sokasága előtt követtetett rozatot igazolni kisérlé meg, melyik
el oly czélzatból, hogy a hit gyengit- orosz, ha mindjárt még oly igazhitű
tessék vagy botrány (?) okoztassék." volna is, fogná azt még mai napon véDe a 188. §. még tovább megy, azt ha- delmezni? A kor hatalmasan előrehalatározván, hogy „ki vallástalan beszéde- dott, s mindenekelőtt hit dolgában tüket mond (pedig mennyit kell a fen- relmet követel; ezzel kell a büntető
nebbiek szerint az orosz büntető birónak tkönyv határozmányait összhangzásba
ilyenekül tartani!), nem oly czélból, hozni. Azonban igy áll Oroszországban
hogy botrányt okozzon, vagy hogy a a dolog nemcsak a „vallás elleni bünvallás irányában megvetést tanusitson, tettek", hanem sok egyébbel is.
hanem butaság, tudatlanságból, vagy
Nézzük még a „császár szentséges
részeg állapotban, három héttől három
személye és a császári ház tagjai" elleni
hónapiglani fogságra Ítéltetik.
bűntetteket. Bármint kívánja is talán
Ez fér talán össze a nép magasabb az orosz politika, hogy a császár és a
műveltségével és haladási törekvései- császári ház magát szent- és sérthetvel? Soha! Nem kevésbbé drákói szi- lenséggel felruházza, hogy ennélfogva

minden a császár, neje, trónutódja vagy tokat bir s azokat nem terjeszti ugyan,
a császári ház egyéb tagjai élete ellen de magát aziránt, hogy az illető hatóirányzott merénylet halálbüntetést von- ság engedelmével birja, igazolni nem
jon maga után, és hogy minden kísér- képes, hét naptól 3 hónapig terjedhető
let, mely a császár letételét, személyes fogságra ítéltetik, s aztán még a körülszabadságátóli megfosztását, felségi jo- ményekhez képest 1—3 évig rendőri
gainak korlátolását czélozza, vagy mely- felügyelet alá helyeztetik.
lyel személye ellen erőszakoskodás köDe ezzel a büntetések sora még kovettetik el, halállal büntettessék"; hogy ránsincs befejezve, még következő haazonban ugyanazon büntetéssel „min- tározmányok létezvén: ,,Ki a császár
den a császár becsülete ellen irányzott ellen, habár annak távollétében, becsübűnös merénylet", tehát oly határo- letsértő szavakat kiejteni merészel, vagy
zatlan, oly ruganyos fogalmu bűntett a valamely hivatali helyiségben vagy
is sujtatik : az ép oly kevéssé igazolható, nyilvános helyen felállított szobrokat
mint azon intézkedés, mely szerint azok vagy képes ábrázolatokat szándékosan
is büntetéssel fenyegettetnek, kik ily megsérti, eltorzítja vagy elpusztitj a, az,
(becsületsértési) merényletről tudnak mint felségsértő, a másodosztályú fős azt fel nem adják. Ezen személyeket benjáró büntetés hatodik fokára itéltei..iM.ü..i-1/..Ui/i
j- 1 . „
is éri a halálbüntetés. Hát még a, fel x:i_
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ségsértési bűntett! Ezen bűntett minden tettes 6—8 évi kényszermunkára Szimonarchikus államban súlyosabban to- bériába deportáltatik s aztán ugyanott
roltatik meg, mint más büntettek, mert élte fogytáig letelepittetik; a testi bünazt a monarchia alapelve és az államfő tetés alul ki nem vett pedig azonkívül
iránti tisztelet hozza magával; de az megbélyegeztetik s a hóhér által 40 —
orosz büntető tkönyv e tekintetben rit- 50 ütéssel korbácsoltatik. Sőt ki ily
kítja párját. A 267. §. ugyanis szó sze- merész szavakra vagy cselekményekre,
rint igy hangzik: „A ki kézirati vagy habár részeg állapotban, meggondolás
nyomtatott fogalmazványokat vagy áb- nélkül vetemedik, 6 hónaptól 1 évig a
rázolatokat készit és terjeszt azon czél- fenyitőházba kerül." Végre az, ki ily
ból, hogy a legfőbb államhatalmat, a cselekvények vagy szavak tanuja levén,
császár személyét, vagy annak kormá- azokat sem nem gátolja, sem a legkönyát megvetendővé tegye, az, mint fel- zelebbi hatóságnak fel nem jelenti, háségsértő, a másodosztályú főbenjáró rom héttől három hónapig bezáratik.
büntetés negyedik fokába esik", azaz Ugyanazon büntetések méretnek ki a
10—12 évi vármunkára Szibériába de- császár, neje, trónutódja vagy családportáltatik s aztán élte fogytáig ugyan- jának egyéb tagja ellen elkövetett úgyott letelepittetik; a ki testi büntetés nevezett felségsértésre. Azonban az ily
alul felmentve nincs, azonfelül megbé- büntető határozmányok önmagukat
lyegeztetik s a hóhér által 60 —70 kor- megítélik, s tapasztalás szerint legkebácsütéssel illettetik. Ugyanezen bün- vésbbé alkalmasak arra, hogy a nép
tetés alá esnek azok, kik ily iratok szeretetét és ragaszkodását, melyet a
vagy ábrázolatok készítése- és terjesz- császári ház oly nagyra tesz, öregbítse.
tésénél közreműködnek. Ki ilyetén iraA büntető törvénykönyvnek a zentokatvagy ábrázolatokat készit, de nem dülés és lázadásra vonatkozó határozterjeszt, az 2 — 14 évi várfogságra Ítél- mányai mai napon már azok által sem
tetik. A ki ily iratokat vagy ábrázola- védetnek többé, kik a megállapodásnak

legnagyobb szószólói s minden szellemi elismerik, elég furcsáknak látszanak.
haladásnak legnagyobb ellenségei. S Szintúgy a „haza jogositlan elhagyására"
valóban, ha az ilyféle határozmányok kiszabott büntetések eléggé jellemzik
inditó okát fürkészszük, nem lehet az Miklós czár korát, ki tudvalevőleg a
más, mint a szellemi felszabadulástóli szabad költözködhetésnek épenséggel
félelem. Vagy talán más indok sugallta nem volt barátja. „Ki a hazát elhagyja
azon határozmányok hozatalát, minők s a kormány engedelme nélkül idegen
a következők: „Ki azon czélzatból, szolgálatba lép vagy magát idegen állam
hogy a legfőbb államhatalom ellen zen- alattvalójaként felvéteti, alattvalói ködülést vagy lázadást tárnaszszon, lázitó telessége és esküjének ezen megszegéfelhívásokat, értekezéseket vagy ábrá- seért minden állampolgári jogaitól megzolatokat készit és kéziratilag vagy fosztatik, s ha önhatalmilag Oroszhonba
nyomtatványilag terjeszt, az 8 —10 évi visszatérne, letelepedés végett Szibévármunkára Szibériába deportáltatik s riába kiutasittatik" (354. §.). „Ki a hazát
ott éltefogytaig letelepittetik." Ugyan- elhagyja s a kormány meghagyására
ezen büntetés éri azt, ki ily iratokat vissza nem tér, ezen engedetlenségeért
vagy ábrázolatokat, anélkül hogy maga szintén minden polgári jogainak elvesztésére s a birodalombóli örökös számkészítette volna, gonosz szándékból tokivetésre Ítéltetik, hacsak a biróság:
vább terjeszt, vagy ezen bűntett elkö.
. .
®
vetésére bármi más módon közreműköáltal neki engedett határidőig b:3 nem
dik, valamint azt is, ki ugyanezen bűnös bizonyíthatja, hogy kimaradását tőle
szándékkal nyilvános beszédeket tart. nem függő körülmények okozták. Addig
De az is, ki nem világosan szólit fel is hiányoltnak tekiotetvén, vagyona
zendülésre, hanem csak az államhata- gondnokság alá helyeztetik." (355. §.)
lom jogait vitatja s kétségbe vonja, vagy Hasonló sorsban részesül, ki a kormány
a fennálló kormányformát vagy trónörö- különös engedelme nélkül a megbatákösödési rendet megtámadni törekszik, rozott időn tul elmarad. S végre, „ki
nem menekül a Szibériába való depor- valamely orosz alattvalót kivándorlásra
táltatástól, Hasonló büntetés sújtja az rábir, az az első osztályú fenyitö bünily iratok gonosz szándékú terjesztőjét tetés ötödik fokára ítéltetik", azaz a
s mindenkit, a ki e bűntettre tudva testi fenyítékektől ment minden külöközreműködik. Ezen büntető határoz- nös polgárjogaitól megfosztatván, a
mányok irányadók valának a titkos tomski vagy tobolski kormánykerütársulatok és tiltott gyülekezések ellen letbe száműzetik, a testi fenyíték alul
kibocsátott rendeleteknél, s a 350. §. a ki nem vett szintén elveszti minden kükémkedést valóságos rendszerré látszik lönös polgárjogait s rendőrileg 50 —60
fejleszteni: „Kivalamely, a kormánytól seprüütéssel illettetik, aztán 1 — 2 évre
meg nem engedett társulat létezéséről valamely fegyenczcsoportba soroztatik,
t u d s azt fel nem jelenti, a körülmé- s végre 1—2 évre rendőri felügyelet
nyekhez képest 3—7 napig tartó fog- alá helyeztetik. Vájjon ez e a helyes
ságra ítéltetik; az, hogy az egylet tu- eszköz Oroszország gyér népességének
lajdonságát és czélját kellőkép nem gyarapítására? Aligha. Igy áll tehát a
ismerte, mentségül nem szolgálhatván." dolog az orosz bűnvádi törvényhozásIly határozmányok a haladottabb sal, s ebből kiki átláthatja, mily szükeurópai államokéihoz képest, kik a gyü- ségesek Oroszországban mindenekelőtt
lekezési és egyesületi jog jótéteményét e téren életbeléptetendő reformok.

Poroszország statistikai vázlata.
(Folytatás.)

Szellemi műveltség^. Poroszországot a 1852-ben 35-, 1865-ben 26-ra (9 evangelika,
szellemi műveltség tekintetében az euró- 15 katholika és 2 közös)*). Az első reál-iskola
pai államok sorában előkelő hely illet. Az Poroszországban (egyszersmind átalán, a
elemi ismeretek, kivált a német lakosságú legelső) 1747-ben alapíttatott Berlinben;
tartományokban majdnem kivétel nélkül el azóta a reál és felsőbb polgár-iskolák száma
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vannak terjedve. A műveltség fejlesztése és 1865-isrO 90-re emelkedett; ezek között
m
terjesztésére számos tanintézet, u. m. népis- elsőrangú reál-iskola, melyek akadémiai t a kolák, közép ésfőtanodák léteznek, valamint nulmányokra képesítő vizsgák tartására
szabad intézetek, t. i. akadémiák, tudomá- jogositvák, 9 másodrangú reál-iskola, menyos magánegyletek és gyűjtemények. A lyek e joggal nem birnak, és 24 felsőbb polgári
nép- vagy elemi iskolák részint nyilvános, ré- iskola. A technikai össziskolákhoz tartoznak
szint magánintézetek, és közvetlenül iskolai még a hivatalos tabellákban, mint szorosabb
elöljárók vagy iskolai bizottságok (Sehul- értelmű középiskolák felsorolt tanintézetek,
vorstánde oder Schuldeputationen) alatt melyekben az elemi ismeretek alapján egy a
állnak, mig a további felügyeletet minden középpolgári rend számára elégséges iskojárásban a tartományi tanácsosok (Land- laképzettség eléretik. Ezek nyilvános vagy
ráthe) és egyházi iskolafelügyelők (superin- magánintézetek, és fi- vagy leánytanodák.
tendensek, dékánok vagy főpapok) gyako- Ide tartoznak a mesteremberek további kirolják, az iskolaügy legfőbb igazgatása képzésére rendelt vagyis vasárnapi
iskolák,
minden kormánykerületben a kormányra melyek részint a községek által minden mesvan bizva. A népiskolai tanitók és tanító- terlegények számára különbség nélkül, részint
nők kiképzésére szolgálnak az
iskolatanitói az egyes czéhektől illető legényeik számára
seminariumok, melyek száma 1865-ben 58-ra fenntartatnak. Ilyen iskola 1854-ben 300 száment (40evangelikai ; 17 katholikus és 1 kö- mittatott, melyek közül legtöbb a városokra,
zös seminarium), t. i. Poroszországban 8. mint az ipar főtelepjeire, esett. A külön isPosenben 6, Sléziában 9, Pommerániában 6, kolákhoz, melyek az elemi ismeretek alapján
Brandenburgban 7, Szászországban 9, W e s t - működnek, számittatnak a hivalos tabellákpháliában 6, a Rajnamellékben 7. A közép- ban, mint tartományi ipar-, művész-, földmitanodák vagy össztanodák (Gesammtschu- velési-, hajós- és kereskedelmi tanodák neve
len), vagy külön tanodák (Specialschulen). alatt előforduló intézetek. Ezek közt volt
Az össztanodák ismét az azokban tanított 1865-ben 27 tartományi ipartanoda, melyek
ismeretek szerint oszlanak tudományos isko- előiskolákat képeznek az 1850. évben szerlákra vagyis gymnasiumokra és reáliskolákra vezett berlini technikai ipartanintézetre, 3
(középtanodák szorosabb értelemben és reál- szövő, 7 fonó, 20 földmivelési, 3 alsóbb mevagy felsőbb polgári iskolák). A gymnasiumok zőgazdasági, 3 rétmivelési, 9 lentermesztő,
felügyelésök, vezetésök és felülvizsgálta- 5 lenkészitő, 3 kertész-, 3 országos fatetásukra nézve a tartományi iskolabizott- nyésztési, 1 gyümölcstenyésztési, 1 méhészmányok alatt állanak. Ezek mellett léteznek s 1 juhásziskola. Alsóbb bányásziskolák sok
u. n. pro gymnasiumok,
melyek eredeti ren- bányahelyen találtatnak. Kereskedelmi tadeltetésüknél fogva előkészítő iskolák vol noda 1858-ban 14 számíttatott, hajóselőkétak a gymnasiumokra, most azonban, mint szitő iskola 3, hajós-tanoda 7**). A fötanohogy az utóbbiaknak alsóbb osztályaikban
*) Poroszországban már minden 397 lakóra,
amúgy is előkészítő iskoláik vannak, a gym
nasiumoktól csak a z á l t a l különböznek, hogy ellenben Ausztriában csak minden 587 lélekre jő
egy gymnasista (1. Kőnek, Ausztr. bir. stat. 456.,
nekik a felsőbb osztályok hiányzanak. A gym 459.1 )
nasiumok száma 1852-ben 120, 1865-ben
**) 1860-ban következő volt az elemi-és középintézet tanitó
tanuló
155-re ment (köztük 109 evangelikai, 40 iskolák létszáma:
elemi i s k o l a . . . 25,156 29,533 2.773,413
katholikus, és 6 közös), a progymnasiumoké
középiskola . . .

560

1,857

101,469

dák vagy a tudományos, vagy a technikai
kiképzésre rendelvék. Az első nembeliek az
egyetemek; jelenleg 6 számíttatik: Grreifswald, Halle, Boroszló, Königsberg, Berlin
és Bonn városokban. Ezeken kivül van még
egy nem teljes egyetem Münsterben 2 karral, t. i. katholikus-theologiai és bölcsészetivel; továbbá 2 bölcsészeti-theologiai akadémiai katholikusok számára Paderborn és
Braunsberg városokban. Az összes porosz
egyetemek az 1859/6(). évi téli szakban 5490
tanulót és 533 tanárt számítottak*). Részint
az egyetemekkel egybekötve, részint önállóan 17 szülésznői tanoda van. Külön gyógyszerészeti tanoda 5 létezik (Höxter, Bonn,
Boroszló, Halle és Berlin). Állatorvosok a
királyi állatorvosi tanodában Berlinben képeztetnek ki. Az egyetemekkel összeköttetésben állanak külön seminariumok a
theologiai, gymnasiumi, jog-, bölcsészet és
orvostanárok kiképzésére. A katholikus
theologusok számára a boroszlói és bonni
seminariumokon kivül még 9 püspöki kispapi és papi seminariurn létezik Boroszló,
Gnesen, Posen, Braunsberg, P e l p l i n , Müns t e r , P a d e r b o r n , Köln és Trier váro-

sokban; ezeken fölül van Gaesdonkban
(Westpháliában) egy katholikus papi-ház,
Wittenbergában egy evangelikus lelkész seminariurn és Berlinben egy evangelikai
székesegyházi jelöltek háza (Domkandidatenalumnat). A herrnhuterek Grnadenfeldben
birnak saját theologiai seminariummal. A
technikai főiskolákhoz tartozik mindenek előtt
az 1820-ban alapitott és 1860-ban újjászervezett királyi technikai iparintézet Berlinben, mely egy átalános technikai osztályra,
egy másikra az egyes technikai szakok
számára, névszerint géptan, vegytan és hutászat, valamint tengeri hajók építészete
számára oszlik. Külön rendeltetése van az
1849-ben felállított berlini királyi építészeti
akadémiának. E g y távirdai iskola 1859.
évi január 1-én léptettetett életbe szintén
Berlinben. Felsőbb gazdasági iskolák vannak Proskauban (Sléziában), Poppelsdorfban
(a Rajnamellékben), Waldauban (Poroszországban) és Bldenában (Pommerániában).
Felsőbb bányásziskolák a berlini királyi bányászakadémia s a bonni és hallei bányásziskolák. Felsőbb katonai intézetek az 1859ben eszközlött átalakitásek folytán a berlini
katonai akadémia, ugyanott az egyesitett
tüzérségi és mérnöki iskola, 3 hadi iskola
intézet tanító
tanuló
reáliskola . . .
123
829
24,904
(Kriegsschule) Potsdam, E r f u r t és Neisse váprogymnasium . .
33
153
3,247
rosokban, és 3 altiszti iskola. Ezeken kivül
gymnasium . . .
144
1,563
43,305
vannak még kadétintézetek, melyek azonban
tanitó-ke'pezde . .
58
?
3,405
E számokban csak a rendes tanítók és tanítónők csak utolsó fokozataikban birnak főiskolák
vannak felvéve, az intézetek számából kihagyattuk jellegével, és egy tengeri kadétintézet B e r a magánintézetek, valamint a tartományi-, művész
linben. A katonai tanodákhoz számitandók
ipar- és földmivelési iskolák. Az elemi iskolákbeli
még a tanzászlóalj (Lehrbataillon), melynek
tanulók közül volt 1,403,170 fi- és 1,370,243 leánygyermek. 1864 végén volt 21,763 nyilvános elemi czélja egyformaságot és tökélyt eszközölni
iskola, 36,783 osztálylyal, 33,617 tanítóval és 1755 a katonai gyakorlat minden részeiben, a
tanítónővel. Iskolaköteles gyermek 3,090,294 szá- központi testgyakorló-intézet testgyakorlási
míttatott, kik közül 2,875,836 a nyilvános, 84,021 tanítók kiképzésére, a schwedti katonai lomagániskolákat látogatván, valólag tehát 2,959,857
gyermek iskolába j á r t s csak 130,437 nem járt. varda, az orvos sebészi Frigyes-Vilmos-féle
(Ausztriában 3-9 millió tanköteles gyermek van, de intézet, az orvos-sebészi katonai akadémia
csak 2.7 millió látogatja az iskolát!). Vallásra nézve Berlinben és ugyanott a katonai gyógya nyilvános elemi iskolákat látogatott ifjúság közül kovács-növendék-intézet. — Tulajdonképi
1,775,888 evangélikai 1,063,805 katholikus, 30,053
a kisdedóvodák (1858-ban
zsidó és 6090 egyéb vallású volt. — A tanítói sze- nevelőintézetek
mélyzet összes fizetése összesen 7,449,224 tallérra 403), árvaházak, mentőházak, elparlagult
r ú g o t t (városokban a tanítók átlagos fizetése 281, gyermekek számára, siket-némák- (26) éa
faluhelyen 181 tallért t e t t ) . Ezen összeg 2,320,968 vakok-intézete (10). Szabad
képzömtézetek
tallér iskolapénzek, 4,799,958 tallér községi adako- a berlini tudományos akadémia, ugyanott a
zások és alapítványok és csak 328,298 tallér állami
pótlékok által fedeztetik. Az épületekre t e t t költsé- míivészakadémia, melylyel egy átalános rajz-,
gekkel együtt az évi összeg 9,902,696 tallért tesz, művész- és gyártanoda, valamint egy zenémiből 438,928, tallér az állam pénztáraiból fedeztetik. szeti osztály áll összeköttetésben, smely alá
*) Az 1865/6-ki év téli szakában bejegyezve volt a boroszlói, danczkai, erfurti, magdeburgi és
tanulók száma iránt 1. a „Jogtudományi Közlöny" königsbergi művészeti és építészeti iskolák
7. számát. 112. lapon.

is tartoznak, továbbá a königsbergi és düsseldorfi királyi müvészakademiák, s az erfurti közhasznú tudományos akadémia. A
könyvtárak közül a berlini királyi államkönyvtár (600,000 kötetével és 10,000 kéziratával) a legnevezetesebb, s közvetlenül
utána sorakoznak az egyetemi könyvtárak.
Minden nagyobb városokban vannak városi
és tanácsi könyvtárak. A muzeumok között
a berlini királyi muzeumok első helyen állanak, t. i. a képtár, a szobrászati csarnok, a
régiségtár, a miniaturgyüjtemény, a müvészkamra, a néprajzi gyűjtemény, az északi régiségek gyűjteménye, az egyiptomi muzeum
s a gipszmásolatok gyűjteménye. Füvészkertek léteznek az egyetemek mellett, Neuschöneberg és Düsseldorfban; állatkertek
Berlin és Kölnben; csillagdák Berlin, Stettin, Danczka, Düsseldorf, Halberstadtban és
4 egyetemnél.

Valósággal 286 végeztetett ki. — 1855-től
1857-ig ismét 158 Ítéltetett halálra, de csak
78 végeztetett k i ; 1 8 5 8 - 1 8 6 0 . pedig 101
lett halálra ítélve s csak 11 valósággal kivégezve*). — A nyomozások száma volt öszszesen:
bűntett
miatt
vétség
kihágás
erdőrontás

1859-ben

1860-ban

18Gl-ben

10,116
110,069
203,384
472,266

10,851
115,719
186,425
464,437

11,512
113,277
174,151
436 564

Ugyanezen három évben:
1859-ben
1860-ban
1861-ben

vádoltatott elitéltetett vádoltatott elitéltetett
bűntett miatt
vétség miatt
11,784
10,551
120,128
101,541
12,854
10,974
122,517
108,133
13,679
11,731
122,959
103,346

Az 1854—1859-ki 6 évi időköz alatt
jött egy-egy elitélt következő lélekszámra:

Sléziában. . .1759 léi.
Poroszországban 1876 „
A bűnvádi statistika. 1818—1854-ig Posenban . . . 2121 „
vagyis 37 év alatt Összesen 988 halálitélet Brandenburgban 2521 „

Szászországban
Pommerániában.
Westpháliában .
Rajnamellékben.

3380 léi.
3487 „
4041 „
4294 „

hozatott, tehát átlag évenkint 26 M 9 ; legkeVallás szerint jött egy-egy vádlott követvesebb 1841-ben, t. i. 14, legtöbb Í851-ben, kező lélekszámra, az
t. i. 60. Ama 988 közül hozatott:
katholiku- dissidensek- zsidókgyilkosság
miatt
emberölés
„
rablógyilkosság „
gyermekölés
„
gyújtogatás
„
rablás
„
pénzhamisítás
„
felségsértés és
felségárulás
„
párbaj
„

. . 404 vagyis 40.89 %
. . 137
„
13.87 „
. . 130
„
13.ie „
. . 124
„
12.55 „
. . 96
„
9.7» „
. . 52
„
ö.üb „
. . 32
„
3 s* „
. .
. .

12
1

„
„

l.si „
O.io „

összesen: 988 vagyis 100

%

1855-ben
1856-ban
1857-ben
1858-ban
1859-ben

soknál
2183
2058
2878
3465
3521

soknál
1949
1828
2752
3430
3268

nél
2710
1551
3879
2586
5132

nál
2700
2692
2230
2891
2956

*) Magyarországban átlag minden évben 50
egyén múlik ki hóhér kéz alatt!
(Folytatása következik.) ]

Tárgyalási terem.
24. Ha több váltóelfogadó
közül vala- kat a kereseti 830 ft. váltó tőkében és j á r u melyik az általuk egyetemlegesen
elfogadott lékaiban elmarasztatni.
váltó lejárta előtt csőd alá esik, a váltó azért
A keresetlevélre kitűzött tárgyalásra
a többi elfogadó irányában lejártnak nem te- alperesek meg nem jelentek.
kintethetik.
A pesti e. b. váltótszék 1866-ik évi aug.
6- án 45146. sz. a. hozott végzése által mindTényállás.
amellett felperest keresetével
elutasította.
Sz. S. felperes 1866. 38,348. sz. a. G. D .
Mert.
és T. P . elfogadók ellen beadott keresetlevelében előterjesztette, miszerint az egyik
Az A. alatti váltó csak 1866. évi julius
elfogadó K. J . csőd alá jutván a még le nem 24-én, t e h á t a keresetlevél beadása után
j á r t váltó is lejártnak tekintendő lévén, j á r t le, a B . alatti pedig csak f. évi október
kérte panaszlottakat, mint szintén elfogadó- 25-én fog lejárni. Ezen váltók tehát idő

előtt lettek beperelve, s alperesekre nézve
nem jártak le az által, hogy az első helyen nevezett elfogadó K . J . csőd alá került, — a m. kir. curiának, 1863-ik évi márczius 26-án 272. sz. alatt kelt köriratának 1.
pontja szerint csak az előzőknek nyilván meg
a készfizetés iránti viszkereset azon esetben,
ha az elfogadó a váltó lejárta előtt csőd alá
került, mely eset a jelentől lényegesen különbözik, mert a beperlett váltókat nem egy,

hanem hárman fogadták el, s azok közül
csak a be nem perlett K. J . került csőd alá,
ki ellen a beperelt alperesek viszkeresettel
ugy sem élhetnek.
A kir. váltófeltszék a pesti e.b. váltsznek
fennebbi végzését az 1866. október 2-án 4301.
sz. a. hozott határozatánál fogva az abban
felhozott okok alapján
helybenhagyta.
Közli Szeniczey
Gusztáv,
váltófeltszéki biró.

J o g i r o dalorru
Az űj porosz bányatörvény.
(Dr. Dühring után.)

(B—y). A porosz tartományok számára
1865. évi junius 24-én kihirdetett s ugyanazon évi oktober l - j é n életbeléptetett általános bányatörvény tulajdonképen nem
egyéb, mint az összes porosz bányajog codificatiója. Már ezen egy körülmény, ha elkintünk is az u j törvényhozási cselekvény
anyagi különbségeitől, igen nevezetes haladásnak volna tekintendő. H o g y azonban a
bányajog ezen uj összefoglalás által nyert
egységi jellegének előnyeit kellőleg méltányolhasssuk, szükséges a porosz bányajogi
viszonyok azelőtti összekuszált állapotjára
visszamennünk.
A porosz bányajog ugy, mint maga a
porosz állam igen sokszerü alkatelemekből
keletkezett. N a g y Fridrik alatt, mint könynyen magyarázható, az első határozott lépések tétettek némi egyöntetűség elérésére,
mely azonban csupán némely rendeletek
külső összhangzásában állott, melyek alakj u k r a nézve még mindig csak egyes tartományoknak voltak sajátjai. Az általános
Landrecht később létrejött bányajogi szakasza (a I I . r. 16.czimej codificatio voltugyan,
de olyan, mely nem csak szorosan a már létező anyaghoz simult, hanem azon felül alkalmazásán belől is csupán segédjogi érvénynyel birt. Az állam azon részeiben, hol
az általános Landrecht és annak bányajogi
szakasza alkalmaztattak, első helyen a tartományi jogok és egyéb particularis határozmányok döntöttek. És csak akkor, midőn
valamely eset ezen szorosabb rendszerekből
eldönthető nem vala, kellett txLandrecht &k\])-

elveihez folyamodni. Hogy az ilyen segédjog bizonyos körülmények közt minő szerepet játszik, eléggé bizonyítja azon tény,
hogy a X V I I I . században néha utólsó segédjog gyanánt az észjogot is alkalmazták.
A z u j bányatörvény ellenben nem olyan codificatio, mely csak particuláris jogrendszer e k hézagainak pótlására volna rendelve,
hanem ezentúl első sorban döntő jogforrás.
De emlékezzünk meg a többi viszontagságokról, melyeken Némethon és a porosz
állam az általános Landrecht kibocsátása óta
keresztülment. A német birodalom formaszerinti felbomlása, német tartományrészek
elfoglalása s ennek folytán részben idegen
jogrendszerek behozatala, melyek közt a
franczia bányajog is volt, nem különben a
porosz állam későbbi újjászervezése s az
idegen jogoknak némely vidékekeni éptartása — mind ezen előzmények a poroszhatárokon belől egymás mellett fennálló bányajogoknak igen sokféle alakulásához vezettek.
E tekintetben névszerint három alkatrészt
kell megKŰlönböztetni: először a régi államnak hagyományait, tehát az abban érvényben állott tartományi jogokat s a segéd forrásul szolgáló általánosLandrecht-et, azután
azon egyes határozmányokat, melyek az
úgynevezett közös német bányajoggal összefüggtek, végre a Rajna balparti franczia törvényeket. Az innét már magából eredő sokféleség még inkább felfokoztatott az által,
hogy a kérdésben forgó polgárjog vidékei nem
találkoztak mindig össze a megfelelő bányajogéival. Voltak ugyanis oly geographiai
kerületek, hol a franczia bányajogot német
polgárjoggal, vagy megforditva a német bányajogot franczia polgárjoggal kellett össze-

egyeztetni. Ha meggondoljuk továbbá, hogy
az úgynevezett közös német bányajog nem
egyéb, mint formaszerinti érvény nélküli s
csupán lényegileg helybeli és részszerü, habár egyformán kiképzett szokásoknak tudományos közönségesitése, hogy tehát az e
tekintetben a német egyetemeken még a mai
napon tanított közös német magánjog jellegével bir, ugy könnyen beláthatni, miszerint
az érvényben álló jogoknak amaz összessége
igen veszélyes jogbizonytalanságot eredményezett.
1824 óta megkezdődött Poroszországban
az úgynevezett törvény-átvizsgálás, melynek a törvényhozás minden részeire kell
vala kiterjednie. A következő évtizedekben
hat általános porosz bányatörvényjavaslat
jött létre (úgymint 1829, 1833, 1836, 1841,
1846 és 1848. években)! azonban mindezek
egytől egyig hajótörést szenvedtek. Minthogy az uj codificatio elvei iránt az abban
érdeklettekkel határozott megegyezés nem
sikerült, sőt az érdekelt közönségnél egyátalában nem képződött még egy arra múlhatatlanul szükséges közös jognézet, azért
egyelőre nem lehetett mást tenni, mint a
legnagyobb anyagi szükségen a novelláris
tö vény hozás utján segiteni. A reformtörekvések főleg két pont felé valának irányozva,
t. i. a viszonyoknak meg nem felelő nyomasztó adónak eltávolítására, s a bányaiparnak, a fölösleges vagy épen káros mértékbeni közvetlen állami befolyás alóli felszabadítására.
Azon novellák közül, melyek a porosz
bányajogot tovább képezték és átalakították, e helyütt csak az 1862 évi oktober 20káról kelt törvényt akarjuk fölemlíteni,
mely a mindkét rajnaparti bányászatot 1863.
évi j a n u á r l-jétől fogva egyenlő megadóztatás alá vetette s a vásérczbányászatot

minden adó alól felmentette. A rá következő években azon j a v a s l a t tétetett közzé s
vétetett bírálat és tanácskozás alá, mely
csekély módosításokkal 1865. évben törvény
erejére emeltetett. Tekintve az érintett novellatörvényhozást, mely az uj törvényben
csak egységes szerkezetet tapasztalt, az
anyagi újítás aránylag nem oly nagy, mint a
milyen azon előmunkálatok nélkül lett volna.
A legtöbb codificatio közönséges vezéreszméje, hogy t. i. a valóságos jogviszonyok
tényleges fennállásukban lényegileg érintetlenül hagyassanak, az uj törvénynél is j ö t t
alkalmazásba. De mielőtt még az u j törvényhozás anyagi oldalára átmennénk, egy
a jövőre nézve igen fontos formai sajátságát
kell kiemelnünk. A porosz törvényhozást
már más törvényhozások előzték volt m e g ;
igy Ausztria 1854-ben, Szászkirályság 1851
és Szász nagyfejedelemség 1856. évben
létesítettek igen jeles bányajogi codexeket.
Mindezen újjáalakulások azonban oly annyira
távoztak el a fent érintett tudományos abstractiótól, t. i. a közös német bányajogtól,
hogy azóta egy német közös bányajog tettleges fennállásáról sokkal kevésbé lehet szó,
mint azelőtt. Az átalános porosz bányatörvény ellenben épen az által tűnik ki, hogy a
német közös bányajog hagyományaihoz
aránylag legszorosabban csatlakozik. M á r pedig azon szükségességnél fogva, hogy jövőben
az összes német bányajog alakilag is egybefoglaltassék, a most érvényes porosz bányajog ezen tulajdonsága nem minden jelentőség nélküli. Ezen tulajdonságánál fogva kiindulási 8 mintegy azon assimiláló középponttá
válhatik, melyből a részszerű különbségek
legkönnyebben fognak kíegyenlittetni, mivel a régi és sajátlag német bányajogi intézmények általánosan kötelező ereje mindig
irányadóul szolgáland. (Vége következik.)

Különfélék,
— (A magyar kir. helytartótanács
körrendelete az ország valamennyi
törvényhatóságához.) Folyó évi julius hó 20-án 5991.
szám alatt kelt kegyelmes udvari rendelet
szerint az állatorvosok I I . nemzetközi gyülekezete által az állatjárványok terjedésének
meggátlására hozott következő barmászren-

dőri határozatok Magyarországra nézve is
egész terjedelemben foganatba veendők, és
pedig:
1. Teljesen száraz marhabőrök, szaruheg y e k , száraz csontok, besózott és száraz
marhabelek, olvasztott fagygyú edényekben
tehénszőr cs serték, juhgyapju zsákokban

szabadon s előleges fertőtlenítés eszközlése
nélkül bocsáttathatnak a kereskedelembe.
2. Egész szarvak, úgyszintén körmök tömör mészhalvag- vagy konyhasó-oldattal
fertőtlenitendők.
3. Bendőkbe csomagolt olvasztott fagygyú akként fertőtlenítendő, hogy a csomag
külsőleg tömör mészhalvag- vagy konyhasó
oldattal mosattassék.
(1. 2. és 3-ik ponthoz. Magától értetvén
mikép minden oly nyers termékek, melyek
vészleptehelyekröl vagy vidékekről származnak, föltétlenül visszautasitandók.)
4. F r i s csontok, bőrök és belek, nyers
fagygyú, nyers hús, és juhbőrök, ha szárazak
is, és a keleti marhavész uralgása alatt vészes helyekről vagy vidékekről származnak a
kereskedelembe nem bocsáttatnak.
A szarvasmarhák
szállítására
használt
vaspályakocsik és hajók fertőtlenítése
körüli
eljárás egyformasága
iránt-.
1. A szarvasmarhák szállítására használt
fedett, ugyszitén a karfákkal ellátott nyitott
pályakocsik minden használat után tisztítandók.
2. Oly szállítási tárgyak, melyek ragályos betegségekben sinlődő állatok részére
használtattak, fertőtlenítésnek alávetendők.
Valamennyi szállítási tárgyak fertőtlenitése
minden használat után oly időkben és vidékeken is mutatkozik szükségesnek, midőn és
a hol valamely roszindulatu ragályos betegség terjedt el.
3. Fertőtlenitési szerül használandó:forró
víz, vagy vizgőzzeli tisztítás, s forró luggali
gondos utólagos lemosás. A luggali mosás
közvetlenül a forró viznek alkalmazása után
is eszközölhető. A kocsik és hajók csak teljes kiszárittatásuk s szellőztetésük után vételhetnek ujabbi szállításokra használatba.
1. A pályakocsik és hajók fertőtlenitése
állatorvosi felügyelet alatt foganatosítandó.
Erről a közönség mihez-tartás és további
intézkedés végett oly hozzáadással értesíttetik, mikép jelen határozatok az állatjárványok ellen fennálló szabályrendeletek közé
sorozandók. Kelt Budán, 1866. évi sept. hó
14. A magy. kir. helytartótanácstól.
— (Utlevéldijak.)
A Bécsben székelő
franczia császári követségnél szokásban lévő
hitelesítési és utlevélkiállitási vagy láttamozási dijak f. évi j u n . 22-kén 9830. sz. a.
kelt kegyelmes királyi udvari rendelet sze-

rint ezentúl olyképen állapíttattak meg,
hogy
a) egy útlevélnek franczia alattvaló részérei kiállításáért . . 5 ft. 40 kr.
b) egy franczia útlevél láttamozásáért
1 „ 35 „
c) más országbeli utasi okmányok láttamozásáért . . . 2 „ 70 „
d) közönséges hitelesítésért . . 5 „ 40 „
e) keresztlevelek és halotti bizonyítványok láttamozásáért 1 „ 62 „
f ) házassági bizonyítványok hitelesitéseért . . . . • . 3 „ 24 ,,
lészen fizetendő.
Budán, 1866. aug. 6. A m. kir. helytartótanácstól.
= (Egyiptom kereskedése). A bevitel értéke 1864 évben tett 492,937,258 piasztert,
vagyis 93,325,757 piaszterrel többet mint
1863. évben. A kivitel értéke 1864-ben
1,146,905,253piaszterre,vagyis287,782,757tel többre rúgott, mint 1863-ban. A megszaporított pamutkivitel oly annyira kevesbité
a kenyérnek való gabona s a hüvelyes vetemények termesztését, hogy az utóbbiak a
belszükségletet már nem fedezhették. A kormány ennélfogva szükségesnek látta a gabonának kivitelét megtiltani, annak bevitelét pedig szabaddá tenni. A megváltoztatott termesztési viszonyok valóságos csapásként nehezedtek az országra. A már
1863-ban keletkezett drágaság még inkább
nagyobbodott; az amerikai ügyek változtával a pamutárak tetemesen alább szálltak, s
minden vállalat, mely amazoknak magasságára volt alapítva, szükségkép megakadt. —
A vámjegyzékek szerint 1864-ben Alexandriából többek közt kivitetett: 11,015,737
piaszternyi pamut (1,354,316 mázsa) 39 millió 438,318 piaszter értékű gyapotmag
(857,353 ardeb, 1 ardeb bécsi mérték szerint = 4 mázsa, 78 font), 1,238,365 piaszternyi gyékénykosár, 4,086,000 piaszternyi
bab (56,750 ardeb, 1 ardeb mintegy 3 bécsi mérő), 6,323,100 piaszternyi mokkakávé (18,066 mázsa), 2,498,904 piaszternyi
(34,707 mázsa) dátoly, 2,735,120 piaszternyi
fűszerára (droguen), 2,172,600 piaszternyi
(1,207 mázsa)" elefántcsont, 2,296,220, piaszternyi 15 836 mázsa) len, 14,388,000 piaszternyi (95,920 mázsa) mézga, 2,439,908
piaszternyi (98,927 darab) besózott bőr,
2,836,800 piaszternyi (94,560 mázsa) rongy,

4,531,140 piaszternyi kézműárak, 5,058,100
piaszternyi (100,830 mázsa) sziksó, 1,177,200
piaszternyi gyöngyház (7848 mázsa), 5 millió
650,980 piaszternyi (14,871 ardeb) rizs,
1,477,440 piaszternyi (6840 mázsa) salétrom,
4,632,800 piaszternyi (18,965 rottolo, 1 rottolo körülbelül — 1 és Ve lattal) strucztoll,
1,921,185 piaszternyi (91,485 okká, 1 okka
körülbelül egyenlő 2 — 3 fonttal) viasz,
6,431,957 piaszternyi (88,100 ardeb) buza,
1,487,250 piaszternyi (5989 mázsa) tömjén,
4,498,200 piaszternyi (14,994 mázsa) gyapjú. Alexandriába 1864-ben érkezett 4309,
Suezbe 369, Damiettebe 838, Saidba 487,
az összes egyiptomi kikötőkbe tehát 6003
hajó.
= (Kártérítés egy kibérelt színházi
páholy nem használhatása miatt.) Joanne ur és
neje a párisi Palais-Royal-féle színházban
az 1865. évi deczember 5-kére hirdetett előadásra e g y első emeleti öt személyre való
páholyt béreltek és érte 36 franc 25 centimet fizetvén a 19. számú páholyjegyet kapták. Az előadás kezdetén megjelentek J . és
neje s előmutatván jegyüket, páholyukba
akartak menni; a mint azonban a 19. számú
páholyhoz értek, a páholynyitónő azt mondá
nekik, hogy a páholy már el van foglalva,
más pedig nem áll rendelkezésére. A csalódás igen kellemetlen s a boszankodás annál
nagyobb volt, mert a bérlők néhány barátjaikat hivták volt meg, kiket a színházban
vártak s a maguk páholyában leültetni szándékoztak. Noha ezután magához a színigazgatóhoz fordullak reclamatiójukkal, mégis
lehetetlen volt nekik azon órában a sűrűen
megtelt színházban más helyre szert tenniök.Épen a „monthabor-uti juhásznőt" adták s a színházból kihallatszó kaczagás rosz
kedvüket még csak felfokozta. Hozzájárult
még azon körülmény, hogy a bérlők Neuillyben a bois de Boulogne végén laktak s kocsijukat azon meghagyással küldték volt
haza, ftogy csak 11 órakor jelenjék meg ismét,
hogy továbbá a meghívottak még meg nem
érkeztek, s hogy azokat az előcsarnokban
kellett bevárniok, hol a hideg és a kíváncsiak
szemeinek voltak kitéve, kik balsorsuk felett

jóízűen nevettek s abból tréfát űztek. A
meghívottak csak egy hosszú óra múlva jelentek meg, s csalódásukért őket megvigasztalandók, más színházat kerestek fel. J . és
neje ez okból a színházigazgató ellen 500
franknyi kártérítési keresetet adtak be, részint a nekik okozott hátrány miatt, részint
pedig az általuk lefizetett páholy ára megtérítéséül. A seinei polgári törvényszék a
felek ügyvédei, valamint a császári ügyész
meghallgatása után 1866-dik évi február
19-én következő ítéletet hozott: „Tekintve,
hogy J . és neje 1865-dik deczember 5-én az
általuk az ezen napra a Palais-Royal-féle
színházban kibérelt 19-dik számú páholyt
birtokukba nem vehették, mivel a színházigatóság tévedése folytán más személyek
által foglaltatott el; tekintve, hogy J - n a k
és nejének joguk van a páholynak általuk
lefizetett árát visszakövetelni; végre tekintve
azon körülményt, hogy a közbejött tévedés
J - r a és nejére nézve hátrányt idézett elő,
melyet nekik a szinházigazgatóság megtéríteni köteles, s hogy a törvényszék előtt
ezen hátrány nagyságának megítélésére szükséges körülmények (les éléments nécessaires) ismeretesek: mindezen indokoknál fogva
a Palais-Royal-féle színház igazgatósága
tartozik J nak és nejének 36 francot 25 centimet a páholy lefizetett árának megtérítéséül, továbbá 50 francot kártérítésül és a perköltségeket megfizetni." (Schwarze, Alig.
Gerichtszeitung f d. Königr. Sachsen. 1866.
évi folyam, 8. füzet.)
= (Anglia népessége) 1865-ben a nagyobb városokban következő v o l t : London
3,015,494, Liverpool 476,368, Manchester
354,930, Salford 110,833, Birmingham
327,842, Leeds 224,025, Bristol 161,809,
E d i n b u r g 174,180, Glasgow 423,723, Dublin 317,666 lakossal birt.
(Kinevezések.)
K i n e v e z t e t t e k : Danilovich
Elek
t i s z t e l e t b megyei a l j e g y z ő v é , Szaidel Ferencz s Libay József megyei Írnokká, Nagy Sándor telekkönyvi
kiadóvá, Marich Imre telekkönyvi Írnokká, Németh
János p o r n ó i járási szolgabiróvá, Eredics
Ferencz
megyei tiszti másodalügyészszé V a s m e g y é b e n .
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Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfón délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a es. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-utcza, 13.
sz. a. I. emelet. — Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Megtartási jog. (Ökröss Bálinttól.) — Észjogi elmélkedések. (Folytatás.) Gászner
Lajostól. — Poroszország statistikai vázlata. (Folytatás.) — Tárgyalási terem. 24. A közpolgári biztosítás hatálya. — Jogirodalom. 13. Az uj porosz bányatörvény. (Vége.) — Különfélék.

A megtartási jog.
(Ökröss Bálinttól.)

Azon jogintézmények, melyekben a
hitelező követelésének törvényes biztositéka nyugszik: részint hivatalos,
részint magán jelleggel birnak, a szerint, a mint a biztosíték megszerzése és
fenntartása birói közbejövetel mellett,
vagy csupán a hitelező és adós közt,
minden egyéb tényező kizártával megy
végbe.
Törvényes biztositékot, hivatalos
uton és birói közbejövetel által, a végrehajtás szerez, — mint azon módja a
törvénykezési eljárásnak, melyben a
biróilag oda itélt, illetőleg megítéltetni
kért jog megvalódittatik; s mely a
nyertes félnek lehetővé teszi, hogy itéletileg meghatározott kielégítését az
elmarasztalt adósnak javaiban megtalálja. A végrehajtás, — lett légyen előleges biztosításra vagy kielégítésre intézve, a végrehajtó félnek minden
szabályszerüleg összeirt s birói zár alá
vett javakra zálog- és elsőbbségi jogot
ad; az ily tárgyak pedig mind a foglalás alá került, mind a megbízott személynél oly letétekkép tekintetnek,
melyek szándékos rongálása vagy elidegenítése a legsúlyosabb beszámitásu
tolvajság büntetésével fenyítendő 1).
') 1844: V I tcz. 17. §.

Biztosítékot hivatalos beavatkozás
nélkül részint a zálog-, részint a megtartási jog szerez.
A zálog ismét vagy törvényes vagy
szerződési, s tárgya ingó vagy ingatlan, mely a törvény által vagy az adós
akaratából a hitelezőnek avégre engedtetik, hogy a zálogkép átadott vagy
lekötött tárgyban követelésének biztosítását s a kielégítés feltételének beálltával kielégitését megtalálja.
A törvényes zálog, kapcsolatban a
megtartási joggal, hazai törvényeinkben már régtől fogva ismeretes.
Megtartási jog illette a testvéreket
és leányági örökösöket, oly adományi
javakban, melyek tulajdonosa leszármazók nélkül elhunyt s a javakról nem
volt világos, vájjon az említett örökösöket illetik-e, vagy királyi jog alá
tartoznak 1 ).
Megtartási jog illette az adományos
javakból az első szerző leányörökösét,
az adományos javak aránylagos részében, ha a leánynegyed becsű szerint az
örökösök által készpénzben ki nem
adathatott 2 ).
Megtartási jog illette az özvegyet,
') Hármas tkönyv I. R. 29. czim 1 §.
») I . : 88., 89.

hozomány i és hitbérkövetelésére nézve, birja, — ámbár az a ráruházott surnaz elhunyt házastárs hagyatékában. A mapénz kevésből állana is, és a jószág630-dik döntvény *) ekkép hangzik: nak jövedelmei hasonlithatlanul sokkal
„Ámbár a hármas tkönyvI. R. 93., 94., nagyobbnak találtatnának is annál,
96., 97., 98., 104. és 105. czimei és más mint a mennyit az emiitett ráruházott
több törvényeink csak a feleségeket summapénznek kamatja behozna: mindillető hitbérröl és azoknak kielégítésé- azáltal az ilyen birtokost a felesleg beről tesznek is rendelést; ha mindazáltal vett jövedelemnek visszafizetésére szoa házassági szerződésben a meny asz- rítani nem lehet; mert mindaddig,
szony a vőlegénynek viszonhitbért kö- valamíg neki a ráruházott summapénzt
telezett, és amaz a végbement házasság ki nem fizették, a jószágot kibocsátani
után minden egyenes örökösök nélkül nem tartozott" stb.
a férjénél előbb meghal: ilyenkor a
Törvényes zálogjoga van valamely
menyasszonynak közosztályosai, a kikre lak kiadójának a bevitt s a kibérlőt
t. i. az ősi vagyonnak örökösödése néz, vagy albérlőt tulajdonul illető bútonem kérhetik és nem kaphatják vissza rokra és ingóságokra, melyek a kereset
különben azt az örökösödésbeli massát idejekor még abban találtatnak. Valaa meghalt feleségnek férjétől, vagy en- mely telek haszonbérbeadóját pedig a
nek hagyományosaitól,hanem csak ugy, haszonbéri jószágon létező marhákra,
ha a szerződésben kötelezett viszonhit- gazdasági eszközökre és még rajta tabért lefizetik" stb. A hitbér biztosítá- láltató termésekrei zálogjog illeti
sául jogukban állván az örökösöknek
A magánzálog vagy kézi vagy jelbecsli szerint megfelelő birtokot szakí- zálog. Amannak tárgyai ingók, ezé intani ki az Özvegy számára, életfogytig- gatlanok. Előbbi a megtartási jogot is
lani haszonélvezetül 2 ).
magában foglalja, azon percztől fogva,
Megtartási jog illeti az özvegynőt, melyben a zálogtárgy a hitelezőnek vaaz elhunyt férj hagyatékában, az öz- lósággal átadatott. A jelzálogra nézve
vegyjog biztosításául, valameddig újra előbbi és jelen törvényeink eltérőleg inférjhez megy . . . „Quae (uxor) de bo- tézkedtek. Ezalatt t. i. az előbbi magyar
nis et juribus possessionariis domoque törvények valamely ingatlan vagyonresidentiae et euria mariti, quamdiu nak bizonyos meghatározott pénzösszeg
sub nomine et titulo defuncti mariti, előrefizetése mellett, vagy követelési
viduitatis tempóra peregerit, et ad alia jog biztosítása czéljából s oly feltét
vota se non transtulerit: etiam cum alatti átengedését értették, hogy a körestitutione Dotis suae excludi non po- vetelés kamatai egyrészről, s a jószág
jövedelmei másrészről kölcsönösen beterit 3 ).
Megtartási jog illette a követelőt, számíttassanak; a kikötött idö lejártáaz örökösödési javakba beruházott ér- val pedig egyrészről a kölcsönzött vagy
ték czime alatt. A 702-dik döntvény- követelt pénzösszeg hiány nélkül, másben 4 ) ez áll: „Ha valaki az örökösö- részről a birtok nem roszabbult álladésbeli jószágot a rajta fekvő vagyis potban kölcsönösen visszaadassanak.
ráruházott summapénznek czime alatt Jelzálogot jelenleg átadás és élvezetjog
nélkül csupán a követelési jognak te*) Dec. 3. ad obtinendam successionem c. tab.
lekkönyvi
bekeblezése szerez.
reg.
2
) Hármas tkönyv I . R. 134. cz. 4. §.
A
megtartási
jog szorosabb s tulaj3
) Hármas tkönyv I . R . 98. czim. 1. §.
*) Dec. 14. de divisione, success.

') Ausztriai átalános polg. tkönyv 1101.

don értelemben neme a kiváltságnak,
melynél fogva a hitelező birói közbejövetel s az adós kifejezett akarata nélkül önhatalmúlag szerzi meg ez utóbbinak javaiban azon biztositékot, melyet
birói közbejövetel mellett a végrehajtás, s az adós akaratából a zálogadás
nyújt.
Es e kiváltságos nemét a biztositéknak csupán a váltó- és kereskedelmi
jogban látjuk elfogadva. Az 1840: XV.
tcz. I. R. 198. §. ekkép határozza azt
meg: „a váltóbeli adós pénzére vagy
egyéb holmijére nézve, melyek a váltóbeli hitelezőnek kezéhez törvényesen
nem tiltott utakon jutottak, ezen utóbbi
megtartási (Retentions-) joggal bir, bár
időközben az adós ellen csődület támadott. Ennélfogva a pénzből, követelése
erejeig magát kielégítheti, a felesleget
azonban a tulajdonosnak v a g y a csődületi tömegnek kiadni tartozik; egyéb
holmik pedig váltózálogkint tekintendők, és azokkal a 193—197. §§. rendelete szerint bánhat."
Tagadhatlan, hogy a váltó- és kereskedelmi hitel fenntartása a közönségesnél szigorúbb rendszabályokat tesz
szükségessé; de a társadalmi létet rendítené meg ez önkényszerü kiváltság,
ha korlátlan jogot engedne a hitelezőnek s a törvény védpajzsa, alá helyezné
ezt, midőn a tulajdon szentségét lábbal
tiporja.
Majdnem valamennyi közlönye a
napi sajtónak megrovással beszél egy
helyi esetről, hol az idegen tulajdon s
a hitelező megtartási joga sajnos öszszeiitközésbe jöttek. Az esetet a „Hazánk és a külföld" (46. sz.) ekkép írja
le: „Schl. pesti nagykereskedő irodáját
a napokban P. mérnök ur látogatta meg
egy váltóval, mit a czég főnöke átvévén,
hirtelen Wertheim-szekrényébe zárt, s
azon ürügy alatt, hogy ezen váltó
forgatójának neve alatt nála egy más,

már lejárt váltó is létezik, sem pénzt
fizetni érte, sem a váltót visszaadni
nem akarta. Az ebből fejlett szóváltásnak az lett a vége, hogy a fiatal mérnököt a nagykereskedő 12 segéde által
kidobatta. A városi főkapitányság ez
eljárásról értesülvén, a tetteseket drabantok által rögtönbekisértette. Schl. ur
társaival később kibocsáttatott ugyan,
de a criminalis pör meg van indítva
ellene."
Egy másik speciális esetet lapunk
egy t. előfizetője hozott tudomásunkra.
A tényállás ez:
„S. J. küldött egy,több s jó kötelezettek, mint kibocsátók és elfogadók,
— ő általa pedig, mint utolsó üresen
forgató által aláirt 1000 o. é. ftról szóló
váltót P. által S. J. K. nagykereskedőkhöz escomptirozás végett, ugyszinte
általa (S. J. által) aláirt escompt-számlával együtt. S. J. K. nagykereskedők
ezen váltót az escompt-számlával együtt
kezükbe vévén, kijelentették, hogy a
váltót escomptirozzák, de az értékét
megtartják, még pedig azért, mivel az
escomptirozni küldő S. J. nekik egy
immár bíróilag megítélt s ekkoráig be
nem hajthatott 1000 ft. váltóösszeggel
tartozik, és ennek alapján nekik ahhoz
a vtk. I. R. 198. §. szerint retentionalis
joguk van. S. J. K. nagykereskedők a
küldött váltót, illetőleg annak értékét
valóban vissza is tartották."
Nem ismervén a részleteket, határozott véleményt egyik esetre nézve
sem adhatunk. Csak átalános nézeteket
mondhatunk tehát a megtartási jog
tárgyairól és érvényesítése módjáról.
Előbbieket az idézett törvény világosan kijelöli. A megtartási jog tárgyai
e szerint készpénz, állampapírok, váltó
és átalában ingóságok.
Az utóbbi oly kifejezéssel van körülírva, mely a legnagyobb átalánosságban nem egy speciális kérdést felelet

nélkül hagy. A „törvényesen tiltott
utak" ezerfélék lehetnek, s ha némelyik
magán hordja is a bűntettnek Kain-bélyegét, melyhez semmi kétely nem férközhetik, — mint a rablás, lopás, erőszak, csalás stb. —: meg kell vallani,
hogy ez utóbbinak némely finom árnyalataiban a legbiztosabb szem is alig
képes különbséget tenni a „bűntett" és
beszámitás alá nem eshető „élelmesség"
között; annyival inkább, mert a mily
átalános a törvény kifejezése, oly átalános a bűntettnek fogalma, mely rendszeres törvénykönyv hiányában épen a
kétes eseteknél változékony birói felfogástól van téve függővé.
A megtartási jog tárgyát és érvényesítési módját a franczia kereskedelmi tkönyvben látjuk legvilágosabban
kifejezve, mely minden bizományosnak,
ki valamely más helyről eladás végett
hozzá küldött árukra előleget adott, az
előleg, költségek és kamatok erejeig kiváltságot enged az áruk értékére, ha
azok az ő raktárában vagy közraktárban ugyan, de az ö rendelkezése alatt
állanak, avagy még az áruk megérkezte
előtt elismervény vagy fuvarlevél által
kimutathatja, hogy azok hozzá elindittattak *). Az áruk eladási árából ezen
követeléseket a bizományos minden
egyéb hitelezők előtt levonhatja 2 ).
A porosz Landrecht külön fejezetben tárgyalja a megtartási jogot, és a
') Code de commerce Art. 93.
' ) U, o. Art. 94.

Code de commerce idézett rendeletével
megegyezik annyiban, a mennyiben
megkívánja, hogy a követelés magára
a dologra , mely visszatartatott vagy
oly ügyletre vonatkozzék melynél fogva
az a tulajdonos kezébe jutott*).
Sajnos, hogy e termelő inkább, mint
iparos és kereskedő nép, melyről egyéb
viszonyok mellett sem mondható, hogy
a váltótörvények behozatalával a jólétnek magasabb fokára j u t o t t volna:
sokkal inkább ki van téve egyes váltóhitelezők önkényének s a törvény mostohaságának, mint maga a kereskedői
osztály Francziaországban.
Mi teendője van a váltóhitelezőnek
a visszatartott dologgal: azt a törvény
világosan meghatározza, — t. i. a mint
már mondva volt, a pénzből követelése
erejeig magát kielégítheti, a felesleg a
tulajdonosnak s csőd esetében a tömegnek kiadandó levén; egyéb holmik pedig váltózálogkint tekintendők. A megtartás tehát és tárgyai, — ugy, mint
sommás eljárás szerint az adóstól nyert
födözet 2 ) s biztosítási végrehajtás esetében a zálogösszeirás 3 ) a törvényszéknek azonnal bejelentendők, mely
azok értékesítését, a hitelező kielégítését és a fölöslegnek más jogosított
személyek részérei utalványozását a
végrehajtási eljárás szabályai szerint
hivatalból eszközlendi.
0 I. T k 20-ter Tit. §. 539.
) 1840; X V . tcz. I I . R. 61. §. 1.
8
) U . o. 151 — 158. §§. stb.
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Észjogi elmélkedések,
(Gászner Lajostól.)

Az emberek az élni vágyás ösztöne, jobban és könnyebben eleget tehesvagyis a természeterő igénye folytán senek.
Az ép egészséges ember életvíígyazon czélból álltak össze, hogy egymást
kölcsönösen segítve, életvágyuknak sziilte igényei, melyeknek társada-

lomban jobban megfelelni reményei, vén, egyaránt minden különbség nélkül
hogy:
követelheti — miként másrészt egyéb
Ugy bán'alanul hagyattassék (vagy jogokat a társadalomtól csak az erejéhez
pedig szükség esetén oltalmaztassék), képest lerovandó kötelezettségek mértémint öt a természet alkotá, t. i. testi kéhez képest követelhet; mert minél
lelki állapotjának sértetlenségében, mi többet tesz egyes ember a társadalom
is egyéni szabadság és pedig:
javára oly kötelezettségek vagy szolEgyéni (testi, polgári) szabadság, gálatok teljesítésében, melyek utóbbi
vagy sérthetetlenség; épségben tartása (állodalom) által, mint kötelezők elfoa testnek, mint a természet öt alkotá, gadtatnak, az arányban követelhet az
szabad mozgás, élet, egészség stb.
egyén viszont annál több jogot.
Egyéni lelki szabadság, vagyis szaS mint a természeterö, mely észbad fejlődés, közlés (beszéd vagy irás szerű teendőink irányadója, az embeáltal), mentség minden lelki nyomástól, reket egyformának nem alkotta, ugy
erőszaktól. — Ide tartozik az egyéni meg kell tartani az álladalomban is
akarat szabadsága az észsugalta szabad ezen természetszabta különbséget s
önelhatározás, mely szerint minden azért mig állam leend, s mig az embeember egyéni felfogása, hajlama s ter- rek jelenlegi természetalkotásuak — bimészetének észszerű igényei szerint zonyos különbség köztük mindig leend,
korlátlanul élhet, amennyiben ez a tár- igy eszes és esztelen, szorgalmas és hasadalmi együttlétet lehet lenné nem nyag, gazdag és kevésbbé gazdag*)stb.
teszi.
Igy tehát az állampolgárok testi- s
Mindhárom együttvéve képezi az lelki szabadságának sértetlensége illetőegyéni szabadságot, mely csak annyi- leg oltalmaztatására
nézve egyjoguak
ban korlátozható, amennyiben ezt több — egyéb jogok az elfogadott kötelezettember társadalmi együttléte elkerül- ségek Összege után szabatnak ki, s igy
hetlen szükségessé teszi, mely meg- minden különböztetés nélküli jogegyenszorítás nélkül a társadalom fenn nem lőség nem létezik.
állhatna, vagy pedig fejlődésében gáA természeterőt látjuk a természettolva lenne.
ben bizonyos egyformasággal működni
A társadalom czélja tehát több ember s egész határozottsággal észrevehetjük,
egymást jogosító és kötelező együttélése miként e működésében bizonyos egyenáltal, egyéni szükségleteik, igényeik, el- súly fentartása után törekedik. A hol
érhetését segítendő — mi az egyéni sza- ezen egyensúly megingattatnék, siet
badság oltalmában leli Összpontosul ás át. annak isméti helyreállítására.
Hogy az államalakulás czéljának
Ezen egyensúly utáni törekvést az
megfelelve, minden benne lakó ember- ember is kénytelen magáévá tenni, ha
nek módot nyújtson szükségelt életesz- a természettel ellentétbe jönni s annak
közeinek megszerezhetésére, kell hogy káros következményeit viselni nem
őket (az embereket) oly helyzetben akarja.
tartsa, melyben eszközök megszerzésére
*) A baladó jólét által ezen egyenetlenség mindképesek, vagyis, hogy élhessenek, mi
inkább ki leend egyenlítve, bár az egészen soha meg
az egyéni szabadság kölcsönös tiszte- nem szűnhet; de nem is kell annak egészen meglete s szükség esetében oltalma által szűnnie, csak legyen egy minimuma, t. i. minden emlegyen annyi, hogy legfontosabb szükségeiben
lesz elérhető. Ezen tiszteletet és oltal- bernek
nélkülözést ne szenvedjen, hanem aránylagos munmat minden ember egyaránt szükségel- kássággal ezen szükségeit fedezhesse.

Az ember azon egyedül nála lelhető
tulajdonnal bir akaratja szerint cselekedhetni, vagyis több lehetőség közt
választani, mire azon további tulajdonnal van felruházva e lehetőségek következményeit fontolóra venni, felettük
gondolkodni és Ítéletet, elhatározást
hozni.
Épen azért cselekményeink irányadásául kell, hogy vegye a természet
útmutatásait, ha azzal ellentétbe jönni
nem akar, és igy szükséges neki is
ovakodni, hogy meg ne sértse ezen
egyensúly elvét. Még inkább köteles s
kénytelen az állam ezen egyensúly fenntartásában fáradozni, mert az egyes
ember, mint olyan, csak a természettel,
államban pedig annak egyes tagjai
egymással is jönnek ellentétbe, ha ezen
egyensúlyt valahogy megsértik.
Valamint az egyes embernek, ugy
az álladalomnak is az egyensúlyt fenn
kell tartani s az ellene álló akadályokat elhárítani.
Az emberek, midőn társaságba öszszeállottak s a társasélet jótéteményeit
tapasztalták, a felek azon tulajdonságától inditva, melyet szeretetnek nevezünk (mely azonban magában véve sem
nem jogosit, sem nem kötelez) óhajtót
ták eme jótéteményeket gyermekeikre
is átszállítani*), miért is az álladalomnak bizonytalan időre fennállását kívánták; az utódok pedig szinte belátva
s tapasztalva a társasélet jótéteményeit,
melyek náluk nevelés által élénkebb
szükséggé, szokássá, természetté váltak,
nyíltan vagy hallgatag ezen folytatásba
beleegyeznek,miből az állam folytonossága s igy fennállásának joga — s a
mennyiben ez viszonyos, — kötelessége
keletkezett, mely mindaddig tart, mig a
nyilt vagy hallgatólagos beegyezés létezik, vagyis mindaddig, mig azon mó*) E g y másik oka abban rejlik, hogy az emberben
lévő| életszeretet, életvágyás az utókorra is kiterjed.

don, melyen a társadalom keletkezett:
az* összes tagok egyértelmű akarata
szerint fel nem oldatik; ezen jog és kötelezettséget mi (állami) önfenntartás
jogának nevezzük.
Már (bizonyos helyen) létező álladalomnak, mint olyannak (értve a polgárok Összegét) Önfentartási joga van
mindaddig, mig az állampolgárok egyértelmileg társadalmi együttlétüket meg
nem szüntetik.
Az állampolgárok, az állam létele
szükségének élénk érzetében, s fennállása felett egyértelmüleg határozva —
együttlétük alakja felett is kell, hogy
valami határozott akaratot nyilvánítsanak; s minthogy az egyes ember azért
lépett társaságba, hogy szükségeit jobban s könnyebben fedezhesse — kiki
pedig, mint társadalmon kivül élő ember saját szükségeinek meghatározása s
fedezésére nézve képességgel bir —
ezen tulajdonát társaságban annál kevésbbé veszthetvén el, minthogy épen
annak szabadabb gyakorolhatása végett
lépett társaságba; ennek birtokában
pedig kiki elmondhatja e körüli nézetét,
valamint véleményét a felett, mennyit
követel ezek könnyebb fedezhetése végett a közönségtől s viszont mennyit
kész ennek fejében áldozni: akaratának
e kijelenthetését szólásszabadságnak
nevezzük. Hogy a polgárok e jogot gyakorolhassák s e körüli egyezkedés s elhatározások végett magukat egymástól
érintkezésbe tehessék, szükséges egy
bizonyos helyen összejönniük, mely
gyülekezet ország- vagy államgyülés;
ily gyülekezeteken létrejött megálla
podások pedig államszerződések, vagyis
törvények.
Az Összes polgároknak államügyek elintézhetése végett ÖsszjÖvetelre joguk van
s ezen minden polgárnak szólásszabadsága. Az ilykép létrejött megállapodások:
államszerződések, vagyis törvények.

Poroszország statistikai vázlata.
(Folytatás.)

A ü a m a l a k z a t . Ez korlátolt monarchiai;
alapul pedig az 1850. évi jan. 31-én kelt alkotmánylevelen s az ezt módosító törvényeken (1851. april 23-ról, 1852. évi jun. 5-ről,
1853. évi máj. 7-ről, 1853. évi máj. 24-ről,
1854. évi junius 10-ke és október. 10-ről,
1855. május 30-ról és 1857. május 15-ről).
Az állam feje a király a Hohenzollerndynastia férfiágából, elsőszülöttségi és egyenes vonalú örökösödési jog szerint, ki a
betöltött 18-dik évvel lesz teljeskoruvá.
Trónraléptekor a kamarák előtt az alkotmányra megesküszik. Az utóbbiak beleegyezése nélkül nem lehet a király egyszersmind
más országok uralkodója. H a a király kiskorú, vagy egyéb okoknál fogva az uralkodásban huzamosb ideig gátolva van, akkor
a legközelebbi agnatusi rokona veszi át a
kormány gyeplőit; ilyennek hiányában az
egyesült kamarák választanak uralkodót. A
királyi család evangelikai vallású. Az udvarköltség (Civilliste) 2,573,099 tallér évenkint, koronái hitbizományként a domaniáljavak és erdőségekből födözendő. A király
elsőszülött fia Poroszország koronaherczegének neveztetik, s mint olyan Pommeránia helytartója. H a a király fivére a valószínű trónutód, akkor porosz herczegnek
(Prinz von Preussen) czimeztetik. — Az alkotmány lényeges tartalma a következő jogokban áll: törvény előtti egyenlőség (rendi
előjogok csak a királyi és fejedelmi Hohenzollern család tagjait s a hajdani német birodalomi hatóság alól kivett nemességet
illetik); a személyes szabadság biztosítása;
a magántulajdon, a lakás, a levéltitok sérthetetlensége; kivételes állapotok, a polgári halál és vagyonkobzásnak meg nem engedhetősége; kivándorlási-, vallás-, tudomány- és
sajtószabadság, egyleti j o g , átalános hadkötelesség stb. A király személye sérthetetlen s ő maga nem felelős, de minden kormányzati cselekvényénél valamelyik miniszter ellenjegyzéséhez van kötve ; ő gyakorolja
a végrehajtó hatalmat, ő nevezi ki s bocsátja
el a minisztereket, hivja össze a kamarákat
s rekeszti be azok üléseit, ő rendeli el a
törvények kihirdetését s intézkedik azoknak

végrehajtása i r á n t , ő viszi a hadsereg főparancsnokságát, ő határoz háború és béke
fölött, ő gyakorolja a megkegyelmezési s büntetésenyhitési j o g o t és rendjeleket s egyéb
kitüntetéseket osztogat. — Mint az állampolgárok alkotmányszerü képviselete az országgyűlés létezik, mely a királylyal együtt
gyakorolja a törvényhozó hatalmat. Áll pedig 2 kamarából, u. m. az urak és a képviselők
házából. Az urak házának t a g j a i : a királyi
ház nagykorú herczegei, kiknek meghívását
azonban a király magának t a r t o t t a fenn;
örökös jogú s a király által életfogytiglanra
meghivott tagok. Örökös jogú t a g o k : 1) a
Hohenzollern-Hechingen és HohenzollernSigmaringen fejedelmi családok fejei, 2) a
német szövetségi (1815. évi j u n i u s 8-kán)
kelt okmány értelmében u. n. rendiséggel
felruházott s a porosz tartományokban tartózkodó herczegek és fejedelmek (minők
A r e n b e r g é s Croy-Dülmen herczegek, Bentheim-Steinfurt, Bentheim-Tecklenburg,Fürstenberg, Salm-Horstmar, Salm-Salm, SaynWittgenstein - H o h e n s t e i n , Solms - Braunfels, Solms-Hohensolms-Lich, Thurn és
Taxis, Wied fejedelmek, Stolberg-Ro&zla és
Stolberg-Stolberg grófok); 3) az előbb
fennállott egyesült-országgyülés úri curriájába (az 1847. évi február 3-án kelt rendelet alapján) meghiva volt fejedelmek, grófok és urak (t. i. a sléziai fejedelmek és
főbbranguak és minden egyéni szavazattal
felruházott vagy együttes szavazatokban
részesülő fejedelmek, grófok és urak a 8
tartományi országgyűlésben), és végre 4)
azon személyek, kiket örökös j o g ú tagsággal, azaz ülés-és szavazatjoggal a király felruház. A király által életfogytiglanra meghivatnak: 1) személyek, kik neki az (1847.
évi február 3-án kelt rendelet alapján) az
egyesült országgyűlés ú r i c u r i á j á b a meghiva
volt káptalanoktól (u. m. a merseburgi és
brandenburgi püspökségektől s a naumburgi
székeskáptalantól), a minden tartományban
fekvő lovagi jószágokon lakó grófoktól, a
kiterjedt családi birtokok által kitűnő nemzetségektől (melyeket a király kegyelemkép
e joggal felruházott), a megállandósult régi

földbirtokosoktól, minden országos egyetemtől és azon városoktól kijelöltetnek, melyeket a király e j o g g a l megajándékoz ; 2)
az országos négy f ő m é l t ó s á g viselői (főpalotagróf, főmarsall, országos udvarmester
és eancellár); 3) egyes személyek, k i k e t a
király különös bizalmára érdemeseknek tart.
Az utóbbiak közül v á l a s z t j a a király az u. n.
koronái syndicusokat is, kik elé fontos jogkérdéseket véleményadás végett terjesztet.
A képviselőház tagjai kirekesztőleg az állampolgárok', közül v á l a s z t o t t képviselőkből
állanak s számuk 3 5 2 - r e van határozva. A
választások az 1849. évi május 30-kán kelt
választási törvény a l a p j á n eszközöltetnek,
mely némi módositásokkal az 1851. évi apr.
30-án k e l t törvény által a hohenzollerni fejedelemségekre is kiterjesztetett. A választás közvetve történik : ugyanis törzsválasztók ( U r w á h l e r ) választják a tulajdonképi
választókat (Wahlmanner), ezek pedig a képviselőket. Minden 250 lélekre esik egy-egy
tulajdonképi választó. A törzsválasztók az
általok fizetendő direct adóhoz képest 3 kathegoriába soroztainak olyformán, hogy
minden kathegoriára valamennyi törzsválasztó összes adójának egy harmada esik
(legtöbb, kevesebb, legkevesebb vagy semmi
direct adót fizetők. A képviselők választása
mindig egy-egy törvényhozási időszakra
szól, mely 3 évre van határozva. V á l a s z t a t hatik pedig minden porosz, ki 30-ik évét
betöltötte, a polgári jogoknak teljes élvezetében van és legalább egy év óta porosz
állampolgár volt. A kamarák a k i r á l y által
évenkint november h a v á b a n , s azonkivül
szükség esetében bármikor hivatnak össze.
Feloszlatás esetében az újonnan választott
kamarák 90 nap alatt hivandók össze. Mindkét ház ugyanazon egy időben hivatik össze,
n y i t t a t i k meg, napoltatik el és rekesztetik
be. A z elnapolás azonban 30 napon t ú l nem
t e r j e d h e t s ugyanazon ülésszak a l a t t nem
ismétlődhetik. Mindegyik ház maga választja
elnökét, alelnökét és jegyzőjét,és m a g a á l l a pitja m e g ház-szabályait. Senki nem lehet
ugyanazon időben m i n d k é t háznak t a g j a . Az
ülések nyilvánosak. A z urak háza 60 t a g jelenléte mellett határozatképes, a képviselőházban a tagok többségének jelenléte kívántatik. Mindkét ház t a g j a i az egész nemzetet
képviselik és semmiféle utasításhoz nincsenek kötve. A házban kifejezett véleményeik

miatt csak a házban magában vonhatók felelősségre. Az országgyűlés egyik tagja
sem vonathatik vizsgálat alá, vagy fogatható el, mig az ülésszak tart, kivéve, ha tetten kapatik vagy a legközelebbi nap folyamában rajtéretik. Minden valamelyik
országgyűlési tag ellen folyamatban lévő
büntető eljárás vagy r e á kiszabott fogság
az ülésszak tartamára az illető ház kivánsága folytán felfüggesztetik. A miniszterek
bármikor jelenhetnek meg s kívánhatják kihallgattatásukat, de szavazatuk csak akkor
van, ha egyszersmind az illető háznak t a g jai. A határozatok mindkét házban átalános
szótöbbséggel hozatnak, mely az alkotmány
megváltoztatására is elégséges, csakhogy
ilyenkor kétszeri szavazásnak kell történnie,
melyek közt legalább 21 napi időköznek
kell lefolynia. A k é t ház politikai j o g a i :
minden törvény alkotásánáli hozzájárulása,
az évenkénti államháztartási költségvetés
megállapitásánáli részvétele s a pénzügyi
igazgatás és államadóssági ügy ellenőrzése,
az adók megszavazása, bizonyos hozzászólása a külső államjogi viszonyok (kereskedelmi s egyéb szerződések) szabályozásánál
közreműködési joga, ha uralkodót kell választani (lásd fentebb), azon joga, hogy a
királyhoz feliratokat intézhessen stb. Minden törvényhez a királynak s az országgyűlés mindkét házának megegyezésekivántatik.
Pénzügyi törvényjavaslatok és államháztartási költségvetések előbb a képviselőház
elébe terjesztetnek s az utóbbiaknál az urak
háza csak annyiban működik közre, a mennyiben a költségvetést v a g y egészben elfogadhatja v a g y félreteheti. — A tartományokban
léteznek tartományi rendek, melyek az 1853.
évi május 24-én kelt törvény által visszaáll í t t a t t a k ; állanak pedig 3 rendből, u. m. a
főbbranguak (Standesherren) és a lovagi
rendből (Ritterschaft), a városokból és a
paraszti rendből; Slézia, Szászország, W e s t pháíia, a Rajnamellékben 4 rend van, mert
ott a főbbranguak és a lovagi rend egymástól elkülönitvék. A tartományi rendek elé
azon törvényjavaslatok hozatnak, melyek
csak az illető tartományt érdeklik, s viszont
ők tartományuk külön érdekeire vonatkozó
kérelmeiket s panaszaikat a király elé j u t t a t ják. V a n nekik a jövedelmi adó megállapításánál is némi befolyásuk, a mennyiben az
illető járásbeli becslési bizottságok tagjait

magok választják. Azonkívül vannak az
egyes tartomány-tanácsosi kerületek (landrathliche Kreise) számára kerületi
rendek
(Kreisstande) is, ezek hasonlókép az 1853.
évi május 24-én kelt törvény által lettek
visszaállítva. Állanak pedig a főbbrangu
uradalmak s az országgyűlésre képesített
lovagi jószágok birtokosaiból s a városok és
falusi községek képviselőiből s a tartománytanácstól évenkint legalább egyszer összehiv a t n a k , hogy őt a kerület igazgatásánál
közös érdekű ügyekben támogassák, a kerületi szükségletek fedezésére tett fizetések és
egyéb szolgáltatásoknál véleményüket kimondják, tartományi tanács hivatali jelöltek választásánál közreműködjenek stb. —
A községi szervezet alapszik a különféle városi rendtartásokon, és pedig 1853. évi
május 30-ról (a keleti tartományok szám á r a ) , 1853. évi május 31-ről (Pommeránia és Rügen számára), 1850. évi márcz.
19-ről (Westphália számára), valamint 1856.
évi május 15-ről (a Rajnamellék számára),
továbbá a falusi községek rendtartásain, még
pedig 1856. évi april 14-ről (a keleti tartományok számára), 1856. évi márczius 19-ről
(Westphália számára), végre az 1845. évi
julius 25-ről és 1856. évi május 15-ről (a
rajnamelléki községek számára kibocsátott
rendtartásokon). Ezek szerint a városi és
falusi községek törvényileg szabályozott,
önkormányzati joggal biró testületeknek
elismervék.
Á l l a m k o r m á n y z a t . Legfőbb állami hatóságok: az államtanács, az államminiszterium, az egyes minisztériumom, a bank, az
evangelikai egyházi főtanács, a főszámvevőkamara, az államkincstár igazgatósága s az
országgyűlés két háza. Áz
államtanács,
mint legfőbb tanácskozó hatóság az 1810.
évi október 27-én kelt rendelet által lőn felállítva s az 1852. évi január 12-én kelt kibocsátvány által visszaállítva. Tagjai a
királyi ház teljeskoru herczegei, államtisztviselők, kik hivataluknál fogva abba hivatvák
(tábornagyok, valóságos államminiszterek,
a főtörvényszék első elnöke, a főszámvevőkamara udvari elnöke, az államtitkár, a titkos kabinéti tanácsos, az előadó tiszt a katonai kabinétben, a tartományok vezénylő
tábornokai és főelnökei, ha a székvárosban
jelen vannak) és oly állami tisztviselők, kiket a király hí meg. Elnöke maga a király

vagy az általa kinevezett elnök. Az államtanács megbírálja a közigazgatásnál követendő
alapelveket és a király által véleményezés
végett hozzá utalt törvény- és rendeletjavaslatokat. Az államtanácscsal összeköttetésben áll az államtitkárság;
amannak elnöke, 9 t a g s az államtitkárból áll azon
ítélőszék, mely a bíróságok és közigazgatási
hatóságok között felmerülő összeütközéseket eldönti (1857. évi april 8-án kelt t ö r vény). Az álla m7niniszterium,m\nta'z
állami
közigazgatási ügyek legfőbb központi h a t ó sága, áll egy elnök előlülése alatt az egyes
miniszterekből (legutóbb számszerint 9). Az
összes államminiszterium alatt állanak a
fegyelmi hatóság (Disciplinarhof) nem birósági hivatalnokok számára és a vizsgálati
bizottmány közigazgatási hivatalnokok számára; az államminiszterium elnöke alatt állanak a fő-rendbizottmány (Generalordenscommission) és az állami levéltárak (a titkos
levéltár, s a 7 tartományi levéltár). Azonkívül még közvetletül az államminiszterium
alá rendelvék: a „Staatsanzeiger" és törvénygyűjtemény szerkesztői irodája, s a titkos
főudvari nyomda. A külügyi minisztérium áll
2 osztályból, alája tartoznak a consulságok
és a diplomatiai vizsgáló bizottmány. A pénzügyminisztérium
áll 3 osztályból: az adókezelési, az államköltségvetés- és pénztárügyi
és adomanialis és államerdőségügyiből. K a p csolatban áll vele az államfőpénztár s a pénzügyminisztérium ressortjához tartoznak a
kölcsönhivatallali tárgyalások s a földadó szabályozására létező központi igazgatóság- és
központi bizottság. A pénzügyminisztérium
főigazgatása
alatt áll az államadósságok
O
BO
főigazgatósága s az államadósság-törlesztési pénztár, az állampapírok ellenőrzőhivatala s az államnyomda. Az államkincstár
kezelése közvetlenül az államminiszterium
elnöke s a pénzügyminiszter közös főhatósága alatt áll. A pénzügyminisztérium második osztálya alatt állanak a lottojövedék főigazgatósága, a pénzverde, a
hivatalnokok özvegyeinek pénztára s a m i niszteri levéltár, végre a harmadik osztály
alá tartozik a felsőbb erdészeti intézet (Neustadt-Eberswaldeban). Az egyházi,
oktatásés egészségügyi
minisztérium 4 osztályra
szakad, u. m. a külső evangelikai, a katholika egyházügyek, az oktatás- és az egészségi ügyek számára. A
kereskedelmiipar-

és közmunkaügyi
minisztérium az 1848. évi
april 17-én kelt rendelet által létesíttetett s
5 osztályra szakad: a főpostahivatalra, a
vaspályaügyi igazgatóságra, a szárazföldi,
viz- és utépitészeti, a kereskedelmi és ipari
s a bányászati, hutászatiés sóügyi osztályra.
A kereskedelmi miniszter egyszersmind
főnöke a porosz banknak, mely mint önálló
államintézet létezik, még pedig az u. n.
bankgondnokság alatt, melynek élén az
államminiszterium elnöke áll. A belügyminisztérium jelenleg nincs tagositva; alája
tartoznak a központi statistikai bizottság és
a statistikai iroda a meteorologiai intézettel
s a naptári igazgatással (Kalenderverwaltung). Az igazságügyi miniszter alatt áll a
főtörvényszék, melylyel az 1852. évi márczius 17-én kelt törvény értelmében az előbb
fennállott rajnai felülvizsgálati és semmisitő
törvényszék van egybekötve, s a törvénykezési vizsgálati bizottmány. A hadügyi miniszteri um áll a központi osztályból, az átalános hadügyi osztályból, a katonai gazdasági
osztályból s a rokkant vitézek és pótványozási ügy osztályaiból. A
mezőgazdasági
ügyek számára (1848. évi junius 25-én)
felállított minisztérium alá tartoznak a
mezőgazdasági testület (LandesökonomieCollegium), s a mezőgazdasági ügyeket felülvizsgáló testület (Revisionscollegium f ü r
Landescultursachen), mely utóbbi részben
az igazságügyi minisztérium alatt is áll. A
tengerészeti
minisztérium (mely az 1853.
évi november 14-én kelt kabinétparancs következtében szerveztetett), egy műszaki s
egy igazgatási osztályból áll. Az államminiszteriumtól különválva létezik a királyi
ház minisztériuma (1819. évi január 19-én
felállítva), mely a koronái hitbizományi
alapokat, a koronái kincstárt (Krontresor),
a királyi családi hitbizományi s a királyi
ház hitbizományi uradalmait kezeli.
A fennálló törvények, különösen az
1847. évi május 30-án kelt nyiltparancs szerint Poroszországban következő vallástársulatokat különböztetnek meg : 1) nyilvánosan bevett, kiváltságolt egyházak: az evangelikai s a római katholika; 2) bevett, nem
kiváltságolt egyházak: herrnhuterek, cseh
atyafiak és különvált lutheránusok; 3) t ű r t
vallások magán isteni tisztelettel: mennoniták, quákerek, görögök és zsidók; 4) tényleg tűrt vallástársulatok: római katkolikus

és evangelikus dissidensek Az evangelikai
országos egyház az egyesült. A legfőbb egyházi központi hatóság az evangelikai
egyházi
főtanács Berlinben (felállíttatott az 1850.
évi junius 29-én kelt kabinétparancs folytán), mely legfőbb folyamodást képez a
belső evangelikai egyházügyekben (minők
az isteni tisztelet, a lelkészet, egyházfegyelem stb.), mig a külső egyházügyek az egyházügyi minisztériumhoz utalvák. Az egyházi főtanács egyedül a királynak, mint az
evangelika egyház legfőbb püspökjének,
felelős. A l a t t a állanak a tartományi consistoriumok(minden
tartomány főhelyén), mint
merő egyházi főhatóságok, melyek névszeri nt az isteni tisztelet s a zsinati ügy fölött
felügyelnek, a theologiai candidatusokat
megvizsgálják és rendemezik, a superintendenseket kijelölik és bevezetik, a lelkészek
fölött felügyelnek, egyházi felmentéseket
adnak stb. Melléjök rendelvék a fösuperintendensek (kik közül néhányan püspöki
czimmel élnek), alájok rendelvék pedig a
superintendensek,
mint elöljárói az egyházi
kerületek vagy kerületi zsinatoknak, melyekre a kormánykerületek az egyházi igazgatás tekintetéből fölosztvák. A superintendensek a felügyeletet gyakorolják kerületük
papjai fölött s a kerületi zsinatokban,
melyek a keleti tartományokban az illető egyházi kerület összes papjaiból, a Rajna mellékben és Westpháliában pedig ezekből s
szintannyi legidősb küldöttből alakitvák,
elnökölnek. Minden tartomány összes superintendensei, kikhez a nyugati tartományokban még a kerületi zsinatok egyházi
és világi küldöttjei jőnek, a fősuperintendens
elnöklete alatt a tartományi zsinatot képzik.
Az evangelikus katonai papság a tábori
prépost alatt áll, ki egyszersmind az egyházi főtanács tagja, és kinek az egyes
hadtesteknél alkalmazott katonai hitszónokok (egy-egy minden hadtestnél) alárendelvék, az utóbbiak alatt pedig az osztály-,
c'rségi s egyéb tábori hitszónokok állanak.
A lutheránusoknak vannak egyházi collegiumaik, melyek a papokból s a hozzájuk
rendelt egyházi elöljárókból alakittatnak,
és községegyházi tanácsaik; a reformátusoknak a nyugati tartományokban presbyteriumaik. A római katholika egyház ügyei
az 1821. évi julius 16-án kelt „De salute
animarum"-féle pápai bulla által szabályoz-

vák. E szerint van Poroszországban 2 érsekség, u. m. a kölni és gnesen-poseni, és 6
püspökség, u. m. két exemtus (közvetlenül
a római szentszék alatt álló), t. i. az ermlandi éa boroszlói, és a köln-trieri, münsteri,
paderborni és gnesen-posen-kulmi suffraganeus püspökségek. A boroszlói püspök
megyéje az ausztriai Sléziára is kiterjed, másrészt pedig a prágai érsek egyházi joghatósága alá Glatz grófság is tartozik, a porosz
sléziai katscheri kerület az olmützi érsek,
r

v

végre Hohenzollern a freiburgi érsek joghatósága alá van rendelve. A különvált
ó-lutheránusok egyházi ügyeit az 1845. évi
julius 23-án kelt nyiltparancs szabályozza.
Egyházi elöljáróságuk a boroszlói evangelika-lutherán egyházi főcollegium. A keresztény felekezetek és a zsidók ügyei a
belügyminisztérium által szabályoztatnak.
A zsidók cultusügyeit az 1847. évi julius
23-án kelt törvény rendezte.
(B—y.)
(Folytatása következik.)

•

Tárgyalási terem.
25. A birói egyezség utján kitűzött fizetési határidő eltelte előtt közpolgári
uton
elrendelt és teljesített biztosítási
foglalás
zálogjogot nem ad, s csak polgári zárlat természetével bir, mely — a bár későbbi — váltói végrehajtatok előtt elsőbbséget nem alapit
meg.

Tényállás.
B. Ferencz és neje szül. K . Mária, mint
egyetemleges adóstársak, K . Teréziának
2100 ft. tőke és járulékaival tartozván, az
utóbbi ellenük eziránt sz. kir. Pestváros törvényszékénél, minthogy a sommás szóbeli
perut a hitelezőnőt a kötelezvény értelmében
illette, 1865. évi 22. sz. a. sommás szóbeli
keresetet inditott, minek folytán az 1865 ik
évi január 24-én megtartott tárgyalás alkalmával a felek következő birói egyezségre
léptek:
Alperesek a felperesi követelés valódiságát beismervén, kötelezik magukat egyetemlegesen végrehajtás terhe alatt a 2 1 0 0 f t .
tőkét és járulékait 1865. évi január 24-től
számitandó félév alatt lefizetni; egyúttal
pedig beleegyeznek alperesek abba is, hogy
felperesnő ezen követelésének biztosításául
a tábori kórház alatt a Dunán levő egy kőre
járó, alperesek sajátját képező vizi malom
biztositási végrehajtás alá vétessék.

vényszéknél 250 ft. tőke és járulékai iránt
52,571. sz. a. váltókeresetet; s minthogy
akkoron P . Ferencz ellen már egy harmadik
hitelező részére kielégítési végrehajtás vala
elrendelve, ennélfogva a maga 250 ftnyi
váltókövetelésének biztosításául a fennebbi
malomra előbb biztositási, azután kielégitési
végrehajtást kért. Ennek folytán a többször
érintett malom 1865. évi szept. 6-án P . J ó zsef által lefoglaltatott, és a pesti e. b. kir.
váltótszéknek 1865. évi szept. 28-án57,222.
sz. a. kelt végzése alapján ugyanazon évi
október 16-án árverés utján eladatott.
Most K. Terézia, ki a fennebb mondottak szerint a malomra már 1865. évi február
7-én intézett volt foglalást, avételárra nézve
P . József ellenében az e. b. váltótszéknél
elsőbbségi igényt támasztott, és ugyanezen
ügybe R. Antal is egy 133 frtos váltókövetelése alapján beavatkozott.

Határozat.

A pesti e. b. kir. váltótszék 1866. évi
aprilhó 12 én 19,637. pz. a. hozott végzésével
K. Teréziát elsőbbségi igényétől
elmozdítván,
az 1865-ki 63,769. sz. a. letéteményezett
árverési összegből 250 frtot P. Józsefnek,
250
ftnyi
váltókövetelése kifizetésére,
132 frt.
71 krtpedig R. Antalnak 133 ftnyi
váltókövetörlesztésére rendelt kiFelperesnő K . Terézia ezen birói egyez- telése és járulékai
ség alapján 1865. évi februárhó 6. és 7-dik adatni.
Indokok.
napján követelésének biztositására a mondott malomra a biztositási végrehajtást csakA K . Terézia részére 1865. febr. 7-kén
ugyan foganatosíttatta is.
előleges köztörvényi biztosítás folytán lefogKésőbb ugyanazon B. Ferencz ellen P. lalt vizi malomnak ugyanazonossága a P .
József inditott a pesti e. b. kir. váltótör- József részére 1865-ki szept. 6-kán, R. An-

tal részére m. évi október 16-kán lefoglalt
és elárverelt vizi malommal, egybevetve a
kihallgatott tanuk előadásait és a pesti
molnárezéh elöljárójának NB. alatti bizonyitványát, igazoltnak tekintendő u g y a n ;
.azonban K . Terézia elsőbbségi igényétől elmozdítandó volt, mert az ő részére teljesített
biztosítási foglalás az egyezség utján fizetésre
kitűzött határidő eltelte előtt közpolgári
uton rendeltetett el, ilyetén előleges biztosítás pedig zálogjogot nem ad, és csak polgári zárlat természetével bírhat, mely — a
bár későbbi — váltói végrehajtatok előtt elsőbbséget nem alapithat meg.
Ezen végzés ellen K . Terézia felfolyamodást adott be s azt a következő védvekkel iparkodott támogatni: hogy a malom
ugyanazonossága a P . József által később
lefoglaltéval az e. b. váltótszék végzésében
is el van ismerve; hogy R. Antalnak épenséggel nem lehet elsőbbségi joga, mert sem
azt nem igazolta, miszerint a malmot K . T e rézia előtt bíróilag lefoglalta, sem pedig azt,
miszerint a birói felülfoglalást valósággal
foganatosította volna;hogy alperesek 2100forintnyi és jár. adósságukat K. Teréziának
nem félév múlva, hanem félév alatt Ígérték
s tartoztak lefizetni, és e szerint nem áll az
e. b. váltótszéki végzés azon kitétele, mikép
a közpolgári foglalás az egy ezségileg fizetésre
kitűzött határidő eltelte előtt rendeltetett
volna el, sőt ha csakugyan igy történt volna
is, még akkor is jogában állott volna K .
Teréziának a biztosítási végrehajtást foganatosítani, mert a biróság előtti egyezségeknél a fizetés napja előtt is, ha az
egyezségben az ellenkező kikötve nincs,
biztositási végrehajtásnak van helye; hogy
alp eresek az egyezség megkötése alkalmá-

val K . Terézia követelésének biztosítására
önként .jelölték ki a sokszor érintett hajómalmot kielégítési alapul; végre az, hogy a
közjogi uton váltói foglaltatok előtt foganatosított biztositási végrehajtás zálogjogot
nem ad, törvényeinkkel nem igazolható, következőleg a későbbi váltói foglaltató elsőbbséget nem igényelhet, mert az orszb.
ért. 111. §-a értelmében a közjogi uton foganatosítandó végrehajtásnál, akár legyen
az biztositási, akár kielégítési, a váltótörvénykönyv szerinti eljárás követendő, s igy
a zár alá vétel is a váltóival egyenlő j o g i
természettel bir, a kielégítésre nézve pedig
ily esetben az 1844: V I . tcz. 23. §-a világosan azt rendeli, hogy a kielégítési elsőbbség
mindkét esetben (azaz akár a váltói foglaltatást közpolgári, akár pedig a közpolgárit
váltói előzi meg) azon követelőt illeti, kinek részére a birói zár előbb tétetett.
Azonban a kir. váltófeítszék a folyamodásnak helyt nem adván, a pesti e. b. kir.
váltótszéknek 1866. évi évi aprilhó 12-kén
19,637. sz. a. hozott végzését az abban felhozott indokok alapján helybenhagyta.
Ezen egybehangzó alsó birósági ítéletek
ellen K. Terézia által közbevetett, semmiségi pauaszszal egybekötött felfolyamodványa következtében a főméltóságu kir.
hétszemélyes tábla váltóosztálya az ügyet
felülvizsgálat alá vévén, a semmiségi panasznak pedig törvényes semmiségi ok hiányában helyt nem adván s a folyamodást a
vtk. I I . R. 142. §. értelmében visszautasítván, az egybehangzó alsó birósági ítéleteket
az 1866. évi jul. 7-én 342. sz. a. kelt határozatával helybenhagyta.
Közli Bozóky

Alajos.

Jogirodalom.
Az új porosz bányatörvény.
(Vége.)

Az u j törvény harmadfélszáz szakaszban az összes uj bányajogot (az adótörvény kivételével) tárgyalja, igen érthető,
sőt lehet mondani szemléleti modorban.
Mindjárt a bevezetésben amaz anyagi főelv, t. i. a bányaszabadság elve, monda-

tik ki. Az összes ásványok, melyekre a
törvény alkalmaztatik, s melyek közül a
nemzetgazdászatílag legfontosabbakat t. i.
a vasat és kőszenet akarjuk kiemelni,
oly jogtárgyak vidékét képezik, mely a
földtulajdontól egészen elválasztatik. Ezen
régóta úgynevezett bányaszabadság tehát a
bányászati tárgyaknak a közönséges — lényegileg a felület használatára czélzó — föld-

tulajdontóli szabadságuk elismerésében áll.
Nemzetgazdászati tekintetben a bányaszabadság ezen alapelve épen nem felel meg az
elméletben oly annyiszor pengetett azon
eszmének , mely szerint a földalatti ásványokhozi tulajdonjognak a közönséges földtulajdonban kellene benfoglalva lennie —
mely eszme egyébiránt a megszilárdult angol földtulajdonban csakugyan megvalósítva találtatik. E szerint van tehát az u j
törvény értelmében is, valamint az uralkodó
német hagyománynak megfelelőleg, két teljesen különböző, egymás mellett fennálló és
egymástól független neme a tulajdonnak, t.
i. a közönséges földtulajdon és a különleges
bányászati tulajdon. Ennélfogva a bányászatra vonatkozó jogkör, melynek dologbeli
tárgyai ugy szólván az elfoglalás és elsajátítás egy második vidékében léteznek, az
eredeti jogszerzésnek egészen elkülönített
szabályozását igényli. A bányászati tulajdon
eredeti szerzésmódját tárgyazó határozmányok a második czim azon szakaszaiban foglaltatnak, melyek a turzásra, fölkérésre s a
bányászati tulajdonnak a bányafőhatóság
részérőli adományozására vonatkoznak. A
felfedezőnek ( F i n d e r ) joga első sorban
irányadó.

jogból eredt, különös állapotok és egyes j o gok természetesen fenntartatnak, de ezentúl
nem érvényesíttetnek többé a regalitás j o g czimén, hanem egyszerűen ugy, mint az
egyszer megállapított bányatulajdonjognak
egyéb esetei. — A sómonopolium az uj törvény által nem érintetik.
A mi már most magát a bányászatot illeti, ugy a régibb igazgatási elv helyett az
úgynevezett bányaipari elv áll, vagyis más
szavakkal, a hatóságok részérőli igazgatás
tulnyomólag csak rendőri természetű felügyeletre van szorítva. Mindazáltal a bányatulajdonnal a bányamivelésre való tevőleges
kötelezettség jár, még pedig a bányafőhatóság ellenőrködésétől f ü g g ő terv szerint.
Másrészt azonban még a felfedező és első
felkérőnek joga a franczia jogban irányadó
állami engedélyezés helyébe lépett, mely ott
a bányatulajdon adományozásánál egyedül
irányadó. A bányahatóságok általi közvetlen bányamivelés elve abban hagyottnak tekintendő, s a magántevékenységnek m é g
jókora nagy szabályozásai kivételeknek veendők.
Több részvényes egyesülése folytán keletkezett bányamivelés tekintében a bányarészletek (ugy nevezett kuxák) némikép a
tőkepénz-részvényekhez hasonlítanak s különösen kiemelendő, miszerint a törvény által ama részvények szabadabb gazdászati
mozgósitása válik lehetségessé, mi az u j a b b kori reformtörekvéseknek egy régóhajtott
követelménye.*) — Azon körülmény, hogy
az uj törvény a bányajelzálogi bizottmányok felosztását elrendeli s a bányajelzálogügyet a rendes törvényhatóságokhoz u t a sítja, szintén amannak korszerüleg ujitó
jellegét s névszerint azon törekvését bizonyitja, miszerint a bánya- mint különszerű
jognak létezését, miként p. a kereskedelmi,
tengerjogét stb. épségben hagyván, mindaz -

A bányaszabadság elvéből több, a tényleges állapotokban gyökerező, kivétel is h a gyatott fenn, mint p. Slézia herczegség,
Glatz grófság, Ujelőpommeránia, Rügen és
Hohenzollern tekintetében. A vasérczek ott
a földtulajdonos rendelkezése alá bocsátvák. De azért a tényleges viszonyok ily kivételes elismerése — mint ennek a nyugotporosz tartományjog területén is helye
van — nem érintik azon főelvet, mely szerint az ásványokhozi földalatti tulajdon
a földfeletti tulajdontól elválasztatik s
ilyformán a bányaiparnak úgyszólván saját
telek teremtetik. Az uj törvényben a regalitás elve, melynél fogva bizonyos ásványok
licz-, vagy k o n y h a s ó t a r t a l m u k m i a t t használhatók,
tekintetében állami igény elvből tartatnék továbbá a gálicz, r a j z l a és földszurkok, végre m i n d e n fenn, teljesen mellőzve van.*) A korábbi úr- nemű kő és barnaszén. Az ilyes ásványok f ö n t a r t o t t
*) Az 1854-iki ausztriai bányatörvény, mely csekély módosításokkal az orszb. ért. folytán minálunk
is bir ideiglenes erővel, m é g a bányaregalitás elvén
sarkallik, a 3. §. k ö v e t k e z ő k e t rendelvén:
,,3. §. A b á n y a ú r j o g alatt azon fejedelmi j o g értetik, melyhez képest bizonyos, természeti telepeken
előforduló ásványok, a fejedelem kizáró rendelkezése alá t a r t a t n a k fenn. A b á n y a ú r j o g alá t a r t o z nak mindazon ásványok, melyek fém-, kén-, timsó-, g á -

ásványoknak n e v e z t e t n e k . " (A r a j z l a , földszurkok, kő
v. barnaszén M a g y a r o r s z á g b a n n e m képeznek f ö n t a r t o t t ásványokat).
*) A k u x á k nálunk M a g y a r o r s z á g b a n a z e l ő t t
ingatlan v a g y o n n a k t e k i n t e t t e k , s a bányakönyv és
jelzálogi lekötelezésnek voltak t á r g y a . Az 1854-iki
ausztriai b á n y a t ö r v é n y (140. §-a) szerint csak i n g ó
dolgok s m i n t olyanok a b á n y a t e l e k k ö n y v e k n e k t á r gyát nem képezik többé. Lásd. Wenzel: A magy. és
erd. b á n y a j o g r e n d s z e r e . B u d a 1866. 130 és 147 11.

által annak külön határozmányait lehető
legcsekélyebb mértékükre visszavezette s
igy a nem külÖnszerű jognak általános alaptételeit érvényre hozza.
Ha az uj bányatörvényben codifícált
rendszert a jelenkor nemzetgazdászati törekvéseivel összehasonlítjuk , azt találjuk,
hogy a túlzó elméletek kivánalmaival ugyan
nem, de igen is az ipar gazdászatilag jogos
érdekeivel találkozik s az utóbbiak eléggé
szabad fejlődését lehetővé teszi. A régi
gyámkodási rendszer, mint már fentebb
réiutők, az inkább biztonság-rendőri szempontnak engedett. Az utóbbi legalább, ugy
szintén azon határozmányok, melyek a felsőbb jóléti rendőrséghez tartoznak, csak akkor fognak
gátlóknak
s elvetendőknek
o
o
mutatkozni, ha valaha azon elv fogna felülkerekedni, miszerint a bányaipar egészen
magára hagyandó volna. H a n e m ezen egyoldalú Laisser aller-féle elv talán sehol sem
czáfoltathatik meg könnyebben, mint épen
a bányamivelés terén. Azon nemzetgazdák
előtt, kik az egyesnek szabadságát valami
föltétlennek tartják, ezen uj bányatörvény
is csak compromissumnak fog látszani, melyben épen azon elvek, mikre az ő nemzetgazdászati elméletük fősúlyt fektet, legkevésbé

K ü l ö n
— (A m. kir. helytartótanács
körrendelete az ország összes
törvényhatóságaihoz.)
Folyó évi october 26-án 15548. szám alatt
kelt kegyelmes királyi udvari rendelvény
szerint, a hadügyministeriumnak tudomására jutván, hogy több, az utolsó hadkiegészítés alkalmával besorozott, jó előmeneteli
bizonyítványokkal biró tanulónak tanulmányai folytathatása végett szabadsággali elbocsátása megtagadtatott, nevezett ministerium f. éví october hó 15-én 7325- sz. a. az
országos hadi főparancsnokságokhoz intézett rendeletével a csapatok parancsnokainak meghagyta, miszerint az efféle egyéneknek általában, a mennyiben azok katonailag
kiképezvék, s magukat j ó tanodai bizonyítványokkal igazolják, tanulmányaik folytathatása ezéljából kért szabadságot békés
körülmények közt a rendes soron kivül is
engedélyezzék. Ily esetben azonban a csa-

jutottak érvényre. Ok a bányaszabadságot
nem t a r t h a t j á k szabadságnak, hanem a közönséges földtulajdon megszorításának. Szerintök t. i. a földtulajdonos jogának határtalan mélységig ,,bis in die e w i g e T e u f e " mint
a bányászok mondják, kellene terjednie a
földfelület közönséges tulajdona azután a közönséges gazdászati kiindulási pont volna,
ugy hogy a tőkepénzesek és bányaiparosok
a földtulajdon szerzésére volnának utalva. A
porosz bányatörvény ezen egyforma tulajdonbani puszta emléleti gyönyörködést nem
ismeri, hanem sokkal okszerűbben, mint
amaz elmélet, azon feltételezéshez ragaszkodik, hogy a földalatti dologi világ, mely a
bányászati iparnak jut osztályrészül, mindenek előtt uratlan jószág, vagy más szavakkal,
hogy eredetileg, daczára minden földfelületi
tulajdonnak, nem is tárgya valamely reá vonatkozó jognak.
Végül érintenünk is alig kell, hogy hazai bányajogunk codificatiójánál a mi törvényhozóink ezen egészen a kor színvonlán
álló igen jeles bányatörvényt nem ignorálhatják.*)
A porosz bányatörvény kimerítő comentárja,
most jelenik meg Berlinben Klostermanntól.

f é l é k .
patok parancsnokainak feladata lészen, megfelelő uton s az iskolai bizonyítványok
megszerzése által meggyőződni arról, vájjon
az ilyen kivételes szabadsággal ellátott katonák tanulmányaikat valóban folytatják, s
magukat a tantárgyakban! előmenetelük
által ezen kedvezmény további élvezetére
érdemesitik-e? H a az illetők az imént emiitett feltételeknek meg nem felelnének, azok
szabadságukról behivandók lesznek, részükre
ilyen kivételes szabadságidő rendszerint
ujolag nem engedélyeztethetvén. Miről. . .
tudomás és a szükséghez képesti intézkedés,
valamint ezen kedvezmény közhirrététele
végett ezennel értesíttetik. — Kelt Budán,
nov. 1.1866. A magy.kir. helytartótanácstól.
= (Házassági pörök statistikája.)
Igen
érdekes irodalmi termék jelent meg nem rég
dr. Dworzak Károly herczegérseki tanácsostól, ki e müvében a bécsi érseki házassági

törvényszéknél 10 éven á t g y ű j t ö t t tapasztalatait közli. E szerint a nevezett törvényszéknél 1857-ik évi jan. 1-től egész 1865-ik
évi deczember 31-kéig ágy- és asztaltóli elválás iránt összesen 2100 kereset indíttatott, melyek közül 5 az egyik házastárs halála, 122 nyomozás nélküli elutasítás, 230 a
házastársak kibékülése és 1760 érdemleges
itélet által lőn elintézve. Az itélet által eldöntött válópörök közül 6 6 % megengedtetett és 3 4 % visszautasittatott. A megengedett elválások közül 5 8 % egyedül a férj,
2 4 % egyedül a nő és 1 8 % mindkét házasfél
vétkessége folytán engedtetett meg. Az Ítéletek közül 2 8 % fölebbeztetett s a fölebbezettek közül 8 % a felebbviteli biróság által
feloldatott vagy megváltoztattatott. Az öszszes válópörök 7 5 % - j a nők és 2 5 % férfiak
által i n d í t t a t o t t . A plébános által teendő
kibékitési kísérletek, melyeknek minden
port meg kell előzniök, igen hatályosaknak
m u t a t k o z t a k ; minden 100 pörlekedő házaspár közül 60—70 lépvén vissza kibékülve a
törvényszék küszöbétől. Eljegyzési pör
ugyanezen időszak alatt 250 indíttatott. É r dekes azon tapasztalat, miszerint a czélbavett házasság megkötése elleni kifogások
majdnem kivétel nélkül hajadonok vagy özvegynők által emeltetnek férfiszemélyek ellen, s hogy az egész időszak alatt csupán
két eset fordult elő, melyekben férfiak léptek
f ö l felperesekül nőszemélyek ellen. Az ilyen
kifogásokat tevő felek nagyobbára a cselédségből valók, indokul pedig azt szokták felhozni, hogy könnyebben szolgálatot kaphassanak. Már megkötött házasaágnak érvénytelenné való nyilvánítására 25 kereset
adatott be. K é t házasság érvénytelennek
nyilváníttatott, 21 elutasittatott s 2 a másik
fél halála által felbontatott.
= (Magánkormány
és
magántörvénykezés.) Tavaszkor Blakburn városában Skócziában furcsa nemét egy magánkormány és
magántörvénykezésnek fedezték föl. U g y a n i s
három Dongái nevü fitestvér, foglalkozásukra nézve korcsmárosok, semmiféle idegen
embereket nem tartván, m a g u k vitték fölváltva gazdaságukat, s különös törvénykönyvet alkottak m a g u k n a k ; mihelyt pedig
egyikök annak szabványai ellen cselekedett,
azonnal a többi kettőnek törvényszéke elé
vonatott, s ha bűnösnek találtatott, kérlelhetlenül elítéltetett. A büntetés a vétséghez

képest különböző volt, s egy héttől számos
hónapokig, sőt évekig tartó legszigorúbb
magánfog3ágban állott. A szerencsétlen
azonnal az itélet hozatalánál, melyet felebbezni nem lehetett, minden polgári jogaitól
megfosztatott, RZclZ <X gazdasági ügyekbeni
részvétből kirekesztetvén, szűk lyukba záratott, hol őt senki sem látogatta, a honnan
büntetésHdejének lefolyta előtt semmi szín
alatt ki nem menekülhetett. Etelét neki fivérei hozták, kik a tömlöcztartó szerepét önmagukra vállalták. Mind ez, mikor napfényre
került igen természetesen nagy föltűnést
okozott, s csak azáltal födöztetett föl, hogy
a rendőrség a három fivér egyikének hoszszabb idő ótai eltűnéséből gyanakodni kezdvén, nyomozásokat tett, melyek folytán a
következő tényállás t ű n t ki : A hiányolt
mintegy öt év előtt fivérei által bűnösnek
találtatván, öt vagy hét évi börtönre ítéltetett vala. Sok keresés s nevén való szólitás
után egy 6 lábnyi hosszú s 4 lábnyi széles
űrben találták őt borzasztó állapotban. Noha
még eszméleténél volt, nem t u d t a megmondani, hogy meddig volt e szörnyű állapotban. Valószínűleg azok, kik ily szigorú törvényt t a r t á n a k , most már maguk is fogták
a köztörvény szigorát tapasztalni.
= (Ausztria
répaezukor
ipara.)
Az
ausztriai birodalomban 186 4 /5-ben 20. 7 millió mázsa répa dolgoztatott fel, mely 69,869
holdon termesztetett, 186 3 / 4 -ben 14. 7 millió
mázsa lőn feldolgozva, mely 68,527 holdon
termett. Az előállított nyersezukor 1,550,000
mázsára becsülhető. A gyárak száma 186'/ 5 ben 144, 186 3 / 4 -ben 136 volt. Ezek közül
egy gyár (a sz.-miklósi b. Sina-féle) 600,000nél, egy 500,000-nél több, 47 pedig 100,000nél kevesebb mázsát dolgozott fel. Részvényekre 4 g y á r volt alapítva, összesen 43,900
munkás talált folytonosan vagy időnként
foglalkozást, kiknek munkabére több, mint
2.6 millió forintra r ú g o t t . A nyert szörpszesz
értéke 1,143,000 forintot tett.
= (Távirdaforgalom
Ausztriában.)
A
folyó 1866-k; év j a n u á r 1-től egész junius
30-káig az egész ausztriai birodalomban
1,221,717 sürgöny adatott fel 25,808,604
szóval. Az ezen sürgönyökért bevett illetékek 826,023 forintra mentek. A mult év első
felében csak 822,126 sürgöny a d a t o t t fel
16,771,905 szóval, a melyekért 652,045 forint vétetett be.

— (Az északamerikai prairie-k) igen jelentékeny karavánkereskedéssel birnak. Indepedenee-ot, honnan azelőtt a karavánok
többnyire kiindultak, most Atchinson városka Kansas államban túlszárnyalta, s innen 1865-ben 21'/ 2 millió font szétválogatott
áruk, mintegy 5000 szekeren, több mint
7000 öszvér és ló, 28,000 ökör és 5000 hajtó
által a prairieken át szállittattak. A szállítmányok fele része az aranydus uj államba,
Coloradóba vette ú t j á t . A többi U t a h , Montana, Nevada, Idaho, Uj-Mexicó, Nebraska
és a n y u g a t i Kansasra esik. Az üzlet, melybe
több, mint 6 millió dollár befektettetett
186 i óta meghétszereztetett. Az 1865-ben
Atchinsonba érkezett és onnan elindult kocsik több mint 5000 utast, 600 mázsa
gyors-szállitmányt és 2,400,000 dollár készpénzt szállitottak.
= Selyembogarak.)
A ,,Moniteur univ."
egy japani hire szerint az ottani kormány a
vámhivatalokat oda utasitotta, hogy minden
helybeli megszorításokkal, melyek addig a
selyembogarakkali kereskedésen sulyosodtak, felhagyván jövőben ezen kereskedelmi
czikkel ép ugy bánjanak, mint minden egyéb
a kereskedelmi szerződésekben emiitett kiviteli czikkekkel.
— (Megjelent)
Országos naptár 1867.
Magyarország és kapcsolt részei számára.
Szerkeszti Ökröss Bálint, kiadja Heckenast
Gusztáv. Második évfolyam, ára 2 ft. o. é.
A j o g g a l foglalkozó t. közönségre nézve
különösen érdekes következő tartalommal;
E l s ő s z a k a s z . Tiszti névtár. I. A király. A) A
felséges u r a l k o d ó h á z . B ) A sanctio p r a g m a t i c a . C)
A királyi udvar. 1. O r s z á g zászlósai. 2. M a g y a r o r szág n á d o r a i . I I . Az országgyűlés. A) Az 186s/b.
o r s z á g g y ű l é s megnyitása. B ) A főrendi tábla. C)
Képviselőház. D) A képviselőház rendszabályai. E )
Az országgyűlés elnapolása. I I I . M a g y a r kir. udv.
eancellaria. I V . M a g y a r kir. helytartótanács. V . Kii.
hétszemélyes tábla. V I . K i r . itélő tábla. V I I . Kir.
váltófeltörvényszék. V I I I . Kir. ker. táblák. I X . Első
b i r ó s á g u kir. v á l t ó t ö r v é n y s z é k e k . X . M a g y a r kir.
k e r . bányabiróságok. X I . V á r m e g y é k . D u n á n i n n e n i
k e r ü l e t . D u n á n t u l i k e r ü l e t . Tiszáninneni kerület.
Tiszántúli kerület. K a p c s o l t részek. X I I . J á s z k u n
k e r ü l e t . X I I I . H a j d ú k e r ü l e t . X I V . Szepesi városok
k e r ü l e t e . X V . N a g y k i k i n d a i kerület. X V I . Szabad
kir. és egyéb r e n d e z e t t tanácsú városok. X V I I .

E r d é l y o r s z á g . A) E r d . kir. udv. eancellaria. B ) E r d .
kir. főkormányszék. C) Királyi l e g f ő b b t ö r v é n y s z é k .
D) E r d . kir. itélő t á b l a . E ) V á r m e g y é k és vidékek.
F ) Székelyszékek. G) Szászhatóságok, székek és vidékek. I I ) Erdélyországi városok. X V I I I . Ü g y v é d e k .
A) Ü g y v é d e k a fővárosban. B ) Ü g y v é d e k a vidéken.
Egyházak és iskolák. I. A római k a t h . egyház.
A) É r s e k e k és püspökök. B) Szentszékek és házassági törvényszékek. I I . Az evang. prot. egyházak. A )
Helvét hitv. egyház. B) Ágostai hitv. egyház. I I I .
G ö r ö g - k e l e t i egyház. I V . U n i t a r i a - e g y h á z E r d é l y ben. V. A pesti magy. kir. egyetem. V I . J o g i n t é zetek. A ) Kir. j o g a k a d é m i á k . B) Protest. főiskolák.
C ) Kir. államvizsg. bizottmányok.
Közintézetek és egyletek. I . Tudományos i n t é z e t e k . I I . H i t e l - é s biztositási egyletek. I I I . G a z d á s z a t i
és kereskedelmi társulatok és intézetek. I V . T a n i n tézetek. V . Művészegyletek és intézetek. V I . Segélye g y l e t e k . V I I . Egészségügyi intézetek. V I I I . Casinóe g y l e t e k . I X . Kolosvári kalauz.
M á s o d i k s z a k a s z . A főváros. I. Pesti h á z a k
és h á z t u l a j d o n o s o k . I I . B u d a i házak, utczák és házszámok szerint. I I I . Fővárosi kalauz. I V . Orvosok
Pesten.
Magyarország a mult évben. I. E g y év t ö r t é n e t e .
I I . T ö r v é n y h o z á s . A) Törvényhozási előkészületek.
B) T ö r v é n y e k és rendeletek j e g y z é k e . I I I . M a g y a r
hírlapok 1866-ban.
Birodalmi
ügyek. I. Az osztrák birod. t e r ü l e t
viszonyai. I I . Birod. közp. lf. hatóságok. I I I . K o r mányzat. I V . I g a z s á g ü g y . V. P é n z ü g y . V I . H a d ü g y .
V I I . N é p j o g i képviselet.
H a r m a d i k s z a k a s z . Külföld. I. V i l á g k r ó n i k a .
I I . Külállamok.
Statistika. I. Statistikai kalászok. I I . S t a t i s t i k a i
táblázatok.
Közlekedés. I. V a s u t a k . I I . Gőzhajók. I I I . T á v irda. I V . Posta.
Életrajzok
(arczképpel). Gr. Andrássy Gyula.
B. E ö t v ö s József. H o r v á t h Boldizsár. Szentkirályi
Móricz. Gr. B i s m a r k .
Különfélék. I . A magyar-, erdély- és horvátországi t a k a r é k p é n z t á r a k . I I . A magy. kir. tud. egyet e m t a n r e n d e . I I I . K i m u t a t á s a a csász. ausztriai
pénzverdékben 1865. évi j a n . 1 - t ő l decz. végéig
eszközölt pénzveréseknek. I V . Kisorsolási n a p t á r .
V. A pengőpénznek u j ért. vált. V I . K a m a t t á b l a
5 % . VII. Kamattábla 6%. V I I I . Pénznemek. I X .
M é r t é k e k . Bélyegekről átalában. Vásárok.

— (Beküldettek)
Hatáiidö naptár 1867.
magyar és német szöveggel s egy-egy tiszta
lappal az év minden napjára. Kiadja Heckenast. — Ügyvédek naptára 1867. Szerkesztette Kassay Adolf. Kiadja Emich.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Teljes számú példányokkal ínég szolgálhatunk. "g^S
K i a d ó - t u l a j d o n o s H e c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n Pesten, 1866.
( E g y e t e m - u t e z a 4-ik szám alatt.)

Pest, dcczeuibcr 3.
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1860. éri folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfön délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-utcza, 13
sz. a. I. emelet. — Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendő .

T a r t a l o m : Codificatio. (Folytatás.) Ökröss Bálinttól. — Fogbázjavitás. YI. Az irhoni börtöni
rendszer. (Bozóky Alajostól.) — Poroszország statistikai vázlata. (Folytatás.) — Tárgyalási terem. 26.
A hivatalos letételek kezelése, elsikkasztása és megtéritése. — Különfélék.

Codificatio.
(Ökröss Bálinttól.)
(Folytatás.)
„Quis Graecus regeret Latinos, graecis moribus, aut quis Latinus Graecos, latinia
regeret moribus?" _
S. Steph. Lib. I. C. 8. §. 4.
„Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft ist es, der Gesetzgebung vorzuarbeiten, dem Gesetzgeber leitende Grundsátze zu geben, die Folgerungen daraus zu
lehren, die Grundideen des Ilechts in ihrer verschiedenen Gestaltung und Auspriigung
zu verfolgen, die Ursachen gewisser wohlthiitiger oder nachtheiligerErscheinungen zu
erforschen, die Masse der Erfahrungen zu prüfen und zu sichten, Schlüsse daraus abzuleiten und klare Begriffe aufzustellen."
Mittermaier, die Strafgesetzgeb. in ihrer Fortbildung.
II. Beitr. Heidelb. 1843. §. 1.

Törvényhozás.
IV.
A törvények hatálya azok kötelező
erejében áll, mely az egész társadalomra és egyesekre kihat egyaránt, —
s ott, hol a jogcselekvények nem a tényezőknek puszta önkényétől tétettek
függővé: az állam parancsoló és kényszerítő hatalmával szerez érvényt a
törvényes rendszabályoknak.
Es a hatalom nem a túlnyomó erőnek ellenállhatlanságában, hanem a
társadalmi összakaratnak átalánosan
kiható működésében találja rendithetlen alapját.
A nyers erőszak behelyezkedhetik
a törvényhozás trónjába; saját egyéni
akaratát állithatja a leigázott népakarat f ö l é : és a védtelen tömeg meg fog
hajolni a szuronyok hatalma előtt. De
a kényszerítés felülről s az engedelmes-

ség a nép részéről semmi törvényes viszonyt sem állapit meg; sőt az első ford u l a t , mi az ellentétes erőket más
arányba állítja, megdönti a törvénytapodó önkényt és minden műveleteit.
A törvény, mit sajátlag e néven nevezünk,
,,Non eget Mauri iaculis, neque arcú,
Nec venenatis gravida sagittis
pharetra" —

mint Flaccus mondja az igaz emberről.
Egy kis pálcza, fehér gombbal, vagy
egy pecsét és aláírás: s az ember tisztelettel hódol a törvénynek és a törvényben a társadalom akaratának.
Minden törvény tehát az illetékes
hatalomnak legyen kifolyása.
E szabály a törvények magyarázata, módosítása és megszüntetésére is
kiterjed. Az osztrák polg. tkönyv helyesen rendeli, hogy csak a tör vény ho-

zónák legyen hatalma a törvényt áta- törvények különösen mást rendellánosan kötelező módon értelmezni 1 ). nek *).
Nem kisebb volt a különbség, mit
A törvények változtatása vagy eltörlése pedig ugyanaz, mi a törvény- az emberek közt születés, polgári állapot, és ezekkel kapcsolatban az előjohozás.
Legyen továbbá átalános, legyen gok alkottak. Mint kétféle házasság
kiható az állam valamennyi lakóira, ki- gyümölcsei, éltek a kiváltságolt és elnyomott osztályok, egy családban. A
vétel és különbség nélkül.
törvény,
mint mostoha, csak szülötteiÉs itt újra látjuk feltűnni az egyennek
élt,
—
s mig amazokat anyai keblőséget, mint fentebb a jog élvezetében,
lén
melengeté:
ez utóbbiaknak oszugy most a törvény előtt.
A vallás, születés, polgári állapot, tályrészül csupán nyomor és megvetés
kell, hogy künn, az előcsarnokban ma- maradt.
radjanak, s a jogszolgáltatás szentéA természettől szeszélynek kell tarlyébe minden ember, mint ember lépjen. tanunk, ha némely szülöttet bíborba,
Méltánylólag emiitjük e részben a másokat rongyba póláz, s ha egyiket,
jelen század érdemeit. A jogegyenlőség talán nem is mindig a nagyok utain,
már már mindenütt diadalra emelke- fényes polczra segíti, s másokat, talán
dik a kiváltságok századainak hagyo- az erények rögös pályáján, léptenkint
vezet az ínség örvényébe.
mányos előitéletein.
A törvényhozásnak mindig hibául
Tudjuk, a vallás mily éles vonalakkal alkotott megannyi osztályt a tár- rovandó föl, ha ily véletlenből indul
sadalomban, mennyi üldözésnek s el- ki; érdemül ellenben, ha lerontván a
nyomatásnak lőn okozója a gyűlölet, sorompókat, palotában és kunyhóban,
melylyel ez osztályok egymást tekin- bibor és darócz alatt csak embereket
tették. Mint rémes álomképek, vonul- és az emberekben személyeket lát.
Ez érdem osztatlanul az újkoré s a
nak el előttünk a szt. Bertalanéj s a
barminczéves német háború iszonyai, kezdeményezés itt is a franczia forraa vallási türelmetlenség szegény ha- dalom dicsősége.
Az „Assemblée nationale" elsö tezánkban is, mely első hevében máglyára Ítélte azokat, kik istent és az üd- endői közt véget vetett a hübéruravözítőt más falak közt s más szertartá- lomnak, az uri törvényhatóságnak és
kiváltságoknak, s az egyenlő hivatalsok szerint imádták 2 ).
képességet
törvényileg kimondotta 2),
A bécsi és linczi béke, az 1791.,
1844. és 1848. évi országgyűlések ke- a közteherviselést pedig vagyonarány
gyeletes törvényei tudva vannak olva- szerint mindenkire egyaránt kiterjesz3
sóink előtt. Még az osztrák polg. tkönyv tette ).
is kimondotta, hogy a vallásbeli kü39. §. Hasonlóan a szász codex 51. §. „Die
lönbségnek a magán jogokra befolyása Verschiedenheit der Religion und des Standes bet in der R e g e i keine Verschiedenheit der
nincs, — kivéve, ha némely tárgyak- gb ür ür gn .d eRechte."
s
nál, minők a házassági viszonyok, a
) Tous les citoyens, sans distinction de naisJ

) 8. §. Szász codex 22 §.
*) 1523:54. §. és különösen az 1525: 4. §. 4.: „Lut h e r a n i etiam omnes de regno exstirpentur, et ubicunque reperti fuerint, non solum per Ecclesiasticas,
verum etiam per Seculares personas libere capian-

tur et comburantur."

sance pourront étre admis a tous les emplois et dignités ecclesiastiques, civils et militaires, et nulle
profession utile n'emportera dérogeance. (Decr. 4.,
6., 7., 8. et 11. Aout — 3 nov. 1789. Art- 11.
3
) Tous les contributions et charges publiques,
de quelque nature qu 1 elles soient, seront supportées
proportionellement p a r tous les citoyens et par tous

Hasonló egyenlőséget látunk a büntető törvények szigorában, a személyek
közt a polgári állapotra! különbség nélkül
Végre az 1830. aug. 14-ki chartában átalánosan kimondatott, hogy a
törvény előtt, állására és vallására
nézve, minden franczia egyenlő 2 ).
Nem sokkal az 1830-ki charta kiadása után hazánkban is viradni kezdett az egyenlőség hajnala. Az 1844.
évi országgyűlés a hivatal- és birtokképességet 3 ), az 1848. évi törvényhozás a közteherviselést 4 ), s az uri hatóság eltörlésével kapcsolatban 5 ) a

törvényelőtti egyenlőséget állapította
meg.
A társadalmi viszonyok követelik,
hogy a törvények hatálya egész jótékonyságában és szigorában az idegenekre is, — a mennyiben belföldön tartózkodnak vagy belföldiekkel közös
ügyletben érdekelvék, — kiható erővel
birjon. E szabály némi különbséggel
valamennyi törvényhozásban elfogadtatott. Igy a Code Napoleon az idegennek Francziaországban született minden gyermekének megengedi, hogy
nagykorúvá léte utáni évben a franczia
polgári minőséget igényelhesse 1 ); toles propriétaires, á raison de leurs biens et facultés. vábbá a külföldit Francziaországban
(Decr. 7. Octobre 1789.).
ugyanazon polgári jogokban részesiti,
!
) Les delits du méme genre seront punis par le
melyeket szerződésileg azon nemzet
méme genre de peines, quelsque soient le r a n g et
ad a francziáknak, melyhez az illető
l'état des eoupables (Decr. 21. jan. 1790.).
2
) Közöljük e néhány czikket, mely nemcsupán külföldi tartozik 2 ). Végre ugyanazt,
a francziákat érdekli, hanem az egész európai j o g
rendszerre jótékony befolyást gyakorolt. E j o g o k az habár nem laknék is Francziaországemberiség jogai.
ban, az általa belföldön, francziával
Art. 1. Les franoais sont égaux devant la loi,
kötött szerződés teljesitése végett franquelsque soient d'ailleurs leurs t i t r e s et leurs rangs.
3
Art. 2. Ils contribuent indistinctement, dans la czia törvényszék elé idézteti ). A bünproportion de leur fortune, aux charges de l'Etat. tető perrendtartás szerint minden franArt. 3- Ils sont tous également admissibles aux
czia, ki az ország határain kivül az
emplois civils et militaires.
A r t . 4. Leur liberté individuelle est également állam biztonsága vagy érdekei ellen
garantie, — personne ne pouvant étre poursuivi ni
arrété que dans les cas prevus par la loi et dans la követett el törvénysértést: Francziaországban s franczia törvények szerint
forme qui elle prescrit.
Art. 5. Chacun professe sa religion avec une lesz elítélendő 4), — e rendszabály azon
egale liberté, et obtient pour son culte la méme proidegenekre is, kik, mint efféle büntettek
tection.
Art. 8. Toutes les propriétés sont inviolablés, tényezői Francziaországban elfogattak
sans aucune exception de celles, qui on appelle nakiadattak, —
tionales, — la loi ne mettant aucune diíFerence vagy Francziaországnak
5
kiterjesztendő
levén
).
entre elles. stb.
3
) Az országban s kapcsolt részeiben született,
Az osztrák polg. tkönyv szerint az
állandóan lakó s törvényesen b e v e t t bármely vallású
nemnemes honfiak, általuk bármi czimen eddig szer- idegeneket a benszülöttekkel átalában
zett, vagy jövőben szerzendő nemesi javakra nézve
nemesség hiánya miatti nembirhatási ügyuton ezen- egyenlő polgári jogok és kötelezettsétúl nem háborgattathatnak (1844: I V . ) . Es az ország- gek illetik, hahogy ezen jogok élvezeban és kapcsolt részeiben született vagy honosított tére az álladalmi polgári minőség vilás törvényesen bevett bármely vallású lakosoknak,
akár kinevezéstől, akár választástól függő minden gosan meg nem kívántatik. Az idegenek,
közhivatalokra leendő alkalmazásában az, hogy a nemesi osztályhoz nem tartoznak, akadályul nem szol- beli fizetések, valamint az uri törvényhatóság örögálhat (1844: V. tcz.).
kösen megszüntetnek (1848: I X . cz.).
4
) Magyarország és a kapcsolt részek minden la') Code civil. Art. 9.
2
) Code civil. Art. 11.
kosai, minden közterheket különbség nélkül egyenl ő e n és arányi a g n s a n vísaüV (1 a^is • VTT.1-1
5

) Az úrbér és azt pótló szerződések alapján
eddig gyakorlatban volt szolgálatok, dézma és pénz-

) U. o. I T T . T47

4

) Code de instruction crim. Art. 5.

5

) U, o. Art. 6.

hogy a benszülöttekkel egyenlő jogot
élvezhessenek, kétes esetekben tartoznak azt is bebizonyítani, hogy azon
álladalom, melyhez tartoznak, az idevaló álladalmi polgárokkal a kérdéses
jogra nézve szintúgy bánik, mint a
magáéval 1 ). Továbbá, ha valamely külföldi itt valamely álladalmi polgárral
lép kölcsönösen kötelező ügyletre, kivétel nélkül az osztrák tkönyv szerint
nyer Ítéletet 2 )
A porosz Landrecht. is saját szabályai szerint itél az idegenek felett, kik
azon tartományokban élnek vagy üzletet folytatnak 3). Átalában a külföldieket is, egyenlően a benszülöttekkel,
minden megengedett ügyleteikre nézve
a törvény védelme alá helyezi 4 ), —
hanemha az idegen államnak, melyhez
az illető külföldi tartozik, a porosz
alattvalók irányában tanúsított viselete visszatorlást nem tesz szükségessé 5 ).
A magyar törvények azon rendelete, melynél fogva idegenek a fenyitö
vagy kártérítési törvények szigorától
három s egyebekéitől egy havi mentességet élveznek : azon feltevésre
jogosít, hogy ezen idő elteltével a
benszülöttekkel egyenlően nyernek törvényt és igazságot 6 ).
A törvény hatályára nézve szükséges, hogy az idő, melytől és meddig a
törvény kötelez, meghatároztassék. Es
ez, rendszerint a kihirdetéstől vagy
azon naptól fogva számíttatik, mit a
') 33. §.
' ) 36. §.
8
) Einleitung §. 34.
4
) U. o. §. 41.
e
) U. o. §. 43.
'
6
) Hármas tkönyv I I . 5. czim, 3. §. . . . Si constitutio generális tenderet ad poenam vei damnum:
tunc Forensibus d a n t u r indutiae trium mensium, ut
hoc tempus sit eis pro publicatione statutorum 4. §.
Si autem non esset poenalis vei damnosa, sed juris
alicuius, aut judicii medela vei prosecutionis causae
modus; tunc Forensibus unicus mensis assignatur.

törvényhozó e végből eleve megállapított.
A Code Napoleon szerint a törvények a kihirdetés erejénél fogva lesznek végrehajthatóvá, — azon pillanatban, midőn a kihirdetés köztudomásra
jöhetett. Es pedig a császár által történt kihirdetés köztudomásúnak tekintetik a császári székhely megyéjében a
kihirdetés utáni nap elteltével; minden
más megyében ugyanazon idő lefolytával, hozzáadva annyi napot, a hány tiz
myriametre-nyire esik a megye székhelye azon várostól, hol a kihirdetés
végbement 1 ).
Az osztrák polg. tkönyv szerint a
törvény hatályossága mindjárt a kihirdetés után kezdődik, hacsak a kihirdetett törvényben magában hatályosságának időpontja későbbre nem határoztatnék. 2 ).
Es a törvenyek er ej őket mindaddig
megtartják, mig a törvényhozó által
meg nem változtatnak vagy világosan
meg nem szüntetnek 3 ).
A porosz Landrecht azon időponttól fogva ruházza fel kötelező erővel a
törvényt, melyben kellőleg kihirdettetett 4 ), s azon ideig, melyben a törvényhozó által világosan ismét fefüggesztetik 5 ).
Némely esetekben a törvényhozó
későbbi, de határozott időpontot állapit
meg a törvény életbeléptetésére. Igy
az osztrák polg. tkönyv hatálya a német örökös tartományokra nézve, az
1811. jun. 1-én kelt cs. nyiltparancs
!

) Code civil. Art. 1.
) Polg. tkönyv3. §. E r r e vonatkozólag az igazságügyi, bel- és pénzügyi minisztériumok 1860.
évi márcz. 14-kén kelt rendeletükben elhatározták,
hogy minden, az országos hatóságoknak kihirdetésre
szánt rendeletei azon naptól fogva, melyen a kihirdetésükre rendelt lapban nyomtatva megjelennek,
törvényesen kihirdetettekkép tekintendők.
3
) Polg. tkönyv 9. §.
4
) Einleitung §.10. Hasonlóan a szász codex 1 §.
5
) U. o. §. 59.
2

szerint 1812. jan. 1 én, Magyarországra
nézve pedig az 1852. nov. 29-én kelt
cs. nyiltparancsnál fogva 1853. május
1-én vette kezdetét.
Hazánkban minden törvény az országgyűlési kihirdetéssel lép hatályba 1 ).
Csak a legújabb törvényhozás rendkívüli állapota tette szükségessé, hogy a
m. kir. curia, az országbirói értekezle-

ten megállapított ideiglenes szabályelvekre határozatilag kijelentse: mikép
azokat, habár ideiglenesen, de azonnal
(tehát a körlevél keliével, t. i. 1861.
sz. Jakabhó 23-kával) mindennemű törvényes eljárásaiban zsinórmértékül követendi 1 ).
') R á t h : Az orszb. ért. I I . köt. 465. 1.
( V é g e következik.)

Hármas tkönyv. I I . 5.

F o g h á z j avitás.
VI. Az irhoni börtönrendszer1).
(Bozóky Alajostól.)

Szólnunk kell végre még az irhoni
rendszerről, mely sajátságánál fogva
sem a vegyes, sem a magánrendszerrel
kapcsolatosan nem tárgyaltathatott,
noha ezekből is egyetmást kölcsönzött,
miért erről is, ugy mint a többiről, külön pontban akarunk tudomást venni.
E rendszer minden egyébnél legújabb s következő elvekben gyökerezik:
Az u. n. pénal servitude-ra (raboskodásra) vagy elszállításra (transportation) Ítéltek mindenek előtt 9 hónapiglani (de a körülményekhez képest
meg is rövidíthető) magánelzárásban
tartatnak, mely arra van számitva, hogy
a bünhönczök a rosz helyzet következtében, melyet önvétkük által magukra
hárítottak, mintegy önkénytelenül elmélkedve magukba szálljanak, hogy
*) £ rendszer megalapításának s illetőleg életbeléptetésének érdeme Croftont, az irhoni convict
prisons igazgatók elnökét illeti, ki 1856-ban közfigyelmet ébresztett, midőn a parlamenti bizottmány
elé hozván rendszerét, támogatására t e t t tapasztalásokra hivatkozott, s azt közzé is tette ily czim
alatt: „A few Remarks of the Convict question by
Crofton. Dublin 1857." Irhonon kivül jelenleg még
néhány angol gyarmatban, Oldenburg- és Hollandiában is alkalmaztatik e rendszer. — Mittermaier:
Gefángnissverbesserung 42—47. 11. U g y a n a z : Gefáugnissfrage 143—145. 11. — Karvasy: Igazságügyi
politika 135 — 136. 11. — R ö d e r : Besserugsstrafe
, 4 3 - 1 4 5 . 11.

gonosz akaratuk megtöressék s a szunynyadozó jobb érzelmek bennök felkeltessenek. E végre a tömlöczi hivatalnokok által néha meglátogattatnak ugyan,
de oly munkák, melyek őket szórakoztathatnák, v a g y a kínos magánlétet velük kevésbé súlyosnak éreztethetnék,
nekik nem adatnak *).
A magánelzárás után a rabok közös
dolgozóházakba 2 ) hozatnak, hol osztályonkint mindenféle kényszermunkákat végeznek, éjjel azonban külön
kamarákba záratnak. Itt jőnek a tulajdonképi javítási eszközök is alkalmazásba, melyek a munkán kivül hasznos
mesterségek megtanulásában, tanulságos oktatás, a raboknak osztályozásában 3) viseletükhöz képest; külső
kitüntetésekben (badges) és megjutalmaztatásokban (gratuitils) 4 ) állanak.
') Legfeljebb csak igen gépies munkával, mint
p. kókusz-szálak foszlatozásával vagy zsákok készítésével foglalkodtatnak, nehogy épenséggel henyéljenek.
2
) Röder ezeket — minden v közös elzárástóli
irtózása miatt — a bagnók csak némikép megjavított
kiadásának nevezi.
3
) Négy osztályra szakadnak, a legalsóbb, mint
próbaosztályba jőnek a magánelzárásban magukat
jól viselt rabok, innen aztán a harmadik osztályba s
ismét bizonyos idő múlva példás, jó, vagy csak k ö zépszerű viseletükhöz képest a másodikba, és ha kitűnően viselik m a g u k a t , a legfelsőbb osztályba feljutnak.
4
) A j u t a l m a k (gratuitils) a raboknak nem
fizettetnek ki, hanem nekik csak betudatnak, s annál

Bizonyos számú évek múlva azon |javult raboknak az átmeneti intézetbe
rabok, kik a közös elzárásban magukat való áthelyezését büntetésük még hátrajól viselték, ugy hogy némi valószínű- levő ideje alatt kell foganatba venni.
séggel feltételes megkegyelmezésre mélAz átmeneti intézetben a raboknak
tóknak ajánltathatuak, végre egy har- már több szabadság engedtetik, a kömadik, u. n. átmeneti intézetbe (inter- rülményekhez képest az intézeten kimediate prison) kerülnek, melynek vüli munkákra is bocsáttatnak, szerzerendeltetése az, hogy közvetítőként ményük nagyobb részéről szabadon
szolgáljon a tömlöcz és szabadság kö- rendelkezhetnek, tetszésük szerint mazött. Az itt tanúsított viseletükhöz ké- gasabb oktatásban részesittetnek, és
pest azután teljesen, vagy csak feltéte- mindenek felett kilátás nyujtatik nekik
lesen megkegyelmeztetnek.
arra, hogy teljes kiszabadulásuk után
S épen az utóbb nevezett intézet az, illő alkalmazást nyerendenek, feltéve,
mely által az irhoni börtönrendszer a hogy tökéletes megjavulásuk és rendes
többitől különbözik. A széles emberis- életmódjuk által az igazgatóság és polmeretei folytán bötapasztalásu Crof'ton gártársaik bizalmára magukat érdeme1
ugyanis észrevette, mikép a rabokra sitik ). Büntetésekről itt nincs szó
nézve felette veszélyes, ha a szigorú többé, mert mihelyt a fegyenczek matömlöczi fegyelem alul rögtön teljes gukat roszul viselik, azonnal a börszabadságra bocsáttatnak; mert — úgy- tönbe visszahelyeztetnek.
mond » az évekig tartó fogság, mely
Ha már most ezen rendszer hatását,
őket a tömlöczi rendszabályok feltétlen vagy más szóval, a börtönbüntetés
megtartására szoritá, egyszersmind a czéljának ez utoni elérhetését tekintsaját magukróli önálló gondoskodáshoz jük, erre nézve szétágazó véleményekre
kívántató erkölcsi erőtől is megfosz- találunk. Némelyek ugyanis (Röder,
totta, minélfogva szabadon bocsáttatá- Jebb, Gibson, Burt) róla igen kedvesuk után a büntettek isméti elkövetésére zőtlenül nyilatkoznak 2 ), különösen azt
ingerlő ezer meg ezer csáb is annál hozván fel ellene, hogy az átmeneti
hevesebben megrohanja; szükséges te- intézet a szabadságbüntetések elve- és
sát őket mintegy szabadságukra elő- czéljával ellenkezik, mivel ezek általa
készíteni, az ilyen veszélyektől meg- visszaijesztők lenni megszűnnek; azonóvni, akaratjukat megszilárdítani s őket ban ezen ellenvetés azért nem jöhet
a fenntartásukróli önálló gondosko- figyelembe, mert habár a büntetésnek
dásra az által ismét lassankint hozzá- eleinte visszaijesztőleg kell hatnia, végszoktatni, hogy kijeleltetnek nekik azon
Alinge: Besserung auf dem Wege der Indiutak, melyeken tovább haladva, létüket vidualisirung. Leipzig. 1865. 82 — 85. 11. Az itt megbecsületes módon biztosíthatják. Mind- érintett elvek részletes kivitele igen természetesen
a börtönigazgatóság bölcs belátására bizandó, mivel
ennek eszközlése pedig az átmeneti in- bővebb fejtegetésük is inkább a neveléstan (paedatézet feladata. De mivel másrészről gogia) köréhez tartozik, a jogásznak elég arra
hogy kiemeli ama mozzanatokat, memegint igazságtanság volna a rabokat szorítkozni,
lyekre véleménye szerint a paedagognak legtöbb
büntetési idejük lefolyta után is, főleg figyelmet kell fordítania.
!!
) R ö d e r az átmeneti intézetet határozottan
ha megjavulásuknak már előbb kétségroszalja, és teljesen elhibázott, minden elvet nélkütelen jeleit adták, bármily szin alatt löző és ellenmondásteli kisérletnek nevezi, melyet
tovább letartóztatni, ép azért a meg- elhamarkodva Németország-és Hollandiában is akartak alkalmazni. Röder feltétlen pennsylvanista, és
nagyobbak, minél magasabb osztályhoz valamely r a b minden intézkedést, hol a rabok bármily együttlétartozik.
téről van szó, tétovázás nélkül visszautasít.

rehajtását mindazáltal a bűnös javítására szükséges irányozni; egyébiránt
az átmeneti intézetben is érzi a bünhöncz, hogy még nem szabad, hanem
fogoly. Mások ellenben (Mittermaier,
Crofton, Hoyer, HoltzendorfF) az irhoni
börtönrendszer jelességét tartózkodás
nélkül elismerik s különösen kiemelik,
hogy e mellett a börtöni személyzet a
biinhönczök igazi megjavulásáról sokkal könnyebben győződhetvén meg,
jobban is gondoskodhatik a szabadon
bocsátottak illő alkalmazásáról; hogy
továbbá a polgárok szinte nagyobb bizalommal viseltetnek a próbájukat szerencsésen kiállott rabok iránt; hogy a
rabok előre átlátják, miszerint a reájuk alkalmazott feltételes elbocsátásnál
fogva jövőjük egyedül javulásuktól
függ; végre, hogy csak igen kevés számú
raboknál kell a megkegyelmezést roszviseletük miatt visszavenni 1 ).
VII. Melyik tehát mindezek után a legezélszerübb börtönrendszer ?
Az eddig előadottak szerint legtöbb
érv még a magánrendszer mellett látszik harczolni, habár másrészt azt is
láttuk, mikép ezen rendszer egész merevséggel alkalmazva ép oly kevéssé
vezet czélhoz, mint a többi rendszer, s
hogy igen tanácsos a többi rendszer
előnyeit is a magánrendszeréivel összhangzásba hozni 2 ), mert az eddig szer*) Angliában az átmeneti intézetet (special
service, azaz csak külön osztály a börtönben) legelőször Dartmoorban alkalmazták (1852-ben), azután Portsmouth-, és nőraboknál Fulbamban is. Irhonban „intermediate" vagy „convict prison" név
alatt Smithsfieldben ipari, Luskban mezei, Corkban
gépies munkákkal berendezett átmeneti intézetek
vannak. Az eredmény valóban fényesnek mondható;
ugyanis 1856. évi márczius 8-tól 1860. évi márczius
3-ig 1250 rab bocsáttatván el feltételesen, közülök
csak 77-nél kellett az elbocsátást visszavenni (még
pedig 28-nál nem vétség, hanem csak rendetlen életmód miatt), 854 az átmeneti intézetből bocsáttatott
el feltételesen, s közülök csak 20 esett ismét vissza.
s
) „Tökéletes, a büntetés minden czéljainak s
az állam és társadalom érdekeinek és a kor magas

zett tapasztalatok *) szerint indulva,
különösen pedig azon átalánosan elismert igazságnál fogva, miszerint ugyanazon orvosság a különbözö emberi
természetre különbözö hatást is gyakorol; csak igy óvakodhatik a büntető
állam a teljes czéltévesztés veszélyétől 2 ).
Azonban tagadhatatlan, hogy mihelyt ezen most kimondott elvet átalában elfogadjuk, azonnal nem, lehet
sző többé egyes rendszerekről,
hanem
inkább valamennyi rendszer előnyeinek
rendszeresítéséről. S igy könnyen megfogható, ha p. a praktikus börtönigazgató Alinge Jenő, ki a javitást igen helyesen az egyedre gyakorlandó hatás
által mondja eszközlendőnek, egyátalában minden rendszertől eltekint, s a
magán- vagy közös elzárást sem tekinti rendszernek, hanem csak a rabnak egyediségéhez képest módositott
segédeszköz gyanánt veszi a tulajdonképi javitás elömozditására és illetőleg
elérésére 3 ).
követeléseinek teljesen megfelelő rendszert a felhozottak közül egysem képez. Nézetünk szerint azonban a valódi feladat e téren az, hogy a börtönrendezés egyik főpontja mindenkor arra irányuljon,
hogy mint legújabban Németország legújabb eriminalistája és szakembere Mittermaier (Gefángnissverbesserung czimü munkája előszavában) is megjegyzé, a magánrendszer az együttségi rendszerrel
helyes összhangzásba hozattassék." K a u t z : Politika
433. 1.
!
) Különösen az irhoni börtönrendszer sokoldalú sikeres eredményei, mikre nézve Mittermaier
azt jegyzi meg, „hogy semmiféle más ország börtönrendszere nem dicsekedhetik oly szép eredményekkel, mint épen I r h o n é . "
2
) B. Eötvös és Lukács: Fogházjavitás 331.
és köv. 1.
3
) „Das System — úgymond — ist mehr oder
vveniger Schablone. W i r aber wollen, dass die Individualitát des Verbrechers bei der Behandlung
und Erziehung desselben mit ihrem vollen Gewichte
zur Geltung komme. Aus unserm Principe (t. i. Besserung auf dem W e g e der Individualisirung) ergibt
es sich ganz von selbst, dass wir die Isólk- und Collectivhaft niemals als System anerkennen können.
F ü r uns sind beide Haftweisen nur das, was sie an
sich sind, niimlich Modalitáten, die nach dem individuellen Bedürfnisse, gleichsam nur als Unterstützungsmittel der eigentlichen Besscrungsbestrebun-

Igaz ugyan, hogy az ily féle törekvéseket az egyik vagy a másik rendszer
túlbuzgó követői merő képtelenségnek, vagy legalább igen visszás eljágen in Anwendung kommen, was f ü r den Einen G i f t
ii,t, das ist f ü r denAndern heilsame Arznei. D i e E i n samkeit, welclie f ü r den Einen alléin die Athrnosphare ist, in welcher er zur geistigen E i n k e h r u n d
sittlichen Umkehr gebracht werden kann, wird f ü r
den Andern ein Labyrinth, in welchem sieh der
scbwache Geist verirrt und das Gemüth zur Einöde
wird." A l i n g e : Besserung. 22. 1. — Hasonlóan nyilatkozott Balla, mondván: „Ezen uj rendszerek előttem csupán egy rendszer, csakhogy különféle épületekben és formákban." A büntetés lényege ugyanis
a hallgatás és munka . . . Legczélszerübb rendszer
az leszen, melyben az ösztönök (anyagi, erkölcsi
és lelki ösztönök) a lelket leghathatósban birják
ingerelni." Vélemény a büntetésmód javitása iránt
34. 1.

rásnak mondják *); minthogy azonban
mi a többféle rendszerek előnyeinek
egyesítését nem tartjuk épen oly kivihetetlennek vagy visszásnak, ennélfogva
a következő czikkekben meg akarjuk
kisérleni mindazon alapfeltételeket kifejteni, mikkel nézetünk szerint valamely jól elrendezett börtönnek birnia
kell, hogy az általa szándékolt czél
minél tökéletesebben elérettessék 2).
]

) Névszerint Röder, ki azt állitja, hogy a közös elzárás ott, hol a magánelzárással vegyesen, még
pedig ennek utána alkalmaztatik, a magánelzárás
által elért jó eredményt teljesen megsemmisiti. Besserungsstrafe 143. s 191. 11.
2
) E mellett mindenütt fősúlyt a tapasztalásra
fektetvén.

Poroszország1 statistikai vázlata.
(Folytatás.)

T ö r v é n y k e z é s . Az egész monarchiára
nézve legfőbb biróság a berlini fötörvényszék (Obertribunal), mely harmad és utolsó
folyamodásban itél az összes tartományok
mind polgári mind bűnvádi ügyeiben; ez
dönti el a felfolyamodási s azon elsőfolyamodási biróságok között felmerülő illetékességi összeütközéseket, melyek több felfolyamodási biróságok kerületében vannak; a
főtÖrvényszék egyszersmind fegyelmi hatóság saját tagjai, a felfolyamodási biróságok
elnökei és igazgatói fölött, másod és utolsó
folyamodásban itél a felfolyamodási bíróságoktól törvénykezési tisztviselők elleni fegyelmi vizsgálatok nyomán hozott s hozzá
fölebbezett birói határozatok f ö l ö t t , valamint a tiszti ügyészek és jegyzők becsülettanácsának döntvényei elleni fölfolyamodások
eseteiben. A kölni felfolyamodási törvényszék kerületén kivül, a rendes másodfolyamodási biróságok a felfolyamodási törvényszékek (Appellationsgerichte), az első
folyamodásiak pedig a járási és városi törványszékek (Kreis- u. Stadtgerichte. Felfolyamodási törvényszék 21 van, u. m. Berlinben ( „ K a m m e r g e r i c h t " neve alatt), Königsbergben („Ostpreussischen T r i b u n a l " neve
alatt), Ehrenbreitsteinben ( „ J u s t i z s e n a t "

neve alatt), Odera melletti Frankfurtban^
Stettin, Köslin, Greifswald, Magdeburg^
Halberstadt, Naumburg, Boroszló, Glogau
Ratibor, Posen, Bromberg, Insterburg, Marienwerder, Münster, Paderborn, Hamm és
Arnsberg városokban. Illetékességükhöz tartoznak mind a polgári, mind a bűnvádi
ügyekbeni felebbezések és felfolyamodások,
az alsó biróságok fölötti felügyelet s az ezek
elleni panaszok elintézése, végre ugy a saját
tagjaik, mint akerületökbeli összes törvénykezési tisztviselők fölötti fegyelmi hatóság.
Minden felfolyamodási törvényszék (a greifswaldi és ehrenbreitsteini kivitelével) 2 tanácsra oszik, az egyik a polgári, másik a
bűnvádi ügyekben j á r el. Külön városi törvényszékek csak Berlin, Boroszló és Königsbergben vannak, városi és járásbíróságok
Madeburg- és Danczkában; a többi városok,
valamint a sik föld számára járásbíróságok
léteznek, melyekkel egyesbirákból alkotott
birósági bizottságok (Grerichtscommissionen)
oly helyeken, hol azok szükségesek, csekélyebb értékű és becsületsértési steff, ügyekben, nem különben időszaki birósági küldöttségek (Gerlchtsdeputationen) testületileg tárgyalandó polgári és bűnvádi ügykere nézve
állnak összeköttetésben. A városi törvény-

székeknél, valamint a 74 járásbíróságnál es- folytán, kit a kormány az amerikai börtönküdtszékek tartatnak, melyek azonban álla- rendszerek tanulmányozására a hely színére
mi és politikai vétségek fölött nem határoz- kiküldött vala, már 1846 óta 4 nagy magánhatnak. Különbirósdgok a porosz és átalános rendszerű börtön volt épülőben, u. m. M o a jog hatálya alatt álló vidékeken a követke- bit (Berlin közelében), Münster, Boroszló
zők: 1. a kereskedelmi és admirálitási
testü- és Ratiborban. De a rendszernek hiányos
letek, Danczka, Königsberg, Memel és Stet- keresztülvitele és mindenféle visszaélések
tin városokban: 2) Tizenegy
ipartörvényszék, csakhamar azt hitették el a kormánynyal,
iparosokból alakítva, panaszos ipari ügyek hogy e rendszer a büntetés czéljainak m e g elintézésére: 3) két elbai és két iveseri folyó- nem felel*). S igy egy vegyes börtönrendvdm-törvényszék.
Minden rendes bíróságnál szer fogadtatott el, mely szerint a rabok éjállamüqyészek (Staatsanwalte) szerepelnek, jel egymástól elkülönittettek ,**) s nappal
kik a fótör vényszéknél egy főállamügyész bizonyos osztályok szerint közös munkával
(Generalstaatsanwalt), a felfolyamodási tör- foglalkodtattak. Minthogy azonban az ily
vényszékeknél egy tiszti főügyész (Ober- módon elért eredmények a várakozásoknak
staatsanwalt) s a nagyobb járásbíróságoknál me°r nem feleltek s különösen a bruchsali
egy-egy államügyész (Staatsanwalt) alatt ál- (Baden nherczégségben létező) magánrendlanak. A Rajnamellékben a rajnai felfolya szerű börtön eredményeihez képest meglemodási törvényszék mint másodfolyamodás, hetősen h á t r a m a r a d t a k , ennélfogva 1856
8 az országos és békebiróságok mint első óta***) ismét a magánelzárás behozatalán,
folyamodások képezik a rendes bíróságokat. még pedig szép sikerrel, fáradoznak. A raAmaz 3 polgárügyi s 1 bűnvádi tanácsból bok javítása az u.n. Zord-házi testvérekre van
áll; fegyelmi ügyekben saját tagjai s kerü- bízva, f ) a mellett pedig a rabok mindenféle
letének birái fölött első, jegyzők és ügyvé- mesterségekre is tanittatnak. A szabadondek fölött pedig másodfolyamodást képez. bocsátott rabokról több védegylet gondosAz országos törvényszékek (mind össze 9) kodik; némely helyeken magánszemélyek
Köln, Düsseldorf, Kleve, Koblenz, Aachen, alapítottak mentőházakat.
Tríer, Elberfeld, Saarbrück és B innban a
B ^ I s g a z g a t á s . A tartományokban a főbékebíróságok határozataira nézve másod és elnökségeket s a kormányokat (Oberpraesiutolsó folyamodásuakként, minden egyéb dien und Regierungen) illeti felső folyamojogügyekben pedig első folyamodásunk gya- dásban a beligazgatás. A
föelnökségek,
nánt működnek. Szintúgy a fegyelmi bírósá- melyek élén egy főelnök áll, ki rendesen
got képezik a jegyzők, ügyvédek sat. fölött, egyszersmind elnöke a tartomány főhelyén
s kebelükből az estküdtszékek alakittatnak, székelő kormánynak, — az 1808- évi demelyek büntettek fölött határoznak. A bé- czeinber 16-án kelt hirdetmény s az 1815-ki
kebiróságok (számszerint 125) egyes bírákból april 30-kán kelt rendelet által szerveztetállanak, és esekélyebb p d g á r i ügyekben ré- tek — a tartományokban a legfőbb közigazszint döntőleg, részint kiegyeztetoleg, b ü n - gatási hatóságokat képezik. Hatáskörük az
tetőügyekben rendőri hatóságként járnak 1817-iki oktober 23-kán s az 1825-iki
el. Külön biróságok a Raj na mellékben: 1) a deczember 31-kén kelt utasitások által állakereskedelmi törvényszékek (szám szerint 7)
*)A m a g á n r e n d s z e r 1849 -ig való 3 évi fennállákereskedőkből alakítva ; ezek kereskedelmi
sáig már 39 lélekzavarodási eset, 5 öngyilkosság és 2
perekre nézve első, s a következő törvény- öngyilkossági k í s é r l e t fordult elő!
székekre nézve másodfolyamodást képeznek:
**) H a b á r igen h i á n y o s a n , m e r t hol 2, hol 7
2) ipari törvényszékek
(szám szerint 11) rab z á r a t o t t e g y - e g y k a m a r á b a .
'"**) Midőn különösen W i c h e r n törekvései folyiparosokból alakítva panaszos ipari ügyek
36-dik é l e t k o r á t még m e g nem h a l a d o t t 300
eldöntésére. A rajnamelléki államügyészség tán
rab, kik még csak először í t é l t e t t e k el, kisérletkép 5
élén áll a kölni felfolyamodási törvényszék- évi magánelzárás v é g e t t M o a b i t b a hozatott.
nél a főállamügyész (Generalprocurator),
i ) Azonban tény, hogy a r a b o k j a v í t á s á t ily
minden országos törvényszéknél egy-egy fő- t e s t ü l e t e k r e czélszerüen nem bizhatni. Különösen P o ügyész (Oberprocurator) és 2—4 államü- roszországra nézve Duboc é r t e k e z i k erről bővebben :
„ D i e P r o p a g a n d a des Raulicn Hauses und das J o gyész (Staatsprocurator).
hannesstift in Berlin. E i n e W a r n u n g " czimü 1862.
B ö r t ö n ü g y . Julius buzgó törekvései! Lipcsében m e g j e l e n t müvében.

pittatott meg. E szerint hozzájuk tartozik
mindazon ügyek igazgatása, melyek nem
egak a tartomány összeségét illetik, hanem
a tulajdonké ű kormányzati ügyek körén kivül is fekszenek (m'nők a rendi ügyek, nyilvános intézetek, közbiztonsági és egészségügyi intézetek, uti és vizépitések, stb), a
vezénylő tábornokokkal való tárgyalások, a
katholikusoknál a „ius circa sacra" által tett
észleletek, a sajtó szemmeltartása, a tartományi iskola- és egészségügyi collegiumokbani
elnökölés, a kormányok, adóigazgatóságok,
valamint a tartománybeli földesúri és paraszti viszonyok rendezésére létező bizottságok fölötti felügyelés, a legfőbb állami
hatóságoknak képviselése rendkivüli esetekben stb. A főelnökök az államminiszterium
alá rendelvék. Pommerániában azonkivül az
igazgatás élén a nagykorú trónörökös áll. A
kormányok ügyköre az 1817-ik évi október
23-ki utasitás és az 1825-ik évi deczember 31-kén kelt kabinéti rendelet által szabályoztatott, s az országos beligazgatás
minden ágaira terjed, amennyiben azok nem
más közigazgatási hatóságokhoz volnának
utasítva. Minden kormány élén áll egy elnök. A különféle ügyek több osztályban láttatnak el. A kormánykerületek járásokra
oszlanak (Hohenzollernben főhivatali kerületekre Oberamtsbezirke), melyeknek igazg a t á s a a tartományi tanácshivatalokra —
Landrathsámter — van bízva. Az utóbbiak
közvetlenül a kormányok alatt állanak, s
mindegyiknek az élén áll egy tartományi
tanácsos (Landrath), ki a király által e v é g ből neki ajánlott jelöltek közül kineveztetik.
Hohenzollernben minden főhivatali kerület
fölé egy főhivatali tiszttartó (Oberamtmann)
van helyezve, kit szintén a király nevez ki. A
tartományi tanácshivatalok jogosítványai
az 1815-ki april 30-kán kelt királyi rendelet
által szabályozvák. A tartományi tanácsosok
részint állami tisztviselők s mint ilyenek a
kormányok közlegei, de másrészt egyszersmind közvetítők az állam és a járásbeli lakosok képviselői között. Felügyeletük alá az
egész járás van rendelve, azon városok kivételével, melyek külön járásokat (u. n. városi
járásokat — Stadtkreise) képeznek, vagy
hogy külön rendőri elnökségek vagy rendőri igazgatóságok léteznek. Hatáskörűkhez
mind azon közigazgatási ügyek tartoznak,
melyeknek ellátására a kormányok alattas

igazgatási közlegre szorulnak; különösen
gyakorolják Ők az igazgatói és végrehajtói
rendészetet, a mennyiben ez nern a városi
és földesúri hatóságokat illetné, ők elnökölnek a járási gyűléseken (Kreistage), ők
gondnokai a járási pénztárnak és ők igazgatják az ügyeket a járási, pótléki és bécslési
bizottmányoknál. Rendőrökként a katonailag szervezett tartományi zsandárok (Landgensdarmen), a kikötő-zsandárság (Hafengensdarmerie) s a berlini védlegénység
(Schutzmannschaft) működnek. — Az iskolaügy a tartományokban akkép igazgattatik,
hogy az elemi, polgári és magániskolák a
kormányok felügyelete alatt állanak és minden tartományban a főelnök székhelyén
(Brandenburg számára Berlinben) egy t a r tományi iskolai bizottság létezik, mely közvetlenül a főelnök alá van rendelve, s melynek
hatásköre a tanintézetek minden neveléstani
és tudományos czéljaira s a tanitóképezdék, a tudományos és egyéb felsőbb iskolák felügyeletére terjed. A tartományi iskolabizottságok alá a tudományos vizsgálati bizottmányok is tartoznak. Helybeli
hatóságok gyanánt az elemi iskolaügyi
küldöttségek (Schuldeputationen), a sík
földön iskolai elöljárók (Schulvorstande)
vannak, mig a felügyelés az evangelikus superintendenseket s a katholikus dékánokat
illeti. Az egészségügy számára a tartományokban a kormányok külön osztályai képezik az illetékes hatóságot. Minden tartományban a főelnök székhelyén egy egészségügyi testület (Medicinalcollegium) létezik,
mely pusztán tudományos technikai tanácsadó hatóság a kormányok és törvényszék
számára minden a rendészeti és törvényszéki orvostan köréhez tartozó ügyekben.
Pénzügy- A budget mindig csak egy
évre állapittatib meg, de 1861 óta annak
megállapítása a kamarák hozzájárulása nélkül történt.
Az 1849 —1865-ki államköltségvetések
a következő összeállításból tűnnek k i :
Az egész nyers-bevételek hozzá számitásával tettek tallérokban:
évben

1849
1850
1851
1852
1853

bevételek
85,993,281
88,765,349
90,721,860
94,277,300
97,558,698

^ kiadások
91,601,281
93,326,567
93,794,433
96,911,013
101,159,163

a hiány
5,608,000
4,561,268
3,072,573
2,633,713
3,600,465

a rendes
bevételek
103,925,069
105,953,312
113,064,113
120,242,312
126,409,778
130,399,288
130,312,755
134,541,701
136 523,411
137,744,159
141,333,738

ból (tehát a törzsvagyonból) eredő bevételek
1851l - b e n 1 mill., 1852-ben 1.6 mill., 1853 és
1854
107,990,069
4,065,000
1854-ben két-két mill., 1855 és 185b-u;;, ü
1855
109,835,632
3,882,320
1.
5 —1. 5 mill., 1857-ben 1. 8 mill., 1858 és
1856
116,336,877
3,272.764
é$
1859-ben egy-egy mill., 1860-ban 0. 815
1857
120,242,312
nem volt
1858
mill., 1861-ben 0. s mill., 1 8 6 2 - 1 8 6 4 - b e n
126,409,778
nem volt
1859
131,859,288
1,460,000
egy-egy millió tallérra r ú g t a k .
1860
136,342,316
6,029,561
H o g y a bevételek forrásai, valamint a
1861
139,327,337
4,785,636
pénzek
hová fordításáról fogalmunkat kie1862
139,908,411
3,385,000
gészítsük, ide iktatjuk részletezve az 1865-ik
1863
139,844,159
2,100,000
1864
145,833,738
4,500,000*) évi hivatalos költségelőirányzatban f e l t ü n Mindössze tehát 16 békeesztendőben a tetett bevételeket s kiadásokat.
szükséglet 54 millió tallérral, vagyis 59 száBevételek:
zalékkal emelkedett, s 52. 9 millió tallérnyi
A
pénzügyminisztériumnál,
és
deficit felhalmozódott. — Megjegyzendő,
pedig
mikép a terhek a legújabb ideig igen arány- domaniál-javak és erdőkből . . . 11,213,484 ta 1.
talanul voltak kivetve, névszerint 20,780,176 domaniál-jószágok eladásából és
1,000,000 „
egyéb domaniális jövedelmekből
holdnyi földek birtokosai egész 1861-ig
31,511,632 „
földadómentességet élveztek, mely kedvez- az egyenes adóból
. . . . 37,207,533 n
mény az imént mondott évben megszűntnek a nem-egyenes adóból
10,523,710 „
a sómonopolium és lottóból .
nyilváníttatott, de az illetők csak 1865-től a tengeri kereskedelmi intézet, a
fogva adóztattak m e g , és pedig megváltás
porosz bank-, a pénzverés s az
átalános pénztári kezelésből . . 2,234,57 !
mellett. Poroszországban
is fennáll még:
O
C? a
nép erkölcseire oly káros befolyást gyakorló összesen a pénzügyminisztériumnál: 93,090,933 tall.
lotteria. — A polgári hivatalnokok száma
A kereskedelmi minisztérium1818-ban még csak 27,775 lévén, 1856-ban nál még p e d i g :
a posta-, törvénygyűjtemény és
m á r 51,597-re r ú g o t t volt, s köztük
évben

35,724
4,500
2,400
3,100
798
824

kik
»
»
»
»
»

a kiadások

a hiány

400 tallérnál kisebb fizetést húztak
400—600 tallérnyi fizetést húztak
600-700
700-800
„
4 „
800-900
900—1000
„
"
„

Az 1859-ben engedélyezett fizetési javítások 1,132,945 tallért t e t t e k . A fentebbi
hivatalnok számban nem f o g l a l t a t n a k : a
községi és járási tisztviselők, papok és n é p tanítók, átalán mind azok, kiknek fizetése
nem közvetlenül az állampénztár terhére
esik. A hivatalnokok összes fizetését (ide
értve a mellék illetményeket s irodai költsé
geket) Kolb 30 millió tallérra becsüli, holott — úgymond — egész N a g y b r i t a n n i á b a n
nem több, mint 2790 hivatalnok számíttatik,
kiknek összes fizetése, csak 91,106 font
sterlinget (pénzünk szerint minegy 911,060
forintot) tesz.
Emlitendő még, hogy ujabb időben a
folyó kiadások fodözésére rendesen domaniáljószágok is eladatnak, s hogy az ezen fórrás-

hirlapkezelésből
12,692,500 tall.
a távirdakezelésből
1,241,300 „
az állami kézmüárukból . . . .
238,000 „
különféle bevételek
203,090 „
bányászat-, hutászat- és sóügy . . 12,924,987 „
vaspályák igazgatásából . . . .
16,490,686 „
összesen a kereskedelmi miniszt.: 43,790,563 tall.
az igazságügyi minisztériumnál
. 10,518,680 „
a belügyminisztériumnál . . . .
678 575 „
a mezőgazdasási minisztériumnál .
965,232 „
az egyházi-, oktatás- és egészségügyi minisztériumnál . . . .
103,072 „
a hadügyi minisztériumnál . . .
646,904 „
a tengerészeti minisztériumnál . .
44,560 „
a külügyi minisztériumnál . . .
10,255 „
összesen: 150,448,774 tall.
Hohenzellernben 464,200 f t . vagyis
265,257 ,,
főösszeg: 150,714,031 tall.

Kiadások:

a kezelési, behajtási, igazgatási
költségek- és a terhekre . . . 46,221,810 tall.
a koronái hitbizományi alap pótjavadalmazására
500,000 „
az államadósság kamatoztatása és
törlesztésére
16,329,250 „
*) 1865-ben a bevételek állítólag 150,714,031 az országgyűlés mindkét házának
költségeire
239,610 „
millió, a Hadások csak 150,599,164 millió tallért t e t tek, ugy hogy 114,867 tallérnyi felesleg ma a lt az államminiszterium részére . .
353,075 „
volna.
a külügyi
„
„
. .
976,510 „

a pénzügyi minisztérium részére .
6,613,815 tall. 7. az 1855. évi dii-üzleti kölcsön .
a keí'fskedelmi", ipari- és közmun8. n 1855. „ vaspálya-kölcsön .
kaügyi minisztérium részére . .
6,761,288 „
9. n 1856. „ bank-kölcsön . .
az igazságügyi miniszter, részére 11,718,100 „ 10. ÍJ 1857. „ kölcsön . . . ,
a belügyi
„
„
5,566,279 „ 11. » 1859. „ 5%-os kölcsön . .
a mezőgazdasági
„
„
1,828,292 „ 12. « 1859. „ második kölcsön .
az egyház-, oktatás- és egészség13. » 1862. „ kölcsön . . . .
ügyi minisztérium részére
. . 4,262,952 „ 14. n 1864. „
a hadügyi minisztérium részére . 39,496,561 „ 15. államkötelezvények a földadóa tengerészeti
„
„ . .
1,373,143 „
mentesség megszűnte téseérti káregyszeri és rendkivüli kiadások .
8,093,222 „
pótlás fejében (!)
Hohenzollernben
265,257 „ 16. cautiók
főösszeg: 150,599,164 tall. 17. a katonai özvegynők pénztárának követelései
egybevetve most a bevételeket , . 150,714,031 „

„.

a kiadásokkal

150,599,164
marad felesleg:

Az államadósság
ban v o l t :

12,830,000 tall.
6,943.300 J5
15.502,500
7,437,000 »
29,377,150
17,815,600 v>
4,800,000
12,000,000
10,000,000
3,900,000

„
„

890,400

„

„

az össz. át.kamatoztatandó adósság: 246,316,250 tall.
. .
3,701,209 „
114,867 tall. B ) tartományi államadósság
C) vaspálya-adósság
18,857,188 „

különböző korszakok- az összes kamatoztatandó államad. 268,774,647 tall.

1797. évben 46,054,903 tallér.
53,494,914
1805.
5)
1820.
217,845,558
«
n
1847.
139,884.581
M
1853.
O
Y) 219,325,684
1856.
247,851,509
«
O
1861.
W 265,195,228
1862.
B
3) 258,500,018
254,154,840
1863.
))
r>
1864.
n 261,835,704
»
284,616,994
1865.
n
n )

I I . nem kamatoztatandó, pénztári
utalványok
15,842,347

„

az összes államadós. 1865-ben: 284,616,994 tall.

Az egyes városok által 1848-tól egész
1860-ig fölvett kölcsönök az alább következő kimutatásból vehetők k i :
tallér

Köln . . .
Berlin . . .
Magdeburg
Az 1865-ik évi költségvetés szerint az Düsseldorf
Stettin , .
államadósság következőkép állott:
Königsberg
Elberfeld
I. Kamatoztatandó. A) Átalános adósság:
1. állósitott 1842-ik évi máj. 2-ról 75,815,100 tall. Görlitz .
Duisburg
3,836,500
2. az 1848. évi önkénytes kölcsön
Essen . .
1850.
kölcsön
. . . . 14,491,500
3.
Memel . .
13,191,200
1852.
4.
Aachen .
4,278,700
5.
1853.
Danczka.
13,107,300
6. 1854.
Halle . .

1,750,000
1,500,000
600,000
500,000
500,000
425,000
400,000
310,000
300,000
300,000
300,000
270,000
270,000
260,000

tallér

Posen
Mühlheim . . .
Bonn
Krefeld . . . .
Bromberg . . .
Új-Magdeburg.
Liegnitz . . . .
Thorn
Tilsit
N.-Glogau . . .
Spandau . . . .
Neuwied . . . .
Werden . . . .
Eupen

240,000
200,000
180,000
150,000
100,000
95,000
90,000
80,000
80,000
50,000
50,000
35,C00
30,000
25,000

*) Kolb szerint az adósságból esett egy-egy
Ezen városok privilégium által a bemufőre 1797-ben 5 tallér 13 garas; 1805-ben 5 tallér
tatóra
szóló 'papirok kiadására jogositvák.
10 garas; 1820-ban 19 tallér 24 garas; 1847-ben 8
tallér 19 g a r a s ; 1853-ban 12 tallér 25 garas; 1856(Vége következik.)
ban 14 tallér 18 garas ; 1864-ben 15 tallér 15 garas

Tárgyalási terem.
26. A hivatalos letétek kezelése,
elsikkasztása, és megtérítése.
A törvénykezési eljárás folyamában
gyakran merül föl alkalom, midőn pénz,
vagy pénzérték, hivatalból, vagy valamely
fél kérelmére a biróságnál letétetik, s ott
hivatalosan, több vagy kevesebb időtartamon át kezeltetik, — miglen ismét alkalom
támad, hogy a letét az arra jogositott fél

részére kiadassék. A törvény több esetet
emlit, hol valamely pénzértéknek letételét
különösen megkivánja; szabályokat ad egyszersmind, melyek a kezelés körül egyes
hivatalos személyeknek, és az egész birói
testületnek zsinórmértékül szolgálnak. Ez
utóbbiak mind az eljárást, mely szerint a
letétel, — mind az utasítást, melynek értelmében a kezelés történik, mind végre a ta-

nácsülés alakítását és teendőit, a letét kiadására nézve szabatosan meghatározzák.
A mi először is a letételt illeti: tudva
van, hogy ez a törvényszék, illetőleg a tanács előtt a letevő által írásban bejelentendő, s a beadvány példányaira a történt
letételről bizonyítvány adandó; maga a letét
pedig, ha kész pénzből, vagy könnyen lepecsételhető tárgyakból áll, birói pecsét alá
veendő, végre hogy a törvényszéknél valamennyi letétről a meghatározott rovatok
szerint külön jegyzőkönyv vezetendő. (1840:
X V . t. cz. II. R. 54. s köv. §§.)
A mi továbbá a letét kezelését illeti:
erre a váltótörvényszéknél s ennek példájára minden rendezett tanácsnál két tag
választatik, kik a letétpénztárt ellenzár
alatt tartják. (1840: Vtk. II. R. 60. §.)
A kir. váltótörvényszéki utasítás hasonlóul
azt rendeli, hogy ,,a letétek egy törvénytudó biró, és egy kereskedői ülnök gondviselésére bizaudók, olyképen, hogy ezek a
letéteket egy különösen e végre Készített
kettős zárral ellátott vasládában tartsák, a
szükséges ellenzárlat tekintetéből egyik
kulcs az egyiknél, másik a másiknál legyen,
hogy ezen letéti pénztárt a két gondviselő
csak együtt nyithassa föl; hogy továbbá az
emiitett vasláda nagyobb bátorság végett
egy különös tűz és kirablás veszélyei ellen
erősen védett, tehát vas rostélyok, ablaktáblák és ajtóval ellátott boltozatos szobában tartassék, s ezen szoba kulcsa, a kiadó
hű őrizete alatt álljon; végül kötelessége
lesz az elnöknek ezen letéti pénztárt esztendonkint véletlenül többször megvizsgálni s
annak rendben léte felől meggyőződni."
(150. §.) Végre az 1864. aug. 11-én 61819.
sz. a. kibocsátott helytartótanácsi intézmény
szerint egyebek közt a birói letétek is ,,a
megyei vagy kerületi kormányzattal megbízott hivatali közegek jótállása és felelőssége mellett az illető megyei vagy kerületi
pénztárba szabályszerüleg elhelyezendők, és
megőrzendők." (Függelék második f. X L . )
A mi végre«a letét kiadását illeti: határozott utasítás e részben sem hiányzik. Az
idézett váltótörvényszéki utasítás 157. és
köv. §§. szerint a letéti pénztárból bármi is
csak a magát kellően igazoló tulajdonosnak,
még pedig birósági végzés következtében, s
kellő nyugtatvány mellett adassék ki; ha
tehát a törvényszék a kiadás végetti folya-

modásban előadottaknak teljes igazolására
még további felvilágosításokat látna szükségesnek: valamennyi érdekelt személyek
kihallgatására tárgyalási határnapot rendelj e n ; a kiadatási végzésben a letétkönyv
száma, ugy szintén a tárgyak is, melyek, —
s neve, a kinek kiadandók; továbbá az idő,
melyben a folyamodónak megjelennie, és az
oklevelek, melyeket előmutatni kell, pontosan kitétessenek; végre, hogy a birói letétemények kiadása iránt mindenkor csak teljes
tanácsülésben hozassák határozat (1862.
augusztus 22-én 9721. sz. a. kibocsátott
udvari rendelvény függ. első f. X X I . )
Ezek az átalános szabályok, melyeket a
törvényszék , illetőleg tanács felelőssége
egészít ki, — tudva levén, „hogy a letétekről az egész törvényszék vagy tanács felel."
— Váltó t. k. I I . E . 60. §.
Ily előzményeket véltünk szükségesnek előrebocsátani azon sikkasztási bűneset
kellő világlatba állítására, melynek e'döntését több érdekeltek élénk figyelemmel várják, s mely közelebb a fmlt. hétszemélyes
táblánál vétetvén végelhatározás alá, fenyitő törvényeinkhez tanúságos adalékkal
fog járulni azon kérdés iránt: Váljon a letétek kezelése körül tanúsított
szabálytalanság
s különösen a hivatalos letétek
elsikkasztása,
a tanács valamennyi tagjait, — és minő mértékben sújthatja?

A tényállás,
mint velünk közöltetett, röviden ez:
1861. év elején az alkotmányos rendszer
visszaállításával a megyei hatóság által H.
M. V. város rendezett tanácsa 1862. év elején fölszólittatott, hogy a cs. kir. volt szolgabírói hivatalnál kezelt letéti pénzeket vegye át. A polgármester, kihez e fölszólitás
intéztetett, — a helyett, hogy azt a tanácscsal közölte volna, V. Sz. főbirót és M. S.
tanácsnokot, szóbelileg kiküldötte a letét
átvételére. A kiküldöttek ezen szóbeli meghagyás folytán j á r t a k el: a pénzt átvették,
s eljárásukról ugyancsak a polgármesternek
szóbeli jelentést tettek. Megjegyzendő, hogy
valamint előbb a polgármester a megye utasításáról s a küldöttség kirendeléséről, ugy
később a letét átvételéről s a küldöttség eljárásáról sem a polgármester, sem a kiküldöttek a tanácsot soha nem értesítették, sot
ez utóbbiak a letét kezelésébe a tanács uta-

sitása s tudta nélkül bebocsátkoztak, s aztl
kezelték is 1865. j u n . 30-ig a tanács fÖloszlatása idejéig. E k k o r a megyei küldöttség
az i r a t o k a t átvette s a pénzkezelők ellen a
fenyitő vizsgálat m e g i n d i t t a t v á n , ennek
folytán az 1862. év elején a megyétől átvett,
valamint később a városi hatósághoz koronkint befolyt letétben 7237 ft. 5 k r . hiány
mutatkozott. A tiszti ügyész tehát V . Sz. és
M. S.-t, mint pénzkezelőket szigorúan büntettetni, s a felmerült, 7237 ft. 5 kr. kárnak
megtéritésében elmarasztatni, a polgármest e r t pedig, mint az egész városi hatóság
feletti felügyelési j o g g a l , s kötelezettséggel
f ö l r u h á z o t t elnököt, továbbá a tanácstagokat kártéritésben marasztaltatni k é r t e ; mert
V . Sz. elismeri, h o g y őt és M. S.-t 1862.
évben a letéti pénz átvételére a polgármester szóbelileg k ü l d ö t t e ki, azt el is hozták,
s a kiküldő polgármesternek ezt ők is csak
szóval jelentették, ezután a kiadásokat és
bevételeket csak k e t t e n teljesítették; azt is
elismeri,hogy abból 2800 ftot kivett, a többi
tőle ellopatott, de minthogy gyanúja senkire
nincs, lármát ütni nem akart.
M . S. önvallomásában elismeri, miszerint
V . Sz.-val 1862. évben a tanács megbízása
nélkül a letéti 3109 ftnyi összeget átvette s
közösen kezelte; azt is elismeri, hogy az
egyik kulcs nála volt, s azt V. Sz.-nak anynyiszor,a mennyiszer kívánta át is a d t a ; azt
is elismeri, hogy Y . Sz. az ő t u d t á v a l a
letéti pénztárból 1000 ftot kivett.
A tanács t a g j a i n a k egyrésze a tanuzás
alkalmával oda nyilatkozott, miszerint az
egyik kulcs V. Sz.-nál, a másik kulcs pedig
M. S.-nál volt, a tanács többi része nem
tud semmit.
Cs. megye tszéke 75—1866. sz. a. ítéletével Y* Sz.-t 3 évi fogságra, 7237 f t . 5 kr. s
a m é g felmerülendő kártéritésben elmaraszt a l t a . Mert a, letéti pénzeket utasítás vagy
megbizás nélkül kezelése alá vette, ezeknek
átvételéről írásos jelentést nem t e t t , és ezen
letétből 2800 ftot ki is vett s azt házvételre
f o r d í t o t t a . 1864. szept. 15-kén a letéti pénzeknek a városi p é n z t á r b a i á t a d á s á t a meghagyás után is nem teljesítette.
M . S.-t, miután beismeri* azt is, hogy a
letéti pénzeket az előbbivel e g y ü t t átvette,
az ellenőrködéssel megbízva nem volt, hogy
a p é n z t á r egyik kulcsát maganál tartotta,
s azt Y . Sz.-nak mindannyiszor, a mennyi-

szer kívánta, át is a d t a , a Y . Sz. által kivett
1000 f r t r ó l tudomása volt, a később befolyt
pénzeket is együtt kezelték, — félévi fogságra és a hiányzó 7237 ft. 5 kr. megtérítésére ítéltetett.
F . M . polgármester — mint hatósági főnök, mint a kinek az egész városi hatóság
feletti közvetlen felügyelet kötelességében
állott, miután a sikkasztok vallomásuk szerint épen a polgármester által voltak szóval
u t a s í t v a 1862-ben a pénz átvételére, mégis
eljárásuk eredményét számon nem kérte,
t u d t a , hogy megbizás nélkül kezelik, mégis
azt elnézte, a sikkasztásnak közvetett okozója l e t t : e szerint a kártéritésben elmarasztatott.
A tanács többi t a g j a i pedig, — miután a
sikkasztásról tudomással nem bírtak, a letéti
pénzek kezelésébe épen semmi befolyásuk
nem volt, de a főbíró, mint elnök, eljárásait
k u t a t n i alárendeltségük nem is engedte,
annyival is inkább, mivel V. Sz. és M. S.
vallomásaiból kitűnik, hogy az 1862. évben
á t v e t t pénzből a tanácsnak jelentést nem
t e t t e k : a hivatalos mulasztás vádja, illetőleg a kártérítés alól egyszerűen felmentettek.
A marasztaltak ez Ítéletet a tek. kir.
ítélő táblára felebbezték, a hol is ''"V^gg*
sz. ítélettel Y. Sz.-ra az első bíróságilag
O
O
mért 3 évi fogság 2 évre leszállittatott, ily
változtatással egyebekben az első biróság
ítélete 1-ső és másodvádlottak irányában
helybenhagyatott. F . M. polgármester pedig — miután V. Sz. és M. S. vallomásukhoz képest általa szóbelileg küldettek ki, és
a letéti pénznek 1864. évben a városi pénztárbai áttételéről a tanács tagjaival erélyesen nem intézkedett, a sürgetésekkel beelég e d v é n : mind F . M . polgármester, mind a
tanács többi tagjai azon esetre, a mennyiben
Y. Sz. és M. S. vádlottak vagyonából a kártérítési összeg beszedhető nem lenne : a hiányt fedezni köteleztetnek.
A z elmarasztalt tanácstagok ez itélet
ellen felebbezésileg előterjesztették:
a) hogy mint vádlottak ez ügyben sem
megidézve, sem kihallgatva nem voltak, hanem csupán tanúi minőségben szerepeltek,
s í g y védelmüket elő sem a d h a t t á k ;
b) hogy a megyei hivatalos átírat, melyben a városi tanács a letéti pénztár átvétele .
és kezelése iránt megkerestetett, velük soha

sem közöltetett, hanem a polgármester ke- I de nem is matathatta, mert a tanács az egész
zéhez jutván, ez V. Sz. birót és M. S. taná- kiküldetésről semmitsem tudott;
e
csnokot a pénztár átvételére szóbelileg kül) hogy a megyei vizsgáló küldöttség
dötte ki;
még 1863. évben megvizsgálván a pénztárt,
c) hogy ha lett volna is tudomásuk a már akkor pénzhiányt fedezett fel, mindaszabályellenes eljárásról, alárendelt helyze- mellett hivatalos jelentését nem előbb, mint
tüknél fogva főnökük tetteit nem ellensú- egy év múlva, 1864. szeptember 15-én m u lyozhatták s az elnöki ügyvitelbe be nem tatta be.
avatkozhattak;
A fömlgu kir. hétszemélyes tábla 2872.
d) hogy az átvétel után néhány hó múlva sz. határozatával a kir. itélő tábla Ítéletének
Y. Sz. a megye által felszólittatván a letét megváltoztatásával,
az eljáró vármegye törátvételéről Írásbeli kiküldetését bemutatni: vényszékének ítéletét az általa felhozott inda tanácscsal e meghagyást sem közölte, sem okoknál fogva egész terjedelmében helybenkiküldetését a megyének be nem mutatta, hagyta'.

Különfélék,
= (Oroszország bányászata.)
1862-ben
Oroszországban nyeretett: az
Uralhegység 6 koronái bánya és huták er ül etében finom arany 85 pud 20 font, finom ezüst 7
p. 22 f., tisztált réz 29,565 p., nyers vas
1,037,654 p., öntött áruk 287,667 p., fris
vas 438,859 p., kavart vas 390,732 p., nyers
aczél 20,000 p., finomított aczél 1990 p.,
czement és öntött aczél 5302 p., obulochowi
aczél 27,057 p., fegyver és kasza 62,577 p.
Azonkívül 2 millió rubelnyi rézpénzek verettek és 92,395 rubelért gépek készíttettek.
Ugyancsak az Uralhegységi46
magánbányaés hutamííben finom arany 77 pud 39 font,
finom ezüst 6 p. 25 f., nyers éreny (platina)
142 p. 20 f., tisztált réz 196,174 p., nyers vas
9,429,128 p., fris vas 3,903,487 p., kavart
vas 3,011,853 p., öntött áruk 300,200 p.,
nyers, és czement-aczél 63,936 p. LuganOlonez és a nikolasewski vashutában (az irkutski kerületben) nyers vas 241,154 pud,
fris vas 18,132 p., öntött áruk 138,082 p.;
az alagiri ezüsthutamüben a Kaukazus hegységben 1060% p. üzeg-ólom és 744 p.
ólomkő; a császári magánbánya és hutamüvekben (Altai és Nertsinsk) finom arany 90
p. 5 f., finom ezüst 7 p.16 f. ezüst érczekből,
finom arany 33 p. 36 f., finom ezüst 932 p.
12 f., ólom 53,491 p., tisztált réz 38,120 p.,
nyers vas 127,412, öntött áruk 17,667 p.,
fris vas 41,756 p., kavart vas 1397 p., czement-aczél 830 p.; a moskauntuli
magánbánya és hutamüvekben nyers vas 2,172,978
p., öntött áruk 8,55,024 p., fris vas 378,221

p., kavart vas 872,598 p., finom vasnemiiek
603,084 p., vasáruk 172,755 p., vasgálicz
23,601 p.; a kaukázusöntuli magán bánya- és
hutamüvekben tisztált réz 12,447 p., timsó
1487 p.; a szibiriai kirgizek földjén réz 2309
p. 30 f,, üzeg-ólom 1990 p., pillezüst 3 p.
14% font. Mindezen bánya és hutaművekben
mintegy 150,000 munkás dolgozott.
A köszéntermelés a moskaui medenczében 640,610, a doniban 5,473,700, Üj-Oroszországban 1,684,000, az uráli medenczében
294,445, az altaji medenczében 145,600, a
kubaniban 170,060, a szibériai kirgizek földjén 237,395, mindössze 8,645,810 pudot
szolgáltatott.
Mosarany a túlsó baikali tartományban
147 pud 28 font, Jakutsk tartományban 217
p. 2 f., Irkutsk kerületben 29 p. 24 f., a jenisseiskiben 376 p. 19 f., a tomskiban 35 p.
26 f., Semipalatinsk tartományban 6 p. 24 f.,
az orenburgi kerületben 94 p. 28 f., a permi
kerületben 13 p. 17 font, összesen 1171 p.
16 font. Só (kősó, tengeri és főttsó) mindössze 45,833,456 p. termeltetett. Finnhonban
előállittatott: ón 2004 p., tisztált réz 10,670
p. s részben svéd érczekből nyers vas 731,332
p., rud vas 582,670 p., különféle vasárukban
34,541 pud.
Összesen előállittatott
Oroszországban:
homokból finom arany 1241 pud, finom ezüst
111% p., pillezüstből finom arany 33 p. 36
f., finom ezüst 932 p. 12 f.; továbbá nyers
éreny 142% p., ólom 53,892 p., réz 278,617
p., nyers vas 12,995,603 p., öntött árukban

886,562 p., fris vas 4,762,594 p., kavart vas
4,275,184 p., aczél 120,129 p., ágyú 38,972
p., lőszer 208,268 p., kőszén és szénié
8,645,81.0 p., vasgáliez 23,043 pud. Az egész
termelés összes értéke 35 millió rubelre tehető. (1 pud = 40 font, bécsi mérték szerint
annyi, mint 64 font 29. 71 lat; 1 rubel = 1
forint 61. 965 kr. osztr. ért.)
= (Takarékpénztárak.)
Az egyesült thíiringi államok statistikai hivatala érdekes
összeállitást t e t t közzé az 1862-ik évi t a k a rékpénztári viszonyokról. Ezek szerint;
Egy-egy takarékpénztár
Poroszországban
Szász-Weimarban
Szász-Koburgban
Hessen n a g y h e r c z e g s é g b e n
. . .
ifj. águ R e u s z b e n . . . . . . .
Szász-Meiningenben
Scliweitzhonban
Sondershausenban
Rudolstadtban
Szász-Altenburgban
Szász k i r á l y s á g b a n
Szász-Gothában

jő:
IO.51 •
5.öo
5.i
3.8
3.76
3.43
3.ai
3-is
2.93
2.40
2.28
1.9G

mfldre
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

G o t h á b a n csak 1 t a k a r é k p é n z t á r létezik,
melynek 12 fiókintézete van, Koburg pedig
2 t a k a r é k p é n z t á r á n kivül számos takarékossági egylettel bir.
Egy-egy betevő jön:
Poroszország P o s e n t a r t o m á n y á b a n 135.42 l a k o s r a
a schweizi Tessin-cantonban . . .
55 .27
,,
Porosz k i r á l y s á g b a i j
25.oi
„
Hessen n a g y h e r c z e g s é g b e n
. . .
15.6
„
Szász-Meiningenben
15.55
„
Porosz-Szászországban
11-62
„
Sehwarzburg-Rudolstadtban . . .
9.85
„
Schweitzhonban
7.09
„
Szász királyságban
6.87
n
Gothában
5.66
„
Koburgban
5.54
„
a sehweitzi Glarus-cantonban
. .
3.59
„
a
„
Zürich
„
. . .
3.56
„
a
„
Wallis
„
. . .
2.55
,,
Egy-egy betevőre esik:
a sehweitzi W a l l i s - c a n t o n b a n
. .
a
„
Glarus
„
. . .
a
„
Zürich
„
. . .
Gothában
Szász-Meiningenben
Poroszországi Posen t a r t o m á n y b a n .
Rudolstadtban

19.73 tallér
41.eo
„
45 60
„
46.23
„
46.74
„
54 .06
„
55.34
„

Szász királyságban
66.27 tallér
Porosz királyság Poroszország t a r t . 66.ea
„
„
„
Szászország
„
8O.72
„
88.37
„
Porosz királyságban
Schweitzhonban
99.20
„
Hessen nagyherczegségben
. . . 105.29
„
Koburgban
118.16
„
Poroszország W e s t p h á í i a t a r t o m . . 176.05
„
a sehweitzi Tessin-cantonban . . . 274.13
„

E számok azt mutatják, hogy p. Tessincantonban csak a vagyonosabbak használják
a takarékpénztárakat, mig másrészt csekélyebb vagyon mellett a takarékossági h a j lam p. W a l l i s -cantonban sokkal t e r j e d t e b b .
A koburgi viszonyok arra m u t a t n a k , h o g y
ott a nép minden rétegei vagyonosak.
— (Francziaország
bortermelése) a legújabb hivatalos adatok szerint évenkint átlag 38,000,000hektolitert (1 hekt. = l. T 6 bécsi akó) tesz. Ebből 13,340,000 hektoliter
kereskedési forgalomba jő, 15,245,000 h e k t .
a bortermelők által részint egyenesen adatik el a fogyasztóknak, részint pedig saját
használatukra fordittatik. A kivitel körülbelül 2,030,000 hektoliterre rug. 2,454,000
hektoliter borból cognac-, armagnacot stb.
készítenek, 220,000 hektoliter pedig eczetté
válíoztattatik át. A szőlőhegyek 2,200,000
bortermelő birtokában vannak és 78 megyében feküsznek. P á r i s b a n az évenkinti
fogyasztás egy-egy főre másfél hektoliterre
becsültetik.
= (Uj-Skóthon)
igen g a z d a g kőszéntelepekkel bir. A kőszénképződés Cumberland,
Colchester, Hánts, Picton, Sydney, G u y s boro grófságok és C a p e - B r e t o n szigetre
terjed ki. A bányák igen bőven fizetnek, s a
telepek mindenütt meglehetős, helylyel közel 40 lábnyi vastagságúak. 1827. évben
legelőször 4000 chaldron (á 36 bushel, a. m.
véka), 1850-ben még csak 96,000, 1864-ben
már egy fél millió tonnánál több termeltet e t t . L e g j o b b minőségű a Cape-Bretoni és
guysboroi; a termelény n a g y része az u j angliai g y á r i vidékek felé szállíttatik.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

Jg£gr* Teljes számú példányokkal ínég szolgálhatunk.
K i a d ó - t u l a j d o n o s H e c k e n a s t G u s z t á v . — N y o m a t o t t s a j á t n y o m d á j á b a n P e s t e n , 1866.

(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, deczember 10.
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I8C6. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-utcza, 13.
sz. a. I. emelet. — Kiadóhivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A késsiratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendök.

T a r t a l o m : Észjogi elmélkedések. (Gászner Lajostól.) — Fogházjavitás. V I I I . Alapfeltételek, melyek nélkül magának a börtönnek ezélirányos szervezése is lehetetlen. (Bozóky Alajostól.) — Poroszország statistikai vázlata. (Vége.) — Tárgyalási terem. 27. Óvás közlés. — Jogirodalom. A börtönrendszert tárgyazó ujabb irodalmi mozgalmak. (Löw Tóbiástól.) — Különfélék.

Észjogi elmélkedések.
(Gászner Lajostól.)

Mint mondottuk, az állam azért keletkezett, bogy az ember természetszülte életvágyásának eleget téve, akaratja szerint választott módon élhessen,
s az élethez szükségelt eszközeit a társítás által annál könnyebben megszerezhesse ; mely czél elérhetésére minden ember kell hogy annyit áldozzék,
mennyi erre elkerülhetetlen szükséges.
Itt pedig mindenekelőtt azt kell áldoznia, a mi nélkül a társadalom fenn
nem állhat, t. i. hogy a társadalmi polgárok kevesebbsége a többség akaratát
magáévá tegye, mely korlátolása az
egyéni szabadságnak elkerülhetetlen
szükséges a társadalom fennállhatására,
tehát jogos, mert ellenkező esetben a
társadalmi együttlét lehetlenné válik,
minthogy a hozandó áldozatok nagysága, mibenléte, formája stb. az egyes
polgárok által különbözőleg leend megitélve, annyira, hogy tekintve az egyéniségek különbözö testi, lelki alkotását,
tulajdonait, hajlamait stb., valószínű,
miszerint egyértelműség nehezen, vagy
épen nem lesz elérhető; mivel pedig
elvitázhatlan szükség, hogyha a társadalmi együttlétet lehetetlenné tenni
nem akarjuk, hogy ezen együttlét alakja,

ugy a közélet többi kérdései felett részletes határozatok, intézkedések hozattassanak, — másrészt kiindulva azon
szempontból, hogy az állampolgárok,
midőn már egyértelmüleg az állam
fennállását elhatározták, már ezáltal
abbeli akaratjukat is kinyilatkoztatták,
hogy mindazon módokba beleegyeznek,
melyek ezen együttlétet lehetségessé
teszik, világos, hogy abba is beleegyeztek, miszerint akkor, ha egyértelműség
el nem érhető, szótöbbség is elég legyen mindazon intézkedések megtételére, melyek az állam bizonyos helyen
lételét meg nem változtatván, az ebbeli
határozatnak mintegy gyakorlati kivitelei.
Az álladalom bizonyos helyen létele
folytán szükséges s a társadalmi együttlét
és mibenlét alakjára vonatkozó gyakorlati intézkedések (szerződések, határozatok, törvények) megtételére az állampolgárok szótöbbsége elégséges.
Mondtuk, hogy ezen intézkedések
megtételére az összes állampolgárok
szótöbbsége elégséges; mondtuk továbbá, hogy az állampolgárok csak
egyéni szabadságukra nézve egyjoguak,
egyéb jogok az elfogadott kötelezettsé-

gek után követelhetők; mondtuk végre, ját ótalmazni, szabályozni és pedig a
miszerint mindenki egyéni tehetsége legkevésbbé terhes feltételek mellett
szerint köteles áldozni a társadalomnak, és lehető legkevesebb megszorítással;
ha a fennebb kifejtett átalános jogon mert az egyéni szabadság csak oly mérvkivül egyéb jogok gyakorolhatását ki- ben korlátozható, a melyben ezt a tárvánja; és mondtuk, hogy összegyüle- sadalmi együttlét elkerülhetetlenül kikeznek a polgárok viszonyaik felett vánja. S minthogy a társadalmon kivül
határozni, — a ki tehát a társadalom- élő ember a természet terményeit, vagyis
nak semmitsem képes áldozni, az áta- minden lelhető tárgyat ott, hol találja,
lános jogon kivül egyéb jogokat nem annyiban használhatja, a mennyiben
követelhet, és igy a tanácskozmányok- képes —igy természetes alapja minden
szerzésnek a foglalás, birlalás, mely álban szavazati joggal nem bir.
lamban
csak annyiban szorítható meg,
Az állam lételén vagy nemlételén
a
mennyiben
egy másik államtag ez
kivül hozandó egyéb
határozatokbani
által
kérdésbe
jő.
Igy tehát az egyes álrészvét *) az álladalomnak hozandó bizonyos áldozattól (kötelezettségtől) félté- lamtagok magánjogi viszonyai is a társadalom ezéljából itélendők meg azon
teleztetik.
Az összes állampolgárok gyülésrei elv szerint: ,,hogy minden jogos, mi
összejövetele csak kisebb államokban az életvágy kielégítésére szolgál, amenyilehetlenné
leend alkalmas; nagyobb álladalmakban ben a társadalmi együttlétet
nem
teszi,
tehát
amennyiben
mások
megez annyi költséggel és időveszteséggel
u
szerzett
jogait
nem
sérti.
Ezen
elv
szejár, hogy az állampolgárok csakhamar
rint
megbirálandjuk
a
birtokot,
a
tuoly módról leendenek kénytelenek gon
lajdont,
szerződéseket
stb.
doskodni, mely által országgyűlési joKimutattuk, hogy a társadalomban
gaikat idő- és költségkiméléssel gyako
rolhatják; ez csak ugy lehetséges, ha s társadalom által jog és kötelezettség
egy vagy több polgár maga helyett keletkezik, vagyis egy kényszerviszony;
polgártársát ruházza fel ezen szólás- és az, a ki jogosítva van, követelhet, a ki
szavazati jogával; és minthogy ezen kötelezve van, kényszeríthető; ezen
czélszerü és szükséges intézkedés kifő kényszer kétféle, vagy egyes ember
lyása leend az állampolgárok szabad magánérdeke, vagy egyszersmind egy
akaratának, miáltal nemcsak hogy le- közérdek körül f o r o g : az polgári, ez
hetlennénem teszik a társadalmi együtt- állami kényszer vagy fenyitö.
létet, hanem azt hathatósan elősegitik
Az úgynevezett fenyítő- vagy bün— az állampolgárok országgyűlési sza- tetőjog csakis elhárítása az Összállam,
vazati jogukat meghatalmazottak
(kül- illetőleg bármi közösnek elismert érdek
döttek, képviselők) által is gyakorol- ellen intézett támadásnak, mely czélból
hatják.
megítélve csak azon eszközök helyeselAz álladalmi együttlét főczélja le- hetők, melyek ezen támadás okának megvén könnyíteni azon eszközök megsze- szüntetésére, ismétlésének
meggátlására
rezhetésát, melyek az ember észszabta irányozvák,
káros
következményeinek
és a fennebb körvonalozott korlátokon elhárítására
legalkalmasabbak.
belül szabad akarata szerint választott
Földgolyónkon van és lehet is több
életmódra szükségesek, tehát a meg- állam, a társadalom egyes emberekből
szerzés, megtartás és felhasználás inód- állván, azok összege is csak emberies,
tehát bizonyos értelemben összembert
*) Gyűlésen szavazati jog.

képez, miért is mindaz, mi az egyes
embert illeti, azok összegére, a társadalmakra is alkalmazható.
Több társadalom egymáshozi viszonya ugyanazon elvek szerint Ítélendő
meg, mint az egyes emberek egymáshozi
viszonyai; azért társadalmak, melyek
egymással szerződéses viszonyban (összállam, világállam) nem állanak, mint
az egyes, társadalmon kivül élő ember,
testi, lelki elsőbbség, erő, vagyis önkény szerint intézendik el egymás közti
dolgaikat.
Jelenleg az államok nagyobbrészt

ugyanazon helyzetben vannak, mint
voltak az emberek társadalmak megállapítása előtt, mindegyik azt teszi, a
mit ereje szerint bir, akaratja és érdeke
szerint kiván, amennyiben mások túlereje által ebben nem gátoltatik; s legfeljebb csak egyes czélok elérhetésére
lépnek majd az egyikkel, majd a másikkal magánszerződésre - - s csak csirája létezik azon törekvésnek, mely
által az államok közös érdekeit egyértelmüleg és állandóan, ugy mint az
egyes államok belviszonyaikat, szabályozzák, mi egyedül az örök béke záloga.

Fogházjavitás.
VIII. Alapfeltételek, melyek nélkül ma- hogy abban elegendő számú alkalmas
gának a börtönnek ezélirányos szervezése helyiségek legyenek, ugy a közös, mint
a magánelzárásra *) ; kerületi börtönökis lehetetlen.
2
nek
), hová több törvényhatóság küldi
(Bozóky Alajostól.)
a
maga
rabjait, természetesen nagyobb
Mindenekelőtt a börtön épitési módkiterjedéssel
kell birniok, mint a csejára forditandó kellő figyelem, nehogy
magok az eszközök elseje már gátul kélyebb büntettek miatt elitélt vagy
még csak vizsgálat alatt levő rabok
szolgáljon a czél megvalósítására 1 ).
Gondoskodni kell tehát alkalmas számára minden egyes törvényhatóság
fekvés-, egészséges, szabad és jó légjá- mellett szükségkép megkivántató tömrást engedő s a mennyire lehet, magas, löczöknek. A helyiségek a börtönbeli
egyúttal pedig valamely városhoz kö- rabok számához kellő arányban legyenek, de ugyanazon egy börtönintézetbe
zel levő helyről 2 ).
soha
ne zárassék több, mint legfeljebb
A börtön olyformán épittessék,
3—400 rab 3 ), mert a börtönök tulné') Balla szerint ,,a börtön kivánatai: 1) bátorpesitése által a büntetési főczél megvaság, 2) egészség, 3) czélszerü, alkalmas szerkezet."
Vélemény a büntetésmód javítása iránt. Pest, 1841. lósítása nagyon is kérdésessé tétetik.
132. 1. Ugyanott szerző a Benthamféle panopticonnak, — mely egyébiránt soha meg nem valósult, —
hiányait illustrálja, a 135—150. 11. pedig saját „mag y a r " tervét közli.
J
) B. Eötvös és Lukács: fogházjavitás 204. és
köv. 1. — Mittermaier: Gefangnissverbesserung 87
— 91. 11. — Diez : Über Verwaltung der Strafanstalt.
114. s köv. 11. — Az által, hogy a börtönintézet valamely város közelében fekszik, a börtönben eszközölhető ipar előmozdittatik, a tömlöczi személyzet
állása is jobb, a börtönfelügyelet pedig szintén könynyebbül; kevésbé czélszerü, ha a nagyobb börtön
is magában a törvényszék helyén, t. i. a városban
létezik, mint az kivétel nélkül volt a régibb börtönöknél. L. Balla: Véleményét 153. s köv. 11.

') Alinge: Besserung 25. 1. — Mittermaier:
Gefangnissfrage 117. 1.
*) Balla (Vélemény 151. 1.) szerint „mind megyei vagy törvényhatósági, mind kerületi börtönök
szükségesek", és ezen nézetben, melyet az 1843. évi
magyar büntetőjavaslat is elfogadott, mi is osztozkodunk.
*) Balla az ugyanazon egy börtönbe zárható rabok számát 800-ra teszi. — A magyar büntetójavaslat ( I I I . R. 369. §.), mely egyébiránt kirekesztőleg
a magánrendszer elvein alapszik, a kerületi börtönöket ugy rendeli épitendőknek , hogy azokban
500 rab számára elegendő hely (börtönkamrácska)
legyen.

Az elszigetelésre szánt kamrácskák
oly nagyok legyenek s ugy rendeztessenek el, hogy a rabok egészsége azokban ne szenvedjen 2 )
Az isteni tiszteletre külön fogházi
kápolna épittessék, mert azon — némely amerikai börtönökben találtató —
szokás, miszerint az isteni tisztelet a
folyosóban tartatik, s a rabok abban
csak kamrácskájuk nyilt ajtaja mellett
vehetnek részt, nem birhat oly nemesitő
hatással a rabok lelkületére, mint ha
Isten házában látják magukat.
Tanitási, dolgozó-, ebédlő- és betegápolótermeknek 3 ) sem szabad hiány zaniok.
Továbbá meleg és hidegfürdők számára való készületek és földalatti boltok is szükségesek, amazok egészségi
szempontból, az utóbbiak a végből, hogy
a rabok tűzvész vagy lázadás esetében
biztosságba helyeztethessenek és ártalmatlanokká tétethessenek.
Tágas, szabad légjárást engedő sétaudvarok nemcsak a rabok testi egész') A l i n g e annyit kivan, h o g y azokban a b ö r t ö n beli r a b o k legalább egy h a r m a d r é s z e elzárathassék.
.*) E tekintetben igen f o n t o s a k ZHeznek tapasztalatai. Ü b e r Verwalt. d. S t r a f a n s t . 1 2 0 - 1 3 7 . 1. — A
magyar büntetőjavaslat ( I I I . R . 350. §.) e g y - e g y
kamrácslcának hosszát és szélességét egyaránt 2° 2 ' ,
m a g a s s á g á t pedig 1° 4 ' - b a n határozta m e g , a
téli f ű t é s t czélszerűen eszközlendőnek rendeli. — A
légfűtés n e m találtatott teljesen alkalmasnak, részint m i v e l a magánkamráeska levegőjét igen szárazzá teszi, részint azért, mivel a raboknak egymássali közlekedését elősegiti. K á r o s n a k t a p a s z t a l t a t o t t
továbbá az is, ha a padló é g e t e t t téglából k é s z í t t e tik, m e r t a sok rátapodás következtében m i n d i g ledörgölődik arról kellemetlen, tüdőbetegséget okozható p o r ; ez oknál fogva Ducpétiaux
asphalt-padlót
i n d i t v á n y o z o t t . Az á r n y é k s z é k e k n e k is olyanoknak
kell lenni, hogy sem az e g é s z s é g r e nézve károsak,
sem p e d i g szökésre s m á s rabokkali közlekedésre
módot n y ú j t h a t ó k ne l e g y e n e k . (Magyar bj. I I I . R.
352. §.).
3
) D i e z ; Über V e r w a l t . d. Strafanst. 144. 1. —
K ö n n y e b b betegségben levők k a m r á j u k b a n is mar a d h a t n a k , de a hosszas, sőt talán előreláthatólag
g y ó g y i t h a t l a n betegek s z á m á r a betegápoló t e r m e k
m u l h a t l a n u l szükségesek; ezt a m a g á n r e n d s z e r számos b u z g ó hive is elismeri. D u c p é t i a u x : Des conditions d'application du s y s t é m e eellulaire. 32. 1.

sége tekintetéből, hanem azért is szükségesek minden börtönintézet mellett,
mert ezek szintén inkább hatnak a rabok lelkületére, mint a magas falak
vagy vasrostélyzat által bekerített valóságos sétaistállók, melyekben a bünhönczök vadállatokként fel- alájárni
kényszerittetnek *).
Minthogy a börtönszeméi} zetnek is
a fogház épületében kell laknia, ezen
helyiségek czélszerü építéséről is szükséges gondoskodni.
Minden czifraság, mely nemcsak a
költségeket szükségtelenül szaporítaná,
de a büntetés szellemével is ellenkeznék, mellőzendő, s a helyett a börtön inkább lehetőleg tűzmentesen épitendö 2 ).
Ezek után a rabok élelmezésére, ruházatára, fekhelyére, betegségük esetében ápoltatásukra is szükséges kellőképen ügyelni.
Az élelemnek nem szabad ugyan
jobbnak lenni, mint a minőt szabad
munkás becsületes életmódja által képes magának keresni 3 ), de azért mégis
olyan és annyi legyen, hogy a raboknak nemcsak élete, hanem egészsége is
fenntartassék 4 ).
A ruházat legyen egyszerű, de olyan,
hogy a rabot mindenféle időjárás ártalmas befolyásától megóvja; a szabad
emberek ruházatától ugyan különböz') Azonkívül fákkal b e ü l t e t e t t virágos k e r t is
állhat a b ö r t ö n i n t é z e t t e l összekapcsolva, minek okát
még a l a n t a b b l á t a m l j u k .
2
) B. E ö t v ö s és Lukács: fogházjavitás 217. 1. —
M e g j e g y z e n d ő , hogy régi, kivált más czélokra r e n delt é p ü l e t e k e t soha nem kell b ö r t ö n ö k k é átalakitani,
mert ez, a nélkül hogy czélhoz v e z e t n e , r e n d s z e r i n t
t ö b b k ö l t s é g b e kerül, mint egészen u j b ö r t ö n ö k
építése.
3
) B . E ö t v ö s és L u k á c s : fogházjavitás 233. 1.
4
) Szükséges, hogy az ételek elegendő tápszert
foglaljanak m a g u k b a n , és h o g y a k ö r ü l m é n y e k h e z
képest kellően felváltva n y ú j t a s s a n a k . B ü n t e t ó j a v a s l a t u n k ( I I I . R . 51. §.) a r a b o k n a k naponkint l 1 /*
font egészséges, j ó l kisütött r o z s k e n y e r e t , már t e l jesen m e g h ű l t állapotban, délben t e s t t á p l á l ó 1 itczényi levest, egy részlet főzeléket vagy zöldséget,
melyre h e t e n k i n t háromszor % fontnyi főtt vagy
sült m a r h a h ú s csont nélkül tétessék, r e n d e l adatni.

hetik, hogy a rabnak fogsága mindig
szemei előtt lebegjen, de minden haszontalan mellékkészitmény, mint p. a
számozás, mellőzendő 1 ).
A fekhelynek olyannak kell lenni,
hogy rajta a test annyi meleget gyűjthessen, mennyi pihenésére megkívántatik, mindamellett legyen egyszerű, s
a tisztaság tekintetéből vaságyból álljon; éjjel a rabok, a mennyire csak lehet, egymástól elklilönitendök.
Hogy a beteg rabok ápoltatásáról
is kell gondoskodni, alig szükséges érintenünk ; gyakran tapasztaltatott már,
miszerint a legelvetemültebb bünhöncz
is magába tért, midőn súlyos betegségében emberszerető bánásmódot tapasztalt.
Főfontosságu továbbá a börtönszemélyzet alakításában követendő óvatosság, mert abörtöni tisztviselők azok,
kiknek a büntetés czéljának elérésére
leginkább kell közremüködniök, mi
csak akkor lehetséges, ha valamennyien
ezen eszmétől át vannak hatva, és ha
valamennyien kezet fogva, a javítás ép
oly nemes, mint terhes müvének létesítésére törekednek 2 ).
Az i^az^ató&an megkíván tatnak feddhetlen jellem, becsületesség és igazságszeretet, széles emberismeret, erélyesség, jóakarat minden rabja iránt, és
*) M e r t nem lehet, mint h i t t é k , ez által a szökési
kísérletet meghiúsítani. A l i n g e : Besserung 28. 1. —
B ü n t e t ő j a v a s l a t u n k ( I I I . R . 48. §.) a raboknak
adandó r u h á z a t o t igen részletesen határozza meg.
2
) B. E ö t v ö s és L u k á c s : F o g h á z j a v i t á s 221. és
köv. 1. — M i t t e r m a i e r : Gefangnissverbesserung 92
— 99. 1. — Alinge: Besserung 31—34. 1. — H y e :
Das österr. S t r a f g e s e t z 363. 1. — Igen helyesen
m o n d j a Alinge:. „ D a b e i wollen wir noch gar nicht
besonders betonen, dass n a c h unserer M e i n u n g ein
t ü c h t i g e r B e a m t e r nicht blos seine I n s t r u c t i o n abhaspelt, und seine E x p e d i t i o n s s t u n d e n absitzt, sondern da k r a f t i g eingreift, wo d e r grosse gemeinsame
Zweck seine Zeit und K r a f t f o r d e r t . Auch muss er
hier mehr als andervrarts nicht sehen,wie es die W e l t
lohnt, sondern wie es G o t t l o h n t . " Hogy mily kevés
figyelmet f o r d i t o t t a k azelőtt ezen pontra, m u t a t j a a
börtönszemélyzetnek azelőtti igen alárendelt, nemritkán m e g v e t e t t állása.

elegendő tapintat, hogy mindegyikkel
egyediségéhez képest elbánjék; végre
mutassa magát olyannak, hogy a kormány benne bizhassék is, mert ő köte les a többi börtöni tisztviselő egységes
működése felett őrködni 1 ).
A lelkésznek magasztos hivatása
mellett mindenekelőtt nem szabad külön állás elfoglalására törekedni, és
előbb az emberre kell hatnia, és csak
ha ennek bizalmát megszerezte, foghat
magasabb működéséhez 2 ). 0 benne is
kívántatik széles emberismeret 3 ), hogy
az egyesekben meg ne csalatkozzék,
valamint továbbá magasabb műveltségi
fok, hogy azon műveltebb foglyok ellenvetéseire is bővebben s eléggé meggyőzőleg felelhessen, kik fclvilágosodottaknak tartván magukat, épen a
vallástalanság tanúsításába helyezik
egész műveltségüket. Átalában pedig
szükséges, hogy mindnyájoknak engesztelő szellem gyanánt tűnjék fel, ki őket
') B ü n t e t ő j a v a s l a t u n k ( I I I . R . 175. §.) e k k é n t
szól: „ A kerületi börtönbeli igazgatóság kötelességeinek nagy fontossága okvetlenül m e g k í v á n j a , hogy
azon h i v a t a l t oly egyén n y e r j e és viselje, k i n e k erkölcse feddhetetlen, lelkülete szilárd, s a ki nemcsak
a törvényben, hanem müveit értelmű elöljáróban
s z ü k s é g k é p megkívántató egyéb tudományokban is
j á r a t o s ; j e l e s e n p e d i g az emberi természet és lélek
szokásainak ismeretében alkalmas tapasztalással és
g y a k o r l a t i szerencsés t a p i n t a t t a l bir, ezeken felül
azon nyelveken, hacsak nagyobbrészint is beszél,
vagy l e g a l á b b ért, melyeken a kormánya alá bizott
kerületi b ö r t ö n b e szállíttatni szokott rabok beszélnek, a kiben végre, vagyoni é r t é k r e t e k i n t v e is, elegendő biztositás t a l á l t a t i k . "
2
) A börtönlelkészt illetőleg szépen m o n d j a
Mohi R . : „ D a mit einem W o r t e e i n M i e t h l i n g ebenso
überflüssig, und selbst seines Lohnes u n w e r t h , als
ein eifriger und t ü c h t i g e r M a n n höchst segenreich
ist, so ist die W a h l mit besonderer S o r g f a l t zu t r e f fen. I s t d e r r e c h t e M a n n g e f u n d e n , so ist a u c h d a f ü r
zu sorgen, dass er sích nicht w e g s e h n t . " R o t t e c k
& W e í c k e r - f é l e Staatslexicon „ G e f a n g n í s s w e s e n "
czimü czikkben V I , köt. 341. 1. — Lásd m é g M i t t e r maiert G e f á n g n i s s f r a g e 25. 1.
3
) Különösen más jeles fogházi lelkészek tapaszt a l a t a i t szükséges tanulmányoznia. I g y p. az angol
John Clay valódi r e m e k m i n t á u l szolgálhat, ő ernyedetlen b u z g ó s á g g a l 30 évnél tovább ezen nemes
czélnak s z e n t e l t e minden e r e j é t , s a m a g a t a p a s z t a latait ily czimü m u n k á j á b a n r a k t a l e : „ T h e Prison
Caplain. A memoir of t h e Rev. J o h n Clay."

az emberi társasággal, melyet bűntetteik által megsértettek, ismét kibékitni
akarja. Oly lelkészek, kik mindjárt dogmatikai fejtegetések- és téritgetési kísérletekkel kezdték meg működésűket,
a javitási czél rovására gyakran többet
ártottak, mintsem használtak 1).
Az orvos egész tudományát és erejét az intézetnek szentelni köteles 2 ), de
ezt csak akkor lehet tőle követelni, ha
tisztességes fizetéssel láttatik el, minthogy különben elégtelen jövedelmét az
intézeten kivül kénytelenittetik szaporítani, s igy a börtönbeli teendőit csak
mellékes foglalkozásnak tekintendi. Különösen pedig kívántatik benne, hogy
a lélektanban kellőképen jártas és — a
frankfurti congressus kívánalma szerint — hosszabb ideig valamely tébolydában működött légyen, mivel csak igy
ismerheti fel jókor az egyes raboknál
mutatkozó lélekzavarodásokat, s különböztetheti meg az igazi betegeket azoktól, kik bármi oknál fogva betegséget
csak színlelnek. H o g y a betegekkeli illő
bánásmód gyakran sokat tehet a javítás előmozdítására, már fentebb érintettük 3).
A tanítónak elegendő ügyességgel
kell birnia, hogy az oktatást az egyes
') Ennek kikerülésére tanácsos a szükséghez
képest több hitfelekezetü lelkészeket alkalmazni.
Ugyané kérdés élénk vitára adott alkalmat 1844-ik
évi országgyűlésünknek, midőn a büntetőjavaslat
került tárgyalás alá. Lásd ezen évi országgyűlési
napló II. kötetét. — N e m oszthatjuk azonban Balla
nézetét, mely szerint ezen iró épen nem látja szükségesnek, hogy a börtön számára külön lelkész alkalmaztassák ; ez legfeljebb kevésbé népes vidékek
börtöneiről állhat, hol gazdálkodási szempontból a
helybeli segédlelkész is végezhetné a börtönbeli
teendőket. Vélemény 175. 1.
®) Hasonlókép rendelkezik Büntetőjavaslatunk
( I I I . R. 274. §.) is.
J
) B ü n t e t ő j a r a s l a t u n k (III. R. 273. §.) szerint
kerületi börtöni orvos és sebész-tanári hivatalt senki
sem nyerhet annak előleges megmutatása nélkül,
hogy orvos vagy sebész tanári köz vagy magán, és
pedig mind értelmes, mind ügyes voltát jellemző sikerrel, már legalább bat évet töltött el. Vájjon elégséges-e ezen intézkedés? Ítéljék meg szakférfiaink.

rabok tehetségei és szükségleteihez képest rendezze Ö tartozik a lelkész működésének utat törni, és saját működésével amazét egyszersmind kiegészitni.
Hogy a rabokkal máskép kell bánnia,
mint iskolás gyermekekkel, az kétséget
nem szenved.
A pénztárnok
ugy kezelje a maga
hivatalát, hogy a rabok a munkájok
után nála eltett pénzük miatt soha legkisebb aggodalmat se méritsenek, mert
a javulás csak ugy verhet gyökeret, ha
a rabok meg is győződhetnek a pénzüket kezelő egyén pontossága, lelkiismerete és becsületességéről, s egyetlenegy
fillérök indokolatlan elvesztése sokkal
kellemetlenebbül érinti őket, mint szabad embert forintokra rugó összegnek
elvesztése 2 ).
A gondnok (sáfár) kötelessége arra
felügyelni, hogy a rabok a szükséges
eledellel, ruházattal stb. elláttassanak,
még pedig oly mennyi- és minőségben,
mint azt a kormány rendeli s az intézeti ügyrendtartás megkívánja. A raboknak ne legyen okuk a gondnok
lelkiismeretességében bármikor is kétkedni, mi azon gondolatra bírhatná
őket, mintha a gondnok nyerekedése
mia't roszul ruházhatnának s szerfelett
koplaltatnának 3).
A rabmunkák rendezője a rabok
J

) Alinge : Besserung 32. 1.
) „ J a j azon társulat törekvéseinek, hol a börtönfelvigyázat minden tagjai nem a legtisztább erkölcs képviselőji !'' igy szólal fel Balla Véleményében 41. lapon. — Büntetőjavaslatunk ( I I I . R. 248. §.)
azt rendeli, „hogy az illető rab maga is tudhassa,
hogy pénze és munkabérrésze hogyan kezeltetik,
mindkettő miből áll s mi lesz egykori kiszabadulásakor általa követelhető? a rab azon pénzeit érdeklő
czikk a pénztárnoki hivatalos főkönyvből az ily
végre készítendő könyvecskébe kiirva az illető rabnak is adassék ki. 1 ' A pénztárnok egyéb hivatalos
kötelességeit a börtönszemélyzet s különösen az
igazgató irányában, mint tárgyunkat közvetlenül
nem érintőket itt mellőzzük, azokat egyébiránt többek közt Büntetójavaslatunkban ( I I I . R. 244 —
251. §§.) igen szabatosan körülírva olvashatni.
3
) Lásd Büntetőjavaslatunk a gondnok elébe
szabott utasítását ( I I I . R. 2 8 8 - 301. §§.).
a

által teljesítendő munkáknál a javítási
czélt ne rendelje alá a jövedelemszerzési czélnak, s a helyett, hogy az egész
fogházat gyárrá iparkodnék átalakítani,
inkább oda törekedjék, hogy a rabok a
fogházban tanult mesterséggel kiszabadulásuk után életüket becsületes módon fenntarthassák.
A mi pedig az alsóbb
felügyelőket
illeti, ezek kötelességüket híven teljesítő, józan életű és erkölcsű 1 ), a raboknak mintaképül szolgálható egyének
legyenek. Azon szokás, melynél fogva
több államban (igy Poroszország- és
Ausztriában is) a rabok alsóbb felügyelete egyházi testületek vagy hittéritökre bizatik, nem igen helyeselhető,
mert ezek eltekintve attól, hogy ebbeli

hivatásuknak gyakran nem tesznek eleget, túlbuzgóságukból az igazgatósággal jővén összekoczódásba, az utóbbinak működését megzsibbasztják 1 ).
Végre múlhatatlanul szükséges a
börtönök főfelügyeletéről 2 ) is kellően
gondoskodni, akár bizassék az a miniszterek egyikére, akár egy külön börtöni főfelügyelőre,. akár az ország
különböző részei számára kinevezett
főfelügyelők collegiumára, akár végre
külön-külön minden megyében egy főfelügyelő testületre, csakhogy a főczél,
t. i. a szoros ellenőrködés elérettessék,
mindennemű visszaélésnek eleje vétessék, netán mutatkozó hiányok t ü s t é n t
pótoltassanak, egy szóval, hogy maga
a börtönrendszer kitűzött feladatának
lehetőleg megfelelő legyen.

') Büntetőjavaslatunk ( I I I . R. 308. §.) szavai.
Balla szerint: „egy olyan börtön őrzéséhez, melyben
') Mittermaier: Gefángnissverbesserung 97. és
4—500 rabnál nincs több, elég mindig 10 rabőr és
egy káplár, de ezek mind egész emberek legyenek. k. 1., Gefángnissfrage 137. és k. 1.
2
) B. Eötvös és Lukács: Fogházjavitás 221 —
Vélemény 156. 1. Hogy rabokat egyátalán nem kell
224. 1. — M i t t e r m a i e r : Gefángnissverbesserung 92.1.
alkalmazni, azt már többször é r i n t e t t ü k .

Poroszország' statistikai vázlata.
(Vége.)

Honvédelem. Poroszországban az 1808.
évi katonai szervezés folytán átalános hadkötelezettség létezik,a nélkül azonban, hogy
épen minden alkalmas ifjú valósággal be is
volna sorozva. A helyettesítés ki van zárva.
Az egész fegyveres erő a hadsereg-, a tengerészet s az országos felkelésből áll. A hadsereg ismét az állandó hadra s a nemzetőrségre (Landwehr), a tengerészet az állandó
tengerészeire s a tengerőrségre (Seewehr)
oszlik; az országos felkelésben mindazok
kötelesek részt venni, kik sem a hadsereg,
sem a tengerészeihez nem tartoznak. Az ál T
landó had a tulajdonképi haderőt képezi, a
nemzetőrség feladata a hadsereget támogatni az ország határain belül; az országos
felkelés csak rendkivüli szükség esetében
rendeltetik el, még pedig a saját tűzhely
védelmezésére. A szolgálati idő 7 év, miből
3 az állandó hadseregnél, 4 a tartalékban

töltendő. A z u t á n a nemzetőrségi kötelezettség áll be, mely 9 évig t a r t , u. m. 4
évig azaz a 32-ik életkorig az első, és
5 évig azaz a 36-ik életkor betöltéséig, a
második fölszólitásra (Aufgebot). Ezen 16
évi összes hadiszolgálat u t á n az illetők
az országos felkeléshez tartoznak egész
a 49-ik életkoruk betöltéséig. A valóságos hadilétszámba nem sorozott ifjak a
17-ik év után szintén az országos fölkeléshez számittatnak. Kik önmagukat fölszerelik és bizonyos iskolákat végeznek, csak egy
évig tartoznak valóságos szolgálatokat tenni.
A hadkötelezettség súlyosan nehezedik a
lakosságra, ezt a számos titkos kivándorlás
bizonyitja.
Az állandó hadsereg a gárda s 8 t a r t o mányi hadtestből áll. A g á r d a ismét 2 g y a log hadosztályra oszlik, melyek mindegyike
két dandárt és 1 lovasosztályt 2 dandárral

számlál. A 8 tartományi hadtest 2 osztályra
szakad, melyek mindegyike 2 gyalog- és 1
lovas-dandárból áll. A nyolczadik hadtestnél
azonfolül 1 felügyelőség s 1 dandár őrségi
csapatok (a szövetségi erősségek számára)
léteznek. Az állandó hadsereg ezek szerint
3 gárda és 16 sorosztályt, még 1 felügyelőséget vagyis 4 gárda gyalog-, meg 33 gyalogsor-dandárt és 2 gárda lovas, meg 16 lovassor-dandárt számlál. Minden hadtestnél van
azonkivül 1 tüzérségi dandár, 1 vadász-zászlóalj (a g á r d á n á l még 1 gárda-lövész-zászlóalj, Garde-Schützen-Bataillon), 1 utászzászlóalj (Pionier-Bataillon), 1 málhacsapat
(Trainbataillon) és — a hatodik és hetedik
hadtest kivételével — 1 sérvitézcsapat ( I n validencompagnie); sérvitézházak Berlin és
Stolp városokban vannak.
Az állandó hadseregnél v a n :
1
1
35
58
97

118
35
23
12
2

főtábornagy,
főtáborszernagy,
tábornok,
alhadvezér,
vezér-örnagy,

zászlóalj (Lehrbataillon), a seregnek hadilábra való állitásával feloszlattatik.
I I . A lovasság
a) gárda-lovasság:

alkatrészei:

század

békelábon

hadilábon

1 ezred g a r d e d u c o r p s 4
1 gárda vasas-ezred
4
2
» dragony.-ezr. 8
1
» huszár-ezr.
4
3
» dsidás-ezred 12

603 emb.
504 »
1,188 »
594 »
1,782 »

615
606
1,2 i2
606
1,818

8 g á r d a lovas-ezred 32

4,761 emb.

4,875 emb

4,752 emb.
5,344 »
7,720 »
7,128 »

4,848 emb.
5,444 »
7,868 »
7,272 »

8
8
12
12

b) sor-lovasság:
vasas-ezred . . .
dragonyos-ezred.
huszár-ezred . . .
dsidás-ezred . . .

32
36
52
48

emb.
»
»
»
»

40 lovas s o r - e z r e d . 168 24,944 emb. 25,432 emb.
c) nemzetőrség! lovasság:
(törzs)
1 nehéz lovas-ezred
4
17 emb.
606 emb.
1 dragonyos-ezred
4
17 »
606 »
5 huszár-ezred . . . 20
85 »
3,030 »
5 dsidás-ezred . . . 20
85 »
3,030 »

gyalogsági ezredes,
lovassági ezredes,
12 nemzetőrs. lov.-ezr. 48
204 emb. 7,272 emb.
t ü z é r s é g i ezredes,
mérnöki ezredes és
a lov. főösszege 60 ezr. 248 29,909 emb. 37,561 emb.
málhacsapati ezredes.

Minden lovas-ezred béke idején 599, hadilábon 606 emberből áll.

A ) Tábori katonaság.

I . A gyalogság
alkatrészei:
I I I . Tábori
tüzérség:
a) gárda-gyalogság: zászlóalj békelábon
hadilábon
békelábon
hadilábon
4 gárda g y a l o g - e z r e d 12
7,464 emb. 12,192 e m b .
1 gárda t ü z é r s é g i ü t e S á e y u e m b e r ü t e S á s y u e m b e r
4
» g r a n á t o s - e z r . 12
7,464 »
12,192 »
dandár
14 56 1,773 17 96 3,131
1
» bakancsos-ezr. 3
2,107 »
3,067 »
1 tüzérségi d a n d á r 14 56 1,761 17 96 3,120
9 gárda-ezred
27 17,035 emb. 27,451 emb. 7 ugyanolyan . . . 98 392 12,327 119 672 21,840
b) sorgyalogság:
9 t ü z é r s é g i d a n d á r 126 504 15,861 153 864 28,091
12 g r a n á t o s - e z r e d . 36 19,356 emb. 36,348 e m b .
Minden tüzérségi dandár áll 1 tábori s 1
24,232 »
8 bakancsos-ezred . 24 12,904 »
vártüzérségi ezredből; minden tábori ezred52 g y a l o g - e z r e d . . 156 83,876 » 157,508 »
72 sor-ezred

. . . .

216 116,136 emb. 218,088 e m b .

c) vadászok és lövészek :

1 g á r d a vad.-zászlóalj —
1
» löv.-zászlóalj —
8 vadász-zászlóalj . . —

534 emb.
534 »
4,272 v

hez béke idején 14, a háborúban 17 üteg t a r tozik, minden vártüzérségi ezredhez 8 század.

1,006 emb.
1,006 »
8,048 »

I V . Utászok :
század

békelábon

1 gárda-utász-záíszlóalj . . 4
vad. és löv. összesen: 10 5,340 emb. 10,060 emb.
3
8 utász-zászlóalj
a g y a l o g s . főösszege: 253 138,511 emb. 255,599 emb.
9 utász-zászlóalj
36

E g y - e g y gyalog sor-ezred atisztek nélkül
átalán a békében 1613, a háborúban 3029
emberből áll (3 zászlóalj, egy-egy zászlóalj
4 századból); kivételt képeznek az 1. és 2.
gárda gyalog-ezred, az 1. és 2. gárda g r a nátos-ezred és gárda bakancsos-ezred, ezek
béke idején 2107 embert, továbbá a 3. és 4.
gárda-gyalog-ezred, valamint a 3. és 4.
gárda-granátos-ezred, melyek 1625 e m b e r t
számlálnak. — A már másutt emiitett t a n -

V.

hadilábon

495
3,960

606
4,848

4,455

5,454

Málhacsapat:
század

békelábon

hadilábon

1 málhacsapati zászlóalj . 2
8 ugyanolyan
16
azonkivül a h a d t e s t e k n é l —

183 )
1,464 > 30,200
— '

9 málhacsapati zászlóalj

1,647

. 18

30,200

Ezek szerint a tábori hadsereg ereje:
békelábon 190,383 ember, 504 f o g a t
hadilábon 350,905
»
864
»

ágyúval
»

B) Tartalék-sereg.

I d e számítandók m é g :
tisztek mintegy
. .
zsandárok .
2 altiszti iskola
á testőrségi palota c s a p a t
a t á b o r i lovas-vad.-csapat
sérvitézek

békelábon
hadilábon
8,000 emb. 10,000 emb.
2,250 »
2,250 »
980 »
980 »
70
»
70 »
17 »
77 »
1,351 »
— »

A tartalékcsapatok az állandó hadsereg
mozgósítása alkalmával alakittatnak és minden gyalog-ezred számára 1 zászlóalj, minden vadász- és utász-zászlóalj számára egyegy század, minden lovas ezred, számára
összesen : 212,630 emb. 647,002 emb.
szintén egy század, egy-egy tüzérségi dandár
számára 4 üteg és minden málhacsapati a második felszólításra a l a k i t h a t ó 116
zászlóalj nemzetőrség
95,496 »
zászlóalj számára egy-egy osztályban áll;
tehát az összes h a d e r ő : 742,498 emb.
van tehát
81,561 emberrel
81 t a r t a l é k - z á s z l ó a l j
. . . .
A tengeri had 1865-ben.
10 tartalék-vadász-csapat . .
60 tartalék-század
36 t a r t a l é k - ü t e g , 144 ágyúval s
9 t a r t a l é k utász-csapat . . .
9 t a r t a l é k málha-csapati osztály

2,010
10,548
4,968
1,818
4,518

»

105,423 ember.
A zonkivül mesteremberek a t a r talékcsapatoknál

18,500

»

a t a r t a l é k - c s a p a t o k főösszege : 123,923 ember.

C) Örségi csapatok.
I.

Gyalogság.
békelábon (törzs) hadilábon
12 g á r d a - h o n v é d - z á s z l ó a l j
132 emb. 12,072 emb.
104 t a r t o m á n y i honvéd-zászl. 1.560 » 104,624 »
10 vadász-tartalék-osztály
—
»
4,020 »
116 zászlóalj és osztály .

. 1,692 emb. 120,717 emb.

I I . Lovasság :
37 várőrségi század . . . 5,700 emberrel.
III.
Tüzérség:
békelábon
hadilábon
várbeli t ü z é r s é g 72 sz.7200 emb., 142 sz. 27,047 embmesteremberi tüz. 6 » 438 »
6 » 1,200 »
összesen : 78 sz. 7638 emb., 148 sz. 28,247 emb.

a)
Csavar-gőzösök:
ágyuk száma
2 pánczéloshajó ( m i n d e g y i k 300lóer.)
7
4 f ö d ö t t naszád ( m i n d e g y i k 400 lóerővel s 28 ágyúval)
112
4 f ö d ö t t sima naszád ( k e t t ő 200 lóerővel és 17 ágyúval, k e t t ő 400 lóerővel s 14 ágyúval)
62
6 á g y u s a j k a ( m i n d e g y i k 80 lóerővel
s 3 ágyúval) . . . . . . . .
18
15 ágyusajka (mindegyik 60 lóerővel
s 2 ágyúval)
80
1 sebes hajó (Yacht) 160 lóerővel
.
2
b) Kerék-gőzÖs:
1 naszád (őrhajó)
.
2 h i r h a j ó (az egyik 120 lóerővel s 2
ágyúval a másik 3001óerőv. s 4 ágy.
2 vontató gőzös ( m i n d e g y i k 50 lóer.)
37 gőzös 4996 lóerővel és
c)
Vitorlás-hajók:
3 fregát
3 brígg
2 kisebb hajó

.

.

.

E g y - e g y várbeli tüzérségi század béke
. . .
idején 100, háborúban 100—250 emberből, 4 kisebb ágyusajka e g y - e g y ágyúval
egy-egy mesteremberi tüzérség a háborúban 40 evezős-hajó
200 emberből áll.
85 hadihajó

IV.

Utászok:
békelábon
2 tartalék-utász-század . . 250 ember,
a z o n k í v ü l a várőrségnél . —
»

hadilábon
450 ember,
3,684
»

összesen: 250 ember,

4,134 ember.

Igy tehát az őrségi csapatok béke idején
8,217, háború idején pedig 153,966 embert
számlálnak.
Az összes hadsereg ennélfogva :
békelábon
hadilábon
A) tábori k a t o n a s á g . . . 190,383 emb. 350,905 emb.
B ) tart ál ék-sereg . . . .
—
» 123,923 »
C) őrségi csapatok . . .
9,580 » 158,797 »
össz. (altiszt, és kozleg.) 199,963 emb. 633,625 emb.

6
6
246 ágyuv.

8 vitorlás-hajó
d)
Evezős-flottilla:
36 ágyusajka k é t - k é t á g y ú v a l

9

112
28
—
140 ágyuv.
72
4
76 ágyuv.
462 ágyuv.

A tengeri had személyzetét képezik: 1
admirál, 1 ellenadmirál, 4 tengeri kapitány,
8 naszádi kapitány, 25 alkapitány, 32 tengeri hadnagy, 10 tengeri alhadnagy, 60 tengerőrségi alhadnagy és segédalhadnagy. —
1393 altiszt és matróz és 300 hajóslegény.
— A hajógyári osztály 598 embert számlált.
A tengerészeti csapatok: 1 főhadnagyparancsnok, 4 század gyalogság, összesen 4
kapitány, 4 első hadnagy, 14 másodhadnagy,
596 altiszt és közlegénynyel, azonkívül 10
tiszt és 4 tengerőrségi segédtiszt. — 2 század tengeri tüzérség, összesen 2 kapitány, 2
első hadnagy, 4 másodhadnagy, 288 altiszt

és közlegénynyel. — A tengerészeti törzs
ő r s é g : 24 törzsőrmester és törzsőrlegényből
állott.
Rendjelek. 1. A fekete sas-rend (I. Frigyestől alapitva 1701. január 18-án), a legbecsesebb porosz rendjel.
2. A vörös sas rend (1705. és 1712-ben
Gryörgy Vilmos brandenburg-ansbachi és
bayreuthi koronaherczegtől alapitva; 1861.
évi október 18-án I. Vilmos király által
megbővittetett.)
3. A katonai érdemrend s
4. A polgári érdemrend (Károly Emil
herczeg által 1665-ben alapitva, 1685-ben
„ O r d r e de la générosité nevet n y e r t ; majd
1740-ben I I . Frigyes által, mint „Ordre
pour le merité" polgáriak s katonák számára
ujjá szerveztetett, mig végre 1810-ben III.
F r i g y e s Vilmos által megint katonai érdemrendnek nyilváníttatott, azonban I V . Frigyes
Vilmos által 1842. évi május 31-én úgynevezett béke-osztálylyal művészek és tudósok
számára ismét megbővittetett.)
5. A királyi koronarend (I. Vilmostól
1861. évi október 18-án alapitva).
6. A hohenzollerni házi rend, mely tulajdonkép 2 rendből áll, úgymint a hohenzollerni fejedelmi házi rend, mely hohenzollern-hechingeni F r i g y e s Vilmos Hermann
Constaníin fejedelem és hohenzollern-sigmaringeni Károly A n t a l Frigyes fejedelemtől 1841. évi deczember 5-én alapíttatván a
király engedélyével a hohenzollern-sigmaringen-hechíngeni fejedelmektől osztogattatik) — és a hohenzollerni királyi házi rendből, (mely utóbbit I V . F r i g y e s Vilmos
király 1851. évi augusztus hó 23-án alapitott, I . Vilmos király 1861. évi október
18-án megbővitett).
7. A vaskereszt rendjele ( I I I . Frigyes
Vilmos királytól 1813. évi márczius 10-én
alapitva).
8. A János-vitézrend
( I I I . F r i g y e s Vilmos királytól 1812. évi május 23-án alapitva, 1852. évi október 15-én pedig újjászervezve).
Női

rendjelek.

9. A hattyu-rend (1440-ben I I . Frigyes
választó fejedelemtől alapitva, 1443 évi
augusztus 15-én alapszabályokkal ellátva,
végre 1843. évi deczember 24-én I V . Frigyes Vilmos király által ujjászerveztetett).

10. A Luiza-rend
(1814. évi augusztus
3-án I I I . Frigyes Vilmos királytól alapitva;
1848. és 1849-ben I V . Frigyes Vilmos királytól megujittatott s legutóbb 1865. évi
april 18-án I. Vilmos királytól ujjászerveztetett).
Diszjelek: az átalános diszjel, az érdemdiszjel valamely vcszélybőli megmentés elismerésére s különféle katonai diszjelek.
Tudósok aranyérem adományozása által kitüntettetnek. A női rendjelek kivételével,
melyek fölött a királyné áll, valamennyi
rend- és diszjel főnöke a király.

Az ország cziitiere háromféle: a kis
czimer a királyi koronával van díszítve s
ezüstben koronázott fekete sast vörös nyelvvel, arany lóhereszárakkal szárnyain, és a
királyi név kezdőbetűivel mellén, jobbjában
a kormánypálczával és baljában az ország
almájával. A közép czimer áll 4 közép pajzsból (Poroszország, Brandenburg, Norinberga és Hohenzollern czimerei) és 10
lemezből (a tartományok jelvényei); hasonlókép a királyi koronával van díszítve s 2
vad, herculesi buzogánynyal ellátott, embertől tartatik és a fekete sas-rend láncza és
keresztjétől környeztetik. A nagy czimer hasonlókép a már említett négy közép pajzsból és 48 lemezből áll, melyeken a tartományok, egyes országrészek s az igényelt
országok jelvényei láthatók. Koronázott sisakkal van díszítve, a fekete és vörös sasrendtől környeztetik, s 2 vad zászlót tar^ó
férfi által támogatva, kék, aranynyal szegélyezett ,,Isten velünk"-féle jelmondattal
ellátott talapzaton áll. Az egész egy bíborszínű, sasokkal és királyi koronákkal hímzett czimeres sátortól vétetik körül, melynek csúcsára a királyi kor< na s az országos
lobogó van feltűzve. Az ország szinei a fekete és fehér. A kereskedelmi lobogó 2
fekete oldal és egy fehér közép csíkot és
sast m u t a t ; a hadi lobogó fehér s felső szögletében a koronázott sast s a vaskeresztet
mutatja. A király székhelye Berlin, második
székhelye Potsdam. Királyi paloták vannak
Königsberg, Boroszló és Kolherg városokban, királyi kéjpaloták Montbijon, Bellevue,
Charlottenburg, Sanssouciban, az u j palota,
a Charloitenhof, a márvány palota stb.
Külképviselet. Poroszország a világ minden művelt államaiban s egyéb részeiben
Összesen mintegy 40 követség és 3C0 consul-

ság által van képviselve. Consult legtöbbet
t a r t Nagybritanniában s gyarmataiban (hol
107 porosz consul s alconsul van), azután
még Svéd-Norvégországban (47 consul s
alconsul), Spanyolországban (30 consul és
alconsul), Törökországban (szintén 30 consul és aleonsul). Olaszországban (19 consul
és alconsul), Oroszországban (17 consul
és alconsul), az Egyesült államokban (14
consul és alconsul), Dániában (13), sőt a
legtávolabb vidékeken is vannak ügynökei,
mint Chinában 8, Peruban 5, H a i t i szigeten
3, Uruguayban 3, Japanban 2.

k ö t . Viebahn, S t a t i s t i k d. deutschen Zollvereins, I .
és I I köt. B e r l i n , 1859 —1862. Uwgewitter: Die
preussische M o n a r c h i e , geographisch. statistisch,
topographisch u. historisch ausfürlich daigestellt,
Berlin, 1859. Zeitschrift
d. königl. preuss. stat. Bur e a u s , r e d i g i r t v o n E n g e l . von Bönne: D a s S t a a t s r e c h t
d. preuss. Monarchie, Leipzig, 1856—58. 2 köt. Jacobsen, Der preussische Staat, eine übersichtliche
D a r s t e l l u n g seiner Bildungsgesehiehte, Gesetzgeb u n g u. YerwaUung, Leipzig, 1854. Kolb: H a n d buch der vergleichenden S t a t i s t i k — der Y ö l k e r z u stands- und S t a a t e n k u n d e . V i e r t e u m g e a r b e i t e t e
Auflage, Leipzig, 1865. Preussisches Handelsarchiv,
herausg. von Saint-Pierreu
Moser, Berlin. — A t é r képek közül emlitendő egy r é g i b b
Engelhardttól:
K a r t e vom preussisch. S t a a t in 23 B l a t t é i n , Berlin,
F o r r á s o k : Schubert,
H a n d b u c h d. Allgem. 1843. s egy ujabb Berghauatól: Der preuss. S t a a t in
S t a a t s k u n d e d. preuss, Staats, K ö n i g s b e r g 1846. 2 I I . K a r t e n . Gotha, 1858.

Tárgyalási terem.
27. Ovásközlés pusztán levél által, — azaz
ha a levél mellett az óvási oklevél sem eredetben sem másolatbon az óvás kivételéről tudósítandó előzőnek meg nem küldetett, —
viszkereset alapjául nem szol gálhat*).

bebizonyitani azt: hogy az óvás-levél velük
nem közöltetett.
A kir. váltófeltörvényszék ellenben az
1866. szeptember 6-án 3882 szám alatt kelt
határozatánál fogva a pesti e. b. váltótörvényszék végzését megmásította és alpereTényállás.
seket a felperesi kereset terhe alól felmenG. A. egy a lejáratkor megóvatolt váltó tette.
alapján N. F — t és N. S —t, mint előzőket
JMtert:
5000 ft. váltó tőkében és járulékaiban elmaA
C.
és
D.
alatti
postai vevények az óvás
rasztaltatni kérte, N. F . és N. S. alpereközlésének
igazolására
nézve a jelen esetben
sek a tárgyalásnál tagadták, hogy felperes
bizonyitéknak
el
nem
fogadtathatnak,
mivel
nekik egyátalán fogva óvást, különösen
a
2.
sz.
és
NB.
alatti
levelek
szerint
2.
és 3.
pedig a kereseti váltóra vonatkozó óvást
küldött volna, mely tagadásukat bizonyít- rendű alperesek a kitett óvásról,— anélkül,
ják felperesnek hozzájuk intézett (2) levelei hogy azon levelekhez az óvási oklevél akár
által, melyekből csak egy b. D. E. által el- eredeti párban, akár másolatban mellékeltefogadott s általuk kibocsátott, illetőleg for- tett volna, — értesittetvén, s e szerint az 1840:
gatott váltó megóvatolásáról értesíttettek X V . t. cz. I. rész, 139. és 140. §§-aiban előirt közlés módja meg nem tartatván, az óvásaz óvás megküldése nélkül.
közlési eljárás semmisnek, fölperesnek a
Felperes ellenben a viszkereset fentar- 2. és 3. rendű alperesek irányábani viszketására az óvás kivételérőli egyszerű értesítést reset! jogát elenyészettnek tekinteni, és
elégségesnek állította.
ehhez képest alpereseket az ellenök támaszA pesti első birósági váltótörvényszék a tott kereset terhe alól felmenteni, s felpefentebbi szóváltások nyomán 1866: 41,800 rest, mint pervesztes félt a költségekben elszám alatt hozott végzése által alpereseket marasztalni kellett.
elmarasztalta, mert a C. és D . alatti postaA kir. hétszemélyes tábla a f. 1866. novevény ellenében alperesek tartoztak volna vember 3-án 520. szám alatt kelt határo
zata által a kir. váltófeltörvszéknek fen*) Azonban ha a levél szövegében az óvás
egész kiterjedésében Ieirva foglaltatik, az ily nió- tebbi végzését helybenhagyta az előbbi terv
| szerint.
doni óvásközlés é r v é n j < snek e l f o g a d t a t o t t .

A kir. hétszemélyes tábla váltó-osztálya
G. A . - n a k , b. D. E., B. N. F., N. S. és
N. A . ellen 5000 ft. s járulékai iránti váltóperében, — melyre nézve a kir. pesti e. b.
váltótörvényszéknek folyó évi julius 26-án
41.800, sz. alatt hozott marasztaló végzését
b. N. F . és N. S. felfolyamodása, illetőleg
semmiségi panasza folytán a kir. váltófel-

törvényszék f. ó. szeptember 6-án 3882. sz.
alatt megváltoztatta volt, íölperesnek ezen
végzés ellen beadott felfolyamodása következtében, a kir. váltó feltörvényszéknek f. é.
szeptember 6-án 3882. sz. alatt hozott végzését, miután a perhez csatolt levelekből az
óvási oklevél közöltetése ki nem tűnik, helybenhagyta.

Jogirodalom.
14. A börtönrendszert tárgyszó ujabb az észlelés közös. Minden egyes ország érdekében áll a másutt tett kísérleteket, a máirodalmi mozgalmak.

sutt gyűjtött tapasztalatokat értékesíteni.
deutsche
Strafrechtszeitung. Mihelyt hazánkban a törvényhozás megvon Holtendorff. 1866. foly. szabadul hosszas bilincseiből, legsürgősebb
feladványai közé fog tartozni a fogházi reMennyire leköti a fogházi reform az áta- formot létesíteni — nem lesz tehát fölöslános figyelmet, mely jelentőség tulajdonítta- leges fáradozás, olvasóinkat a börtönrendtik a haladás ezen ujabb vívmányának az szert tárgyazóujabb irodalmi mozgalmakkal
átalános emberi miveltség tekintetéből: azon megismertetvén, ismételten visszatérni ezen
pillanattól mutatkozik, mióta nemzetközi érdekes s nagy horderejű problémára.
Első helyen emiitjük Füeszlin,
badeni
congressusokon a fegyenczek sorsát szóba
jehozták. Ama gyülésezések kétségen kivül tanácsos müvét: Die Grundbedingungen
der Einzelnsokat tettek, hogy jeles férfiak nemes ver- der GefcingnissreformimSinne
senyre gyúlván, vetélkedjenek e nagyfontos- haft; teszszük pedig azt nem a munka kiváló
ságú ügyben, hogy a törvényhozók végre- jelentőségénél fogva, hanem inkább csak a
valahára felfogják szent kotelességöket, és szerző iránti tekintetből, a ki mint iró és
hogy az átalános figyelem, mely nélkül na- börtönigazgató a magánfogság ügyének jegyobb mérvű társadalmi reform Európában lentékeny szolgálatokat tett és a kinek venem képzelhető, e tárgyra tereitessék. A zérlete alatt Bruchsal európai mintaintézetté
mult évben ujabban, mint a mivelt világ vált. A mű nem felel meg a szerző jó hírneátalános közügye karoltatott fel a fogházi vének, a mennyiben ujat épen nem hoz és
kérdés; a társadalmi tudományok fejleszté- nagy részét tágasabb köröket nem érdeklő
sére egybegyűlt nemzetközi congressus, polémia tölti be. F . a magánfogságot ugy
mely mult évi augusztus havában Bernben akarja megvalósítani, a mint az eredetleget a r t o t t a tanácskozmányait, e tárgygyal is sen fellépett és ezért azirhoni s egyéb nagy
horderejű kísérleteket részint ignorálja, réfoglalatoskodott.
Ily nagyterjedelmü nemzetközi tanács- szint kigúnyolja. Irodalmi becse a műnek
kozmány azonban, a mennyire dús mérvben tehát csak arra nézve van, a ki a magánalkalmatos, valamely uj társadalmi eszmét börtöni rendszert eredetleges feltűnése alakegész Európában elterjeszteni, ép oly ke- zatában akarja megismerni, Persze, hogy az
véssé képes ezen átalános eszmét akképen ily irodalmi becs már alig mondható becsnek.
formulázottan előadni, hogy az egyes orszá- Bámulatos, mennyire megy a szerző vak elgok igényeihez alkalmazva levén, azonnal fogultságában; a legalaposabb vizsgálatokat
szerteszét megvalósittathassék. Az átalános felületeseknek mondja, a legbeszédesebb tacongressus, mintegy az u j jelszót adja, a pasztalatokat hazug mesének bélyegzi, az
feladványt tűzi k i , mely azután minden angol és irhoni rendszer ellen kikel, mert
egyes tartományban külön megoldandó. A tanulmányozásuk nyelvtani nehézségekkel
könnyítés a megvalósításban azonban rop- jár stb. stb.
pant, a mennyiben a tapasztalás, a kísérlet,
F . a magánrendszer alapfeltételeinek
Allgemeine
Iierausgegeben
3. fűz. 129. I.

a következő pontokat mondja: 1. A magán- mult évből két jelenséget kell felemlítenünk:
fogság alapját képező eszme helyesen fo- az egyik Fienemann,
a lüneburgi fogház
gandó fel; 2. a büntetőtörvény ne tartal- lelkésze műve: Handbuch für Gefangenaufmazzon oly rendelkezéseket, melyek a seher und Gefangenaufseher - Aspiranten.
magánfogság elveivel, mint javitórendszer- (Herold és Wahlstab, Lüneburg. 88. 1.), a
rel és ezek alkalmazásával ellenmondásban másik a kölni fogház igazgatója, Götzen fellegyenek; ez elv, mely az erkölcsi gonosz- olvasása (Blatter für Gefángnisskunde, I I .
ságot helyezi a törvényhozói rendelkezés köt. I. fűz.).
kiinduló pontjául, azon gáncsolandó követA neufchateli kanton 1863-ban egy bikezményt hozza magával, hogy az igazság zottmányt nevezett k i , a börtönügyben
a javitásnak feláldoztatik. S csakugyan F . a jelentést tenni. E jelentést Lardy tudor dollegcsekélyebb lopáson kapott tolvajt is, hosz- gozta ki; munkálata ily czim a l a t t : du sysszu időre kivánja elitéltetni, ,,mert, úgy- teme pénitenticdre
nyomtatásban is megjemond, a legtöbb tolvaj nem az első lopáson lent. A kis mű már nem a kizárólagos
kapatik rajta, hanem csak akkor, midőn már magánrendszer álláspontját foglalja el, hatöbb tolvajlást hajtott végbe."
nem az ujabb tapasztalatokat is érvényesíKivánja továbbá 3. a szerző, hogy a teni iparkodik. Érdekes a munkából megmagánczellulák a czélnak megfelelő, az tudni, hogy a kis kantonnak két fogháza
egészségnek nem ártó módon rendeztesse- van, az egyik Neufchatelben, a másik Monek be. E pontja fejtegetésében mutatkozik tiersben.
leginkább a szerző egyoldalúsága. Miglen
Minden tekintetben alaposabb az eddigiujabb tapasztalások nyomán a magánosságot eknél Holtzendojfftiszteletet
gerjesztő műve:
csak a munka és alvás idejére ajánlják szó- Kritische Untersuchungen
über die Grundritani, szerző nem tágit a régibb felfogástól, satze und Ergebnisse
des irischen
Strafmely a magánosságot a tanításnál, imánál, vollzuges. Berlin. E mű élesen feltünteti a
evésnél, sétánál is fenntartotta.
magánrendszert, a mint eredetleges alakjáÓhajtja ugyancsak F . 4., hogy elég szá- ban fellépett s a mint az irhoni rendszerben
mos, képes, a magánfogságot megértő szolgá • sok tekintetben gazdagodva, módosulva,
lati személyzet és jó törvény őrködjék a fejlődve jelenleg ujolagos kifejezést nyert.
magánfogság végrehajtásában. Egyenesen H. alaposan kifejti, hogy az irhoni rendszerkikel szerző az ellen, hogy a fogházak papi ben a bűntettnek társadalmi jelenkezésí
szerzetekre bízassanak. Ugyanezen értelem- alakja, valamint a büntetés kényszeritő jelben és számos, az osztrák fogházi gyakorlatból lem által közvetett, lélektani javitó feladata
merített példával erősítvén nyilatkozik Zug- a végrehajtás legfelső mozzanatai. A maschwerdt is (Die Verwendung religiöser Kor- gánrendszer tehát nem absolut feltételképen,
porationen in den Strafanstalten 1866.), hanem mint a czélszerüség követelménye
ugyszinte a hírneves porosz Pappenheim is alkalmazandó és korlátolandó. Az irhoni
(Handbuch der Sanitátspolizei). Az egyházi rendszer fejlődése különben arra figyelmeztestületek elleni felszólalások évről évre tet, hogy az állami közösség terén, nem az
szaporodnak, ugy hogy a gyűjtött tapaszta- elméleti ellentétek megsemmisülése, hanem
latok fonalán jelenleg senkinek eszébe sem csak kiegyenlitésök vezethet czélra. A törj u t h a t védelmökre kelni.
vényhozás szempontjából tehát az egymás
Az utolsó fejezetben végre a visszaesések ellen harczoló rendszerek egyike sem igémeggátlását czélzó intézetekről szól a szerző. nyelhet korlátlan jogosultságot. De ugyanMegemlítendő még azon lelkesedettség, mely- csak az is végtelenül veszedelmes dolog
lyel F . elvei védelmére kel.
volna, ha a vitázó rendszerek elleni elfogultA papi szerzetek ellen felszólalván, mind ságnál fogva a közigazgatási egyénitésre hasűrűbben tárgyaltatott a fogházi felügyelők gyatván a végrehajtás, tárgyilagos mozzakérdése. Bárki beláthatja, hogy a felügye- nataiból végképen kivetkőztetnék. Irányadó
lőkre oly szerep bizatik, melynek czélrave- főszabályképen figyelembe veendő, hogy a
z e t ő , gondos, értelmes betöltésétől függ fogházak rendezésében követendő alapterv
nagyrészt a fogházi indézkedés sikere. Az megállapításával elegendő tér hagyassék a
irodalom is felkarolta tehát e kérdést s a dolgok szabad fejlődésének és a felfeltüuő

kivételes viszonyoknak. Ily kivételes elvek telenek, s melyeknek sikeres működése végre
szerint leszen rendezendő az ujabb időben attól f ü g g , váljon az elbocsátott fegyencz
g y a k r a n pengetett bánásmód, melyben a hajlandó-e magát ily egylet intézkedései
mivelt osztályhoz tartozó egyének részel- alá vetni. Azon rendszer hivei pedig, kik az
tetése mutatkozik kívánatosnak.
utóbbit eredménytelennek mondják, ha önAz emiitett művel egyetemben Mitter- magára hagyatik és mégis azt állitják, hogy
maier jeles dolgozatára tereljük a közfigyel- e rendszer kizárólag helyes — azok bizomet : Das irlandische Gefángnisssystem
nach nyára megoldhatlan ellenmondásba kerülden neuesten Erfahrungen
und in Verglei- nek önmagukkal."
chung mit andern neuen Leistungen der GeJohn figyelmeztet müvében, hogy az irsetzgebung
und
Wissenschaft
(Kritische honi rendszer alapeszméjét az irodalomban
Vierteljahrsschrift für Gesetz- und Rechts- egy német tudós, Wenzel, pendítette meg és
wissenschaft, V I I I . köt.) Az összes ujabb azért az irhoni rendszer feltalálása dicsőséirodalmat bírálgatja, méltatja és értékesiti gét a németeknek vindicálja. Ez ellenében
az aggastyán iró; az irhoni rendszer salak- elismerendő, hogy az irhoni rendszer alapj á t ó l elválasztva, hatalmas szószólót és vé- gondolata sokkal korábban felmerült, semdelmezőt talált benne. M. különben az ir- mint a gyakorlati alkalmazás azt megvalóhoni rendszerjellegét nem azon fokonkénti sította; de ez nem határoz. Ezen elveket
haladásban látja, melyen a fegyencznek ön- elsőben alkalmazta és létesítette nagyobb
erőlkodése folytán át kell esnie, hanem a mértékben Crofton és csak ezen gyakorlati
közvetitö intézetek gyakorlati hasznavehető- kísérlettől kezdődik az u j alakulás gyakorségében keresi, azon intézetekben tehát, me- lati jelentősége a fogházi reformot illetőleg.
lyekben a magánfogházban átalélt évek után A magánfogság gondolatát is hamarább
és végleges elbocsátása előtt a fegyencz pengették, miglen először Amerikában fogujabban kezdendő életpályájára előkészül. tak átgondolt alkalmazásához.
Az irhoni rendszert John, königsbergi
Bátor utolsó helyen emiitjük, az elsők
tanár egy népszerű előadásban: Über Straf- sorába tartozik, az irodalomban oly tekintéanstalten. Ein populárer Vortrag. Charisius, lyes zürichi főbíró Orelli. A nagytudomáBerlin, nemcsak könnyen megérthető alak- nyu és a gyakorlat terén is jeles babérokat
ban, hanem bő szakismerettel is igyekezik szerzett iró az irhoni rendszer felett felolvakellő világban feltüntetni és a művelt olva- sást tartván, következőképen nyilatkozik e
sókat ezen maholnap eszközlőbe veendő tárgyról:
reform részére megnyerni. J . nagy körvo„— — — Az irhoni rendszer első sornalokban jellemzi a fogházi reform eddigi ban azért méltányoltatik és javaltatik, mert
haladását, azután erélyesen kikel azok ellen, gyakorlati tapasztalásokon alapszik és nem
kik a korlátlan magánrendszer hiányait phi- pusztán elméleten. — Nézetünk szerint e
lantropikus, javitó egyesületek segedelmé- rendszer a jövő rendszere és e rendszer fog
vel igyekeznek utólagosan eltörölni. D e a magánfogság barátai és ellenei között a
halljuk magát a szerzőt:
sokáigo vivott harcznak elvégre
a társadalmi
Ö
,,Tisztelet, becsület a philantropikus élet javára véget vetni. Az auburni rendegyletek működése előtt! De ez egyletektől szer azért nem felelhet meg a várakozásnak,
a büntetés végrehajtásának sikere biztosí- mert a legszigorúbb fenyítékek daczára sem
tását várni, nemcsak lehetetlen, hanem min- lehet a hallgatást kikényszeríteni. A fegyendenekelőtt helytelen dolog. Mert ha csak- czek ellenkezőleg a természetellenes örök
ugyan szükséges a magánfogságból elbocsá- hallgatásra szorittatván, cselfogásokra és
tottat vizsgálati quaraníaine alá vetni, ugy ámításokra serkentetnek és a szüntelen feez mint a végrehajtás lényeges alkatrésze, az nyítések által elkeserittetnek. De a magánállam feladata Ha az állam elismeri, hogy a fogság sem képes egymaga javitó sikert felmagánfogsággal a várt eredmény még nincs mutatni; az illető nincs kísérleteknek kitéve,
elérve, ugy a további intézkedést nem hagy- nincs alkalma tehát magát megpróbálni;
hatja magánemberekre, magántársulatokra, egyszerre felszabadittatván, nincs ellenállási
melyekről bizonyosan nem is tudja, hogy tehetsége , legtöbb alkalomkor azonfölül
léteznek-e, melyeknek eszközei talán elég- I szellemileg s testileg elsatnyulva lép a vi-

lágba. Ezt még a magánfogság legbuzgóbb
pártolói, maga Röder is elismeri. Philantropikus egyletek által akarnak a bajon segíteni, melyek nélkül szerintök sikeres eredményt nem várhatni! Különben a költségeskedés is mindenesetre figyelembe veendő.
Rövidebb időközökre kétségkivül alkalmazást nyerhet a magánfogság, de nem, ha
hosszabb időre van szabva.
— Tehát
magánfogság s azután következő közös fogság! De e kettőt nem szabad elvtelenül öszszehányni, hanem az irhoni példa szerint
fokozatos mértékben, a mi a fegyenczet telhetőleg javitja s utóbb elnyerendő szabadságára előkésziti."
Orelli vizsgálódásait az irhoni rendszer
fölött a következő tételben foglalta össze,
melyeket nemcsak minden szakember, hanem
minde"h mivelt olvasó is magáénak vallhat.
1. Croftonnak rendszere vagyis az irhoni
fogházrendszer legkiválóbb mértékben figyelemre méltó.
2. Az eddigi, tizévre terjedő tapasztalások igazolják az ezen rendszerhez kötött
várakozásokat.
3. E rendszer nem a különböző fogházi intézmények mesterkélt egybevetésének eredménye, hanem azon alapgondolaton nyugszik,
mely a fegyenczet fokozatos büntetés által
javítani s utóbb elnyerendő szabadságára

K ü l ö n
— (Valamennyi megye, kerület és Kővár
vidék közönségének) Folyó évi october 10-én
14763. szám alatt kelt kegyelmes kir. udvari
rendelt szerint. O cs. s Apóst. kir. Felsége
ugyanazon hó 3-án kelt legfelsőbb határozatával az 186°/,-ik évi megyei tisztviselők
hátralévő fizetésük — a mennyiben ezért
folyamodni fognak — a megyei szolgák béreinek pedig hivatalból, cs az akkori megye:
kormányzók tiszteletdijainak, a mennyiben
ennek utólagos folyóvá tételéért jelentkeznének, az 1860/1-ik évi megyei számadások
felülvizsgálatára felállított bizol tmány általi
felszámítását, és a magyarországi fólyó évi
összes javadalmazás rovására kifizetését, és
pedig a megyei tisztviselők és szolgák illetőségeinek a szerint, a mint azok az 186°/ t -ik
évben fenállott megyei hatóságok által

előkészíteni igyekszik. Ez — ellentétben a
magánrendszerrel, melyben semminemű kisértésnek nincs a fegyencz kitéve — az által
eszközöltetik, hogy a fegyencz erkölcsi megerőltetésre szorittatik a büntetés ideje alatt,
hogy folytonos küzdelmei közepette a jó útról el ne tántorodjék.
4. Az irhoni rendszer minden államban
alkalmazható, az államok nagyobb vagy
kisebb terjedelme nem levén befolyással alkalmazhatóságára.
5. Miután az államok kötelessége a fegyenczek jobbítására vagy legalább a fegyenczek erkölcsössége fenntartására gondot
fordítani, elvégre minden állam kényszerítve
leszen a tudománytól és gyakorlattól ajánlott fogházrendszert alkalmazni.
6. A feltétes szabadonbocsátás rendszere
aggodalom nélkül alkalmazható.
7. Az irhoni rendszer a jövő rendszere.
Ép alapgondolata biztosítja minden körülmények között sikerét.
Ezen rövid körmenet, melyben az olvasó,
ha nem is minden irodalmi termékkel, ugy
mindenesetre azok vezérgondolataival megismerkedett, örömmel töltheti el minden
emberbarát keblét. A fogházi
kérdés megölO
Ö
dásával közelebb jutottunk a társadalmi
| kérdés megoldásához — eme századunkbeli
| kérdések kérdéséhez.
Löw Tóbiás.

f é l é k ,
megállapítva lettek, legkegyelmesebben engedélyezni, némely megyei kormányzó által
az 1848-ik évig húzott tiszteletdíjon felül felvett tulélvezményeket pedig legfelsőbb
kegyelemből elengedni méltóztatván, erről
(a czim) oly utasítással értesíttetik, hogy
ezen legfelsőb engedménynek az 1861-ik évi
tisztviselők tudomására hozatala iránt — a
kérvények benyujthatására záros határidő
kitűzése mellett - haladék nélkül intézkedjék, s azon határidő elteltével a folyamodó
tisztviselők fizetési hátralékai az 186°/j-ik
évi házipénztári számadás alapján, az akkori megye-hatóság által meghatározott létszám és járandóságok után, 1861-ik évi octóber végéig terjedő időszakra a megyei
(kerületi, vidéki) számvevőség által — az
azok rovására netán kiszolgáltatott előlegek

szigorú s pontos tekintetbevétele mellett —
kiszámíttatván, a még kijáró összegeket az
•/. a. minta szerint szerkesztendő kimutatásba egyénenkint vétesse fél, s minthogy a
szegŐdvényesek és szolgák részére kifizetett
bérhátralékok nem a megyehatóság által
meghatározott, hanem a helytartótanácsilag
engedményezett létszám és illetmények után
számittattak, a mennyiben a megyehatóság
által megállapított létszám és illetmények
szerint számitandó járandóságok, és a fentebbi alapon számitva már kifizetett bérhátralékok között többletkülönbség léteznék,
ezen többlet a •//. alatti minta szerint hivatalból kiállítandó kimutatásba lesz felveendő, mindakét kimutatásnak felterjesztése
a tisztviselők folyamodványaival együtt mielőbb elváratván. A mi a megyei kormányzók tiszteletdijhátralékainak kifizetését illeti, azoknak utalványozása a kir. helytartótanácsnál közvetlen benyújtható kérvények
folytán lesz elrendelendő. Kelt Budán, 1866.
évi october hó 25-én. A magyar királyi helytartótanácstól.
— Pályázat. A tiszántúli kerületi itélő
tábla elnöksége részéről közhirré tétetik,
miszerint ezen kerületi táblánál egy 900 frt.
ó. é. évi fizetéssel, és I X . rangosztálylyal
összekötött, igtatói állomás megüresedvén,
a folyamodni kívánók felhivatnak, hogy
eredeti, vagy hitelesített másolatban, mellékelt okmányokkal felszerelendő kérvényeiket, és pedig a szolgálatban lévők illető
főnökeik utján, a szolgálaton kivül állók
pedig magán uton jelen hirdetménynek a
„ S ü r g ö n y " lapbani harmadszori megjelenésétől számított 14 nap alatt az alólirt tiszántúli kerületi kir. tábla elnökségéhez kellő
időben nyújtsák be, a mondott határidő
után érkezendő kérvények figyelembe vehetők nem lesznek. Debreczen, nov. 27. 1866.
A tiszántúli ker. királyi itélő tábla elnöksége.
— (A hollandi könyvkereskedés.)
Hollandiának van 916 könyvkereskedése 172
h e l y e n ; Amsterdamban 180, H a a g b a n 51,
Leydenben 27, Gröningenben 3 9 , Rotterdamban 60, és Utrechtben 49 könyvkereskedés találtatik. Ezen városokban átlag már

1440 lakóra esik egy könyvkereskedés, ugy
hogy a könyvárusok kénytelenek mellékkereset után nézni. A 916 czég közül 1864-ben
30 zenemüvek árulásával és 34 műkereskereskedéssel foglalkodott. Az irodalmi termékek 1848 óta 11 , 04 százalékkal gyarapodtak,
1863-ban 1700 könyv és folyóirat jelent
meg. Ezekből orvostudományi tartalmú volt
4, 24 °/ 0 jog- és államtudományokat tárgyazott 10, 7 e %, hittudományokkal foglalkodott
24, 82 °/ 0 , s mig az utóbb nevezett ket ága
az irodalomnak 1848 óta jóformán egyenlőn
terjedt, addig az irodalmi termékek a hittudományok terén 59, 2 5 °/0 -kai gyarapodtak.
I g e n tetemes a fordítások száma, mikből
1864-ben 514 jelent meg, még pedig többnyire szépirodalmi tartalmú. Fele a fordításoknak német, másik fele pedig angol és
franczia művek átültetéséből állott. Politikai napi és hetilap megjelenik mindössze
129. Van ott 293 k ö n j v - éa 67 kőnyomda.
— (Az Egye sült-Államokban)
1826-ban
az első, még pedig csak 3 angol mérföldnyi
hosszú vaspálya építtetett, 1832-ben 131,
1842-ben már 3877 mérföld vaspálya létezett, 1852 ben az összes vaspályák hossza
11,027 és 1864-ben 33,860 angol mérföldre
ment. Legtöbb u j vaspálya épült a mult évtizedben. Az 1865-iki év január 1-én a forgalomnak átadott 34,442 mérföldnyi vaspályák 1287% millió dollárba kerültek.
Jelenleg ismét 14,896 mérföld vaspálya van
épülőfélben. A fentebbi számokban legnagyobb részt vesznek a következő államok:
mérfölddel
összes hosz- a forgalomnak
szuság
átadva

Pennsylvánia . . .
Ohio
Illinois
. . . .
Newyork . . . .
Indiana
. . . .

4323
3954
3601
3571
2483

3610
3390
3119
1849
2199

Ezeken kivül még Georgia, Virginia,
Tennessee, Massachusetts és Wisconsin államok birnak több, mint 1000 mérföldnyi a
forgalomnak átadott vaspályákkal.
Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

f g ^ Teljes számú példányokkal még szolgálhatunk.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-utcza 4-ik szám alatt.)

Pest, deczember 17.

51.

1S66. évi folyam,

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hetfön délután. — Elöfizdtési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-uteza, 13.
sz. a. I. emelet. — Kiadó-hivatal Pest, egyetem-uteza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendök.
T a r t a l o m : A p o l g á r i t ö r v é n y k e z é s elvei. ( F o l y t a t á s . ) C s a t s k ó I m r é t ő l . — F o g h á z j a v i t á s . I X . A
b ö r t ö n b e l s z e r v e z é s e . — A svéd a l k o t m á n y r e f o r m . ( B e r n h a r d t T . u t á n . ) — T á r g y a l á s i t e r e m . 28. C s ő d kérhetési jogosultság. — Különfélék.

A polgári törvénykezés elvei
(Folytatás.)
(Csatskó

147. Ama kérdésnek: vájjon a szóvagy Írásbeli per igényel-e több időt ?
eldöntésénél tekinteni kell arra, hogy
miként van az eljárás szabályozva. Ha
a szóbeli eljárás tisztán ilyen, az Írásbeli
tárgyalásnak teljes kirekesztésével ugy,
hogy a pernek kezdetétől annak befejeztéig minden szóval adatik elő az itélő
bíróságnak: akkor a perek elintézése
aligha lassú nem leend; mert ily intézkedésnél mig a biró egy perrel foglalkozik, addig a többi perek mind nyugodnak. Ha pedig a szóbeli eljárás az
írásbelivel kapcsolva van, oly módon,
miszerint a pernek az itélet hozat.hatásárai felszereléseig előforduló pertények
az itt leendő bírótól különböző egyén
által szóbeli előadás folytán Írásba foglaltatnak: akkor lehetséges ugyan, bogy
több egyén által több per egy időben
tárgyaltassék és az itélethozhatásra
előkészíttessék; de az elkészített pereknek áttanulmányozása
a végett, hogy
alapos itélet hozathassék, annál több
időt fog kívánni az itélő biró részéről,
minthogy másnak közbejötte mellett
tárgyaltatván addig a per, az evvel
teljesen ismeretlen. E hátrány pedig ily
intézkedés mellett fog mutatkozni mind

Imrétől.)

az egyes, mind a testületi biróságnál;
mert egyes biró is az addig tartott tárgyalásokróli jegyzökönyveket, ámbár
előadónak közbejötte nélkül, tanulmányozni kénytelen leend.
148. Ha a szóbeli eljárás tisztán
olyan, tehát minden Írásbeli előadást a
felek részéről kirekeszt: akkor megkívántatik , hogy ugyanazon biró vagy
birák legyenek jelen a pernek kezdetétől annak befejeztéig; mert ily féle
eljárásnál csak az hozhatand alapos,
jogos ítéletet, ki a felek előadásait a per
elejétől fogva annak végéig közvetlenül
hallotta. És ha megtörténnék, hogy akár
az egyes biró, akár pedig a testületi
bíróságnak valamelyik tagja akadályoztatnék a pernek további tárgyalásában
részt venni, akkor a helyettesitett biró
előtt a már addigi tárgyalásokat ismételni kellene, hogy az ezáltal magának
a pernek mivoltáról kellő tudomást a
feleknek közvetlen előadásaiból szerezhessen, a mint ezt a szóbeli eljárásnál
elválhatlan kapcsolatban levő közvetlenség megkívánja.
149. Az írásbeli eljárásnál a pernek
kifejtése és felszerelése az itélet alá
bocsátásig, illetőleg becsomózásig töröl

íénhetik a bíróságnak
befolyásával, szülve nem volt; mi megtörténhetik
vagy a nélkül*). Czélszerübb azonban különösen akkor, midőn az ügyvéd fele
addig is a bíróságnak befolyást engedni által a peres ügynek állásáról kellőleg
a végre, hogy az a feleket a pernek ki- felvilágosítva nem volt, a mikor szükfejtésében és felszerelésében kellőleg séges leend a megkezdett tárgyalást
vezérelje. Miután a per az ítélethoza- elhalasztani. Ily elhalasztásnak szüksétalra készen van, hogy abban jogos ité- gessége adhatja magát elő akkor is,
let hozathassék, szükséges ugy intéz- midőn a vegyes szóbeli eljárásnál a főkedni, miszerint az Ítélendő birák a tárgyalást előkészítő periratok használpernek állapotáról maguknak tökéle- tatnak ; mert miután az ilyen szóbeli
tes, kimerítő tudomást szerezhessenek. eljárásnál is csak azt szabad az ÍtéletHa e ezélra egy előadónak és talán még hozatalnál figyelembe venni, mi az
segéd előadónak (1. 144-ik, 145-ik pt.) itélöbiróság előtt a felek vagy ügyvédkijelölése elegendőnek találtatik: akkor jeik által közvetlenül szóval elöadatik,
legalább ezeknek a perbeli iratokat ta- és a fötárgyalást megelőző iratoknak
nulmányozni, és a pernek minden kö- nem kell az ügyet teljesen kimerítőkrülményeiről maguknak teljes tudomást nek lenniök: könnyen megtörténhetik,
szerezni kellend, hogy képesek legye- hogy a főtárgyaláskor oly uj körülmény
nek a többi birótársakat a pernek mi- hozatik fel, mely az előiratokban megvoltáról kitanítani, s a kivánt felvilá- említve nem volt és melyre az ellenfél
gosításokat haladéktalanul nyújtani. felelni nincsen készen, mi elegendő okot
Ily előkészület az előadók részéről fog nyújtani a főtárgyaiásnak elhalaszgyakran igen sok időt fog kívánni. De tására.
még több időt fog igénybe venni az
151. Az Írásbeli eljárásnál ritkán
oly eljárás, mely szerint nemcsak az fog mutatkozni ok, a pernek érdemleelőadók, hanem a többi itélo birák is ges eldöntés végetti megkezdett előköteleztetnek a per eldöntése előtt a adását elhalasztani, mert efféle eljárásbíróság helyiségén kitett peri áttekin- nál rendszerint több periratok szoknak
teni, s ekkép arról maguknak előleg használtatni (mint kereset, ellenbeszéd,
ismeretet szerezni. Ilyféle intézkedés a válasz, viszonválasz, végirat, ellenvégpernek alaposabb eldöntésére és a fe- irat), s igy a feleknek elegendő idejök
leknek nagyobb bizalomgerjesztésre és alkalmuk van, a pert teljesen kifejalkalmas leend ugyan, de a pereknek teni s az ítélethozatalra elkészíteni. Az
lassú elintézését fogja előidézni; mert írásbeli eljárásnál ily elhalasztásnak
mig az előadók és a birák egy pert ta- szükségessége annál kevésbbé fogja
nulmányozandnak, addig a többi perek magát előadni, mert a feleknek, perirahalomban herverni fognak.
taiknak elkészitésére és a birósácnáli
o
150. Ha a szóbeli eljárás tisztán beadására elegendő idő adatni, és haolyan, könnyen megtörténhetik, hogy lasztások által az még meghosszabbitaz egyik perlekedő fél vagy annak ügy- tatniis szokot t. Nehogy azonban aperek
véde oly valamit hoz fel a íotárgyalás- igen hosszú időre terjedjenek, mind az
kor, mire felelhetni az ellenfél elké utóbb felhozandó, mind pedig az előbbi
halasztásokat bizo*) A franczia eljárás szerint a p e r n e k felszere pontban emiitett
lésére a nyilvános előadásig a bíróságnak semmi b e nyos és a fenforgó viszonyok szerint a
folyása sincsen. L. Mittermaier i. m. I. 66. 1. Feuerlehető legrövidebb határidőre szorítani
bach: i. ra. I í . 2 4 1 - 2 4 2 . I. 198. Frey i. m. 299
kell.
köv. 1.

152. A szóbeli eljárásnál, melynek
lényege abban áll (1. 136-ik, 137-ikpt.),
hogy a pernek az érdemleges itélet hozatala előtti előadása a bíróságnál a
felek vagy ügyvédeik által közvetlenül
szóval történik, az itélő bírákban szinte
rendkivüli tulajdonok kívántatnak, miszerint ők képesek legyenek nemcsak
egyszeri hallás folytán a pernek állását
minden legfinomabb különböztető körülményeivel együtt felfogni, hanem
nagy jogtudományuknál és ügyességüknél fogva aztán jogos Ítéletet is
hozni. Az Írásbeli eljárásnál marad a
bírónak ideje a perbeli iratokból a perről kellő tudomást szerezni, a szavazatadásra elkészülni, s igv aztán alapos
ítéletet hozni. Ez különösen áll az egyes
bírónál, ki az itélet hozatalát mindaddig
elhalaszthatja, mig a pernek tökéletes
ismeretével nem bir.
153. A szóbeli eljárás, kivált ha az
minden Írásbeliség kizárásával tisztán
olyan, csak egyszerű, könnyen felfogható pereknél czélszerü; mert az ily
pert lehetséges a feleknek szóbeli előadás által kimeríteni, a bírónak pedig
egyszerű hallás után felfogni. Ilyféle
pereknek tekinthetők az olyanok, melyeknél a vitás kérdés egy egyszerű tényen alapszik, s ez minden kétséget
kirekesztő okirattal vagy tanúsággal
azonnal igazolható. Ha ellenben a peres kérdés több, és talán egymással
ellenkezésben lenni látszó tényeken
alapul, s az ily tények is talán csak
kifogás alá vehető okmányok, vagy tanuk által igazolhatók, és ez okoknál
vagy talán még a peres feleknek nagyobb számánál fogva a peres ügy bonyolódottabb, akkor az Írásbeli eljárás
czélszerübb leend; mert itt inkább leend a perlekedőknekidejök és alkalmuk
a vitás kérdéseket megállapitani, a köztök fenforgó kölcsönös jogviszonyt
meghatározni, állításaikat és kifogásai-

kat kellőleg igazolni, mintsem a szóbeli,
eh'gendőleg elő nem készített és rögtönzött előadásoknál. Ez oka, hogy a
franczia eljárásnál is lehet a biróságnak
írásbeli bővebb kifejtést elrendelni*).
154. A per tárgyának értéke nem
lehet határozó mozzanat arra nézve,
vájjon a per egyszerű vagy bonyolódott leend-e; mert nagy értékű tárgy
körüli per lehet egyszerű, könnyen felfogható és elítélhető, mig ellenben kis
érték körüli per lehet bonyolódott, és
nehezebben elintézhető. Minthogy továbbá mindjárt a kereset előadásánál
nem tudhatni, vájjon az ellenfél a felperesnek követelését el fogja-e ismerni,
vagy az ellen kifogásokat, ellenköveteléseket talál felhozni, s ezáltal az eleinte egyszerűnek látszott ügyet bonyolódottá tenni, alig volna czélszerü
bizonyos nernü pereket kirekesztőleg s
előlegesen a szóbeli eljárásra utalni,
hanem inkább a feleknek szabad tetszésökre kell bizni, váljon a pert mindjárt
irásbelileg tárgyalni, vagy a netalán
szóbelileg tárgyalni kezdett pert írásosra átváltoztatni akarják-e. E szabad
választás nemcsak jobban megfelel a
perlekedők ama jogának, mely szerint
meg kell nekik engedni, hogy perök
előmozdításánál olyan eszközöket használhassanak, melyeket annak jogos eldöntésére alkalmatosabbaknak tartanak; hanem egyszersmind előmozdítja
a perlekedők megnyugvásukat, és a birói eljárás iránti bizalmukat, mik a törvénykezési eljárásnál nem megvetendő
mozzanatok.
155. A szóbeli tárgyalásnak ajánlatára felhozatik az is, hogy a főtárgyalásnáli szóbeli előadás inkább ébrentartja a biróságnak figyelmét, mint az
írásbeli előadás, mely egyhangúvá és
unalmassá válik; mig ellenben az egy*) L. Mittermaier
i. m. I, 196. 1. Feuerbach í in.
II. 266. köv. Code de procedure civile 95-ik §.
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más ellenében álló, kivált ha kitünö tehetségekkel biró, ügyvédek eleven, érdekes, elmés előadásaikkal a biróságnak
figyelmét nemcsak fentartani, hanem
azt tetemesen fokozni is képesek. Igaz,
hogy a pert ismerő előadó is, a pernek
előadása közben figyelmeztetheti a birákat különösen a pernek fontosabb és
döntő hatással biró körülményeire; de
az mégis alig leend képes a birák figyelmét oly mértékben fentartani, mint a
szónokló ügyvédek; nemisemlitve ama
nagy hatályú körülményt, miszerint az
előadónak belátásától, illetőleg önkényétől fog függni, a birótársakat a pernek némely körülményeire figyelmeztetni, a netalán fontosabbakat pedig
figyelmeztetés nélkül csak rendesen
előadni.
156. Az írásbeli eljárásnak hátrányául említtetik fel az, hogy a perlekedő fél, ki gyakran Írástudatlan, de
legtöbbször a törvényekben és eljárási
alakszerűségekben járatlan, magát egészen az ügyvédre bizni kénytelen s ennek hatalmában van; minthogy a perbe
közvetlen befolyással nem bir, és rendesen nincsen elegendőkép biztosítva
arról, hogy ügye igazán és kimeritőleg
előadatni fog. De lehetségesaz is, hogy
az ügyvédet, ha a perben valami hibát
követett is el, sem lehet mindig hűtelenséggel vádolni; mert megtörténhetik,
hogy a perlekedő fél az ügy állásáról öt
kellőleg fel nem világosította, és a
szükséges bizonyítékokat kezéhez nem
szolgáltatta. Hogy e tekintetből mind az
ügyvéd mind pedig a peres fél igazolhassa magát, czélszerü, ha a felett, hogy
a peres fél miként adta elő ügyvédjének a vitás kérdés állását, és azzal miféle bizonyítékokat közölt, hitelt ér
demlö írás készíttetik.
157. Az írásbeli eljárásnak hátránya
az is, hogy az ügyvédeknek nyilatkozatait korlátozni alig lehetvén (ívre,

lapra és sorra nézve), az írásbeli nyilatkozatok hosszadalmasak, az ügyhöz nem
tartozók és a biróságnak időrablással
kapcsolt, szŐszaporitók leendnek, minthogy azokat a birák vagy legalább az
előadók átolvasni, s azokból az ügynek
eldöntésére befolyással lehetőket a
többi haszontalanságoktól különválasztani, s ekkép az előadást nemcsak rövidebbé hanem érthetőbbé is tenni
lesznek kénytelenek. Az Írásbeli nyilatkozatok tulterjedelmét okozhatja az
ügyvédnek szószaporitási természetes
hajlama, de még inkább annak reménye,
miszerint a munkadíj a beirt lapok és
ívek száma szerint fog megadatni. I t t
ovószerül szolgálhatna a biróságnak,
abbeli eljárása, miszerint az ügyvédi
munkadijt nem az iratnak terjedelme,
hanem béltartalmának
értéke szerint
határozza meg; mi az ügyvédet arra
birhatandja, hogy a felesleges szószaporitást mellőzve, a lényegeseknek és
döntő hatással biró ügykörülményeknek előadására szorítkozzék. De miként
lehet a szóbeli előadásoknál a felesleges
szószaporitást akadályozni, miután itt
a szóbeli előadás megtörténte után lehet csak alapos ítéletet mondani a felöl,
hogy mi tartozik a kérdéses ügynek lényegéhez, mi nem?
158. Az ügyvédeknek
a perlekedő
felek kárositáüávali Összejátszása, egyetértése, ugy látszik, inkább lehetséges az
írásbeli mint a szóbeli eljárásnál, mert
az írásbeli eljárásnál, ha az illető ügyvédek ugy akarják, a perbe írandó nyilatkozataikat egymással a beírás előtt
is közölhetik, és kölcsönös észrevételeik
folytán tetszésök szerint módosíthatják. A szóbeli eljárásnál a főtárgyalást
megelőzött ügyvédi összebeszélésnek
kivánt eredménye könnyen meghiúsulhat, mert megtörténhetik, hogy az egyik
ügyvéd a biróság előtti előadás közben
oly valamit mond, mire a másik az

egyetértés folytán elkészülve nem volt,
mi aztán az ügymenetnek a kitüzöttől
egészen eltérő irányt adhat, s így a történt összebeszélést megbiusitandja.
159. A polgári törvénykezés szabályozásánál figyelmet érdemlő mozzanat
a pénz- és időkimélet. Ha a szóbeli eljárásnál megengedtetik, hogy a peres
felek a biróság előtt maguk adhassák
elő ügyeiket, akkor, mint már fentebb
(a 41-ik ptban) is érintve volt, a bíróságoknak számosabbaknak, vagy vándorlóknak kell lenniök; mi a magános
perlekedők részéről a költséget kevesbíteni, az állam részéről azonban szaporítani fogja. Az állam részérőli költség nagyobb leend, ha nem egyes, hanem testületi biróságok használtatnak.
Ha az állam költségeinek kímélése vé
gett kevesebb, s igy egymástól, valamint a perlekedőktől is távolabb eső
biróságok állíttatnak fel, akkor a magánosok részéről a perlekedés nagyobb
költséggel leend összekapcsolva; mert
a félnek a birósághozi utazása, vagy
ha ö a biróság előtt megjelenni akadá
lyozva levén, ügyvédet használni kénytelen, ennek jutalmazása nagyobb költséget fog okozni.
160. Ha az eljárás tisztán szóbeli,
mi az előadottak (a 153-ik ptban) szerint csak egyszerű pereknél lehet czélszerü, akkor nagyobb idö- és költségkimélettel járhat el az egyes biró, mint
a testületi biróság; mert mig egy pert
az egyes biró maga tárgyal és elitéi,
addig hasonló pert a testületi bíróságnál többen tárgyalnak és ítélnek el, mi
annál nagyobb idő-és költségveszteséggel fog kapcsolva lenni, minél nagyobb
számmal vannak a testületi biróság tagjai, kiknek egy pernek eldöntésénél jelen lenniök kell. Ha az eljárás nem
tisztán szóbeli, hanem írásbeli előkészítéssel kapcsolt (1. a 137-ik pt.) ; akkor
az, váljon ez előkészítés a biróság be-

folyásával vagy a nélkül történik e,
(149. pt.) a birósági személyzetnek számára s igy az állami költségre is befolyással van, mert hol az ily előkészület
a biróság befolyása nélkül történik, és
a biróság csupán a főtárgyai ás náli működésre szorittatik, ott kevesebb személyzet kívántatik aránylag, mint a hol
a bíróságnak felügyelete és vezetése által az előkészületbe is befolyása van. S
ez áll mind az egyes biró, mind a testületi bíróságra nézve, csak hogy a testületi bíróságnál minden birósági tag
különféle pernek előkészítésével lehet
megbízva; s igy ugyanazon idö alatt
több pert készíthetnek el, mig az egyes
biró mindig csak egy perrel lehet
ugyanegy időben foglalatos, hacsak segédei nincsenek, kik felhatalmazvák a
pernek vezetésével és a szóbeli előadásrai felszerelésével.
161. Az írásbeli eljárásnál nem mulhatlanul szükséges, hogy a pernek előkészítését minden mozzanataiban az
itélő biró közvetlenül vezesse, mi a birósági tagok számának
kevesbitésére
szolgáltathat okot, mely nagyobb leend
ott, hol vagy az egyes biró maga, vagy
a testületi bíróságnál valamely birósági
tag készíti elő a pert az érdemleges
előadásra. Czélszerü leend azonban minden esetben ugy intézkedni, miszerint
a biróság felügyeljen arra, hogy a per
folyama alatt mindkét perlekedő fél
részéről a polgári perrendtartásnak
szabályai megtartassanak.
162. Az idö- és költségkimélet azonban a polgári törvénykezésnél nem fő,
hanem csak mellék s alárendelt czél
(140. pt.), melyet a főczéllal összeegyeztetni kell igyekezni akként, hogy a
pontos vagyis jogos jogszolgáltatás legyen egyszersmind, a mennyire a pontos jogszolgáltatás megengedi, gyors és
olcsó is, de sohasem gyors és olcsó

egyedül, ha e mellett rosz és igazság- ügyvédeknek és feleknek magukat a
talan, jogtalan.
szónoki tehetségben kiművelni; ez azon163. Miután a perlekedőkről a feleb- ban a polgári törvénykezésnél csak tábezést megtagadni nem lehet, a perbeli volabbi mellékczélul tekinthető. Az
eljárás szabályozásánál e mozzanatot írásbeli eljárás mellett ellenben azt
figyelmen kivül nem hagyhatni. Az hozhatni fel, hogy az alkalmat nyújt
írásbeli eljárásnál a pernek a felebb- az Írásbeli alapos, mélyebb felfogású,
viteli biróság eleibe terjesztése nehéz- kimerítőbb előadásnak elsajátítására,
séggel járni alig fog, mert itt a perbeli mely szinte oly üdvös és dicső lehet,
iratokat mind, a mint azok az alsó bi sőt talán a szóbeli előadásnál nagyobb
róságnál az itélet hozatalának alapjául hasznot hozó, mert maradandó nyomoszolgáltak, felküldeni lehet. A szóbeli kat hagyó; holott a legfényesebb szóeljárásnál, ha az némi Írásbeliséggel is noklat is, ha írásba nem foglaltatik, a
van kapcsolva, nem elegendő az előké- feledékenységnek esik áldozatul. A szószítő iratokat a felebbviteli bírósághoz noklat ugyanegy időben többekre hatfelküldeni, mert. a szóbeli eljárásnál az hat, s ennélfogva a jogtudomány gyorÍtélethozatalnak alapjául nem az előké- sabb terjesztésére alkalmas eszköz; a
szítő iratok, hanem a biróság előtti irás ellenben a jogtudomány bővebb,
közvetlen szóbeli előadás szolgál alapul alaposabb kifejtésére alkalmasabb.
(137. pt.); minthogy tehát az eme szó165. Ha a szó és Írásbeli eljárást
beli előadás, gyorsírók használata néla kutató és tárgyaló eljárással viszokül, kimernőleg feljegyezve nincsen: a
nyítva tekintjük, kitetszik, hogy a kufelsőbb biróság csak az által tétetik kétató eljárás természeténél fogva a szópessé a felebbezett perben u j alapos
beliséggel és közvetlenséggel van kapÍtéletet hozni, ha előtte uj szóbeli főtárcsolatban; mert a kutató eljárásnál a
gyalás tartatik oly módon, mint az az
biró folytonos összeköttetésben levén
alsó bíróságnál történt. E körülmény
a felekkel, vagy ügyvédeikkel, ezeknek
a felek részéről uj költséget fog okozni,
szóbeli előadása szerint igyekszik a permert ők kénytelenek lesznek, vagy
nek tárgyát megállapítani és a haszamaz ügyvédet, ki már az alsó biróság
nálható bizonyitékokat előállítani. A
előtt működött, és az ügynek ismeretétárgyaló eljárás pedig, melynél a biróvel bir, a felsőbb bírósághoz utaztatni,
ság teendője egyedül a per menetének
vagy más, a felsőbb bírósággal egy vávezérletére szorítkozik, szó- vagy írásrosban lakó ügyvédet bizní meg, ki a
beli, mert a felek vagy ügyvédeik a
pernek szükséges tanulmányozása után,
perben szükséges nyilatkozataikat szóazt a felebbviteli biróság előtt szóval előval vag}7 írásban is előadhatják.*)
adandja és védendi. Hogy az illető félnek sorsa ily esetben még inkább fog
*) L . Mittermaier i. m. I . 70. 152. 187. 212. 213függni az ügyvédnek becsületességétől, 1; Feuerbachi. m. I. 195. köv. 1; Schuster i. m. 4 . 3 5
tudományától, ügyességétől: annyival 200. 1; Kautz i. m. 63 ik §. E ) ; Linde i. m. 145 ik §;
i. m. 39-ik 1; Warnkönig
Eneyclop 532-ik 1.
kétségtelenebb, minthogy itt az ily Bayer
2 ) ; Staatslexicon
X I I I . 235. 1; Osterloeh i. m. I . 30.
ügyvéd irányábani ellenörködés még 125. I I . 180. 181. §§, Karvassy i. m. 95. 1; Dresch
N R . 95. §. Figyelmet érdemel Ftuerbachnak
i. m. I .
nehezebb.
233-ik l a p o m ebbeli n y i l a t k o z a t a : So ist es d u r c h a u s
1 64. A szóbeli eljárásnak ajánlatául nicht möglich zu sagen, welchcr von beiden A r t e n
G e d a n k e n m i t t h e i l u n g (mündlichen oder schriftlifelhozatni szokott az is, hogy a szóbeli der
ehen) ein Vorzug vor dem andern im Allgemeinen
tárgyalások által alkalom adatik az g e b ü h r e . U n d eben so wenig lasst sichim Allgemei-

nen i r g e n d ein Grund entdecken, v e r m ö g e welches
nur die eine mit Ausschliessung d e r a n d e r n d e r G-e
recbtigkeitspílege a n g e k ö r e n dürfe. — Drescli pedig
i, m. 95-ik §-a végén igy nyilatkozik: Vielloicht

k ö n n t e man es der Übereinkunft
der P a r t k e i e n
überlassen, ob sie mündiich oder schriftlieh verhandeln wollen, und immer dieses vorziehen, wenn sie
sick ü b e r jenes nicht v e r e i n i g e n .

Fogházj a vitás.
IX. A börtön belszervezése.
(B - y.) Mielőtt a rabokkali bánásmódról szólnánk, szükséges egy tekintetet vetnünk azon különbségre, mely
létezik azon egyének között, kiknek
számára a börtön tulajdonkép rendelve van.
A hires jogász és publicista Mohi R.
igen helyesen három osztályát különbözteti meg a börtönbe kerülni szokott
foglyoknak. Az első osztályt —- úgymond — azok képezik, kik valamely
jelentékeny rendőri kihágást, vagy csekélyebb jogsértést követvén el, ezért
szabadságuktól bizonyos időre megfosztatnak ugyan, de mivel az általuk elkövetett kihágás vagy törvényszegés
nem j á r t épen tiszteletlenséggel, az okból csak egyszerű fogsággal (arrestum),
nem pedig valamely becsületöket is
megtámadható büntetéssel, vagy épen
szándékos kemény bánásmóddal illetendők; ilyenek p. a sajtóvétség miatt elitéltek s bizonyos politikai foglyok. —
A második osztály olyanokból áll, kik
valamely anyagilag ugyan kevésbé súlyos, de bizonyos megvetést tanusitó
vétséget, vagy büntettet követnek el,
minélfogva a rájuk alkalmazandó rövidebb ideig tartó börtönbüntetést már
keményebb bánásmóddal kell összekötni, tekintet nélkül arra, vájjon
polgári becsületök ez által csorbát szenved-e, vagy nem; ilyenek p. a pajkosságból kárt okozók, a könnyelmű, vagy
csalárd adósságcsinálók. — A harmadik osztály végre azokat foglalja magában, kik valamely igen súlyos bűntett-

ben váltak bűnösökké, s ennélfogva a
börtönbüntetés egész szigorát kell rájuk
alkalmazni; ilyenek a rablók, gyújtogatok, tolvajok, erőszakos nemi közösködök stb. 1 ).
Az első osztálybeli foglyok, mint
kiki átláthatja, semmiféle kényszermunkára jogszerűen nem szoríttathatnak,
mert ez a közvélemény szerint becsületöket. támadván meg, büntetésök nem
állana arányban az általuk elkövetett
vétséghez. De másrészt tőlük valamely
szabadon választott munkávali foglalkozást, hacsak általa a fogház fegyelmi
szabályai meg nem sértetnek, nem lehet megtagadni. Továbbá, mivel élelmeztetésükröl maguk tartoznak gondoskodni, nem lehet őket e tekintetben
bármikép megrövidíteni, és meg kell
nekik engedni azon ételeket, melyeket
ők akarnak. Végre nem lehet szó arról,
hogy a börtönintézet ezen egyéneket
javítsa, mert nincs mit javítani rajtok
oly értelemben, a mint azt más foglyoknál megkívánjuk Büntetésök tehát
a szabadságtóli megfosztásnál tovább
nem terjedhet, s nem szabad őket sem
elvetemült gonosztevők társaságába
hozni, sem pedig netáni kívánságuk
ellenére magánosan elzárni 2 ).
A második osztálybeli foglyokkal
már szigorúan k llend bánni, ezeket
már magánosan lehet elzárni, hogy az
érzéki baj, melyet a szokatlan kinos
magátilét okoz, őket arról győzze meg,
') Lásd a Rotteck és W e l c k e r f é l e Staatslexioon
,,Gefangnisswesen" czimü czikkét a V I . k ö t e t b e n
3 4 3 . lapon.
2
) U g y a n a z u g y a n o t t 344. lapon.

miszerint büntetésök csak meggondolatlan tettök, ferde irányuknak következménye, de a magánelzárás náluk
soká ne tartson, mert tapasztalás szerint ballépésük nem belső romlottságból származik, és ennélfogva a bánat
is hamar áll be. Büntetési idejök netalán még hátralevő részét czélszerüen
rendezett közös elzárásban tölthetik i ).
Az utolsó osztálybeli rabok, vagyis
a tulaj donképi bűntettesek, gonosztevőkkeli bánásmódra nézve a már emiitett alapfeltételeken kivül — tekintettel a rabok egyedi különféleségére
— a börtön belszervezésében és illetőleg alkalmazásában a következő elvek
szolgálhatnak irányadók gyanánt:
1. A rabság eleintén átalában mint
magánelzárás foglaljon helyt, ennek
tartama azonban, minthogy a különböző egyedekre különböző hatást is
gyakorol, ne határoztassék meg előre
se a törvény, se a biró által (mint ez
p. Angliában történik), hanem ennek
eldöntése a börtönigazgatóságra bizassék (mint p. Corfu szigetén); mert eltekintve azon körülménytől, miszerint
mindig találkoznak oly rabok, kikre a
magánelzárást nem lehet alkalmazni,
más részről bizonyos az is, hogy a mód
felett hosszura kinyújtott magány még
a legerősebb természetű embernél is,
ha talán nem is épen megtébolyodást,
de mindenesetre testi és lelki erejének
teljes megzsibbasztását eredményezi, s
benne az emberi társaság iránt gyanakodást szül 2 ). S igy a magány által elMittermaier: Gefangnissverbesserung 113.,
1 2 0 - 1 2 3 . 11. Gefángnissfrage 120. 1.
*) Azért Karvasy a magánelzárás maximumául
4 évet vesz fel, habár p a badeni büntetőtörvény 6
évre h a t á r o z t a a magánelzárás maximumát. Mittermaier csak ugy gondolja a magánelzárást a büntetés
egész idejére keresztülvihetőnek, ha 1) a törvényben kiszabott szabadságbüntetések tetemesen megrövidittetnének — igy már az 1847-diki f r a n k f u r t i
congressus is vélekedett hetedik határozatában, mi
iránt lásd a J o g t u d . Közlöny 33. számát 517. lapon;
2) ha feltételes elbocsátás hozatnék be, és 3) ha át-

éretni Szándékolt czél, mely az emiitett
emeltyűk sikeres közreműködése mel
lett a rabnak magábatérés általi meg
javulásában áll, szem elől tévesztetik
Ellenben gondosan alkalmazva a ma
gánelzárás a rabok egyedi jellemének
kipuhatolását elösegiti, mi az azokkali
bánásmód meghatározására s ennek
folytán megjavításuknál főfontosságu.
2. Ha az igazgatóság ugy találja 1 ),
hogy a rab belsőleg már megjavult, tanácsos öt a többi, szintén már megjavulttal közös munkára bocsátani, azonban gondos kikerülésével minden, a
közös elzárásból a javulásra nézve támadható káros befolyásnak 2 ); mi nem
lehetetlen, ha a börtönintézet oly tisztviselőkkel, minőket muU czikkünkben
elősoroltunk, kellőképen el van látva.
Az itt végzendő munkák akár ipari,
akár mezei 3 ) munkákból állhatnak,
ahoz képest, a mint a rabok vagy amazokra, vagy emezekre alkalmasabbak;
mezei munkák azonban csak az intézethez tartozó bekerített helyen vitettessenek véghez, minthogy különben —
ha más szabad emberek a rabokat,
meneti intézet állíttatnék fel. Gefangnissverbesser u n g 115. 1.
') Természetesen kell neki tisztán tárgyilagos
álláspontot elfoglalni, midőn a rabok megjavulására
következtet, és Alinge e czélra az összes rabokról
készítendő táblás kimutatást kiván, melyben minden
egyes rabnak családi viszonyai, netán korábban már
elkövetett vétségek folytán kiállott büntetései, a
jelen bűntett valószinú indokai, letartóztatásának
ideje, az ellene folyamatba tett vizsgálat tartama,
valamint az ezen egész idö alatt tanusitott magaviselete, a börtönlelkésznek felőle mondott véleménye,
testi és lelki egészségének állapota, erkölcsi akaratának minő mérvbeni szilárdsága, irás, olvasás, számolásbani jártassága, vallási ismeretei stb. fel legyenek tüntetve; és e kívánalom csakugyan méltányos
és figyelmet érdemlő már azon okból is, mivel a raboknak javulásuk szerinti csoportozását, melynek a
közös elzárásba való hozatalukkor alapul kell szolgálnia, felette könnyíti. Alinge: Besserung 38. és
köv. lapon.
*) Lásd a J o g t u d . Közlöny 36. számát 569 —
571. 11.
s
) Röder a magánelzáráshozi feltétlen ragaszkodásánál fogva a szabadbani munkákat határozottan roszalja. Besserungsstrafe 46. 1.

mint olyanokat dolgozni látják — sokakban a már felébredt becsiiletérzet
ismét elfojtatnék, azonkiviil pedig gyakran szökési kisérletek is tétetnének.
Átalában a rabok csak oly munkákkal
foglalkodtassanak, melyek segitségével
kiszabadulásuk után is kereshetik becsületes módon mindennapi kenyerüket 1).
3. Oly rabok, kik a közös munkáknál magukat roszul viselik, ismét a magánelzárásba tétessenek át.
4. A közösségnek C3ak a munka,
szabadbani mozgás, tanitásnál, az isteni
tisztelet és ebédnél adassék hely, éjjel
pedig a rabok egymástól mindenesetre
elkülönitendök.
5. Olyanoknál, kik a magánelzárásra
egyátalán alkalmatlanok 2 ), azt még
*) A mezei munkáknak a r a b o k erkölcsisége- és
testi egészségére való jótékony befolyása tagadhatlan. Ezen intézkedés mindenütt, hol eddig fennállt,
névszerint Francziaország,Belgiom, Svájcz, Anglia,
Irhon, Poroszország, Bajorhon némely börtönintézeteinél és Hoyer vechtai börtönigazgató tanúsága
szerint, különösen Oldenburgban igen czélszerünek
tapasztaltatott. Mittermaier: Gefángnissverbesserung 127. 1. Gefángnissfrage 121. és 123. lap. Lásd
azonkivül a J o g t . K. 38 számát 597. 1.
' ) Ugyanezt kivánja az 1847-ki frankfurti con-

kezdetben sem szabad alkalmazni, de a
közös elzárás ily esetben czélszeriien
rendeztessék el*), és éjjel ezen rabok
oly alvótermekbe hozattassanak, hol
válaszfalak által egymástól elkülönítetnek.
6. Rabok, bármily jól viseljék is
magukat, a többiek feletti felvigyázatra
semmi szin alatt ne alkalmaztassanak.
7. Múlhatatlanul szükséges szigorú
fegyelem, mely a rabokkal mindjárt a
börtönbe kerülésök alkalmával tudatandó 2).
gressus ötödik határozata. Lásd a J o g t u d . Közlöny
33. számát 517. lapon. -— Hogy a magánelzárásra
alkalmatlan személyek léteznek, a tapasztalás bizonyítja. Mittermaier : Gefángnissverbesserung 120. s
köv. lap.
') Körülbelül u g y , mint azt a kisebb t e r j e delmű auburni fogházakról láttuk. Lásd a J o g t u d .
Közlöny 36. számát 569. lapon. Az előbbi jegyzetben idézett f r a n k f u r t i congressusi határozat azonban
ily esetben sem a k a r j a a rabokat közös elzárásban
tudni.
') A börtönfegyelemről igen részletesen intézkedik a magyar büntetőjavaslat ( I I I . R. 87—
108. §§.). — Balla (Vélemény 160. 1.) és Alinge
(Besserung 47. és köv. 1.) azt kívánják, hogy a börtönfegyelmi szabályzat a raboknak mindjárt beléptükkör nyomtatva adassék kezükbe, s ha olvasni
nem tudnának, az nekik szóval magyaráztassék.

A svéd alkotmányreform.
( B e r n h a r d t T. után.)

= Svédország alkotmánya a X V I I I .
század kezdetétől fogva különféle s igen nevezetes változásokon ment keresztül. Akkoron monarehiai absolutismus uralkodott,
mely X I I . Károly féktelen gondolkozásmódja mellett az országra vajmi kevés szerencsét hozott. Nyomban halála után megkezdődött az úgynevezett szabadsági idő,
azaz egy a birodalmi tanácsban szótöbbség
által korlátolt királyságnak s egy a rendektől függő tanácsnak korszaka. De az ekkép
uralkodó rendek a maguk részéről a lovagi
ház többségének engedelmeskedtek s a szabadság tulaj donképen abban állott, hogy a
rendek majd az egyik, majd a másik lovagi

párt befolyása alatt álltak. E z e n állapotnak
az 1772-ik évi államcsíny vetett véget. I I I .
Gusztáv ugyanis ismét emelé a királyi tekintélyt, habár a rendeknek meghagyta még
némikép az adó-megajánlási jogot s a törvényhozásnál közreműködésüket, mig 1789ben egy úgynevezett egyesülési és biztonsági actát keresztülvitt s azáltal csaknem
korlátlan hatalomra vergődött. Azonban nem
soká élvezheté ezen vívmányát; 1 792-ik évi
márczius 16-kán Anckarström keze határt
szaba törekvéseinek, a nélkül azonban, hogy
ezen tett — mint sokan hiszik — valamely
politikai indokból eredt volna. I V . Gusztáv
Adolf fiának sorsa szintén nem vala irigyel-

h e t ő : állásának sem bel- sem külfelé megfelelni nem tudván, 1809-ben trónjától megfosztatott s helyébe b á t y j a X I I I . Károly
hivatott a királyi székre. Ugyanezen év —
1809 — Svédország későbbi államalakzatának is vetette meg alapját, minthogy junius
6-án a legújabb ideig érvényben állott alkotmány hozatott, mely minden szenvedélyes és ildomtalan egyoldalúságtól menten,
bölcs mérséklettel a királynak s a nemzetnek jogait megállapitá.
A z 1809-diki alkotmányt kiegésziték az
1810-ik évi február 10-én kelt országgyűlési
rendtartás, az ugyanezen évi szeptember
26-án .kelt örökösödési rend s az 1812-ik
évi julius 16-án kelt sajtószabadsági rendelet. A z ezen négy alaptörvényben foglalt
svéd közjog lényeges pontjai a következők:
Az ország élén áll egy örökös királyság
férfi-ágoni örökösödési joggal; a király
maga kormányozza az országot, azaz, ő az
államkormányzatnak feje, de minden rendeleténél felelős államtanácsosok véleményéhez van kötve. Az államtanács t a g j a i t az
uralkodó saját belátása szerint kiszemeli és
elbocsátja; mindössze tiz van, hét osztályfőnök, de csak kettő neveztetik miniszternek, t. i. egy az igazságügy, a másik a külügyek minisztere. Azonkivül a h a d ü g y , a
tengerészet, a belügyek, a pénzügy s az oktatásügy elkülönítve igazgattatnak. Három
államtanács tárcza nélküli, de közülök legalább kettőnek polgári hivatalt kellett viselnie. A tárgy természetéhez képest a király
különfélekép van kötve az államtanácsosok
közreműködéséhez; többet erről fölösleges
itt é r i n t e n ü n k : az elhatározás mindenben
egyedül őt illeti, de csak a kellő ellenjegyzéssel ellátott királyi rendeletnek szabad
engedni. Ha az államtanácsosok valamelyike
ellenjegyzését megtagadja, ezáltal egyszersmind hivataláról is lemond, melyet újra
ismét mindaddig meg nem kezdhet, mig a
birodalmi rendek az ő eljárását meg nem vizsgálták és jóvá nem hagyták. Az államtanács
tagjai az általuk adott vagy elmulasztott
tanácsaik, valamint alkotmányellenes határozatok ellenjegyzései miatt, a melyek épen
azáltal törvény erejére emelkednek, felelősségre vonathatnak.
Az ország rendei, i g y szól az országgyűlési rendtartás, a svéd nemzet képviselői, s
midőn mint országgyűlési követek járnak

el, semmiféle más utasításhoz nem köttethetnek, mint csak az ország alaptörvényeihez. A rendek tagjai ennélfogva sérthetetlenek s a miatt, a mit ezen minőségben
elkövettek vagy mondottak, csak akkor vonhatók felelősségre, ha abba saját rendök a
szavazatok 5 / 6 részével beleegyezett. Ezen
svéd népképviselet azonban nem nyugszik
amaz egyenlőségi alapon, mint az ujabbi alkotmányokban, t. i. a census szerinti választáson, hanem négy egymás között egyenjogú
rendre tagozik: a nemesség, papság, polgárok és parasztok. Minden nemes nemzetség
t. i. képviseltetési j o g g a l bir, s ezen j o g
gyakorlása a család fejét vagy annak meghatalmazottját illeti. Azonban a nemesség
ezen j o g a nem foglalja magában egyszersmind, u g y mint a többi rendeknél, azon
kötelezettséget, hogy az országgyűlésben
valósággal részt is vegyen, minélfogva a
lovagok házában jelenlevőknek száma a szerint, a mint a lovagok érdekei forognak szóban, igen változó.
A papság képviseltetéséhez tartoznak
hivatalból az érsek, a püspökök s a stockholmi pastor primarius; a többiek választatnak, és pedig minden püspöki megyében ( S t i f t ) bizonyos számú lelkészek. A
segéd- vagy melléklelkészek (Nebengeistliche) azonkivül jogositvák, ha akarnak, a
maguk részéről is minden megye és Stockholm városa számára egy-egy követet választani. Továbbá minden egyetem egy-két,
szintúgy a tudományos akadémia két nemnemes képviselőt küldhet a papok házába.
A városok meghatalmazottakat küldenek a polgárság vagy a tanács kebeléből,
nagyságukhoz képest különböző számban:
Stockholm tizet választ, Gothenburg h á r mat, a többi első osztályú városok kettőtkettőt, a másod osztályúak legalább egyet
vagy kettőt, a harmadosztályuak egyet. A
kisebb városok szintén küldhetnek egy-egy
képviselőt a polgárok házába, vagy kettenkint-hármankint egy közös képviselőkövet
választására egyesülhetnek. Azonkivül a fáluni bányakerületben a negyedrészlet birtokosai választanak egy országgyűlési képvi •
selőt, a ki semmiféle államhivatalt nem visel,
s hasonló korlátolások mellett, tekintve a
választandó egyéniség személyiségét, a többi
privilegiált bányakerület öt mighatalmazottnak választására egyesülnek.

A paraszti rend végre képviselőül minden
haradból küld egy parasztot, földtulajdonost
vagy valamely koronái telek örökjogu birtokosát, ki szintén nem tartozhatik más rendhez és államhivatalt nem viselhet. H a valamely haradban száz önálló telekbirtokosnál
kevesebb laknék, ugy ezeknek szabadságukban áll, ugyanazon kerületbeli más haradok
udvartelkeseivel egy k"zös választásra egye
sülni.
Az országgyűlés minden harmadik év
azon napján gyül össze, melyet a mult országgyűlés határozott. De a király az ország
rendeit rendkívüli gyűlésre is egybehihatja.
A papság kivételével, a többi három rend
mindegyike számára a király az országyülés
kezdetén egy szónokot nevez ki; a papság
számára mint ilyen mindig az érsek, vagy
ennek távollétében egy a király által meghívott püspök működik. A tanácskozás az
egyes rendek teljes üléseiben történik, vagy
két rend indítványára mind a négy rend teljes vegyes ülésében. Minden határozathozatal elé kerülő tárgy a négy rend kebeléből
egyformán alakított vegyes bizottmányban
készíttetik elő.
A kezdeményezési jog országgyűlési
ügyekben a királyt illeti, ki azt valamennyi
rendhez bocsátott propositiók által gyakorolja; de minden országgyűlési képviselő is
jogosítva van, az országgyűlés megnyitásától
számitva egy hónap alatt indítványokat
tenni. Az országgyűlésen kivüli személyektől eredő kérvények meg nem engedhetők.
Az ország rendeinek jogosítványai a következők: 1) szükség esetében trónutódot és
gyámot választhatnak; 2) a törvényhozó
hatalmat a királylyal egyetértve gyakorolják ; 3") az államháztartást és a pénzügyet
szabályozzák, a budget pedig egyenkint kerül tanácskozás alá. Az országgyűlés kezdetén ,,az államháztartás állapotjárói és
szükségleteiről tett királyi propositio" ez
alkalommal csak annyiban vétetik figyelembe az országrendi
költségvetési
bízottO
O
mány (Etatsausschuss) által, a mennyiben
neki jónak látszik.Határozat hozatalára három rendnek egyetértése kívántatik ; ha kétkét rend egymással szemben áll, akkor a
megerősített költségvetési bizottmány dönt.
Sajátságos állást foglal el Svédország
pénzügyigazgatásában
az
államadóssági
iroda (Heichsschuldencomptoir), egy a kor-

mánytól teljesen független, egyedül a rendek ellenőrködésének alávetett hatóság az
államadóssági ügy rendezésére, mely ennélfogva Svédországban sokkal inkább, mint
másutt, a népképviselettől függ. S ezen intézmény az alkotmány reformjánál is lehetőles: fenn fog tartatni.
Az ország rendeit illeti továbbá a kormány s a hivatalnokoknak ellenőrzése, minél
fogva, természetesen némi megszorításokkal
a miniszterialis és parancsnoksági ügyek
tekintetében, minden országgyűlésen az alkotmányi bizottmány által az államtanács
jegyzőkönyvei megvizsgálás végett bekivántatnak. Szintúgy a törvénykezés is, különösen a legfőbb törvényszéknek, mely vitás
esetekben hiteles törvénymagyarázati illetőséggel bir, magatartása állandó országgyűlési ellenőrzés alatt áll.
Végre az országos rendek minden tárgy
iránt óhajaikat s panaszaikat a király elé
terjeszthetik, ki azokat az államtanácscsal
megfontolja, s a mennyiben az állam érdekeiben fekvőknek találja,tekintetbe is veszi.
Ha már most a fentebb előadottakból
világos, hogy az 1809-ki svéd alkotmány
sok tekintetben igen nevezetes előnyökkel
birt, ugy másrészt bizonyos az is, hogy a
népképviselet összetétele elégtelen vala.
Nemcsak az ügymenetet nehezité, sőt valamely törvény létrejövetelét is — minthogy
közönséges esetekben legalább három, az alaptörvények megváltoztatására mind a négy
rendűek, még pedig egymásután két országgyűlésen kellett egyetérteni — sokféleképen
úgyszólván lehetetlenité, hanem a közügyekb ni részvétét sem helyezte az állam irányábani teljesítésekhez képest kellő arányba;
némely arra jogosított abból ki vala zárva,
mások ellenben jóval a hivatásukon tul j u tottak érvényre. Névszerint állt ez a lovagi
rendre (nemességre) nézve, melynek körében minden ipar és foglalkozás, még a legalsóbb is van képviselve. Az innét eredő
aránytalanság azonban természetesen még
azáltal lőn meglehetősen öregbítve, hogy
minden elszegényedett nemesi családfő a
maga szavazatát a nemesség bármely t a g jára átruházhatta. Ezért ugyannz 1809 — 10
és 1812 ki alkotmány részben meg is változtatott. Abból, mit fentebb mint a reform
előtt érvényes gyanánt fölhoztunk, néhány
pont későbbi átalakításokon alapszik: igy p.

az egyetemek és a tudományos akadémia a
papi rendben, a bányabirtokosok és a városi
földbirtokosok a városi iparosok mellett a
polgári rendben, s végre hogy a nemesi jószágok nemnemes birtokosai a paraszti rendben nyertek képviseleti jogot. Szintúgy p.
az országgyűlések rendes ismétlődése eredetileg 5, s csak 1844-ben 3 évre lőn meghatározva. Habár ily módon különféle javítások eszközöltettek, u g y egy teljes átalakításra indítványok is, eleintén természetesen
hasztalanul, hallatszottak. Az 1810-ki alkotmányi bizottmány azt véleményezte, hogy
valamint egyéb dolgokban, ugy egy országos
képviseletnek a múlttal való teljes szakítása
melletti behozatalában is, Francziaország
volna hivatva Európa javára az első kísérletek
költségeit viselni; mig másrészt épen Angolországban, hol a képviseleti rendszer
legrégibb időtől fogva s legáldásosabban
működők a képviselet teljes egyenlőtlenség
alapján fejlődik. És hasonló hangulat Svédországban még igen sokáig vezérlé a legműveltebb és legbefolyásosabb k ö r ö k e t , melyek a svéd államszerkezetet évszázadok
fejlődésének gyakorlati eredményéül tekintették. S ennek oszlopaiként épen a négy
elkülönített rend tartatott, melyeket azért
az egész épület szétdúlása nélkül nem tartottak elmozdithatóknak.
Azonban az európai alkotmányosság előrehaladó szelleme elől Svédország sem vonulhatott vissza. Amaz érzelgő conservativismus helyébe 1848-ban közmeggyőződéssé
vált a reformnak szükségessége. A kormány
egy a k é t kamarai rendszerre czélzó javaslatot terjesztett elo, mely az alkotmányi bizottmány által is helyeseltetett. Mielőtt
azonban az 1809-ki alkotmány értelmébeni
végleges elfogadás egy második országgyűlésen megtörténhetett volna, Európa-szerte
már e g y visszahatási irány győzedelmeskedett s a svéd alkotmányreform az újonnan
megerősbült rendi privilégiummal szemben
nem t u d o t t érvényre jutni.
Igy tehát az 1859-ben trónra l é p e t t X V .
K á r o l y bölcs belátása s jó akaratának volt
f e n n t a r t v a , Svédországot uj alkotmányos
alapokra helyezni. H o g y mennyiben szerepeltek e mellett a scandináviai eszmék, azt
e helyütt nem k u t a t j u k ; annyi azonban bizonyos, hogy a Norvégiához való viszony egészen megváltozott, mióta a svéd alkotmány

a norvégiaihoz lényegileg hasonló módon
átalakult, névszerint pedig azáltal, hogy a
pusztán rendi érdekek képviselésének eleste
folytán elegendő garantiát nyújt arra nézve,
miszerint Norvégia erői soha más, mint valóban népszerű czélokra fognak fordíttatni.
S ha daczára a tagadhatatlanul nagy nehézségeknek arra gondolunk, miszerint elvégre
Dánia is fog a scandináv birodalomba belevonatni, ugy kiki beláthatja, mennyivel kedvezőbb lesz Svédország helyzete a democratiai törekvésekkel oly annyira megtelt dán
nép irányában, ha a svéd nemzeti képviselet
a modern politikai eszmék szerint át lesz
alakítva.
A most törvény erejére emelt s ilyetén
átalakításra czélzó javaslatnak, mely 1863 ik
évi január 14-én lőn előterjesztve, tulajdonképi alkotója az igazságügyi miniszter báró
de Geer, ki jelenleg Svédországban talán a
legnépszerűbb s legbefolyásosabb férfiú. A
reform azon alapelvből indul ki, hogy privilegiált rendek, melyek az országgyűlés eddigi alapját képezik, ezentúl nem léteznek.
Helyökbe egy két kamarára osztott népképviselet lép. Az első kamara tagjai a Landsthingektől (azaz a felsőbb társas hatóságoktól az egyes kerületekben — Lanekben —)
s aLandsthingek hatósága alól kivett Stockholm és Gothenburg városokban a városi
meghatalmazottaktól küldetnek; azonban
ezekhez járul még a Lanek vagy városok
lakosságából minden 30,000 lélek után egyegy képviselő. Választható minden legalább
35 éves férfiú, kinek legalább 80,000 svéd
birodalmi tallért (29,000 tallért) érő földbirtoka vagy legalább 4000 svéd birodalmi
tallérnyi évi jövedelme van. Az első kamara
tagjai 9 évre választatnak s fizetést nem
húznak. Hol a nemességnek a legtöbb földbirtoka van, különösen tehát Svédország
déli részében, ott mindenesetre az első kamara választásai fölött fog állani, egészben
véve azonban kisebbségben lenni.
A második kamarába minden kerület,
melynek lakossága 40,000-nél több lélekre
nem r u g egy-egy képviselőt; ellenkező
esetben két választó kerületre oszlik A
10,000-nél nagyobb lakossággal biró városokban minden 10,000 lélek számára választatik egy képviselő, a kisebb városok együtt
véve több választókerületet képeznek. Választható minden 25 éves választóképes. A

választási jog pedig a census által ezabályoztatik s részben közvetve gyakoroltatik.
Választó csak az lehet, kinek legalább 1000
svédbirodalmi tallért érő földbirtoka, vagy
5 évre szóló 6000 tallérnyi haszonbérlete,
vagy végre 800 svédbirodalmi évi jövedelme
van. A második kamara képviselő követei
3 évre választatnak és kárpótlást nyernek.
A második kamara legalább egy harmaddal
erősebb az elsőnél, mi bizonyos körülmények
között nagy fontossággal birhat.
A rendes országgyűlés ezentúl évenkint
január 15-kén fog egybegyűlni. Minden előterjesztvény előleges tanácskozása bizottmányokban történik, melyeket mindegyik kamara egyenlő számban alakit. Ha a két
kamara határozatai egymástól eltérnek s a
bizottmányokban sem eszközölhető egyetértés, ugy az indítvány mellőztetik. De ha az
államháztartás, az államadóssági ügy, vagy
a bank forog szóban, akkor a szavazatok
mindakét kamarán át összeszámitandóksily
módon szótöbbség létesítendő.
Mint már fentebb érintők, 1863-ik évi
január hóban tétetett a dolgok ezen uj rendezésére irányzott javaslat; az eldöntést
azonban a legközelebbi országgyűlésig el

kelle halasztani. E z 1865-ik évi október hóban gyűlt egybe, s időközben a közvélemény
természetesen határozottan a reform mellett
nyilatkozott D e a privilegiált rendek még
nem látszottak irányában nagy rokonszevvel
viseltetni. Ekkor a király nyíltan az átalakítás részére állván, az egész dolognak? teljesen
megváltozott alakot kölcsönzött. 1865-ik
évi deczember 4-én tehát, miután előbb még
mindenünnen, különösen a városok részéről a
reformot melegenpártoló nyilatkozatok beérkeztek volna, az eldöntő tárgyaláshoz fogtak. A reform sorsa mindenek előtt természetesen a lovagok házától f ü g g ö t t : négynapi
heves vitatkozás után el vala döntve: 361
szavazattal 292 ellenében az u j rendezés
győzedelmeskedett. Országszerte érzék a
pillanat horderejét: nem csak a svéd nemzet
nyilvánitá a felől legnagyobb örömét, hanem
Norvégia és Finnhonból is érkeztek be köszöntő sürgönyök s a dán nemzeti párt ezen
sikert a nyilvános sajtóban a legmelegebben
üdvözlé: elég világos bizonysága annak,
hogy a belső reformkérdésnek ezen megoldása minő kilátást nyújt Svédország külső
állására is.

.si terem.
28. Csődkérhetési jogosultság.
T. S. bécsi cs. k. udvari ékszerész Özvegye részére, a Zsidóvári vasgyár társulat
ellen, a bécsi cs. k. országos törvényszék
jogérvényes ítélete alapján 41,100 p f t tőke
és járulékai erejéig a kieiégitési végrehajtás elrendeltetvén, ennek eszközlése, illetőleg a zálogolás és becslés foganatosítása
végett, K. megye törvényszéke megkerestet e t t ; én mint végrehajtó felperesnő ez ügybeni megbízottja a most nevezett törvényszéknél azonnal lépést t e t t e m , hogy ezen
végrehajtásnak hazai törvényeink értelmében 24 óra alatt leendő foganatositása végett
a törvényszék egy birói tag kiküldése által
haladéktalanul intézkedjék; e helyett azonban a hivataltitok gondatlan közrejutásával,
alperes társulatnak Nadrágon lakó müigazgatója, ezen végrehajtási végzés leérkeztéről, s általam történt szorgalmazásáról, alig

megfogható gyorsasággal értesülvén, a törvényszék érdekembeni lassúsága mellett alkalmat nyert arra, hogy előlem, a mennyire
lehet, a végrehajtási alapot elvonja, s igy a
törvények által biztositott jogos érdekeimet kijátszhassa, mig meg is történt. E n
ugyanis, mig a végrehajtási végzés foganatosítását f. é. Septemb. 20-tól mint a megkeresvény leérkezte napjától 30-ig, tehát 10
napig hasztalanul szorgalmaztam, azalatt
V. gyári müigazgató P . A. lugosi ügyvéd
ur közreműködésével azonnal élénk távirati
sürgönyváltásba bocsátkozott D r . Sch-tel,
a Bécsben lakó társulati választmányi tagok
egyikével, ki ezen ügyben a bécsi cs. k. országos törvényszék előtt is mint meghatalmazott működött, s egy tőle nyert egyszerű
távirati sürgöny alapján, melyben egy fontos jogi lépéshez megkivántató különös
meghatalmazás küldése csak igértetik, s

melyet D r . Sch-ten kivül még valami Zb.
irt állitólag alá, ki, mint a bécsi kereskedelmi törvényszéki czimbejegyzési könyv tanúsítja, nem is bejegyzett választmányi t a g ;
tehát egy ily hiányos okmány a l a p j á n , a
megyei törvényszék részéről tapasztalt egyoldalú elnézés és jogi tévedés mellett, sikerült nekik pár óra alatt kivinni azt, a mi
nekem legjogosabb érdekeim s leglelkiismeretesebb utánjárásom mellett 10 napig
sem sikerült, t. i. egy fontos jogilépés keresztül vitelével biztosítani saját m a g u k javára a közvagyont, s ezáltal elvonni előlem
legnagyobb jogsérelmemmel a végrehajtási
alapot, s meghiusitani a törvények rendeleteit. E fontos jogi tény a csőd megnyitása
volt. (Sept. 30-kán 5630. sz. a. kelt végzés.)
A számtalan kérdés közöl, mely ezen
merészen keresztülvitt jogügyletnél megfejtésre vár semmi, körülmény közt nem
igazolható:
1-ör. volt-e joga V-nek különös megbízás nélkül — melynek a kérdéses, s minden
személyazonsági ellenőrzés nélkül feladható
távirati sürgöny törvény szerint egy átalában nem tekinthető — egy a részvénytársulat nevében, ennek hitelét és hitelezőit
oly roppant mérvben megkárositó j o g ü g y letbe, mint a csőd, bocsátkozni, — avagy ha
ezen sürgöny megbízásul elfogadtatnék is,
bir e az a törvény által megkívánt kellékekkel? bebizonyittatott-e az, hogy ezen sürgöny a társulati választmány határozata
folytán j ö t t létre? begyőzetett-e, hogy a
választmányi tagok ezen távsürgöny keletkezesénél az alapszabályok értelmében teljes számmal 10-en jelen voltak? s kimutattatoít-e, hogy e vezető választmánynak ezen
határozat jogérvényéhez a nagy gyűléstől
meghatalmazása volt, miután a jelen esetben
kimondott csőd a társulat élet-halál kérdéséül tekintendő, s oly főbenjáró jog, hogy
a társulat idoelőtti feloszlását is vonván
maga után, az alapszabályok 18. §-a értelmében a főrendelkezési joggal egyedül biró,
társulati nagy gyűlés hatáskörébe esik, s
mely j o g a 19. §. világos tartalma szerint a
választmányi tagok intézkedési köréből
minden időre el van vonva, nem csak, de
ezen tul a jelen év nyarán tartott n a g y g y ű lés •/. alatti végzése szerint megerősíttetvén,
ujolag határozottan kimondatott, hogy a
mármár előre látott csődületi feloszlás a

társulati nagy gyűlés végzésétől tétetik
függővé.
Már most a társulati nagy gyűlésnek
egy ily főbenjáró jogcselekményre irányzott
világos jogfentartása mellett ezen távirati
sürgönyt hogyan lehetett meghatalmazásul
tekinteni akkor, midőn nem a nagy gyűlés formaszerü határozata mellett jött létre, nem is
a rendes 10 választmányi tagtól eredt, hanem
az egyetlen választmányi tag Dr. Sch-től,
ki egyszersmind társulati részvényes t a g lévén, még a saját nevében sem adhatott jogosító megbízást ily jogcselekvényre a társulati össszes tagok beleegyezése nélkül.
E távirati sürgöny egy átalában nem
több egyszerű magán értesítésnél, s mint
ilyen, megelőzhette-e a törvényszék előtt
jogi tekintetben a később leérkezett meghatalmazást, mely még a mai napig sem tekinthető a társulatot kötelező jogi ténynek
keresztülvitelére alkalmasnak, miután nélkülözi a nagy gyűlés megerősítő határozatát; 8 ily hiányossága mellett bírhatott e oly
visszaható erővél csak pár napra is, hogy a
nélküle semmiseknek tekintendő birói lépéseket teljes érvényre emelje akkor, midőn
maga sem birjogositó érvénynyel ? bizonyára
nem, annyival is inkább, mert csak a fentebb
emiitett, egy bejegyzett tag által volt aláírva, miután a másik aláirott tag bejegyezve
nem lévén, jogosultságára nézve kérdés tárgya sem lehet.
E g y a fentebb körülirt megbízási Ígéretet tartalmazó sürgöny érkezett tehát Vnek, mely értelemben a csődkérvényt neki
be kellett nyújtania; helyette azonban mintovábbi megbízás vagy igazolás nélkül benyújtotta azt P. ügyvéd, s ezt a törvényszék
ily fontos jogkövetkezményü lépés alapjául
elfogadta. Igazán hallatlan ! hogy a csőd,
mely a társaságot további vagyonrendelkezési s e szerint perlési képességétől, tehát a
polgárjogok egyik legfontosabbjától megfosztja, ily könnyen, ily ellenőrzéstelenül kimondathassák egy távirati sürgönyre, melyet épen ugy küldhetett Bécsből a társulat
hitelének megingatása végett egy roszakaró
egyén, mint maga a társulati megbízott.
Az 1840: X X I I . t.cz. szerint csődöt kérhet az adós vagy jogutóda, ha kimutatja,
hogy az adósságok a vagyont meghaladják
s kérhet a hitelező, ha k i m u t a t j a , hogy az
adós tartozásainak eleget tenni nem képes.

Áll-e a jelen esetben ezen feltételekből
csak egy is? Kérte-e a csődöt a törvény és
hason erejű alapszabályai értelmében jogszerűen a társulat? Vagy kérte-e azt valamelyik hitelező? A fentebbiek szerint nem.
De azt nem is tehették volna törvényeink
értelmében sem hitelezők, mert a törvény
világosan rendeli, miszerint csŐdkérhetésre
kimutatva kell lenni annak, hogy a terhek
a vagyont felülmúlják; mely kitétel által
kifejezte a törvényhozó azt, hogy a hitelezők jogos követeléseikből leengedésre vagy
arányos veszteségekre csak akkor kötelezhetők, ha az adós vagyona összes hitelezőinek kielégitésére többé fedezetet nem nyújt,
s félni lehet, hogy az első zálogjogos hitelezők az utóbbiaktól a kieiégitési alapot méltánytalanul elvonhatják; mi a társulat két
milliót is jóval meghaladó vagyonára nézve
kimutatva nincs, de ki sem is mutatható.
H a a felsőbb hatóságok különben is hiányos törvénykezésünk mellett az ily boszantó, s csak a hitelezők kijátszására s kielégittetésök huzavonására vagy épen meghiúsítására irányzott alaptalan cselfogásokat,
magas
hatáskörüknél fogva
mego nem akao
n
dályozzák, s a közforgalom biztonsága és a
különben is roskadozó hitel emelése tekintetéből a törvényekben kijelölt czélt, t. i. a
hitelező gyors és kártalan kielégittetését
érvényre jutni nem segítik, ugy félni lehet,
hogy a már ugy is mindinkább divatba jött
bukások a mellett, hogy morális hátránynyal
összekötve nem lesznek, mintegy jövedelmező keresetmód, vagy nyereséges pénzügyletképpen fognak kínálkozni, s a hitelezőket az adósok a törvény paizsa alatt biztosan és bántatlanul kizsákmányolhatják.
2-or. Legnagyobb joghátrány, mely engem ezen ügyletben ért, a K. megyei törvényszék késedelmében s az adósomnak ellenemben nyújtott jogelőnyökben keresendő;
mert a törvényszéknek már első kérelmem
alkalmával kötelessége lett volna a zálogjogot részemre az 1840: X I . t. cz. értelmében
24 óra alatt, tehát f. é. szeptemb. 22-én elnökileg is, és minden dolgai félretételével foganatosítani, mit azonban nem teljesitett,
hanem folytonos halasztgatásokkal egész
Septemb. 29-ig huzta-vonta, mely szombatnap délután a fent érdeklett távirati sürgöny
megérkezvén, másnap vasárnap, azaz 30-án

a csődkérvény által minden törvényes formák megtartása, megbizás-felmutatás nélkül benyujtatott; s a megyei törvényszék
még ugyana nap a tapasztaltakhoz képest
önmagához következetlen sietséggel a csődnyitó végzést ki is adta s a csődjavak öszszeirását kiküldötte által megkezdette.
Kir. váltófeltörvényszéki
határozat 5564.
sz. a. K—megye polg. tszékének fenérintett
keletű és számú végzése, — tekintve, hogy
a csődületnek megrendelése nem maga a zsidóvári vasgyártársulat, hanem csak Weniger
Ágoston, mint az imént említett társulatnak
igazgatója által, a társulat nevében kéretett;
tekintve továbbá, hogy az utólagosan bemutatott, Bécsben f. é. szept. 29-én kelt e következő szavakat: „Zsidówarer EisenwerksGesellschaft" tartalmazó bélyegnyomattal
ellátott és két választmányi t a g által aláirt
meghatalmazó levélből sem a z , hogy az
előbb megnevezett igazgató az alapszabályok szerint a kérdéses társulatnak a hatóságok előtti képviselésére hivatva van, sem
pedig az , hogy a fennebbi okiraton aláirt
választmányi tagok oly meghatalmazás kibocsátására jogosítva lennének, melynek
erejénél fogva a többször érintett igazgató
a szóban forgó társulat nevében még a csődnek megnyitását is szorgalmazhatja, ki nem
tűnik, és ekként mindakétnemü jogosultságra nézve még bővebb igazolás szükségeltetik; és tekintve végre, hogy a biróság azon
ténykörülményt: váljon illetékes személy
által kéretett-e a csődnek megrendelése?
hivatalból megvizsgálni tartozik — feloldatik, és az eljáró törvényszék oda utasittatik,
miszerint ezen utóbb említett körülménynek
tisztára hozatala, valamint a birósági illetőség ellen b. Baumgarten Erzsébet részéről
felhozott kifogások érvényesithetése tekintetéből tárgyalást rendeljen, erre a fentmegnevezett folyamodónőket, ugy a kérdésben
levő társulatnak képviselőjét, s ez utóbbit
különösen azon utasítással: hogy tárgyalás
alkalmával mindenekelőtt a társulatnak alapszabályait bemutatni köteles leend, — hivja
meg és a kifejlendőkhöz képest ujabb határozatot hozott. A társulati vagyon biztosítására nézve tett előleges intézkedés mindazonáltal továbbra is maga épségében fentartatik.

Czéhmester János, ügyvéd,

Különfélék.
= (Török bányaügy.) Schauenstein sze= (Anglia külkereskedelme)
a „Journal
of Statistical Society" ( J u n e 1865) szerint rint a török jog értelmében az állam rendela három közelmúlt évben főágaira nézve kö- kezik mind a föld felületéről, mind a föld
vetkezőképen állott:
gyomrában találtató dolgokról. Minden török alattvaló eszközölhet ki magának engeév
bevitel
kivitel
1862 183,301,000 font sterl. 123,992,000 font sterl. délyt a bányamivelésre, idegenek azonban
közvetlenül saját nevükben nem bírhatnak
1863 204,534,000
„
„
146,602,000 „
„
1864 226,058,000 „
„
160,436,000 „
„
bányákat. Ezen akadályt az idegenek azonban
az által kerülhetik ki, hogy nejeik neve alatt
Ebből esett
helyezik magukat ingatlanok birtokába. Az
a nyers pamut
kész pamutáruk
engedményes csak 10—20 évre nyeri a bákivitelére
bevitelére
1862 31,093,000 font sterl. 30,549,000 font sterl. nyamivelési engedélyt, és a kiaknázott t e r 1863 66,278,000 „
„
39,524,000 „
„
meivényeket sem el nemadhatja, sem fel nem
1864 78,204,000 „
„
44,860,000 „
„
dolgozhatja, hanem bizonyos megállapitott
A gyártmányok mennyisége tehát da- áron a kormánynak átszolgáltatni tartozik.
czára az amerikai háborúnak öregbültl
— Kőszéntelepek találtatnak s bányászilag
Továbbá az arany
miveltetnek: Szerbiában Dobránál, Albániábevitele
kivitele
ban a Fekete-tenger európai és kis-ázsiai
1862 19,904,000 font st.-re
16,012,000 font st.-re partjai mellett és Herakleában (hol a leg1863 19,143,000
„
„
15,303,000 „
„
gazdagabb törökországi telepek vannak).
1864 16,901,000
„
„
13,280,000 „
„
Nagyobb fontosságú az érezbányászat. E l Az ezüst
tekintve az aranytartalmu fövénytől, melyet
bevitele
kivitele
Szerbia-, Bolgár- és Moldva-Oláhorazág
1862
11,753,000 fontra
13,314,000 fontra
legtöbb folyója magával hord, van számos
1863
10,888,000 „
11,241,000
„
ezüst-, ólom-, réz- és vasércz-lelvájna, me1864
10,827,000 „
9,877,000
„
lyeknek azonban alig egy huszadrésze mivelrúgott.
Ebből kitetszik, hogy aranyban (arany tetik. I g y ezüstben különösen gazdagnak
s aranyozott áruk) 10,353,000 font sterling- mondják Kis-Ázsiát s a Pélion hegyét Thesnyi beviteli, ellenben ezüstben 964,000 font saliában. Az utóbbi ezüsttartalmu ólom- és
sterlingnyi kiviteli többlet (még pedig az rézérczekkel bir. Réz különösen Kreshowa
és Baja di Rámánál Oláhországban, T r a p e ázsiai tartományokba) volt.
Az átalános angol külkereskedelem tehát zunt és Tokatnál Kis-Ázsiában találtatik.
passive állott; hárem óriási terjedelméről Vasban gazdagok Bosznia (Szerajewo) és
fogalmat szerzendők, hasonlítsuk azt össze Szerbia (Majdánpek). Szamakornál Bolgáraz ausztriai birodalom külkereskedelmével. országban a kormánynak 12 kohója van.
Mig ott 1862—1864 a bevitel átmérőleg Akis-ázsiai tengerpartokon igen sok vaskö205,297,333 font sterlingre (vagyis 2052 vet szednek. A sótermelés évenkint mintegy
millió 973,330 forintra), a kivitel pedig át- 4.500,000 mázsára rug. Átalánvéve a bányálag 143,676,666 font sterlingre (vagyis szat és kohászat még igen hiányos, minek
1,436,766,660 forintra) r ú g o t t , addig az oka főleg a munkaerők hiányában és a közausztriai birodalomnak az 1861—1863. évek lekedési eszközök kezdetleges állapotában
átlaga szerint csak 238,780,000 forintnyi keresendő.
be- és 290,343,000 forint értékű kivitele
volt; ( V . ö. Kőnek, az ausztr. bir. statistikáját a 397. lapon).
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Átalános német polgári perrendtartás.
(Vége.)
(Ökröss Bálinttól.)

A negyedik könyv (642 — 684. §.) a
végrehajtási eljárást foglalja magában.
Végrehajtásnak van helye: 1. oly
Ítéletek alapján, melyek felebbezés alá
nem esnek, vagy 2. melyek egyelőre
végrehajthatóknak nyilváníttattak; 8.
késedelmi Ítéletek s az óvás határidejének elmulasztása alapján; 4. oly
határozatok alapján, melyekben perköltségek állapíttattak meg, — az ellenelőterjesztés beadására kiszabott
határidő sikeretlen elteltével; 5. végrehajtási végzések alapján, melyek valamely feltételes fizetési meghagyás folytán adattak ki; 6. a kezességajánlatról
a 86. §. *) szerint, — s 7. a birói egyezségről a 223. §. 2 ) szerint felvett jegyzőkönyvek alapján; 8. a per folyama
alatt, mennyiben a felolvasott és jóvá
hagyott jegyzőkönyv a követelésnek
feltétlen beismerését foglalja magában; 9. oly közhatósági vagy közjegyzői okiratok alapján, melyek kellőleg
kiállítva, a végrehajtási eljárásnak előre
') A külföldi, ha felperes — vagy beavatkozókép fellép, alperesnek a perköltségeket biztositani
tartozik (79. §.). A biztositás módjai: kezesség vagy
birói letét (83. §.). Akezesnek eziránt a tszéki jegyző
előtt jegyzőkönyvileg kell nyilatkoznia (86. §.).
2
) Lásd J o g t . Közi. 20. szám 315.1.

történt alávetését tartalmazzák (642.
§.) 3 ). Az 1 — 4. és 6—9. czimeknek
(Schuldtitel) végrehajtási záradékkal,
— mely ekkép hangzik: „jelen kiadmány
végrehajthatónak nyilvánittatik," —
továbbá hivatalos aláírással és pecséttel kell ellátva lennie (643. §.) 4 ). Ha a
követelés más személyre szállt át, mint
a ki a czimben megnevezve van: a végrehajtási kiadványt megelőzőleg a jogutód lesz megnevezendő; de ha a jogháramlás a végzés után t ö r t é n t : a
jogutód köteles a jogszerzést kifogástalan okirattal igazolni, s ez esetben a
végrehajtási záradékban a követelésnek
más személyre háramlása is kitüntetendő. Ugyanezen szabály áll akkor is,
ha a tartozás ment ác más kötelezettre
(644. §.)
A végrehajtási kiadmányok a mondott esetekben az ítélő biróság jegyző-jétől adatnak ki (645. §.), s csupán
5
) Ezek közöl az osztrák polg. perrendt. 438.
§-a a jogérvényes bírói határozatokat és birói egyezségeket fogadja el végrehajtási alapul. A magyar
törv. eljárásról az 1840: X V . tczikk, II. r., í l - i k
fejezet, s orszb. szab. I. 11. f.
*) Czim alatt a jogosított félnek azon kellő j o g alapokkal felszerelt bejelentése értendő, melyben
a végrehajtási eljárás folyamatba tétele kérelmeztetik.

akkor, Via 1. a czimböl a teljesítendő kötelezettség nyilván kitűnik, és 2. midőn
a végrehajtás valamely ténynek vagy
naptárszerüleg meg nem határozott
napnak bekövetkeztétől függ, ezt a fél
aggálytalan közokirat által igazolja
(646.. §.). Ellenben nincs helye a kiadmánynak, ha a végrehajtás felfüggesztése a végrehajtási jegyzékbe, az elmarasztalt fél kérelmére, felebbezés, óvás
vagy ellenelőterjesztés folytán bejegyeztetett és e bejegyzés az ellenfél
kérelmére az említett jogorvoslatok elintézésének vagy az eljárás folytatásáriak kimutatása folytán ki nem töröltetett (647. §.) A végrehajtási kiadvány
kiszolgáltatása az iratoknál megjegyzendő (649. §.). További kiadmányokra
csak a törvényszék elnöke adhat engedélyt, a másodlat, mint ilyent megnevezendő levén (650. 5-).1)
A végrehajtás a törvényszéki végrehajtók által teljesíttetik- Maga a
törvényszék vagy egyéb közhatóságok
csak a törvényben kijelölt eseteknél
folynak be (655. § ). A végrehajtó jogosítva van, a végrehajtható adóssági
czimnek vételével, a végrehajtási elj á r á s t megindítani és foganatosítani,
fizetményeket felvenni és nyugtatványozni, s az adóssági czimet az adósnak, ha ez kötelezettségét lerótta, eredetben kiszolgáltatni (657. §.).
A végrehajtási eljárás a végrehajtó
által kiadandó fizetési parancs kézbesi
tésével veszi kezdetét (660. §.) 2 ). Kb
ben a fő- és mellékkötelezettség, valamint a költségek összege pontosan
kijelölendő, egyszersmind az adósnak
egy heti határidő szabandó, mely alatt
a hitelezőt ki keliend elégitnie (661.
§.). Csak ezen idő elteltével áll jogában

a végrehajtónak további lépéseket tenni;
és ha a fizetési parancs kézbesítésétől
fogva már egy év telt el a nélkül, hogy
további lépések tétettek volt.a: a fizetési parancs újból kiadandó és kézbesítendő (664. §.). A végrehajtónak joga
van az adósnak lakását és minden tartályait kikutatni, a zárt helyeket, valamely községi hivatalnok és két tanú
jelenlétében felnyittatni, és ha ellenszegülésre talál, karhatalmat használni
(667. §.) 1 ). A végrehajtásnál mindkét
fél jelen lehet; ingók lezálogolásánál
azonban a hitelező személyes jelenléte
meg nem engedtetik. Ha az adós távol
van, valamely családtag vagy szolgálati
személy hívandó meg a végrehajtáshoz
(668. §.)2). Ha a zálogolás őrnek vagy
gondnoknak kirendelését, teszi szükségessé, erre a végrehajtó alkalmas egyént
választ. A hitelező, valamint rokonai és
meghatalmazottjai gondnokul csak az
adós beleegyezésével alkalmaztathatnak (669. §.).
A végrehajtás foganatosításánál
jegyzőkönyv vétetik fel, s ez a felekkel
másolatban közlendő (671. §.).
A végrehajtás felfüggesztésének van
helye, ha okmányilag kimutattatik: 1.
hogy a hitelező teljes kielégítést nyert,
vagy 2. az adósnak halasztást engedett;
3 hogy egy harmadik a lefoglalt tárgyak eladását gátló jog iránt keresetet
támasztott 3 ); 4. hogy a végrehajtási
jegyzékbe beiktatott feljegyzés szerint
a további eljárás akadályozva van; 5.
ha birói felfüggesztő parancs adatott
ki. A 2—5. esetben azonban a történt
végrehajtási cselekmények érintetlenül

') 1840: X V . tczikk I I . r. 155. §.
) Ellenben a magyar törv. eljárás a hitelező
jelenlétét annyira megkívánja, hogy ha távol vagy
külföldi volna: részére hivatalból gondnok r e n d e A jegyzői kiadvány a végrehajtási végzésnek lendő. (1861. márcz. 21-én 4573. sz. a. kibocsátott
felel meg.
udv. rend. F ü g g e l é k , második f. X V . )
3
2
) Mint nálunk az igényperekben. (Orszb. szab.
) A magyar törv. eljárásban a végrehajtás beI. 118. §.)
jelentése és kitűzése. (Orszb. szab. I. 113. §.)
s

maradnak, ha ellenkezőt vagya biróság
Egy harmadiknak abbeli kifogása,
nem rendel, vagy a hitelező nem en- hogy őt a lefoglalt tárgyak elárusitását
ged (672. §.).
gátló valamely jog illeti, — kereset utAz eljárás költségeit az adós, a hi- ján érvényesítendő, mely ha a hitelező
telezőnek megtériteni köteles (674. §.). és adós ellen egyszerre intéztetik, ez
A végrehajtó elleni panaszok felett, utóbbiak alperestársakkép tekintendők.
melyek a panaszra okul szolgált tör- Az illetőséget a tárgy értéke határozza
1
vénysértés elkövetésétől fogva két hét meg (682. § ) ).
Ha pedig egy harmadik személy a
alatt benyújtandók, — a végrehajtási
befolyt vételárnak a hitelező részébiróság határoz (675. §).
Az adós a végrehajtás felfüggeszté- rei kifizetését ellenzi: ez iránt a végresét vagy megszüntetését kérheti: l . o l y hajtási biróhoz kell fordulnia. A vételár
kifogások alapján, melyek a végrehaj- letétele elrendelendő, ha folyamodó
tási záradék hiányaira vonatkoznak, kimutatja, hogy a végrehajtás tárgya
vagy 2. melyek magát a végrehajtási- neki zálogilag leköttetett, (683. § ).
A végrehajtási eljárásban keletkelag érvényesítendő igényt illetik (677.
zett
Ítéletek elleni felebbezés vagy óvás
§.). Ez utóbbi kifogások csak akkor véa
végrehajtás
folyamatát nem akadátetnek figyelembe, ha az igény elhalaszlyozza,
—
kivévén,
ha ezt a törvénytását vagy megszűntét tárgyazzák s
szék
elrendelendőnek
találta (684. §.).
valamely a végrehajtandó czim kiadása
után keletkezett alapon nyugosznak
Eddig a javaslat, az első felolvasás
(678. §.)*). Oly kifogások iránt, melyek
a végrehajtási záradék kiadása ellen szerint. A terv a további munkálatokintézvék, az illető törvényszék, a jóvá- ban kevés módosítást szenvedett, —
hagyási záradék tárgyában pedig a csupán a 202. §-hoz adatott még hat
végrehajtási biróság 2 ) határoz. Oly ki szakasz, az előbbi állapotba visszahefogások eldöntése ellenben, melyek lyezés tárgyában. Egyéb változások a
magát a követelést támadják meg,azon §§-ok számát és elhelyezését illetik,
törvényszék illetőségéhez tartozik, mely- melyek által a második munkálat 10
nél az ügy, első folyamodásilag folya- szakaszszal lett rövidebb.
Olvasóink emlékezni fognak, hogy
matban volt. (679. §.). Az illetékes
biróság az itélet kiadása előtt, az adós a tervezet átalánosan köte'ezö hatákérelmére felfüggesztheti a végrehajtási lyához, ismertetésünknek mindjárt kez2
eljárást, ha ez a kérelmező jogainak detén ) kevés reményt kötöttüi.k.
Azóta az idők és körülmények lémegóvására szükséges és a hitelező érnyegesen
változtak Németországban.
dekében biztositék ajánltatott. Sürgős
veszély esetében e jog a végrehajtási A porosz gyutüpuskák véget verettek a
Bund-nak, s a németegység Poroszorbíróságot is illeti (681. §.).
szág körül kezd alakulni. A német polg.
*) H a a v é g r e h a j t a n d ó az ellenfele által elhallga perrendtartás tervezete tehát most meg
t o t t későbbi tényt, melynél fogva ennek végrehajtási j o g a elenyészett, teljesen bi/onyitó okiratokkal messzebb áll az átalános hatály remébegyőzni képes: a további végrehajtás megszünte- nyétől, annyival inkább, mert ezen muntése iránt az első folyamodási biróhoz folyamodhakálattal egyidejűleg vettük a porosz
tik. (Osztr. polg. p e r r é n d t . 445. §.).
s
) Végrehajtási biróság alatt, ezen javaslat ér- polg. perrendtartás tervezetét is, mit a
telmében, azon egyes biróság é r t e n d ő , melynek
kerületében kell a végrehajtásnak foganatosittatnia
(658. §.).

') V. ö. osztrák polg. perrendt. 447. §.
*) Lásd J o g t u d . Közi. 14. sz.

győzelmes nagyhatalom a kisHannoveA porosz Entwurf-ról más alkalomrai javaslatért elejteni nem fog.
mai.

Fogházjavitás.
X. Javítási eszközök 3 ).
Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy
a rabokkali bánásmódnál a túlságos
szelídséget vagy közönyösséget ép u g y
el kell kerülni, mint a szerfeletti keménységet és kegyetlenséggé elfajuló
szigorúságot; s e tekintetben az 1857.
évi f r a n k f u r t i congressus elsö határozata 3 ) feltétlen irányadóul szolgálhat.
Minden haszontalan kinzás, mint p. álarcz viselése, a nem név-, hanem bizonyos számszerinti megszólítás, az isteni
tiszteletnél külön páholyok (stalls) általi elkülönítés stb. mellőzendő, m e r t
ezen intézkedések az általuk czélbavett
tökéletes elszigetelést és mindennemű
közlekedésnek teljes lehetetlenitését
nemcsak nem eredményezik, hanem a
raboknál inkább elkeseredést és bizalmatlanságot szülnek, s igy a helyett,
hogy a javulást előmozdítanák, azt inkább hátráltatják 4 ).
Igen szükségesnek tartjuk a rabok
helyes osztályozását 5 ), részint mivel
ebben igen háthatós rugó kínálkozik
') B. Eötvös és Lakács: Fogházjavitás 249 —
255. 1. — Mittermaier: Gefángnissfrage 71. és köv.
lap, 125—138. 1. — Alinge: Besserung 3 5 - 9 6 . 1.
') Lásd a Jogtud. Közlöny 33. számát 518. 1.
*) Mittermaier: Gefangnissverbesserung 101. s
köv. 1. U j a b b i munkájában azonban mondja, miszerint ezen intézkedések felett nem kell feltétlenül
pálczát törni, mivel találkoznak oly rabok is, kik
azokon nem boszankodnak, sőt némelyek kívánatosnak t a r t j á k , hogy a többiek a börtönbeni létükről
ne tudjanak. Bármint legyen is a dolog, mi inkább a
szövegben kimondott elvhez ragaszkodunk, és mivel
nem a kirekesztő magánelzárást kivánjuk alkalmaztatni, ennélfogva minden ily intézkedéseknek, melyek a felállitott rendszerünket megszorítják, véleményünk szerint csak kivételesen s különös kedvezés
gyanánt adandó hely.
5
) Hogy a rabok nemök szerint is egymástól

a javulás előmozdítására, részint pedig
azért, hogy a börtönintézetnek a javítás eszközlése tekintetéből rendelkezésre álló erői (t. i. a különféle tisztviselők működései) mód felett szét ne
forgácsoltassanak f ). Amaz ellenvetés,
melyet m á s u t t 2 ) a rabok osztályozása
ellen magunk is felhoztunk, itt nem érhet bennünket, mert az osztályozást
csak azokra nézve kivánjuk alkalmaztatni, kik a magánelzárásban javulásuknak már némi jeleit adván, a még
hátralevő büntetési idejükre közös munkákra bocsáttatnak. Ily osztályozás
mellett szól kölönösen az irhoni börtönrendszer által elért számtalan jó
eredmény, s valamint ott, ugy átalán
mindenütt legczélszerübben négy osztályra lehet a közös elzárásban levő
rabokat osztályozni 3 ), ahoz képest, a
mint a javulásban több vagy kevesebb
haladást tanúsítanak. — A legalsóbb,
vagyis a 4. osztályba jőnek a magánelzáráson átesett rabok, és ez egyszersmind próbaosztály, melyből roszviselet
esetében ismét a inagánelzárásba viszszahelyeztetnek; a harmadik, második
és első osztályba azok jőnek, kik magukat továbbra is jól, példásan, vagy
kitűnően viselik 4 ). Javitó hatása az
tökéletesen el legyenek különitve az ugy szólván,
magában értetődik.
') Alinge: Besserung 40. 1.
*) Lá3d a J o g t u d . Közlöny 37. számát.
3
) Appert (Die Gefangnisse etc. 108. s köv. 1.)
10 osztályt kiván, de ily szerfeletti osztályozás mellett, mely sokszor keresztül sem vihető, a börtöni
tisztviselők teendői szintén nagyon szétforgácsoltainak, mi igen könnyen zavart s pontatlanságot okozhatna, s ennek folytán a rabok igazi javulását kérdésessé tenné.
*) Mindezen körülmények eldöntése termesze-

osztályozásnak abba helyezendő, hogy
minden felsőbb osztálylyal bizonyos
czélszerüen alkalmazott kedvezések köttetnek össze, mi által a bünhönczök
azon meggyőződésre juttatnak, miszerint egyedül ő rajtuk áll, jó magukviselete által sorsukat enyhíteni, teljes
megjavulásuk által pedig a rájuk mért
büntetés alul kiszabadulni. Bármely a
börtönlelkész, orvos vagy más tisztviselő által a raboknál felfedezett képmutatás a legszigorúbban, még a
magánelzarásbai visszahelyezéssel is,
fenyítendő
A rabokkali bánásmódnak olyannak
kell lenni, hogy általa legalább a rabok
többségénél a bennök szunnyadozó s
javításukra alkalmas elemek felébresztessenek, a börtöni tisztviselők iránt
bizalotn gerjesztessék, melynél fogva
átlássák, mikép minden rájuk alkalmazott kényszer nem puszta jogosság
tesen mult számunk 808. lapján a 2. pont első j e g y zetében mondottak szerint kell hogy t ö r t é n j é k .
J
) Alinge a rabokat három, általa úgynevezett fegyelmi osztályra osztja, és osztályozását arraalapitja, a mint a rabok 1) javulásra vagy épen
semmi, vagy csak igen kevés hajlamot m u t a t n a k ;
vagy a mint 2) az igazgatóság részéről erkölcsi felemelkedésükre nekik n y ú j t o t t eszközöket készségesen felhasználják; vagy végre 3) javulásukban már
annyira haladtak, hogy alapos remény van, miszerint
kiszabadulásuk után sem fognak többé a gonoszság
útjára ismét visszatérni. De az egyes osztályokat el
nem különiti, és csak külső jelek által különbözteti
meg egymástól, mert — úgymond — épen a rabok
vegyületében hatalmas emeltyű rejlik azoknak erkölcsi nevelésére, mely értelmes igazgatóság kezében a büntetés magas czélját a közreműködő tényezők szaporit.ása által, mi alatt szerző a raboknak
javulásra! törekvéseit érti, felette könnyitendi. Véleményünk szerint azonban az ilyen eljárás mellett
a javitás munkája szintén sok esetben kérdésessé
válnék, mert erkölcsi gyógyulás alatt levőknél, hol
az akarat csak lassankint szilárdul meg, sokkal valószinübb, hogy a javulásnak még alantabb fokán
levő egyének a jobbakat h a m a r a b b rontják meg ismét, semhogy az utóbbiak jó példája amazokat is
azonnal felemelné. Elég, ha rabok tudják és érzik,
hogy jobb magukviseletével helyzetük is megjavul,
de hogy azt lássák is egyszersmind, az nem szükséges, sőt épen ez indíthatná őket vagy puszta majmolásra, vagy a javulás természetével merőben ellenkező képmutatásra. Minden osztályt tehát a többitől
clkülönözve kell külön bánásmód alá venni.

színe alatt gyakorolt önkény, hanem
csak arravaló, hogy a társasággal, melyet bűntényeik által megsértettek, ismét kibékittessenek, és nekik a helyreállott bizalom folytán lehetségessé
tétessék az, miszerint önfenntartásukról becsületes uton gondoskodjanak 1 ).
Hogy azonban eme hatás előidéztessék, szükséges a munka, tanitás, hitoktatás, a fenyítések és jutalmazások
czélszerü elrendezése és kezelése.
A munka, ha czélszerüen alkalmaztatik, a bünhönczöket megóvja a henyéléstől, engedelmesség-, becsületességre és rendes munkásságra szoktatja,
kiszabadulásuk után kenyérkeresetüket
biztosítja 2 ). Czélszerüen pedig csak
ugy alkalmaztatik a munka, ha a bünhönczök testi ereje és szellemi tehetségeihez méretik, s egészségük általa nem
veszélyeztetik. Ellenben ha a rabok által teljesítendő munkáknak csupán minél nagyobb mérvbeni hasznosítása vétetik czélba, az ilyen eljárás könnyen
oda vezethet, hogy a börtönintézet valóságos gyárrá átváltoztattatik, az abban dolgozó fegyenczek pedig merő
gépekké lealacsonyíthatnak, minek folytán az egyrészről netán elérendett előny
— hogy t. i. a rabok tartási költségei
munkájuk jövedelme által fedeztetnek
— sokkal csekélyebb azon tetemes hátránynál, miszerint az ilyen fegyenczek
a börtönintézetben tanult munkával
kiszabadulásuk után szükséges élelmöket nem szerezhetvén, csakhamar megint
büntettek elkövetésére ragadtatnak 3 ).
*) A l i n g e : Besserung 48. 1. — M i t t e r m a i e r :
Gefángnissverbesserung 102. 1.
*) B. E ö t v ö s és Lukács: Fogházjavitás 252. és
köv. 1.— M i t t e r m a i e r : Gefángnissverbesserung 109.
s köv. 1.
!
) Lásd a J o g t u d . Közi. 36. számát 569. lapon.
— Balla: Vélemény 53. és köv. 1. — M i t t e r m a i e r :
Gefangnissverbesserung 111. 1. A gyári munkákon
kivül a pokróczkészités, mely Anglia és hazánk börtöneiben szokásos, továbbá a fényűzési czikkek,
szivarok, t o k o k steff. készítése oly foglalkozások,
melyek a kiszabadult rabok önálló élelmezésére elég-

Nem helyeselhető azon szokás sem,
mely szerint a rabmunkák a tömlöczön
kivüli vállalkozóknak bérbe adatnak,
mint ez p. Francziaország és az ausztriai
birodalomban történik, mert a vállalkozók nyerészkedési törekvései a börtönintézet javitó hatását a legtöbb esetben meghiusitják j).
A munka után kiváló figyelem fordítandó a tanitás és hitoktatásra. Az
ipari tanítást, mint magában értetődik,
a munka üzésével kell egybekötni, a
szellemi (elméleti) oktatás azonban,
minthogy azt a börtönintézetben az iskola mintájára nemcsak nem lehet, de
nem is szabad 2 ) elrendezni, legczélszerüb en vasár- és ünnepnapokra hagyandó. Az elemi tanitás olyan legyen,
hogy mindenek előtt a rabokban minél
több ismeretek megszerzése utáni vágy
gerjesztessék. Olvasás, írás és számolás
azonban, mire természetesen főszükség van 3), ne tartassák elégségesnek,
hanem a mennyire lehetséges, a magasabb tanitás iránt fogékony rabok számára a természettan, természetrajz, földleírás, történelem köréből is tartassanak
télének. Ellenben az asztalos (kivált műasztalos),
esztergályos, kádár, lakatos, köteles, kefekötő, csizmadia, szabómunkák nemcsak az előbbeniek hiányával nem bírnak, hanem azonkívül a rabok egészségére is jótékony befolyást gyakorolnak. A mezei
m u n k á k r ó l már másutt szólottunk.
') Koder: Besserungsstrafe 116. 1. — Eredeti
s jó eszme volt az 18^5 évi május 19-én Londonban
a trónörökös áltnl megnyitott .,ifju bűntettesek és
szegények ip rkiállitása", melyben Francziaország,
Portugallia, W ü r t e m b e r g , Baden, Porosz-, Osztrák-,
S'ászország, H a n n o v e r a , N é m e t a l f ö l d , Belgiom,
Ola-zország, Svájcz, sőt Európán kivuli tartományok is mint Szyria, Egyiptom, Canada s az északamerikai állumok részt vőnek. Ily eszközök nem keveset lenditenek a rabok javításán, mert e nemes
ü g y iránt a nagy közönségnél is részvétet, gerjesztvén, igen alkalmasak az előítéletek kiirtására.
2
) Alinge: Besserung 66. 1.
3
) Ducpétiaux tanúsága szerint Belgiomban
1000 rab közül sem irni, sem olvasni nem t u d o t t
570, vagyis 57%. Hazánkban az 1 8 5 5 - 1 8 5 7 . években elitélt rabok közül pedig átlag 69s7% sem irni,
sem olvasni nem tudott. Kőnek: Magyarország bűnvádi statistikája. A magy. akadémia 1859. évi értesítője I . kötetében 243.1.

népszerű előadások. Rajzban és énekben
való oktatás, amaz, mivel a különféle
iparosoknak igen szükséges, ez pedig,
mivel az isteni tisztelet emelésére szolgál, szintén igen jótékony hatásúnak
tapasztaltatott. Végre igen czélszerü
a rabokat jeles emberek életének elbeszélése által ezeknek utánzására buzdítani, nekik a mindennapi életben előforduló példabeszédek értelmét, a menynyiben azoknak legtöbbnyire erkölcsi
jelentésök van, megmagyarázni, őket a
természeti tünemények felöl felvilágosítani s egy szóval mindent felhasználni,
mi által szellemök kiképeztetik, keblök
érzelmei nemesittetnek *).
Evvel legszorosabban összefügg a
hitoktatás. A tanitó az által, hogy a rabnakszellemét kiképezi,sőt vallási tényezők behatására fogékonynyá teszi 2 ),
mintegy előkészíti azon utat, melyen
a börtönlelkésznek, hivatásánál fogva
működnie kell. Kinek juthatna eszébe
a vallás üditö befolyását a rabok javítására csak egy perczig is kétségbe
vonni? Nem szabad azonban a vailást
a lelkész személyével azonosítani, s
talán az utóbbinak a börtönintézet igazgatására beavatkozást engedni: a rabnak tudnia kell, hogy a lelkész az ö
legjobb barátja ugyan, de hogy azért
egyedül ennek kegye neki anyagi előli) őket még nem szerez, mert különben
csak a képmutatásnak nyittatik rés. A
lelkész hivatása, mint már fennebb
érintők, ép oly terhes, mint felette fontos, miért is öt a többi tisztviselők sorában - - tekintve a bünhönczök javításának eszközlését — a legkitűnőbb
*) Igen szépen értekezik a börtönbeli tanitásról Alinge: Besserung 61 — 71. 1.
2
) Tapasztalás szerint épen csak a félig művelt rabok t ű n n e k ki leginkább minden vallás iránti
közönyösségük által, minélfogva az ilyenekre a börtönlelkész vagy épen semmi, vagy csak igen csekély
befolyást gyakorolhat, hacsak nem előbb már ügyes
tanitó bánásmódja alá nem k e r ü l t e k . Mittermaier:
Gefángnissfrage 135. 1.

hely illeti. Ö osztogatja a raboknak a
szentségeket, ő nyugtatja meg a kétségbeesőket, ö bátorítja fel a búsLkodókat, ő vigasztalja a betegeket és haldoklókat, s egész tevékenysége ugy a
magánkamrácskájában elzárt, mint a
közös elzárásban levő rabokra egyaránt
kiterjed. Azért is leginkább az ö érdem«*, ha a rabok börtönüket, mint a
társaság hasznos tagjai, hagyják el 1 ).
Mind a tanítás, mind a hitoktatás
segédeszközeül minden börtönnél jó
könyvtár is legyen, melyben elegendő
számmal és gondos választékban 2 ) oktató, erkölcsnemesitö és vallásos könyvek találtassanak, hogy a rabok önmaguk is járulhassanak kiképzésükhöz és
javulásukhoz
Hátra van még, hogy a büntetések
és jutalmakról is pár szót mondjunk.
Bízvást állithatni, miszerint nincs
olyan börtön, melyben a rabok kihágásai miatt büntetések (fegyelmi fenyitékek) ne szükségeltetnének. De mivel

ezen büntetéseknek is az a czéljuk,
hogy az azokkal megilletett rabok javíttassanak, ennélfogva ezeket is szükséges
czélszerüen rendezni, előforduló
n
esetben kellően alkalmazni, a mi csak
akkor fog megtörténni, ha ezen büntetéseknél is a rabok egyedisége tartatik
szem előtt, s ha maga a büntetés az elkövetett kihágással lehetőleg logikai
kapcsolatban áll 1 ); m e r t a rabnak be
kell látnia, miszerint büntetését megérdeinle te, vagyis más szavakkal, tudnia
kell, miszerint bármily kihágását szükségkép büntetés követi. A büntetés legyen olyan, hogy általa se a megbüntetett rab becsületérzete végkép el ne
fojtassék (mint ez leginkább a pálczázás s egyéb testi fenyítékeknél történik),
se pedig annak egészsége ne szenvedjen (mint p. a főtt ételek igen gyakori
elvonásánál, vagy a sötét kamrábai elzárás túlságos alkalmazásánál), legyen
szigorú ugyan, de ne felejtse a büntető,
miszerint a bocsánat gyakran jobban
hat az illetőre, mint a büntetés 2 ).
A mi a jutalmakat illeti, ezekre
nézve szétágaznak a vélemények. Mig
t. i. némelyek, mint p. Mohi 3 ), Wichern,
Szemere 4 ) a jutalmakat a büntetés
jellegével megférhetleneknek mondják,
addig mások, u. m. Mittermaier, Hoyer,
Alinge, Appert, Hye 5 ), Balla 6 ), — és
pedig igen alaposan — minden börtönintézetnél múlhatatlanul szükségeseknek állítják, mert szerintök azon
nézet, hogy a fegyelmi szabályok szoros megtartása a rabok részéről ezeknek kötelességében állván, azért jutalmat még nem érdemelnek, az emberi
'

*)' A börtönlelkész hitoktatásait illetőleg igen
szépen mondja. Alinge: „ F e r n sei es von uns als
Laien auf dasAVesen der P r e d i g t w e i t e r einzugehen,
alléin fordern müssenwir, dass den Gefangenen nicht
immer nur die Menge ihrer Sünden vorgehalten
werde, dass der Geistliche nicht immer als ein Moses mit den steinernen Gesetzestafeln vor dem abgöttischen Volke steht, sondern als ein J ü n g e r des
H e r r n , der mit Zöllnern und Sündern ass." Besser u n g 60. 1. — Büntetöjavaslatunk szerint ( I I I . R.
261. §.) a börtönintézettói engedelem nélkül el nem
távozható lelkészek mindegyike a rabokkali hivatalos foglalkozásaikban délelőtt és után 3, és igy öszszesen 6 órát tartoznak naponkint tölteni; azokra
nézve, kik közülök a végre a napnak több óráit is
önkényt forditandják, abbeli buzgólkodásuk, őket
kitüntetve ajánló érdemnek fog tekintetni. A 268. §.
pedig kemény felelőség és a körülményekhez képest
hivataluktól azonnali elmozditás terhe alatt t i l t j a a
lelkészeknek, hogy a rabokhoz izeneteket, leveleket
be- vagy tőlük kivigyenek.
2
) Legezélszerübbek természetrajzok, utleirá') A ü n g e : Besserung 53. s köv. 1.
2
sok, kézmütani munkák, erkölcsi elbeszélések, ima) M i t t e r m a i e r : Gefángnissfrage 128. 1.
3
és egyéb vallásos könyvek (mely utóbbiak azonban
) A R o t t e c k - és Welckerféle Staatslexicon V I .
ne legyenek mysticus tartalmúak, nehogy a rabok- kötetében 348. 1.
nak különféle fürkészésekre szolgáltassanak alkal*) T e r v e egv épitendő javitófogháznak. Kassa,
mat). — Büntetőjavaslatunk ( I I I . R. 270. §.) a ke- 1838. 52. 1.
5
rületi börtönintézetnek könyvtárát a főigazgató
) Österr. Strafgesetz 369. 1.
6
által a végre kinevezendő egyik lelkésznek gondvi) Vélemény a büntetésinód javítása iránt 32.
selése és felügyelése alá helyezendőnek rendeli.
s köv. 1.

természet egyoldali felfogásán alapszik;
söt ellenkezőleg a jutalmak ép oly szükségesek, mint a büntetések, a rabok pedig mindennemű kedvezésekért igen háladatosaknak mutatják magukat 1 ).
Kérdés tárgya csak az lehet, hogy
miben álljanak tehát azon jutalmak,
melyekben a rabokat részesiteni szabad ?
Közvetlenül az érzékekre ható élvezetek nyújtása, minők p. a jobb ételek,
italok, dohányzás megengedése, minden tapasztalt fogházi hivatalnokok
által határozottan roszaltatnak, mert
részint igen múlékony an hatnak, részint
pedig a rabok jómagaviseletét igen aljas indokokból keletkeztetik.
Pénzbeli jutalmak nemcsak a rabok
munkaszeretetét növelik, hanem őket
jómagaviseletre is inditják, szorgalomés takarékossáorra
ösztönzik, mint azt
o
a practikusok egyhangúlag elismerik;
de a pénzt nem kell a raboknak azonnal kezükbe adni, hanem az ő részükre
eltenni, s csak kiszabadulásuk pillanatában nekik kiszolgáltatni, vagy beleegyezésükkel abból a tömlöczön kivül
levő családjukat gyámolitani. A rabok
tapasztalás szerint e szerzeménynek
igen örülnek, és a mellett a jogszerű
birtokot is tanulják megbecsülni 2 ).
A kedélyre igen nemesitöleg hat p.
azon kedvezmény, mely által a raboknak megengedtetik, hogy maguknak
virágokat ültethessenek és ápolhassanak 3 ), kamrácskájukat felékesíthessék
>

Különösen tanúsítják ezt az angol- és irhoni
börtönlelkészek. Az 1857 diki f r a n k f u r t i congressus
azt határozta, hogy jutalmak a jóviseletre indító
buzditásokul alkalmazandók, de kellő óvatossággal,
nehogy a rabok mindent csak j u t a l o m é r t tegyenek,
hanem inkább azért, hogy a jutalom ösztönül szolgáljon a becsületérzet felkeltésére.
2
) B . E ö t v ö s és Lukács: Fogházjavitás 254. és
köv.l. — Mittermaier: Gefángnissverbesserungll2.1.
— Alinge: Besserung 51 1. — Büntetőjavaslatunknak a rabok e szerzeményét illető rendelkezését
már fennebb emiitettük.
*) Ugyanezen okból k i v á n a t o s , ha a börtönintézettel egy k e r t is áll összeköttetésben; Alinge

stb. Továbbá mindaz, mi a becsület
felkeltésére alkalmas, m i n t p . magasabb
osztályba való juttatás, a kápolnában
énekes minőségébeni alkalmaztatás, a
büntetési idő megrövidítésére adott kilátás, a többiek feletti kisebb kitüntetések (hacsak netalán attól nem kellene
tartani, hogy a kitüntetett egyed a
többiek részéről mindenféle boszantásoknak volna kitéve) stb. 1 )
XII. A javitófogheázaknak mintegy kiegészítésére szolgáló múlhatatlan
intézményekről.
Végre, hogy a javitó fogházak
által elért eredmények csakhamar
ismét veszendőbe ne menjenek, szükséges még néhány pontra fordítani figyelmünket, a melyek által a javitó fogházak működése mintegy kiegészíttetik, s
ennek eredményei biztosittatnak. Ide
számítjuk: egy szabadságot közvetítő
ugy nevezett átmeneti intézetnek felállítását, föltételes elbocsátás intézményének behozatalát, a megkegyelmezési jog
bölcs gyakorlását, s végre a kiszabadult rabokróli gondoskodás ezéljából
jótékony egyletek alakulésát. Az átmeneti intézetről már másutt emlékezvén,
itt még csak a többi intézményről akarunk szólani.
tanúsága szerint a rabok ily esetben egymást ellenőrizni szokták, hogy valaki közülök a virágágyakat
szét ne dúlja, vagy bármikép is meg ne rontsa. IIol
pedig ily érzelmeket lehet észrevenni, ott a javulás
sem szokott elmaradni.
') Appert a többi közt egy külön l a p n a k ,
mely „foglyok l a p j á n a k " ( J o u r n a l der Gefangenen)
volna elnevezendő, alapítását is emliti. Ez havonkint legalább egyszer jelennék meg, és abban valamennyi országos börtön rabjaiiól, kik csak nevük
kezdőbetűjével jeleltetnek , különféle tudósitások,
adomák, életrajzok, szabadon bocsátottak viseletéről, visszaesettek szenvedéseiről közöltetnének mindenféle adatok, s ezen lap jutalom gyanánt a jó magaviseletű rabok közt kiosztatnék, belőle maguknak
mindenféle jó tanulságot vonhatnának, családjuknak
javulásuk jeléül meg is küldhetnek stb. L. Die Gefángnisse stb. 104. s köv. 1.

A magyarországi közalapítványok.
(Statistikai közlemény.)

A magyarországi közalapítványok közül
legjelentékenyebbek azok, melyek a vallástanulmányi és egyetemi pénzalapot képezik
s valamint egész 1848-ig, ugy legújabban
ismét a királyi helytartótanács által kezel
tetnek.
A vallásalap ugy keletkezett, hogy I I I .
Károly király az egyházi költségek fedezésére 1733. évben külön egyházi főpénztárt
állított fel s azt évenkinti 16,000 ftnyi jövedelemmel látta el. Később pedig ugyané
czélra királyi adománykép 1786. évben feloszlatott szerzetrendek, úgymint a pálosok
camalduliak, ágostoniak, clarissák, dominicanusok, trinitáriusok, minoriták, serviták
és hieronimiták eltörlött zárdáinak ingatlan
javait szánta s az igy keletkezett alapba az
egyházi főpénztárt bele olvasztotta. Hasonlókép ide folytak a magyar főpapok által a
reguláris püspöki alapba egész 1848-ig fizettetni szokott évi adakozások végre a magyarországi főpapság által a papnöveldék
fentartására az úrbéri kárpótlásból felajánlott 2,553,000 forintnyi tőke is.
Ezen egész alapnak törzsvagyona részint
állampapírokban, részint kamatozás végett
magánosoknál letett tőkében ide értve az
úrbéri kárpótlási papírokat is, jelenleg mintegy 12 millió forintra menő tőkékkel s az
alább részletesen kimutatott, körülbelül
300,000 ftnyi évi jövedelmet nyújtó fekvő j a vakkal bir.
A vallásalapból fizettetnek a plébánusok
cogruái, födöztetnek a templomok szükségletei, dijaztatnak a nyilvános intézeteknél
alkalmazott vallástanárok, fentartatnak a
papnöveldék, segélyeztetnek a zárdák tanulói,
kártalanittatnak a tanítók a nemkatholikusoknál megszüntetett szolgálványokért steff.
A tanulmányi
alap, mely a jezsuitarendnek 1773-ban történt eltörlése folytán
ennek összes ingó és ingatlan birtokából a
nagyszombati társház kivételével, mely az
egyetemnek j u t o t t , keletkezett, már elejétől
fogva iskolai czélokra fordíttatott, de egész
1782-ig ,.jezsuita-tömeg" czim alatt kezeltetett s csak ezen évben tanulmányi alappá
alakíttatott; h o z z á j á r u l t 1784-ben a Mári-

áról nevezett testvérületnek, 1791-ben pedig egyéb már feloszlatott szerzetek vagyona.
Jelenleg ezen alap összes birtokállása tesz
állampapírokban és magánosoknál lévő tőkékben, ide értve az úrbéri kárpótlást ís
mintegy 5 millió forintot s az alább emiitett
különféle ingatlan javai közel 92,000 ftnyi
évi jövedelmet nyújtanak.
Ezen alapból láttatnak el a pozsonyi és
kassai királyi jogakadémiák, a győri akadémia (azelőtt), a budai József-műegyetem,
a budai, pesti (2 katholikus), pozsonyi, beszterczebányai, kassai, lőcsei eperjesi, unghvári, szathmári főgymnasiumok, a selmeczi
é3 ezakolczai algymnasiumok, a budai és
kassai főipartanodák, a zsolnai és körmöczi
alreáltanodák, a pesti, esztergomi, kalocsai,
soproni, győri, pécsi, beszterczebányai,
nagyszombati, kassai, szathmári, nagyváradi
és ungvári tanitóképezdék. *)
Az egyetemi alap Pázmány P é t e r (1635),
L ó s y Imre és Lippay György érsekprimások
(1667) alapitványais hagyományai, valamint
felséges Mária Terézia királyi adományaiból
keletkezett s jelenleg fekvőbirtokban, államkötvények és magánkötelezvényekbeni értéke 5,607.220 f t . vagyis közel
6 millió forintra rug.
Ezen alap főleg a m. kir. egyetem fentartására van szánva, s habár abból nem
csak összes kiadásai teljesen fedeztetnek,
hanem még tetemes felesleg ís marad évenkint, mégis a magyar egyetem az elméleti
és gyakorlati oktatás szorosan vett igényleteire évenkint csak 33—34000 ft fordittatik. **)
De legyen elég ennyi bevezetésül s lássuk az említett közalapítványok fekvő jószágait közlebbről.
A közalapítványok roppant terjedelmű
fekvő birtokai harmincz megyében szétszórva
feküsznek s 1848-ig hat kerületre valának
felosztva, t. i. a pesti, győri, sellyei, pécsvá*) Lásd többet erről az egyetemes magyar encyklopaedia II. kötetében 236 1. és K ő n e k : Egyházj o g t a n á b a n 235. s köv. 1.
**) Konck; Ausztriai birodalom statistikája
466. 1.

radi, somlyóvásárhelyi és mislyei főtiszti
kerületekre. A lefolyt korszakban a közalapítványi javak a különféle országos és kerületi pénzügyigazgatóságok által kezeltettek, mig végre a folyó év nyarán ismét az
1848-ig fenállott beosztás fogadtatott el
ismét hat főtiszti kerület szerveztetvén, melyek is jelenleg a következők, u. m, a czeglédi, pécsváradi, sellyei, csákovai, somlyóvásárhelyi és mislyei.
Az egyes uradalmakat hivatalos adatok
utján a kővetkező kimutatásban közöljük.

Kimutatá§a

a vallás-tanulmányi

és

hasítandó legelő 1847. 5 s a legelőilletőség
kiegészítésére 2100 hold van fÖlvéve, s a
kerület összes uradalmainak valószínű g y a rapodása a foganatosított tagosítás u t á n
970 •3t25» a legelő elkülönzése után 1016. 5
holdra t é t e t i k .
II.

Pécsváradi főtiszti

E kerületben 8 uradalom van, u. m. 3
egyetem, 3 vallás- és 3 tanulmányi alapítványi uradalom, melyek a következő a l k a t részekből állanak.
Az uradalom neve

egyetemi alapitványok tulajdonát képező
jószágtestek és tárgyakról s azoknak a közalapítványi gazdászati hat főtiszti kerületbe
való beosztása.
I, Czeglédi főtiszti

kerület.

B o z ok

Ezen kerület 10 uradalmat s Pesten egy
házat foglal magában, melyek névszerint
következő alkatrészekből állanak:
A hozzátartozó
részjószágok

Az uradalom neve

Bottyán
Csolnok
Czegléd

Pilis-Maróth

puszta
Csolnok
Leányvár
Kirvár
Mogyoros
í Czegléd
\ Berezel j
Pilis-Maróth

Í

Í

A megye, melyben fekszenek

Pest,
Esztergom,

Pest,

Duna-Földvár

Magocs

v
Esztergom,

Szt.-Lélek
Hont,
Szt.-László
Szabolcs,
Szt.-Kereszt
Mária-Nostra
Püspök Ladány
Heves,
Püspök-Ladány
»
Ecseghpuszta
Taksony
Pest,
Kenderes
Vadász
Bihar,
Taksony
Vörösmarth
Heves,
puszta
Kemecse
Szabolcs,
puszta
P e s t i ház
Pest.
Kemecse
E kerületbeli ház
összes jószágok a vallás-

Szegszárd

alaphoz tartoznak, és 65,539 holdnyi szántóföld, rét, legelő és szőlőt, 20,158 375 holdnyi
erdőséget, összesen t e h á t 85,6 9 7.375 holdnyi
területtel birnak. A nyers jövedelem 298,238
forintra becsültetik, miből 23,226 forint a
regalékra esik, ugy hogy a tiszta jövedelem
168,801 ftra rug. Paraszttelek 1459, zsellérház 2099 számíttatik: az ezek számára
valószinüleg kihasítandó erdő 3604. s a ki-

Pécsvárad

Mária-IVostra

kerület.

Vaiszló

A hozzátartozó
részjószágok

( Bozsok
Yemend
Szebény
. Feked
Rácz-Mecska
I Varasd
Lovas-Hetény
, Fazekas-Boda
Szűr
Versend
Szaik
Babarcz
Kis-Nyárad
Duna-Földvár
Német Kér
! Komlód
( Mágocs
) N.-Hajmás
) Jenő
^ Harcz
I Szegszárd
1 Palánka p.
I Petény
! Ebess
Í' Mözs
Agárd
Grabócz
F á n y a praed.
! Faisz
Pécsvárad
Várkony
Pusztafalu
Kékesd
Szilágy
Berkesd
Pereked
Ellend
( Romonya
| Hird
I Vasas
I Manász
Liptód
Kéménd
Szederkény
Monyoró
Vaiszló
Hidvégh

A megye, melyben fekszenek

Baranya,

Tolna,
»
V

Baranya,
»
Tolna,
Tolna,

Baranya,

Baranya,
»

Az uradalom neve

Vaiszló
Báránd
Szt.-Agotha

A hozzátartozó
részjószágok

í Bersencze
^ Poprád
( Sámod
puszta
Szt.-Agotha p.

A megye, melyben fekszenek

Baranya,
»
v
Fejér,
»

Az uradalom neve

Szkalka

A hozzátartozó
részjószágok

f Szkalka
V Apátfalu
1 Ujezdo
J Liborcsa
I Zliechov
Gapel
( A.-í
A.-Szlécs°
j K . - f Szlécs
t F.-f
F.-Szlécs
Znio-Yárallya
Lázár
Szlován
Valcsa
Lezdiacho
Szoczócz
Mosktícz
Andrásfalu
PoWjeka
Vojczko
Szt.-György
Brezno
Szolka
Zobor

A megye, melyben fekszenek

Trencsén,
»
»
»
»
»
Liptó,
»
»
Turócz,
»
»
»
»
»
*
»
»
»
»

A bozsoki, d.-földvári éspécsváradi uradalmak az egyetemi, a mágócsi, vaiszlói és
Ti ium S z l é c s
bárándi uradalmak a vallás-, a szegszárdi
és szt.-agothai pedig a tanulmányi alaphoz
tartoznak; valamennyien 28,033 holdnyi
szántóföld, rét, legelő és szőlőt, 23,585 holdnyi erdőséget, összesen tehát 51,618 holdnyi területtel birnak. A nyers jövedelem
268,511 ftra, a tiszta pedig csak 88,487 ftra Z n i o - V á r a l l y a
tétetik. Paraszttelek 2175. 375 , zsellérház
3480 számíttatik; az ezek számára valószinüleg kihasítandó erdő 2883, a kihasítandó
legelő 20255, a legelőilletőség kiegészítéNyitra,
sére 370 hold van fölvéve, s a kerületbeli
összes uradalmak valószínű gyarapod cis a
Zobor
Nyitra.
foganatosított tagosítás után 3095, a legelő
Továbbá ide tartozik még É r s e k ú j v á r t
elkülönzése után 14855 14o9/1 600 holdra kiszá- egy tanitóképezde-épület, Pozsonyban hámítva.
rom ház, Szakolczán a volt jezsuita-zárda,
Selmeczen bányarészvények, és Körmöczön
III. Sellyei főtiszti
kerület.
egy papírgyár.
Van ebben 9 uradalom és 6 ház, melyek
A csattai, kolos-velkapolai, Mária-csanévszerint a következők:
ládi, szt. János Elefánti és zobori uradalmak
A hozzátartozó
A megye, mely- nem különben az érsekújvári, pozsonyi és
Az uradalom neve
ben fekszenek
részjószágok
szakolczai épületek s a selmeczi bányarészBars,
Csatta
Csatta
vények a vallásalaphoz, a sellyei, triumszlé»
Garam-Mikola
csi és znió-váralljai uradalmak, valamint a
Kolos
Nyitra,
»
körmöczi papírgyár az egyetemi alaphoz,
Hradisfcye
V
K o l o s - V e l k a p o l a Jeskofalu
végre a szkalkai uradalom a tanulmányi
Bars,
Velkapola
alaphoz
tartozik. — Valamenyi uradalmak
»
Pila
összesen 7,643 holdnyi szántóföld, rét, legeMária-Család
Bars,
lőt stb. és 38,590 holdnyi erdőséget, mind»
Bellegh
össze tehát 46,233 holdnyi területtel birnak.
»
Maria-Család
N. Lóth
D
Gyékényes
A nyers jövedelem 153,215 ftra, ellenben a
»
Somogy
tiszta jövedelem csak 42.709 ftra tétetik.
Sz.-János Elefánt
Nyitra,
Paraszttelek 999. 3 2 i , zsellérház 850 számit»
Podluzsán
Szt.-János
tatik.
Az ezek számára valószinüleg kihasí»
Getfalu
Elefánt
tandó erdő 5831, a kihasítandó legelő 7145 7 / 8
»
Kolom
»
holdra van becsülve s az ezen kerületbeli
Mankócz
Összes uradalmak valószinü gyarapodása a
Sellye
Nyitra,
_»
Királyfalu
foganatosított tagosítás után 2240. 6 a legelő
»
Hosszufalu
Sellye
elkülönzése után 1616. 25 holddal kiszámítva.
Pered
Király rév

Pozsony,
»

(Vége következik.)

y•

Tárgyalási terem.
29. Gyilkosság és öngyilkossági kísér- lött, közönséges alkotás mellett és viszonyok közt ítélni lehet.
let szerelemből.
Alig van szebb, magasztosabb feladata
az embernek, mint tények és viszonyok felett Ítéletet mondani; nehezebb semmiesetre
nincs, mint e feladást helyesen oUlani meg.
Ott, hol az eldöntendő eset első tekintetre felismerhető és a törvény oly esetre
határozottan szól: minden biró m e g f o g j a találni a helyes utat a jogtudomány világánál,
— hivatalos tiszte levén a törvény alkalmazása egyes fölmerült esetekre. De hol rnagasb érzelem és erős szenvedély hoz létre
tényeket és viszonyokat, melyek származásuknál fogva nem annyira a jog, mint az ember anyagi és szellemi alkotásának motívumaiból követelik a biró Ítéletét: ott be kell
vallani gyarlóságunkat, és azt, hogy ítélni
csupán azon láthatatlan, mindenható erő
van hivatva, ki a szivet és lelket alkotá.
Mennyi tévedés, álhit és hamis vélemény
volna leleplezve, ha a tények titkos rugóit
ismernők! A türelem erénynek neveztetik,
p f d i g nem egy esetben férfiatlan gyávaság
következménye. Tisztelettel hajlunk meg a
vallásosság szent leple elő't, pedig nem egy
ily lepel alatt aljas Tartuffe rejtőzik. A hazafiság pathetikus szónoklata elragad benn ü n k e t ; pedig nem egy ily szónokot önhaszon vezet.
Ellenben bűnnek nevezünk mindent, mi
eredményében a törvény szigorába ütközik;
8 hány tettes, hány elitélt szenved a közvélemény vagy biróság előtt, kik becsületből,
elhárithatlan szükségből vagy a nemes szenv délyek tulcsapongó árjában akkép cselekedtek, hogy emberi alkatáBuknál fogva s
oly ero befolyása alatt máskép cselekedniök
teljes lehi-tetíen volt!
Nem akarunk az ember gyarlóságainak
hízelegni, — sőt e fogalom : ,,ember" —
valódi, nemes értelmében azon pontnál veszi
kezdetét, hol a lélek oly fokára jutott már
az erkölcsi szilárdságnak, hogy az anyagiság minden gyöngeségeit, a szenvedélyek
minden erejét leküzdheti. De ha látunk embert, ki az erős harczban elesett: ne Ítéljük
más mérték szerint, mint a mikép ember fö-

Ily szempontból mutatunk be t. olvasóinknak egy szomorú eseményt, mely ez év
folytában a kir. ítélő tábla előtt a bünügyek
közt előfordult. A tek. királyi tábla e kényes ügyben oly tapintatos eljárást tanúsított, mely a törvény szigorát s az emberi
méltányosságot egyiránt kielégité.
A tényállás röviden ez: Sz. József és B.
Margit szerették egymást. A szerelmi viszony, átalánosan t u d v a az egész község és
a leány szülői előtt, három évig tartott. A
23 éves ifjú, bár szülők és nevelés nélkül
nőtt fel: becsületes czéllal szeretett s nőül
kérte a leányt. Hivatkozott munkás és feddhetlen előéletére, 12 éves szolgálatára, az
egész község szeretetére és végül bizonyos
pénzösszegre, mely az ő tudomása szerint s
rendelkezésére az árvapénztárban volna letéve. A leány atyja ez utóbbitól függesztette fel beleegyezését. Beutazott a gyámhatósághoz s a z i f j u tőkéje iránt tudakozódott,
s a mint tudomást szerzett arról, hogy az
ifjú tévedésben van, hogy ott pénze nincsen:
megtagadta a leány kezét s véget vetett a
viszonynak, mit addig három éven át, az árvatárí követelés reményében, nem ellenzett. Egyszersmind leányát P . József negyedtelkes gazdának jegyezte el. A leány
kényszerítve, engedett; az egybekelés megtörtént s s lakodalomra Sz. József, mint vofény meghivatott. Hajnalig mulattak, s akkor
az ifjú, fájdalommal és borral telve haza
ment s az istállóban lefeküdt.
Mi történhetett azalatt B. Margit szivében, látva végkép távozni azt, kit szeretett,
látva reg felé oszlani a vendégeket s közeledni egy férfiút, kit nem szeret s kit a szülői kényszer és a házassági kötelék holtaiglan hozzáfűzött: olvasóink képzelhetik.
Kevés idő múlva, amint Sz. József hazaérkezett: az istállóajtó megnyílik s B. Margit lép be, férje elől menekülvén. E g y kést
hozott magával és azon elhatározott szándokot, hogy meg kell halnia. Sz. Józsefet
emlékeztette szerelmükre, melyről most már
le kell mondaniok; a viszonyra, mely már
elviseliietlen, s kijelenté határozottan, hogy

Ő meg fogja magát ölni. A mennyiben pedig
az Öngyilkosság végbevitelére vagy bátorsága vagy elég ereje nem lenne: kérte Sz.
.Józsefet, hogy az elkerülhetlen terv kivitelében nyújtson segédkezet. Kijelenté végre,
hogy óhajtaná, ha őt Sz. József sem élné
tul, s a mint őt halva látja, egyszersmind
m a g á t is kivégezze. Az ifjú engedett s a
leánynak mindent megígért. A padlásra mentek. Az első metszést maga a leány tette, de
az iszony és erőtlenség miatt csak a vérzésig
hatolt be nyakán a kés. A metszést a megkezdett irányban Sz. József folytatta, — s
a szomorú végrendeletnek első pontja teljesítve lőn. B. M a r g i t megszűnt élni. Következett a második pont. Ugyanazon késsel,
melyen a kedves vére párolgott, Sz. József
mélyen beható vágást ejtett nyakán. A seb
azonban nem volt halálos, de az irtózat és
fájdalom további kísérletet nem engedett.
Az i f j ú tehát más neméhez fordult a halálnak, s kétségbeesve elhagyván a véres színhelyet, az udvaron levő kútba ugrott. A véletlen itt is meghiusitá öngyilkossági tervét:
csekélyebb volt a viz, semmint elmerülhetett
volna. A szomszédok, kiket a nesz és kiáltások felébresztettek, itt találták az iíjut, s
kivonván a kútból, a hatóság kezébe szolgáltatták.
A további részletek az alább közlött Ítéletből kivehetők.
B.-megye törvényszéke, mint első biróság
Sz. Józsefet az emberölés bűntényében s az
öngyilkossági kísérlet vétségében bűnösnek
kimondotta, s mint ilyent, a kért halálbüntetés alul ugyan felmentette, azonban e helyett vasban, közmunkában kiállandó, hetenkint kétnapi böjttel s minden szeszes italok
nélkülözésével szigorított háromévi súlyos
börtönre Ítélte, egyszersmind a megholt
40 ftnyi vérdijának, 14 ft. 35 kr. bonczolás
és 3 ft. 50 kr. orvosi felülvizsgálási költségeknek, összesen 57 ft. 85 krnak különbeni
végrehajtás terhe mellett 15 nap alatt leendő
megfizetésében és a rabtartási költségeknek
megtérít ésében elmarasztalta.
A kir. itélő tábla pedig, hová az ügy felebbeztetett, következő ítéletet mondott:

„Vádlott maga is bevallván, hogy B.
Margit nyakán az orvosi látlelet szerint t a lált s annak halálát előidézett metszést késsel ő vitte véghez; valamint önként elismervén azt is, hogy előbb saját nyakának
megmetszése és csakhamar a kútba való ugrása által önéletének is véget vetni, vagyis
öngyilkosságot is elkövetni kétszeresen megkisérlette; — de másrészről tekintetbe vevévén, hogy vádlott, alperes e bűntetteket
általa három év óta szeretett B. M.-nak
mássali házassági egybekelése feletti fájdalma és elkeseredése, valamint a lakodalombani reggeli 4 óráig tartott részvétéből
eredt mámora, és ennélfogva oly lelki állapotban követte el, mely a higgadt megfontolást, s az akarat szabad elhatározását ha
nem is lehetetlenité, mindenesetre korlátozá,
— tekintetbe vévén továbbá, hogy alperesnek abbeli állítását, miszerint kedvese B.
M. hívta őt fel a kölcsönös öngyilkosság
véghezvitelére, nyomosán támogatják azon
körülmények, hogy B. M. kereste fel nyomban a lakodalom után a vádlottnak lakházát, melynek szénapadlásán követtetett el a
gyilkolás, — hogy a gyilkolás történtekor
még ébren levő házbeliek semmi kiabálást
nem hallottak, s hogy az orvosi látlelet szerint is B. M. testén a nyakmetszésen kivül
semmi egyéb sértés, s ennélfogva erőszaknak
nyoma feltalálható nem volt, — tekintetbe
vévén valamint azt is, hogy alperes az illető
elöljáróság 4. •/. alatti bizonyítvány szerint
a lehető legjobb emberek közé számitható,
— özv. F. M. tanúnak, kinél vádlott 8 év
óta szolgált, hit alatt tett s 6. •/. a. becsatolt vallása szerint pedig szelid és páratlan
viseletű egyénnek lenni állíttatik; tekintetbe
vévén végre, hogy a vizsgálat folytán nem
derittetett fel oly körülmény, mely a vádlottnak különben töredelmes önvallását alaposan megczáfolná: — a megyei tszék által
rája kimondott börtönbüntetés a vádlott letartóztatása napjától számitandó egyévi egyszerű börtönre leszáílittatik. a többire nézve
pedig azon tszék ítélete helybenhagyatik, s
a bűnper további intézkedés végett ahoz
visszaküldetik."

Jogirodalom.
15. Praetori jog, azaz a praetoroknak
állása a törvénykezés terén a római államban,
törekvéseik a, polgári jog fejlesztésére s e
részbeni működé söknek hatása a régi jogrendszer megváltoztatására.
Irta Bozóky
Alajos.
A pesti egyetem által koszorúzott
pályamű.
Pest, kiadja Laujfer Vilmos 1866. VI. 195.1.
Az előttünk fekvő könyvecske az összes
jogtudomány egy olyan ágával foglalkozik,
mely hazai jogirodalmunkban legkevésbé
van képviselve. Igaz u g y a n , hogy a római
jog, az európai anyajogok ezen legrégibb és
legnevezetesbike, Magyarországban soha honosítva nem volt*), sőt segédjog érvényével
sem birt s igy annak közvetlenül gyakorlati
haszna nincs, de azért a római jog ránk magyarokra nézve is mit sem veszt jelentőségéből, mert eltekintve attól, miszerint a romai j o g n a k hazai j o g u n k fsjlődésére nagy
befolyása volt, mit többek közt a „magyar
jogtudomány p a t r i a r c h á j a " Werbőczi is
nyíltan bevallott**), a jognak tudományos
művelésével foglalkozók a római j o g o t soha
nem fogják nélkülözhetni.***) E szempontból
véltük méltánylandónak egyetemünk azon
eljárárást, mely által a fentebbi műnek létet
adott. H a pedig még azon körülményt is
veszszük figyelembe, hogy mily szegény a
m a g y a r jogirodalom monographiakban, ugy
a „ P r a e t o r i j o g " kettős érdekkel bir.

A mü keletkezését illetőleg rövideden
megemlítjük, miszerint a pesti egyetem jogi
kara 1864-ik évi junius 25-kén, mint az
egyetem újjáalakítása nyolczvannegyedik
évfordulati napján, a Pasquich-felé alapból
következő pályakérdést tűzött k i :
,,Minő állásuk volt a római államban a
praetoroknak a törvénykezés terén, miképen használták föl azt a polgári jog fejlesztésére, és e részbeni müködésöknek mily hatása volt a régi jogrendszer megváltoztatására?"
Ezen pályakérdésre a megszabott határidő alatt (1865-iki márczius 31-éig) 7 pályamű érkezett be különböző jeligék alatt,
megbírálásuk pedig Dr. Baintner János és
Dr. Cherny József rendes tanárokra bízatott, kik a következő, a ^tanári kar által is
elfogadott, véleményben állapodtak m e g :
„Mindenek előtt nem titkolhatják el
örömüket a birálók, hogy ezen a római j o g nak minden részleteiben kellő tájékozást
föltételező, és egyedül eme jog történelmének óvatos használata mellett megoldható
pályakérdés, oly vonzó erővel birt, hogy ily
jelentékeny számú pályatárs jelenkezett a
küzdtéren.
S habár e pályamüvek, alaki
oldalukat tekintve, a tökélynek lehető fokát
el nem érték; habár ezenkívül kívánatos
lett volna, hogy a Justinián előtti joggal
*) Az 1715: 3. t. cz. az országot mindennemű szemben, a Justiniánus korabeli jognak főbb
idegen t ö r v é n y e k behozása ellen biztositotta „(1. §.) intézményei részletesebben emeltessenek ki:
N e c S t a t u s et Ordines R e g n i eadem, Sacra R e g i a mind a mellett örömmel győződtek meg a
M a j e s t a s secus regi aut dirigi v u l t ; quam observatis birálók, hogy ezen pályamunkák szerzőinek
propriis ipsius R e g n i H u n g á r i á é hactenus factis, vei
mindegyike a kérdés fontosságát kellően
in f u t u r u m diaetaliter constituendis legibus."
**) „ O m n i a fere j u r a R e g n i hujus originaliter ex fölfogta, és annak megfejtésében a kutforráPontificii (cánoni) Caesareique (római) j u r i s fonti- sok és jelesebb irodalmi müvek használása
bus progressum h a b e n t e t c . " l i k . I I . r. 6. cz.. — mellett dicséretreméltó buzgalommal fáraLásd azonkivül Bar tal: Commentar. ad H i s t ó r i á m
dó; t ; és noha törekvésöknek eredménye
S t a t . J u r i s q u e Publ. I I . k ö t . 1 6 9 - 1 7 0 . és I I I . k ö t .
11 —19. 11., és Paulernek ,,A nagyszombati törvény- egyenlőtlen, de a leggyöngébbnek jelenkező
k a r r o m a n i s t a irói" czimü értekezését, a M. A k a d é - dolgozat is belbecscsel bir, és szerzőjének a
mia 1855 ik évi értesítőjében 485—490. 11.
római j o g terén g y ű j t ö t t ismereteiről elvi***) Csak a hires Leibnitz nyilatkozatára a k a r u n k tázhatlan tanúságot tesz.
itt h i v a t k o z n i : „Dixi saepius,post scripta geometra„ H a már ezen pályamunkák egymással
rum nihil exstare, q u o d vi ac subtilitate cum roman o r u m I c t o r u m scriptis comparari possit, t a n t u m Összehasonlittatnak: az I. sz. alatti (t. i. az,
nervi inest, tantum p r o f u n d i t a t i s . Nec uspiam iuris na- itt szóban forgó) mind az elmélkedés mélysége
turalis praeclareexcixltiuberioravestigiadeprehendas.
kellő
fölhasználása
N e c q u i d q u a m vidi, sive r a t i o n u m acumen, sive dicendi mind a kutforrásoknak
de alakja tekintetében
nervos spectes, quod magis accedat ad mathematico- és helyes alkalmazása,
r u m l a u d e m . " Minden m u n k á i n a k I V . köt. 3, r. 267.1. is nem csak a többit fölülmúlja,
hanem oly

belbecscsel biró miinek tűnik föl, mely magában véve is pályadíjra érdemesnek méltán
tartandó, — miért is azt az aluirt birálók a
Pasquich-alapból kitűzött dijjali megjutalmaztatásra ajánlják." *)
Tudván tehát az egyetem bírálatát, magát a munkát akarjuk néhány szóval ismertetni.
A kitűzött pályakérdésnek megfelelőleg
szerző anyagát három könyvre osztotta fel.
Az első könyvben (1-80. lap.) kifejtetik a
praetorok állása a törvénykezés terén, még
pedig az első szakaszban a praetori hivatal
történetének rövid vázlata, különösen a
praetoroknak egymásután bekövetkezett különböző rendeltetése s kiemeltetnek azoknak tiszteletbeli jogosítványaik ; a második
szakaszban olvassuk a törvényszékek szervezetét a római államban, még pedig ugy a
polgári, mint a büntető törvényszékekét; a
harmadik szakaszban a római perrendtartás
(polgári és büntető eljárás) tárgyaltatik a
különböző fejlődési stádiumai szerint. A második könyvben, mely két szakaszra oszlik,
*) Lásd : Beszéd, melyet a valódi t u d o m á n y fókellékeiröl a m . k . t . egyetem újjáalakítása L X X X V .
évfordulati ü n n e p é n 1865-iki sz. Ivánhó 25-én mon
dott dr. S c h o p p e r György e. i. Reetor. H o z z á j á r u l
nak 1865-ki egyetemi pályázatokról szóló t u d ó s i t á sok. Buda, 1865. — Azonkívül dicséretreméltóknak
találtattak Bat.tlay Imre és Szabó József dolgozatai.
Az utóbb n e v e z e t t é n y o m t a t á s b a n is megjelent.

szerző arról értekezik, hogy mikép használták fel a praetorok az ő hivatalbeli állásukat
a polgári j o g fejlesztésére (81—119. 1.), különösen a praetori edictumról, s a praetorok
által edictumaik utján behozott uj törvénykezési nemekről (interdicta, stipulationes,
missiones in possessionem, restitutio in integrum). A harmadik könyvben végre, mely
a praetorok műk 'ülésének a régi jogrendszer
megváltoztatására gyakorolt hatását fejtegeti (121 —183. 1.) és ismét három szakaszra
oszlik, az összes római alaki és anyagi magánjog dióhéjba szorítva rendszeres kivonatban foglaltatik, természetesen mindig kiváló
tekintettel a praetoroknak ahoz való viszonyára. Befejezésül gazdag név és tárgymutató és pontos kutfőlajstrom ezen, nagyságos
Pauler Tivadarnak ajánlott, könyvecske
használhatóságát nem csekély mértékben
emeli. U g y a n e z t kell mondanunk a szöveg
közé lenyomatott a Corpus Iuris s egyéb
jogforrásokból kölcsönzött számos idézetekről.
*
Teljes megnyugtatással ajánlhatjuk tehát
ezen müvet a jogtörténet minden kedvelőjének, különösen pedig, rövid szabatos előadási modoránál fogva, a jogtudományi pályára készülő honi ifjainknak, kiknek az
bármely e tárgyú tankönyv mellett m é g
gyakorlati haszonnal is biró kedves segédszerül szolgáland.

Különfélék.
— (A len- és kendertermesztés
Ausztriában) leginkább Cseh- és Morvaországban, valamint Sléziában fordul elő. Ezek
után következnek még Felső-Ausztria és
Galiczia. Összesen mintegy 247,800 bécsi
hold len- és 263,700 hold kendertermesztésre használtatik. H a egy-egy hold után 4
mázsa törött lent vagy 6 mázsa áztatott kendert számitunk, ugy az összes termelés
990,000 mázsa lent és 1,580,000 mázsa kendert, vagyis 2,570,000 mázsa fonásra alkalmas anyagot szolgáltat. A len 24,750,000
ft. és a kender 28,440,000 ftnyi értéket
képvisel. Azonkívül 2 millió mázsa len- és
kendermag termesztetik, miből egy-egy mázsa 4 ft. ér. 1862 ben az orsók száma 200,000
volt, jelenleg 320,000-re becsülhető. E g é s z -

ben véve a lenszövés ugy mint a pamutszövés a durvább 1 — 40. számú fajták előállítására szorítkozik, ritkán szövetik 60. számú
vagy még finomabb fajta (igy Chotzenban
Prága mellett). A finomabb fonal Angliából
hozatik be. A len- és kender-kivitel 1864ben 2,057,134 ftra, a bevitel 8,381,440 fontra,
a fonal-kivitel 5,766,590 fr.. a bevitel 3 millió 650,000 f t r a rúgott. Len- és kenderárukból kivitetett 11,811,603 ft., behozatott pedig
207,960 ftnyi készlet; az összes kivitel
19,635,327 ft,, az összes bevitel 12,239,400
ftot tett. Ennélfogva az 1851 — 60. évekhez
képest, a kereskedelem 1 6 % milló fttal növekedett. Egyúttal az is tűnik ki e számokból,
hogy a bevétel nagyobb lett, következőleg a
lentermesztés a szövés mögött maradt. Pedig,

ha valamely ország e két iparnövényre alkalmas talajjal bir, ugy bizonyára M a g y a r ország az, melynek igen is érdekében történnék a len és kender nagybani termesztése,
miután a bácskai kender jelessége átalán el
van ismerve.
= (A Dana torkolatánál)
a hajómozgalom mult évben következő volt: kievezett
2676 hajó összesen 442,229 tonna t é r f o g a t tal, köztük 44 ausztriai, 40 franczia és 34
orosz gőzös. A beszedett vámok 941,245
francra r ú g t a k , hajótörés 8 számíttatott.
Kivitetett 1.376,607 quarter (1 quarter anyr.yi mint x/h tonna) b ú z a , 118,186 rozs,
901,969 tengeri, 365,313 árpa, 13,100 zab,
14,771 bab, 26,043 köles, 10,903 repczemag,
7351 lenmag, 4.213,428 okka (1 okka = 2
font) liszt, 1162 mázsa korpa, 314 m. fagygyú, 4140 m. zsír, 320 m. méz, 6 m. dió,
920 m. bőrök, 5600 m. csontok, 40,246 m.

kőolaj, 3155 m. sajt, 400 m. bor, 4116 gallon
(1 gallon = 3.21 bécsi pinttel) borszesz,
390,784 db. deszka, 333,310 db. donga, 24
t u t a j épületfával. A műszaki munkák költségei a D u n a torkolatánál 32,384 aranyat
tettek.
= (A távirdászat Olaszhonban) 1862-ben
401 állomással, 16l6. c geographiaimérföldnyi hosszúsággal és 3229., mérföldnyi villanyvezető sodronynyal rendelkezett. Szállittatott pedig a belforgalom körében 1 millió
381,817 magánsürgöny, 913,685 kormányés 174,443szolgálati sürgöny; a nemzetközi
forgalom közvetítésére 273,216 magán-,
10,927 kormány- és 12,066 szolgálati mindössze tehát 2,766,154 sürgöny.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

§SF Előfizetési felhívás

heti szaklap második évfolyamára
kapcsolatban

a magyar kir. curiai ítéletekkel.
Szaktudósok közreműködésével
kiadja

Heckenast

szerkeszti

Gusztáv.

Ökröss

Előfizetési

Bálint.

feltételek:

1. A ,«Jügm)!®iiianya R o z l o i i y " a cu-j
o. b l o l i z e t e s i a r : helyben házhoz hordva,
riai ítéletekkel együtt hetenkint egyszer, vagy vidékre postadijmentesen: félévre 6
minden vasárnap másfél legnagyobb ne- ft., negyedévre 3 ft. o. é.
g y e d r é t íven fog megjelenni.
4. A t. gyűjtőket! minden tíz előfizető
2. A l a p k é t r é s z b ő l á l l ; egyik a után e g y tiszteletpéldány illeti.
t u d o m á n y o s értekezéseket és értesitőt, má8 B T Az előfizeiési pénz és reclamatiókat
sik a curiai Ítéleteket tartalmazza, akképen, az alulirt kiadó hivatalhoz, a kéziratokat
hogy év végével mindegyik rész külön be- pedig b é r m e n t v e a szerkesztőhöz kérjük
k ö t e t h e t ő legyen.
intéztetni.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pe»ten, 1866.
(Egyetem-ütesa 4-ik szám alatt.)

Pest, deczember 31.

1S66. évi folyam.

Jogtudományi Közlöny.
Megjelenik hetenkint egyszer, minden hétfőn délután. — Előfizetési dij egész évre 8 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft. —
Előfizethetni helyben a lapkiadói, s vidéken a cs. kir. postahivataloknál. — Szerkesztői iroda Pest, kecskeméti-uteza, 13.
sz. a. I. emelet. •— Kiadó-hivatal Pest, egyetem-utcza 4. sz. a. — A kéziratok, bérmentve, a szerkesztőhöz, az előfizetések és reclamatiók a kiadó-hivatalhoz intézendők.

T a r t a l o m : Codificatio. (Vége.) Ökröss Bálinttól. — Fogházjavitás. X I I I . A föltételes elbocsátás és
a megkegyelmezési j o g bölcs gyakorlása. — A magyarországi közalapítványok. (Statistikai közlemény.)
(Vége.) — Tárgyalási terem. 30. Mutatvány a ,,Curiai itéletek"ből. — Jogirodalom: 16. Staatsrecht, Völkerrecht und Politik von Róbert v. Mohi. — Különfélék.

Codificatio.
(Vége az átalános résznek.)
(Ökröss Bálinttól.)

- Törvényhozás.
y.

H á t r a v a n még, szólnunk a törvényhozás módjairól, vagyis azon alakszabályokról, melyek szerint a nemzet
összakarata a törvényhozásban nyilatkozik.
A módozatok közt elsö sorban azon
fogalom tesz különbséget,melynél fogva
valamely nép a jogot és törvényeket
önerejéből, saját érzületében vagy azon
kivül keresi.
Utóbbi esetben a nép sajátképeni
akarattal nem birván, a törvényhozás
munkáit oly hatalomnak fogadja kezéből, melynek magát önkint vagy kényszerítve alávetette.
Ily hatalom isteni vagy emberi, ismét azon fogalmak szerint, melyek az
akaratnélküli tömeget felsőbb rendelkezés alá helyezik.
Előbbire legyen példa az Izrael
népe az ó- és Mahomed követői a jelen
korból Az utóbbival mindenütt találkozunk, hol zsarnok uralg, vagy átalában semmi alkotmány nem létezik. Az
isteni parancs ott, és az uralkodói ön-

ké ny itt, a nemzetnek törvényhozásban
nyilatkozó akaratát egyiránt kizárja*).
Máskép alakul a törvényhozás azon
népeknél, melyek a jog érvényesítésében önakarattal és szabályozásában kizáró hatalommal^ vagy legalább befolyással birnak. Es itt ismét különféle
módozatokat látunk, — a szerint, a
mint a nemzet minden szavazatképes
tagja személyesen vesz részt a tanácskozásban, vagy egyesekre bizza a törvények előkészítését, avagy végre mind
az előkészítést, mind az elfogadást és
kivitelt választott képviselői által gyakorolja.
Az elsö alakzat csak kis államokban,
s a népesebbeknél csak kasztok szerinti
felosztás mellett alkalmazható, mely
a törvényhozási jogokban egyes kiváló
osztály tagjait részesiti. Az ős Görög,
hon szabad polgárainak, — nagy tömegben bár, de egy város falai közthazánkban a kiváltságos nemességnek;
— elszórva bár, de kevés számmal az
ország megyéiben: lehetséges volt a
törvényhozásban személyesen résztvenniök.
9

) Lásd a Jogtudom. Közi. 10. s 32. sz.
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A második módozatnak mind az <5, évi országgyűlés a felelős minisztémind az ujabb korban fordulnak elő riumot a po g. törvénykönyv kidolgoesetei. Athenaenek előbb Drako, majd zásával, valamint a jelen országgyűlés
Solon, Spartának Lykurgus, Rómának a különböző albizottmányokat a törelőbb Numa, majd egy tíz tagból álló vényhozási előmunkálatokkal, azon hoztanács adott törvényeket. A code Na- záadás mellett, hogy mindezek az orpoleon, a porosz Landrecht s az osztrák szággyülésnek lesznek tárgyalás és
polg. tkönyv egyes testületek müve, a elhatározás végett bemutatandók*).
zürichi codex nagyrészben BluntschliA törvényhozás alakzatához tarnak köszöni léteiét. Mindezekről lapunk tozik azon kérdésnek is eldöntése: vájmár tüzetesen emlékezett*).
jon a törvények külön, egyes viszonyok
Harmadik alakzat a képviseleti rend- szerint a jelenkező szükséghez képest,
szer, vagyis a parlamenti törvényho- vagy mindjárt rendszeres alakban kézás, — s ez a jelenkorban már minden szíttessenek; máskép: elegendő-e, ha az
müveit és alkotmányos államnak elfo- állam, habár különbözö időkben és az
gadott intézménye.
időkhöz mért módosításokkal, minden
Melyik legezélszerübb a három ről gondoskodott, mit a polgárok érdeközt: e kérdésre a gyakorlati élet kei a törvényhozástól követelhetnek;
nyújt kimerítő feleletet. Az első módo- vagy szükséges egyszersmind, hogy
zat kivihetetlen s igy gyakorlatilag mindezen törvények, avagy csak az
nem alkalmazható. A második nem aka- egy osztályba tartozók, rendszeres és
rata a nemzetnek. A harmadik lehet- egységes egészet képezzenek; szóval:
lenné teszi, vagy legalább megnehezíti, részszerü törvényhozás-e inkább, vagy
az egységes és rendszeres munkálatot, codificatio?
mely a törvényhozásnak egyik mellőz
E kérdés tisztán az alakiság köréből
hetlen alapfeltétele.
várván feleletet, azon átalános kellékAz egyedül helyest és czélszerüt e kel, hogy a törvények időre és osztálykét utóbbi módozat egyesületében ta- zatra! különbség nélkül teljes összhangláljuk fel, ha t. i. az előmunkálatok, a ban álljanak, — nem foglalkozik. A
tervezet és kidolgozás minél kevesebb törvényeknek egymás között minden
egyént foglalkoztat, a birálat és szente alakzatban megfelelőknek kell lenniök.
sités pedig az egész testületet illeti**). Igy, hogy hazai törve yhozásunkból
Ily szempontból bizta meg az 1848 vegyünk példát, — a jogegyenlőségnek
megállapítása s a nemnemeseknek az
*) L . f. a 9., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23. alkotmány sánczaiba lett befogadása
számokban.
**) Mily befolyás illette a római n é p e t a t ö r v é n y - után*""*) az országbírói tanácskozmány
hozásra : Liviusnak a k ö v e t k e z ő helyéből is k i t ű n i k , eme kelléket tartá szem előtt, midőn a
hol a t i z t a g u tanács e l j á r á s á t i r j a le: „ I n g e n t i hominum e x p e c t a t i o n e propositis decem tabulis, populuui nemesek vagy nemnemesek által elköad concionem advocaverunt, e t q u o d f a u í t u m felixque vetett büntetfek iránti
eljárás és a
Reipublicae, ipsis, liberisque eorum esset, ire et
büntetés
meghatározása
tekintetében
legere leges propositas j u s s e r e . Se, quantum decem
hominum ingeniis provideri p o t u e r i t , omnibus sum- az addig létezett különbséget megszünmis infimisqe j u r a a e q u a s s e ; plus pollere m u l t o r u m tette'"1**).

ingenia consiliaque, V e r s a r e n t in animis secum
u n a m q u a m q u e r e m ; a g i t a r e n t deinde s e r m o n i b u s :
*) 1848: 15 tcz. s J o g t . K. 24. sz.
atque in médium, quid in q u a q u e re plus minusve esset,
**) 1848: V., IX., X V I . stb. tezikkek.
p r o f e r r e n t . Eas lege* habiturum populum
JRomanum,
***) ,,A nemesek és nemnemesek által e l k ö v e t e t t
quam consensus omnium non iusisse latas magis quam b ű n t e t t e k b ü n t e t é s m ó d j á n a k , nemének és m é r t é k é tulisse vicleri posset."" ( L i b e r I I I , , 34.)
I nek meghatározása tekintetében a nemes és nemne-

Azorjban a forma, mint mindenütt,
itt sincs minden befolyás nélkül a lényegre. Innen a heves viták a codificatio
hivei és ellenei között.
Vannak, kik a törvények hatását, a
személyek érdekeit, a társadalmi rend
biztonságát, szóval mindazt, mi az államban.jó és üdvös: a codificatiotólfeltételezik. Mások ez érdemet elvonni nem
tartják elégnek, hanem nyilvánságos veszélyt látnak a codexek nyomain. És mig
ezek szűkkeblű elfogultságot és szobai
tudákosságot vetnek szemére az előbbieknek: a codificatio hivei tudatlansággal vádolják az ellenvéleményt'"*).
Különösen figyelmet érdemel a vád,
mely szerint a codificatio merész ujitást,
szokatlan elveket s a nemzeti jogérzületnek idegen intézményeket erőszakol
a népre s ezt szokásaiból, eredetiségéből egyszerre kivetkőzteti. Mig az ellenkező vélemény a codificatio hiányát
a merev stabilismussal azonosítja, mely
minden korszerű haladást gátolván,
nem engedi, hogy a nemzet az előbbre
haladt kornak és fejlettebb tudománynak színvonalára emelkedjék.
A mi véleményünket e tárgyban
illeti, eme vádakat mindkét részről egyiránt túlzottaknak tartjuk.
Mert a formákra helyezni a súlyt
annyit tenne, mint a lényeget tagadni
meg, és — mert a lényeg, ha mindkét
alakban jelen van, sem a codificatiót a
nemzeti jogérzülettel ellentétbe jőni
nem engedi, sem a kor és tudomány
követeléseit figyelem nélkül a részszerü
törvényhozás mellett sem hagyandja.
mes között többé különbség nem lehet, — a nemnemes
a nemeshez emeltetvén." 1, — E s : ,,a nemesek vagy
nemnemesek által elkövetett büntettek iránti eljárás
tekintetében a régi magyar törvények szerint fennállott különbség jövőre hasonlóul megszüntetik, —
még pedig nem a nemes j o g a csonkitásával, de a
nemnemesnek a nemeshez emelésével " (Orszb. szab.
I I I 2., 3. §§.)
*) M o h i : Staatsrecht,Völkerrecht und Politik.
Tübingen, 1862. I I . B. 456. 1.

A kérdés tehát pusztán csak alaki,
s mint ilyen, az idő kérdése egyszersmind.
Ot*-, hol a nemzet a jogfejlésnek
még csak kezdetén áll: a codificatió
életbeléptetését mi is veszélyes kisérletnek tartanók. De ha egyszer valamely
nép megállapodott elvekhez j u t o t t ; ha
viszonyai és jogkészletei annyira fejlettek, hogya codificatiónak csak a készletek feldolgozása, rendezése és idomítása
j u t feladatul; különösen ha események
jőnek közbe, melyek az addig létezett
jogrendet felforgatják s ujabb, átalános
reformokat állitnak előtérbe: maradandó és üdvös műveletei a törvényhozásnak csakis codificatió utján létesithetők.
Mondjuk-e, hogy hazánk az átmenetnek jelenleg ily korszakát éli?
A ki ismeri e nemzet jogintézményeit az előbbi időkből, — s a kemény
rázkódást, mely amazoknak más irányt,
más alakot a d o t t ; ki tudja, mennyire
érett e nép, s jogérzetében és a gyakorlatban mily készletekkel bir; ki tudja,
hogy azon idő óta, mely a mult és jelen
kö zé vá'laszfalkint sorakozott, az élet s
törvényhozás által szentesitett elvek
nyomán szerkesztendő törvénykönyvek
mily hő kívánalmai a nemzetnek: megjöttnek látja velünk együtt az időt,
melyben a codificatió i t t . s e m halasztható tovább, s mely a codificatióval
egy jobb jövőnek veti meg alapját.
És ezzel az átalános részt befejeztük.
Elveket és átalános szabályokat
akartunk előrebocsátani, melyek a törvényhozás minden nemeire egyiránt
kiható erővel birnak.
A különös rész jövő évfolyamunkban az egyes codexeket v. endi tárgyalás alá, s az átalános elvek nyomain a
törvényhozás rendszereit fogja tartalom
és alak szerint körvonalozni.

Fogházjavitás.
Az ilyen föltételesen elbocsátott
XIII. 4 föltételes elbocsátás- 1 ) és a megrab
azért még folytonos összeköttetéskegyelmezési jog bölcs gyakorlásáról.
ben marad a börtön- vagyátmeneti inA föltételes elbocsátás intézménye tézettel, különösen a lelkészszel és taabban áll, hogy azon hosszabb ideig nítóval, kik neki midenkor jó tanácsot
tartó szabadságbüntetésre itélt rab, ki adnak, a körülményekhez képest illő
büntetési idejének nagyobb részét a bör- alkalmazást is szereznek, egyúttal petön-vagy az átmeneti intézetben már ki- dig rendőri felügyelet alá helyeztetik,
állotta, azon esetben, ha magaviselete a nélkül azonban, hogy ez reá nézve
által alapos reményt nyújt arra, misze- káros befolyású volna (p. akadályul
rint javulása tartós leend, büntetési szolgálna munka szerzésében) s mihelyt
ideje hátralevő részének teljes lefolyása magát roszul viseli, vagy csak gyanús
előtt még az intézetből ideiglenesen társaságba keveredik, tüstént vissza(rendszerint engedélyi bizonyitvány- hozatik a börtönintézetbe, hol azután a
nyal, mely Angliában ticket ofleave név szabadságban töltött idejének betudása
alatt ismeretes) elbocsáttatik, részint nélkül a föltételesen elengedett büntehogy magának becsületes keresetmódot tési időt egészen tartozik kiállani.
szerezzen, részint pedig, hogy folytatóEzen intézmény ellen azt hozták fel
lagos jó magaviselete által tényleg is ugyan, hogy az a szoros igazság elvébebizonyitsa, miszerint az ő megj avu- vel ellenkezik, mivel a törvényesen
lása iránt nem csalatkoztak.
kimondott Ítéletet megváltoztatja és
enyhiti; de evvel szemben azon a bün') Mittermaier Gefíingnissverbesserung 142 —
147 11. — U g y a n a z : Gefangnissfrage 1 4 6 ^ 1 5 1 11. — hönczök re való benyomásra lehet hiAlinge: Besserung 86 —92 11. — Ezen intézmény vatkozni, melyet a hosszú büntetési időlegelőször Francziaországban hozatott be (1842- nek egyedül őszinte megjavulás általi
b e n ) , m é g pedig a fiatal bünhönczök számára felállít o t t j a v i t ó fogházakban, s miután jó hátásunak bizo- megrövidittetésének reménye előidéz, s
nyult, egyéb rabokra is terjesztetett ki. Angliában mely tehát mint a magas czél elérésére
lS44-ben j ö t t alkalmazásba, de csak a Vandiemen
szigetére deportált raboknál, olyformán, hogy bün- vezető jó és helyes eszköz a politikus
a
tetési idejök fele részének kiállása után engedélyi által, kinek főfeladata mindenben
bizonyitványnyal elbocsáttattak ; az anyaország- czélszerüséget kutatni, minden esetre
ugy szinte Irhon- és Skóthonban csak 1853-ban.
Később Belgiom- és Portugalliában is j ö t t alkalma- figyelembe veendő. S ha az igazság
zásba; Dániában minden megkegyelmezés csak föl- elve a föltételes elbocsátás intézménye
tételes ; Poroszországban annak behozatala iránt
csakugyan megsértetnék, van
már 1854—1855-ben tanácskoztak ; l e g ú j a b b a n pe- által
dig Szászországban l é p t e t t e t e t t életbe. — Midőn két mód, melyek által e nehézséget
az 1857-ki frankfurti congressuson ezen kérdés sző- meg lehet szüntetni:
nyegre k e r ü l t , a vélemények szétágaztak s végre
azon üres határozat hozatott, miszerint „ a congresVagy ugy, hogy a törvényben megsus azon nézetben van, hogy az előleges szabadonhatároz!
atik, mikor lehessen valamely
bocsátás rendszere bővebb megvizsgálást érdemel,"'
rabot
föltételcsen
elbocsátani, s akkor
mely határozatot még a következő szabályokkal
m e g t o l d o t t a k : „ezen szabadonbocsátás csak oly ra- a birói ítéletben tulajdonkép két itélet
bokra alkalmazható, kik büntetési idejök legalább
felerészét kiszenvedték, megjavulásuk őszinte jeleit foglaltütik, t. i. az, hogy az elitéltnek
adták, s j ó magaviseletüknek még egyéb biztósité- bizonyos időt a börtönben
minden
kait n y ú j t j á k ; nem alkalmazható ezen szabadonboesetre
ki
kell
tölteni,
és
az,
hogy
ezen
csátás a k é t évnél rövidebb börtönre Ítéltek- és a
idö lefolytával csak megjavulás és jó
viszszaesőknél."

magaviselet esetében bocsáttatik el föltételesen , különben az itéletileg megszabott büntetést, a szabadságban töltött idő be nem tudatván, egészen kell
a rabnak kiszenvednie;
Vagy ugy, bogy a föltételes elbocsátás — természetesen a büntetési idő
nagyobb részének kiállása után és csak
megjavulás esetében — pusztán próbáulszolgál arra, bogy a rabok azután
az uralkodónak (vagy az államfelséget
képviselő személynek) megkegyelmezés, azaz a hátralévő büntetés teljes
elengedése végett ajánltatnak. 1 ) Igy az
állam nem csak hosszú és czéltalan bebörtönzések terhe alól felmentetik, hanem a polgárokat is a megkegyelmezési jognak vigyázatlan, az összesség
jogbátorságával netalán összeütköző
gyakorlása ellen biztositja.
Az eddig szerzett tapasztalatok szerint 2 ) a föltételes elbocsátás intézménye átalában jónak tapasztaltatván, az
1857-ik évi frankfurti congressus által
is pártoltatott, s mivel ez uton is nagy
lépés tétetett a szabadságbüntetések
egyik főczéljának elérésére, követésre
méltó példának joggal tartandó.
') Szépen mondja Alinge: „Unzweifelhaft ist
dies von unberechenbarem Werthe für den Gefangenen. E r weiss, wenn alle Rechtsmitte! erscböpft
sind, wenn nirgends mehr Hülfe und Rettung von
der jahrelangen Haft zu finden zu sein sebeint, so
bleibt dir doeh noch ein Mittel — die wahre aufrichtige Besserung. Die bahnt dir niclitblos d e n W e g
zum Herzen Gottes, und verschafft dir seine Gnade
und Vergebung, die öffnet dir auch das Thor der
Freiheit durch die Gnade des Königs. Sie ist's, die
den Bekümmerten vor Verzweiflung sehützt und
den Glauben an die eigene Wiedergeburt nieht verloren gehen lasst." Besserung 91 s köv. 11.
») Angliában p. Itf58-tól 1857-ig 7335 rab bocsáttatott el föltételesen, ezek közül csekélyebb
kihágások vagy roszviselet miatt az engedélybizonyitvány visszavétetett 616-tól, nagyobb büntettek
miatt 703-tól, s igy a föltételesen elbocsátottaknak
csak 180/o-ja fosztatott meg szabadságától; 33%
visszaeső volt; (a feltételesen elbocsátottak által súlyos büntettek is követtettek el, u. m. 2 gyilkosság,
80 betörés).

XIV. Az elbocsátott rabokróli gondoskodásról. <)
A legtöbb rab elitéltetése által állását, keresetét, csekély vagyonát, egy
szóval mindenét vesztette el, kiszabadulása után pedig, a társaság előítéletei folytán, melyekkel az a fegyenczek
iránt viseltetik, még azon lehetőségtől
is megfosztatik, hogy életét becsületes
módon fenntartsa. A kiszabaduló rab
tehát épen azon pillanatban, midőn
leginkább szorulna polgártársainak támogatására, mindenütt ezeknek bizalmatlanságával találkozik: ez pedig
tetterejét megzsibbasztja, jó szándékait
megsemmisíti, öt csakhamar ismét tévútra vezeti, s mivel benne boszú t á m a d
az öt kerülő polgári társaság ellen,
mintegy önkénytelenül a büntettek pályájára ragadtatik 2 )
Ily körülmények között a javítóintézet egész működése kérdésessé válik,
az állam pedig nemcsak nem kevesbíti
a polgárok jogbátorságát veszélyeztető
gonosztevők számát, hanem szaporitja,
mert az ujakhoz még a régiek is kerülnek, mint visszaesők. Ezen fenyegető
bajnak csak ugy lehet elejét venni, ha
az elbocsátott rabokról kellően gondoskodtatik. Ennek szükségességét már
az 1847-ki frankfurti congressus is beismerte ís).
Miben áll tehát a rabokróli gondoskodás?
J

) Mittermaier: Gefángnissfrage 154—166. 1.—
Ugyanaz: Gefángnissverbesserung 158—197. 1. —
Röder: Besserungsstrafe 134—137. 1. — Alinge;
Besserung 108 - 1 1 4 . 1. — Balla: Vélemény 70—74. 1.
— Karvasy: Igazságügyi politika 135. 1.
J
) Mittermaier tanúsága szerint, ki 1833—1849-ig
Ileidelbergben az elbocsátott rabok számára alakult
javitóegylet elnöke volt, az ilyen emberek csak nagy
aggodalommal keresnek maguknak valamely mesternél foglalkozást, mert félnek a durva elutasittatásoktól, mi őket rendkivüli izgatottságba hozza, s ennek
folytán az ilyen elbocsátottaknak igen bajo3 alkalmas helyet szerezni.
3
) Lásd a Jogtud. K. 33. számát 517. lapon.

Mindjárt a javitófogházak keletke- kokból szoktak alakíttatni, és épen ez
zésekor azon intézkedés hozatott be, ioknál fogva nem miiködnek a kellő sihogy a rabnak kiszabadulása pillana- kerrel, mivel a hivatalnokok ezen ügy
tában az általa fogsága alatt munkájá- iránt vagy igen közönyösen viseltetnek,
val keresett s számára megtakarított vagy túlbuzgóságuk folytán működésűk
csekély pénzösszeget kézbe adták s ek- könnyen bureaukratiává fajul, s igy sem
kép ú t r a bocsátották 1 ). Ez - azonban a polgároknak, sem pedig a szabadon
csak félrendszabály volt, mert a tapasz- bocsátott raboknak amaz egyesületektalás tanúsága szerint a bajon ezáltal hez nincsen bizalmuk. A polgárok t. i.
segitve nem vala. Ennek folytán ma nincsenek érdekelve oly dolgokban,
már átalánossá vált azon meggyőződés, melyekben az állam irányukban gyámmiszerint az elbocsátott rabokróli gon- kodó állást foglal, a szabadon bocsádoskodásnak még eg) ebekre is kell ki- tottak pedig csak rendőri felügyelő-interjednie.
tézetetlátnak oly egyesületben, melynek
Kérdés alá még csak az jöhet, ki élén egy hivatalnok áll.
vállalja tehát magára a szabadon boMagánosok által alakított ily egyecsátott rabokróli gondoskodást? Né- sületeknél fő figyelmet kell fordítani
melyek e kötelességet az államra akar- ezeknek helyes szervezésére *), műköják róni, mások ellenben e czélra a dési körük szabatos kijelölésére 2 ), vapolgároknak szabad akaratukból kiin- lamint arra is, hogy az országban
dult egyesülését indítványozzák. Mind- létező valamennyi egylet egymással
két irányban történtek már kisérletek, kölcsönös összeköttetésben álljon 3).
de a tapasztalás azt bizonyitja, hogy Mindennél természetesen az egyletek.
az utóbbi indítvány érdemel elsőbbsé- rendelkezésére álló erők s az ezek iránt
get. m e r t a kormány rendelete folytán nyilvánuló közvélemény döntő befolétrejött egyesületek csak hivatalno- lyással birnak.
Minden egyesületnek, mielőtt kitűJ
) E z t már fennebb a j a v i t á s i eszközöknél emlí- zött feladatának megoldásához fogna,
t e t t ü k . — B ü n t e t ő j a v a s l a t u n k (a I I I . R 70. §. folytán) a k ö v e t k e z ő k e t rendeli (23. §.): „ M i e l ő t t a rab azon akadályokat el kell hárítania, meb ü n t e t é s e kiszenvedésével vagy kegyelemnyerésnél lyek sikeres működését előreláthatólag
fogva szabadon bocsáttatnék, "mindazok, mik fogházba kerülésekor, vagy letartóztatása ideje alatt
tőle e l v é t e t v e , az ideig közgondviselés alatt t a r t a t t a k ^ u g y netalán m u n k á j á n a k őt illető bére is
Írásbeli hiteles j e g y z é k mellett kezébe adassanak
(25. §.) H a elzáratásakor semmi pénze nem volt, és
szabadonbocsátásakor kezébe adható keresménypénze nincs, élelmére a fogház pénztárából, a k ö r ü l ményekhez s lakása kisebb vagy nagyobb távolságához a l k a l m a z h a t ó l a g egy egy n a p r a két ezüst g a r a s t
számitva, legfelebb 8 napi t a r t á s p é n z adassék (26. §.).
H a e l z á r a t á s a k o r ruházatlan volt, s szabadonbocsát á s a k o r sincsenek s a j á t ruhái, elkerülhetlenül szükséges r u h a d a r a b o k k a l közköltségen ellátva bocsáttassák ki a fogházból." — Balla a kiszabadulandók
segélyére kölcsönbank felállítását ' i n d í t v á n y o z t a ;
n é z e t ü n k szerint azonban a kiszabadulandóknak
n a g y o b b s z ü k s é g ö k v a n személyes támogatásra, mint
puszta pénzsegélyre, mely ilyformán nem is a d a t n é k
nekik i n g y e n ; ha igazi és tartós j a v u l á s t a k a r u n k
előidézni, áldozatokat kell h o z n u n k s a veszteségek-•
től nem szabad visszariadnunk. Lásd Vélemény stb..
182.1.

') N e m csak oly t a g o k r a kell szert tenni, kik
csupán pénzbeli a j á n l a t o k a t tesznek, hanem olyan o k r a is, kik valamely védfelügyelői (putronusi) minőség elvállalására kötele/.ik le m a g u k a t , mert a
czél elérésére ezeknek kiváló szerep j u t .
i
) Minél t á g a s b hatáskört t ü z ki magának ily
egyesület, annál kevésbbé számolhat nagy sikerre,
im*rt ez által a működő erők m ó d f e l e t t szétforgácsoltainak,
3
) M e r t g y a k r a n megesik, h o g y valamely szabadon bocsátott rab ott, hol b ü n t e t t e nagy figyelmet
gerjesztvén, talán még fris emlékezetben van, nem
talál alkalmazást, mig másutt, hol a r r ó l nem t u d n a k ,
a helybeli egyesület pártfogása mellett könnyebben
szerezhet m a g á n a k valamely hasznos foglalkozást;
ugyanez okból sajnálni kell, ha a különféle egyesületek csak bizonyos vallásfelekezetü rabokról a k a r n a k
gondoskodni, m e r t igy gyakran m e g t ö r t é n i k , hogy a
katholikus e g y e s ü l e t a katholikus szabadon bocsátottnak csak katholikus mesterembernél akar foglalkozást szerezni, mi nehézséggel j á r h a t , h a épen esetleg
nincs azon a helyen oly katholikus mesterember.

megzsibbasztják; e végből részint oda <élei mük becsületes módoni keresésére,
kell törekednie, hogy a polgárok rész- !a kivándorlásra segitsen
vétet folyt onosa n ébren tartsa, áldozatok
Azonban meg kell jegyeznünk, mihozatalára buzdítsa, ugy ftdvilágositás :szerint az itt felhozottak által ezen tár(a sajtóban és társadalmi körökben 1 )), ,gyat még koránsem merítettük ki, —
mint jó példaadás s a szabadon bocsá- mi egyébiránt értekezésünk szük kötottakróli soha nem lankadó gondos- rén tul is fekszik, — s azért alig fejezkodás által a börtönből kiszabaduló hetnök be illőbben, mint Alinge szafegyenczek ellen uralkodó elöitéleteket vaival 2 ): ,,Wir geben recht gern zu,
kiirtsa 2 ). Azután pedig kötelességeiül dass mit dem, was wir bisher über die
főleg a következőket ismerje el:
Fürsorge für die Entlassenen gesagt
1) hogy a szabadon bocsátottra er- habén,' die Sache keineswegs erschöpft
kölcsi behatást gyakoroljon, neki taná- ist. Andeutungen oder vielmehr Anrecsot adjon, őt megintse, s folytonos fel- gungen wollten wir geben. Nur möchten
ügyeletet tartván felette, őt a gonosztól wir nicht das, was die Privathiilfe bietet, so planlos einzeln untergehen lasvisszatartóztassa;
2) hogy a mennyiben a fegyenczet sen, sondern die Krafte concentriren.
nyomban szabadon bocsáttatása után Alle müssen sich bei diesem Liebeskellőkép el nem helyezhetné, ideiglenes werke dieHand reichen und keinerdas,
menedékhelyet felállitson, nehogy a was er zu bieten vermag, für gering
fegyencz mindjárt kiszabadulásakor is- achten. Insbesondere müssen wir uns
mét mindenféle csáboknak legyen ki- aber noch an Zwei wenden. Einmal
an die Gemeinden, und das anderemal
téve;
3) hogy szükség esetében a fegyencz an deren Geistliche. Die Gemeinden und
hosszabb ideig is nyerhessen a mene- insonderheit deren Vorstiinde sind es,
dékhelyen (mentőházban) hasznos fog- welche sich der ihnen zugehörigen Entlassenen annehmen, für deren Arbeit
lalkozást 3 );
4) hogy azon szabadon bocsátott und Unterkommen sorgen, und die anfegyenczeket is, kik másutt találnak gebahnten Erfolge der Strafe nach allén
alkalmazást, ha rászorulnak, segélyezze; Seiten hin fördern müssen. Mit der gewissenhaften Sorgfalt müssen es vor
végre
5) oly megjavult fegyenczeket, kik allén Dingen die Geistlichen thun. Was
nek az országban kevés kilátásuk van der Anstaltsvorstand in Yerbindung
mit dem Anstaltsgeistlichen
innerhalb
©
') N a g y mesterek e tekintetben a practicus
cles Strafhauses an der Gesammtheit
angolok, kiknek különféle meetingjeiket nem ritkán
der Gefangenen thut, das sollen die
váratlan s kiszámithatlan siker koronázza.
2
) K a r v a s y : Igazságügyi politika 135.1.
Gemeindevorstande und Ortsgeistlichen
3
) Ily intézetet, melyben a szabadonbocsátott
fegyenczek hosszabb ideig is, mint szabók, vargák an den Einzelnen fortsetzen. So lange
steff. találnak alkalmazást, a mellett felügyelet alatt
állnak, mérsékelt bért kapnak s estenkint oktatást
nyernek 1856-ban Shepherd alapítottYorkshireben,
s működése átalában sikeresnek mondatik. Ugyanis
az 1856—1860-ig felvett 506 szabadonbocsátott
közül 143 nem akart alkalmazkodni, 93 elküldetett,
rosz viselet miatt, de 118 an mesterembereknél ta •
láltak foglalkozást, 11 megházasodott s a 118 közül[
csak 3 ismét visszaesett. Különösen szabadonbocsát o t t nőfegyenczek számára szükségesek ily mentő-•
intézetek.

') Ezen pont hazánkra nézve aligha birand
gyakorlati fontossággal, mert hazánkban — szerencsés fekvésénél fogva — mindig lesz hely és mód
arra, hogy a megjavult r a b élelmét becsületes módon
kereshesse. Ennek szükségessége csak ott fordulhat
elő, hol már túlnépesedés fenyegetődzik, mint p.
Bajorország-, Belgiom-, Irhonban. Mindazáltal tárgyunk kiegészítésére, mivel a börtönügyről átalában
szólunk, szintén felhozandónak véltük.
2
) Besserung 112—114. 1.

aber der Entlassene bei Ibiben noeh
empfangen wird mit Miene und Wort,
welche direct oder indirect sagen:
,,Mach, dass du wieder hinkommst,
wo d u herkommst", und die Herren
Alles gethan zu habén meinen, was sie
sehuldig sind, wenn der Unglückliehe im Gemeindehause untergebracht
ist, so lange wird der Rtickfall nichr
vermindert werden. Darum: Lasset uns
Gutes thun und nicht müde werden!"

nél fogva könnyen veszélyesekké válható egyéneknek is kell gondját viselni. Ez történik jól rendezett
szegény ápolás által, melynek eszközlésére szintén
önkényt keletkezett egyesületek legalkalmatoshak;
a köznép ilyformán az elaljasodástól megmentetik és
erős, becsületes munkásosztálylyá képeztetik. Azonban a szegényügy fejtegetése a börtönügy körén tul
fekszik. A jelen század kezdete óta sokat foglalkoztak
ezen kérdéssel is, ugy hogy a szegényügynek jelenleg már bő irodalma van. I t t csak néhány nevezetesb
munkát akarunk idézni: Kleinschrod: Der Pauperismus in England, Regensburg 1845. Ugyanaz:
Die neue Armengesetzgebung Englands und Irlands
in ihrem 20-jáhrigen Vollzuge. 1^49. Ducpétiaux :
Memoire sur le pauperismedans leFrandres,Bruxelles 1850. Congres international de Bienfaisance a
Jegyzet. E helyen szükséges megemlítenünk! Bruxelles, Session de 1857, Brüssel 1860. 2. köt.
hogy nem egyedül a szabadonbocsátottaknak, hanem Karvasy: Közrendészeti tudomány. Pest, 1866. 2.
a börtönben még nem is volt, de súlyos helyzetük- kiad. 58. s köv. 11. 64—69. 11.

A magyarországi közalapítványok,
(Statistikai közlemény.)
(Vége.)

IV. Csákovaifőtiszti
kerület.
E b b e n ugyan csak 4, de igen terjedelmes
és gazdag uradalom van, melyek névszerint
a következők:
Az uradalom neve
Csákóvá

Csákóvá

Nagy-Köveres

A hozzátartozó
részjószágok
Gilad
Berény
Unip
Ligeth
Csákóvá
Petromán
Obád
Zsebely
Liebling
i Cserna
|lkloda
Stamora
Újlak
Keresztúr
Nagy-Köveres
Török-Szákos
Dragsina
jSzirbova
IHittyás
fRakovicza
Dragojest
\Fikatár
lOhaba-Forgács
|Kepett
Bakovár
Buziás
Szilás
Niczkyfalu

Í

A megye, melyben fekszenek
Temes,

Temes,

Torontál,
Temes,

A hozzátartozó
részjószágok
Dubosz
Vukova
Vermes
Nagy-Köveres
Izgáv
Jerszeg
Zsidován
í Dund
Dund és Drancz
\ Draucz
Az uradalom neve

A megye, mely
ben fekszenek
»
»
Krassó,
»
»
»
Arad,
»

Az egyik csákovai uradalom kivételével,
mely a tanulmányi alap tulajdonát képzi, a
többi uradalmak mind a vallásalaphoz t a r toznak.
Az ezen kerületbeli összes uradalmak
37,412 346Á 100 holdnyi szántóföld, rét, legelő
s szőlőt, 22,43 9 68 / 160 holdnyi erdőséget;
mindössze tehát 59,851. 25 holdnyi területtel
birnak. A nyers jövedelem 353,768 ftra, a
tiszta ellenben csak 100,535 ftra tétetik. A
paraszttelkek száma 2497. 25 , a zsellérházaké
1234; egyéb adataink ezen kerületből nincsenek.
V. Somlyóvásárhelyi főtiszti
kerület.
Ezen kerületben 7 uradalom számittatik,
melyek névszerint a következők:
Az uradalom neve
Csajágh
Nyavalád

A hozzátartozó
részjószcágok
Csajágh
í Nyavalád
Nyá
iatalos
1 Fial

Amegye,melyben fekszenek
Veszprém,
Zala,

Aa uradalom neve

Nyavalád
Pátka-Porva

Rokolány

SomlyóVásárhely

Vánfalva

Vőrösberény

A hozzátartozó

A megye, melyben fekszenek

Barát
Zala,
í Pátka
Győr,
( Porva
Veszprém,
í Rokolány
Zala,
l Szt.-Péter ur
1 Gelsesziget
J Bakónak
\ Németfalu
j Fényesháza
I Köhida
fv Barátsziget
/ Somlyóvásárhely Veszprém.
Dobrony
Felső -Iszkáz
Csősz
Jánosi
Kis-Szőllős
Karakó
Vas,
I Kis-Jenő
»
Pápa
Veszprém,
»
Tüskevár
Balaton-Kisszelló
Zala,
Dobos
Thima
Lovas
Lehért
Újfalu
Yázson-Sz.-Mihály
Agyaglik.
Yánfalva
Sopron.
Yörösberény
Veszprém,
Kenese
Balaton-Főkaj ár
Padrag
Yámos
Jutás
Veszprémvölgye
|Máma
Akarattya
Menyeke
Szent-Benedek
Somogy,
Lakocsa

A tanulmányi alaphoz tartozó vörösberényi uradalom kivételével a többi mind a
vallásalaphoz tartozik.
Az ezen kerületbeli összes uradalmak
10,237 holnyi szántóföld, rét, legelőt s szőlőt, 12,191 holdnyi erdőséget, összesen tehát
22,428 holdnyi területtel birnak. A nyers
jövedelem 116,494 ftra, ellenben a tiszta
jövedelem csak 50,670 ftra van becsülve.
Paraszttelek 375. 207 , zsellérház 563 számíttatik. Az ezek számára valószínűleg kihasítandó legelő 1752 holdra tétetik, s az ezen
kerületbeli uradalmak valószínű összes gyarapodása a foganatosított tagosítás után 58,
a legelő elkülönzése után 1707 holddal van
kiszámítva.

VI. Mislyei főtiszti

kerület.

Ebben van 11 uradalom, melyek névszerint a következők:
A hozzátartozó
részjószágok

Az uradalom neva

Alsó-Mérk
Boroszló
Kajatha
Kisfalud

Alsó-Mérk
Boroszló
Kajátha

Í

Mochnya
Janó
Bodrogh-Kisfalud
í Alsó-Mislye
) Szegilong
Felső-Mislye
1 Bologd
' Osva
í Mocsár
j Benk

{
Mislyc

Mocsár

Sajó-Lád

Sáros,
»
»
»
»
Zemplén,
Abauj,
»
Ungh,
Szabolcs.

I Sajólád, J e n k e , Dejte, Borsod,
i Sajó-Petri
»
1 Szt.-Péter
»
] Hejő-Keresztné
»
( Csaba
»
| Simánd-Kenei
»
I Rákos
»
| Köröm
Zemplén,
Bazsi
v
Tybe

Cnria-Tybe

A megye, melyben fekszenek

Szepes,

Í

Porbaj
»
Tamásfalu
»
Arnótfalu
»
Kolcsó
»
F.-Szinyava
»
Az alsó-mérki, boroszlói, kajáthai, kisSzentes-Ddbrava
Sáros,
faludi, mislyei, curiatybei uradalmak a
Tizsite
»
tanulmányi, a mocsári, sajóládi, szentes-duTizsite
»

Szcntcs-Dubrava
Tizsite
Felső-Mérk

brovai, tizsitei, felső-mérki uradalmak pedig
a vallásalaphoz tartoznak.
Az ezen kerületbeli összes uradalmak
8388 holdnyi szántóföld, rét, legelővel stb.,
12,095 holdnyi erdőséggel, összesen t e h á t
20,483 holdnyi területtel birnak. A nyers
jövedelem 56,331 ftra, a tiszta 14,718 ftra
becsültetik. Paraszttelek van 3092/8> zsellérház 472. Az ezek számára valószinüleg kihasítandó erdő 12 2 4 2 7 0 / l 2 n n , a kihasitandó
legelő 991 138 / 1100 s a legelőilletőség kiegészitésére 562 hold van fölvéve, s a kerületbeli uradalmak összes valószinü gyarapodása
a foganatosított tagosítás után 30 1 0 528 / IS00 ,
a legelő elkülönzése után 1077 2G2 / n0 o holdra
tétetik.

Mind a hat főtiszti kerület uradalmai
ennélfogva 177,252 holdnyi szántóföld, rét,
legelő, szőlővel stb., 129,058 holdnyi erdőséggel, Összesen tehát 306,310 holdnyi területtel birnak. Az ezek után húzott nyers
jövedelem 1.209,305 forintra van becsülve,
miből 20,234 forint a regalékra esik, és a
tiszta jövedelem csak 443,843 forintra rug,
ugy hogy közel 2 / 3 -ad részét az összes jövedelemnek a kezelési költségek elnyelik 1 P a raszttelek 7814, zsellérház 8088 számíttatik;
az ezek számára valószínűleg kihasítandó
erdő 14,184, a kihasítandó legelő 31,990
holdra, legelőilletőség kiegészítésére kívántató földek 3032 holdra becsültetnek. — Az
összes uradalmak valószínű gyarapodása a
foganatosított tagosítás után 9373, a legelő
elkülönzése után 20,271 holddal van kiszámítva.

Ezentúl a házi kezelés mindinkább a
haszonbéri kezelés által fog pótoltatni s ugy
remélhető, miszerint ezen roppant jószágok,
melyek tulajdonképen hazánk közkincsét
képezik, még jövedelmezőbbekké fognak
tétetni, 8 ennek folytán azon nemes czélok,
melyekre ezen javak szentelvék, s a melyekhez hasonlókat ritkán lehet másutt is
föltalálni, minél teljesebben fognak elérettetní.
Folyó hó 18—21-én több egyházi és világi tekintélyekből álló gyülekezet tanácskozott Budapesten azon módokról, melyek
szerint közalapítványi jószágok legczélszerübben kezeltethetnének. Az e tekintetben
oly nagyon szükséges reformok tehát nemsokára nemcsak meg lesznek hozva, hanem
erélyesen keresztül is fognak vitetni,
y.

si terem.
30. Mutatvány a „curiai Ítéletekéből, a hava 29-kén 19,906. sz. a. határozatában a
mint a jövő évfolyamban közöltetni
fognak. keresetet illetéktelenség tekintetéből visszaS Z E R Z Ő D É S É R V É N Y T E L E N Í T É S E ; T E - utasította, a hétszemélyes táblán Szabó G .
határozL E K K Ö N Y V I B E K E B L E Z É S K I T Ö R L É S E ; B Í - Jánosnak felfolyamodása folytán
R Ó I I L L E T Ő S É G ; K E R E S E T V I S S Z A U T A S Í - tátott:
TÁSA I L L E T Ő S É G H I Á N Y Á B Ó L .
,,A tek. kir. itélő táblának végzése ind( I d e v o n a t k o z ó törvényhelyek: Korvin M á t y á s : okainál fogva helybenhagyatik."
I I I . decr, 26. cz. 1687: 13. 1715: 53. Id. törv. szab.
A helybenhagyott kir. itélő táblai végzés:
I. 29., 34., 35. §§.)
„Telekkönyvi bekeblezésnek eredeti érvényHétsz. tábl. 9833. p. sz. 1866. nov. 22. telensége miatti kitörlése iránt inditott jelen
A szerződés érvénytelenítése iránti perek keresetre nézve a kir. ítélő tábla nyilván
ugyan első folyamodásilag
a kir. tábla ille- illetéktelen biróság levén, ugyanaz visszatőségéhez tartoznak, de a telekk. bekeblezés utasittatik s a keresetlevél példányai felpeérvénytelensége miatti kitörlés nem azonos a resnek visszaadatni rendeltetnek."
szerződés érvénytelenítésével,
és igy a telekkönyvi — birtok — bíróságnál
kérelmezendő.
ÉK;
A kereset, mely nyilván illetéktelen ható- F O GLLAAKLÁTSAIT ÓSKZ O;L GTAELLÖEMK;K ÖÉNLYEVTIJ Á RBAED
KEBsághoz intéztetett,
hivatalból
visszautasí- L E Z É S
tandó.
(Ide vonatk. törv.: 1855. decz. 15. kelt telekk.
Oly végzésről, mely a keresetet
elutasítja, rendt. 61. s köv. §§. osztrák polg. tkönyv 481 ,
521. §§ Id. törv. szab. I. 127. s köv. §§.)
az ellenfél nem értesíttetik.
Hétsz. tábl. 14,381. p. sz. 1866. nov. 23.
Szabó G. Jánosnak B. Bognár István
A
lakási szolgalom dologbani jog, melyellen az ócsai 261. sz. telekjegyzőkönyvben
foglalt % külső és belső telekre vonatkozó től a telekkönyv Heg biztosított felek, közfosztathatnak.
adásvevési szerződés és annak alapján a te- bejött árverés által meg nem
A foglaltatok jogai sem szenvedhetnek a
lekkönyvi átíratást elrendelő végzés megsemmisítése iránti keresetére, — melyre lakási szolgalom által s igy az árverés meggátoltathatnak.
nézve a kir. itélő tábla 1865. évi karácson tartásában nem

A lakási szolgalom és életjáradék
tehát,
mint telekkönyvi, terhek, az eladott
birtokon
tovább is teherkénen bejegyezve
fenntartandúk, s a vevő a jelzálogot
ezen terhekkel
együtt veszi át.
Bogdanovits Györgynek id. Kober A n tal elleni végrehajtási ügyében, melyben
Aradmegye t. tszéke 1865. évi nov. 11-kén
4912. sz. a. kelt végzésével a végrehajtást
szenvedett lakhatási szolgalom-jogai tekintetbe vétele nélkül a vételár felosztását elrendelte, a kir. itélő tábla pedig 1866. máj
28 án 8512. sz. a. kelt végzésével azt fenntartatni határozta, id. Kober Antal és neje
Szúr Éva, ugy Bogdanovits György s Keiser
György felfolyamodásaik folytán a kir. hétszemélyes táblán
határoztatott:
,,Az elsőbb helyre sorozott foglaltatók
jogai a lakhatási szolgalom fenntartása által
csorbátnem szenvedhetvén, sem pedig a szolgalomra nézve telekkönyvileg biztosított
felek jogai a közbejött árverés által nem
csonkittathatván, a tek. kir. itélő tábla vég-

zése oly értelemben hagyatik helyben, hogy
a telekkönyvC. lapján feljegyzett lakhatási,
életjáradék és egyéb, a szerződésben k i t e t t
kötelezettségek, mint szolgalmi jogok, az
eladott birtokon továbbá is teherkép bejegyezve fenntartandók."
A helybenhagyott kir. itélő táblai végzés:
„Felfolyamodók javára az öröklakhatási
szolgalomjog nemcsak bekebeleztetvén, hanem az árverési feltételek, határnapok és kifizetés formai érdemében 1864. évi juniushó
14-én t a r t o t t tárgyaláson ezen szolgalom a
felek minden ellenmondása nélkül a sorrendben felvétetvén, és ezen sorrend a
2592. sz. a. végzés által minden változtatás
nélkül bíróilag is jóváhagyatván: ezek után
az árverezett javak csak az örökös lakhatási
szolgalom fenntartása mellett levén megszerezhetők, az első biróság felfolyamodott
végzése megváltoztatásával felfolyamodók
örökös lakhatási joga az árverezett birtokon
továbbra is fenntartatni rendeltetik."

J ogirodalom.
16. Staatsrecht, Völkerrecht und Politik.
Monographieen von R ó b e r t v. Mohi. I. és I I .
Bd. Tübingen. 1862.
Mohi Róbert, jelen századunk legnagyobb jogtudósainak egyike, kinek encyclopaediájára e lapok hasábjain több alkalommal hivatkoztunk, beható munkásságát a
codificatióra is kiterjesztette. A fentidézett
munkának jelentékeny részét a politikának
törvényhozási munkássága — Justizpolitik
— tölti be, melyet a magyar közönség, —
küszöbén az összes törvények kilátásba helyezett codificatiójának, figyelem nélkül nem
hagyhatja. Kedvezőbb időknek tartjuk fenn,
hogy e jeles monographiával t. olvasóinkat
tüzetesebben megismertessük; ez alkalommal
legyen elég csupán a főmozzanatokat jeleznünk, melyeken a nagy jogtudós és szellemdus iró az olvasót keresztül vezeti.
Értekezése kezdetén a jogtörvények
szerkesztéséről elmélkedik. A bevezetést
átalában a jognak és különösen a törvényeknek forrásai képezik. A különös rész
két szakaszra oszlik: t. i. rendes és r e n d k í vüli törvényhozásra.

Az első szakasz ismét öt fejezetből áll.
Az első fejezet átalános szabályokat ad a
jogtörvényekről, különösen a törvényhozás
idejének helyes választásáról, a törvények
tartalmáról, alakjáról, javításáról s a törvénykönyvek szerkesztéséről. A második
fejezet t á r g y a i a törvényhozás tényezői a
politika szempontjából vizsgálva. A harmadik fejezet a törvények hozása körül követendő eljárást különösen az előkészitést és
kidolgozást foglalja magában. A negyedik
fejezet azon viszonyokat fejtegeti, melyekben a törvényhozás áll a kültörvényekhez.
Az ötödik fejezet a törvények kihirdetését
taglalja.
A második szakasz az alkotmányra vonatkozó határozatokról, ideiglenes törvények-, rendeletek- és közös intékedésekről
értekezik.
Az egész monographia, tanúságos j e g y zetekkel kisérve, s oly modorban, hogy
törvényhozóknak és nem törvényhozóknak
egyiránt kedves olvasmányul szolgál: a fenidézett munkának második kötetében olvasható s összesen 260 lapot tartalmaz.

Külföldi jog- és államtudományi könyvészet.
60. Grundzüge der
Verlassenscha.fts-Abhandlung
nach österreichischem im V e r g l e i c h e mit gemeinem
preussischen und französischen R e c h t e von D r . P .
H a r r a s . U . o. Ára 80 kr.
61. Systematische Darstellung
der Gesetze ü b e r
die b ö h e r e n Studien in den gesammten deutschitalienischen Provinzen der österr. Monarchie, von
W . U n g e r . 2 Theile. Á r a 6 f t .
62. Officielle Sammlung der seit Annahme d e r
V e r f a s s u n g v . J . 1831 erlassenen Gesetze, Beschlüsse
u. V e r o r d n u n g e n d. eidgenössischen Standes Z ü r i c h .
Zürich, in der Schulthes'schen Buchhandluüg, 1856.
XI. Band.

K ü l ö n

63. Privatrechtliches
Gesetzbuch f. d. C a n t o n
Zürich. Á r a 3 f t . 60 kr.
64. Entuiurf eines Gesetzes zur Erg'ánzung u n d
A b a n d e r u n g d. b ü r g . P r o z e s s o r d n u n g f. das G r o s s h .
Baden, vom 4. F e b r . 1863. Á r a 84 kr.
65. Staatsrecht•
Völkerrecht und Politik. M o n o graphicen v. R ó b e r t v. Mohi. Tüfcingen 1862. H .
Lauppsche B u c b h a n d l u n g . I, B a n d . Staatsrecht u n d
Völkerrecht. Á r a 9 f t . 75 kr. I I . Band. Politik. Á r a
8 ft. 40 kr.
66. System d. Praventivjustiz
od.
Rechtspolizey,
v. R. v. Mohi. 3. Aufl. T ü b i n g e n , 1866 U. o. Á r a
7 ft. 84 kr.
67. Das Privatrecht
nach dem kleinen
Kaiserreclite, v. J u l i u s v. Gosen. H e i d e l b e r g . F r . B a s s e r mann'sche V e r l a g s b u e h h a n d l u n g . 1866. 1 ft. 80 k r .

f é l é k .

— (Bécs városának házi pénztári
szám- Egyiptomban, Dél-Afrika kikötőiben, sőt
adása az 1865-ki évre) a következő adato- Chinában is a legjobb keletje van. Singaporekat szolgáltatja. A bevételek ezen évben banegy trieszti s fiumei kereskedőkből álló
10,457,894 ft. 2 2 % krajczárt, ellenben a ki- társaság már 1860-ban külön ügynököt alkaladások 10,411,946 ft.. 33 k r t tettek, u g y mazott az ausztriai liszt- és kétszersültteli
hogy az év végén egy 45,947 ft. 8 9 % krnyi kereskedés számára.Remélik, miszerint B r a pénztári maradvány mutatkozott. A bevéte- ziliával ezen kereskedés alapján rendes s
lek közt mint a törzsvagyon cselekvő tőkéi- jövedelmező gőzhajózási közlekedés is keért befolyt jövedelem 1,402,943 ft. 70 krnyi letkezhetnék, kivált ha silányabb minőségű
összeg szerepel. A rendes kiadások közül lisztet is vinnének oda, mely az amerikaival
említendők: a központi közigazgatásra 506 is versenyezhetne. A birodalombóli összes
ezer 258 ft. (ebből 28,206 ft. a községi t a - lisztkivitelt a következő táblázat mutatja.")
nácsra esik), a járási közigazgatásra 37,108
ft., a hivatali helyiségekre 77,252 ft., a helyEbből szállíttatott
beli rendészetre 334,895 ft., az utczák beföcskendezésére 143,572 ft., a kivilágításra Évben mázsa Déli N é - Trieszten L oVme lbeanr-d metorszáát
356,102 ft., a közlekedési eszközök fenntarczén á t
gon át
tására 159,142 ft., vizvezetésekre 95,003 ft.,
a vásári rendészetre 119,911 ft., a tüzoltó1861 796,887
ügyre 110,809 ft., szegényügyre 753,507 ft.,
1862 880,069 241,005 292,359 53,523
iskolai kiadásokra 488,630 ft., iskolai építé1863 735,046 116,881 314,042 72,562
sekre 242,347 ft., kövezésre 230,807 ft., csa1864 823,742 179,033 290,525 111,439
tornaépítésekre 133,566 ft., hídépítésekre
1865 672,538 210,729 235 399 70,485
147,212 ft., a város szélesbitésére 202,030
első 8 hóft. stb.
napjában
= (Az ausztriai malomipar)
mindenütt
Örvendetes tünemény, hogy e tekinteta legjobb hírnévnek örvend; ezt bizonyítja ben a különben iparszegény hazánk évrőlama győzelmes verseny, melyet az ausztriai évre nagyobb gyarapodásnak indul. V a n
birodalombeli (különösen pedig a m a g y a r - ugyanis 147 gőz-, 71 mű-, 9173 p a t a k - ,
országi) liszt szépsége, jósága s tisztaságánál fogva a világ minden piaczain kiállott.
*) S a j n o s , hogy Fiume, ezen „nagyjövőjü, kevés
Braziliában 20—30 °/ 0 -kal drágábban fize- reményű, elhanyagolt e m p o r i u m " nem szerepel ezen
tik azt, mint az északamerikait, sőt az utób- k i m u t a t á s b a n ; hanem a velenczei kikötő elestével
bizonyosan F i u m e ellenségei is azon lesznek, h o g y
bival összekeverik, hogy izletesbbé tegyék ezen v e s z t e s é g e t Fiume fölszerelése által mielőbb
az abból készítendő kenyeret. Lisztünknek helyrepótolják.

7966 száraz, 476 szél-, 4301 hajómalom,
mindössze tehát 22,134 malom 30,106 őrlokővel. Az ausztriai műmalmok közül az
ebenfurthi nagyszerű telep, mely mintegy
200 lóerejü géppel dolgozik s évenkint átlag
340,000 mérő g a b o n á t őröl, eddig páratlanul állott a birodalomban. Az 1863-ki aszály
folytán Magyarországba Lincz-, P r á g a - és
Galicziából lisztet be kellett hozni, s daczára ennek az ezen évi birodalombeli lisztkivitel 6millió forintnyi értékre r ú g o t t ! Azt
kellene hinni, hogy a gőz- és műmalmoknak
ott kellene leginkább keletkezniük, hol a
gabonát vásárolják Össze a kereskedés számára; mert a liszt szállítása olcsóbb volna,
mint a gabonáé, minthogy egy mázsa liszt
sokkal többet ér, mint egy mázsa gabona.
Azonban nálunk épen megfordítva áll a dolog s a malomipar a tengerparton gyorsabban virágzik fel, mint az ország belsejében,
mert a liszt utáni szállítási illetmények nálunk semmi arányban sem állanak a gabnavitelbérrel. (L. Kőnek, Ausztr. bir. statisztikája 1 6 8 - 1 7 3 11.)
— (Anglia jövője) nyilván kőszenétől és
vasától függ. Hogy meddig fog a jelenlegi
kőszénbőség még tartani, azt már régebben
Armstrong és legújabban igen alaposan Jevons kutatta ki. Nagybritannia kőszéngazdagsága egész 4000 lábnyi mélységig 80,000
millió tonnára becsültetik. Az évi fogyasztás 1860. évben mintegy 80 millió tonnára
ment, de folyvást növekedik, még pedig
évenkint 3 1 /, százalékkal,ugy hogy az 1880.
évben már nem 80, hanem 160 millió tonnát
fog tenni. Ha e számítást tovább folytatjuk,
ugy kitűnik, hogy a kőszénbányák még az
1960. év előtt ki lesznek meritve. Sőt ezen
kimerülés még előbb állhat b e , mert az
előbbi számítás szerint minden kőszén 4000
lábnyi mélységig vétetett fel, holott eddigelé
egyetlen bányában sem hatoltak mélyebbre
2500 lábnál. De azt hiszik, hogy a bányákat
nem csak nem előnyösen, hanem talán egyátalában nem lehet 4000 lábnyi mélységig
kiaknázni. A mint tehát az olcsó kőszén
fogy, — s ezt az angol „Economist" is megengedi — azonnal megszűnik Angliának
ipari felsőbbsége, — s át fog menni Amerikára. A jelenleg évenkint kibányásztatni
szokott 136 millió tonna kőszénből Angliára
80, az Egyesült-Államokra 20 millió esik.
Angliában a kőszéntelepek 5400 • mfldet,

ellenben Amerikában 196,000 • mfldnél nagyobb területet foglalnak el, s azonkivül az
amerikai kőszén gyakran jobb és sokkal
könnyebben megnyerhető, mint az angol,
u g y hogy Amerikában épen csak sűrűbb
népesség kívántatik ezen roppant gazdagság
értékesítésére.
— (Az amerikai
városok ipara). Az
Egyesült-Államok belügyminiszterének a
congressushoz tett egyik jelentése szerint az
unióban 102 város van, melyek mindegyike
10,000-nél több lakost számlál, s melyek
összesen 417.129,234 dollárnyi' tőkét gyárakba fektettek. Ezen gyárakban 410,929
férfi és 147,000 nő talál foglalkozást. A készítmények értéke 874.934,827 dollárra rug.
A legnevezetesb városok a következők:
a toké nagysága a munkások száma
dollár
férfi
nő
Newyork
Philadelphia
Cincinnati
Boston

61.212,757
73.318,885
17.000,000
13.000.000

65,483
68,350
—
—

24,721
30,638
—

a készítmények
értéke

dollár
159.107,369
135.979,777
46.000,000
36,000,000

A többi jelentékenyebb városok
melése :
Brooklyn . .
Newark . .
St. Louis . .
Baltimore
.
San-Francisco
Dowell
. .
Providence .
Louisville. .
liichmond
.
Pittsburg . .
Newbedford .
Chicago .
Neworleans .
Manchester .
Trois
. . .
Bochester
.

. .
. .
.
. .
. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
.
. .

31
22
21
21
19
18
15
12
12
11
11
11
10
10
10
10

ter-

dollár.

= (Arany és ezüst). A mult évben aránylag kevesebb arany folyt be Nagybritauniába, mint 1864-ben, t. i.
1864.
mill, font sterl.

Ausztráliából #
az Egyesült-Államokból
egyéb országokból . . .

2.66
7.47
6.75

1865.
mill. font sterl.

5.oi
4.39
5.13

16,

14.47

9.44
2.os
13 26

6.07
0.67
8.17

Kivitetett pedig:
a szárazföldre
India és Egyiptomba
egyáltalán

.

.

E z e n számokból azonban koránsem lehet
azt következtetni, mintha a forgalomban

levő nemes érezek a b r i t szigeteken felhalmozódnának, mert mindig több mennyiségileg meg nem határozott aranyszáhitás megy
ki, mintsem befolyna, s a fentebbi számok
ennélfogva csak az összehasonlitás szempontjából nyomnak valamit. E számok azt
mutatják, hogy még tetemes aranymennyiségek vándorolnak ki a szárazföldre, s hogy
ennek a forgalombani egyensúly helyreállítására viszont a szárazföldről visszajövő
ezüstfolyamnak kellene megfelelni. De az
ezüst bevitele Britanniába.
1864.
mill. font sterl.

1865.
mill. font sterl.

.

7.08
3.48
lO.si

4.92
1-65
6 96

Kelet felé
az európai szárazföld felé .
átalában

6.30
3.19
9.86

S.so
2.70
6 70

Mexicoból
az európai szárazföldről
általában

A kivitel p e d i g :

sterlinget tett. A nemes érezek áramlata
tudvalevőleg a következő: Az Ausztráliában
és Kaliforniában termelt aranyból mindenekelőtt 3 / 4 — 4 / 5 rész Angliába szállíttatik,
honnan a continensre, valamint Keletindia,
Egyiptom és Chinába folyik. De az utóbbi
mennyiségekigencsekélyek és az 1851—56.
években átlag 0. 8 ( , összesen 4.9 millió font
sterlingre, az 1857 — 61. években átlag 1. 13 ,
összesen 5.7 millió font sterlingre, végre az
1862—65. években átlag 5.19, összesen 20. s
millió font sterlingre rúgtak. Igy tehát a
kaliforniai aranybányák felvirágzása óta
még csak 31 millió font sterling indíttatott
Kelet felé. Ott t. i. az arany alacsonyan áll,
miért is inkább ezüst küldetik oda, az arany
pedig visszatartatik. Az ezüst részint termelési helyéről (Mexicoból), részint pedig,
mivel ez koránsem elegendő, oly államok
készletéből szereztetik, melyek azelőtt ezüstértékkel bírtak és tényleg az aranyértékre
átmentek, mint p. Olaszhon, Schweitz, főleg
pedig Francziaországból. A befolyó arany
következtében az ezüst az ottani forgalomból kiszorittatott és oda folyt, hol többre becsültetett.
Ezen folyam nagyságát a következő számok mutatják. A Kelet felé kivitt ezüst
ugyanis:
1851. évben I.72 millió font sterlingre
1852.
„
2.63
„
„
1853.
„
5.56
„
„
„
1854.
„
4.58

1855. évben 7.63 millió font sterlingre
1856.
„ 14.il
„
„
„
átlag:
1857. évben
1858.
„
1859
„
1860.
„
1861.
r

6.04 millió font sterlingre.
20.is
„
„
„
5.69
„
16.34
„
10 so
„
8 86
„
„
„

átlag:
1862. évben
1863.
„
1864.
„
1865.
„

12.37 millió font sterlingre.
14 60
„
„
,,
15 •13
ti
n
n
16.85
„
„
„
8.46
„
,,
„

átlag: 13.78 millió font s t e r l i n g r e

ment. Az utóbb lefolyt 15 év alatt összesen
tehát 153. 21 millió font sterlingnyi ezüst
folyt ki Egyiptom, India és Chinába, s India
maga abból 120 milliót fölemészthetett.
= (Spanyolhon pénz- és
hitelviszonyai.)
Több mint egy éve már, hogy Spanyolhonban az ipar és kereskedés teljes pangásban
vannak, mert a nagy pénzválság, mely 1864
végén heállván, még mai napon is, és pedig
nagyobb mérvben uralkodik, valamennyi
kereskedelmi piaezon minden hitelviszonyt
teljesen megzavart. Valladolid városában,
inely mint igen nevezetes gabnakereskedő
piacz ismeretes, majdnem az összes kereskedőházak rendre m e g b u k t a k , Cadixban a
bank készfizetéseit megszüntette, Santander, Bilbao és Madridban hasonló állapotok
léteznek. Ezen helyzet okát a következőben
kell keresnünk. Midőn 1854-ik évben Párisban a Crédit mobilier-féle nagy társaság
alakult, e példát azonnal Spanyolhonban is
utánozták, s minden nevezetesebb kereskedővárosban féltuczat-számra adattak engedélyek mindenféle hitel-, bank- és leszámítoló részvénytársaságok alakítására, melyekhez még számtalan más
fióktársulatok
csatlakoztak. Legott megszűnt a kereskedelemben a csendes pénzforgalom, a készpénz
eltűnt s a hiteltársulat jegyeinek engedett
helyt, a tőzsdén a temérdek részvényekkel
féktelen játék kapott lábra, melynek támog a t á s á t a társaságok főczéluk g y a n á n t látszottak maguknak kitűzni. Eleintén a társaságok nagy osztalékokat fizettek ki, minek
folytán kis emberek által megtakarított tetemes összegek ily bizonytalan értékpapírokba fektettettek. Az 1857. évi pénzválság
ezen fiatal intézeteket kevéssé érintette, s
annak lefolyta után még nagyobb buzgósá-

got fejtettek ki az eddigi mód szerint. A
k a t a s t r o p h a ezáltal elkerülhetetlenné vált s
a h i á n y o s törvénykezés miatt a b a j a mostani m a g a s fokára h á g o t t . Tulajdonképi czél u k a t , t. i. a hitel emelésére közreműködni
s közhasznú vállalatokat az o r s z á g j a v á r a
t á m o g a t n i , ezen t á r s a s á g o k épenséggel nem
érték el, a kamatláb alapitások óta e g y előbb
soha n e m ismert magasságra szökött, s a
t á r s a s á g o k használhatására szilárd kereskedelmi üzleteknél g o n d o l n i sem l e h e t e t t .
D e másban is n e m kisebb m é r v b e n vétkeztek, különösen a vaspályák épitésénél.
Spanyolhon, n a g y területével, g y é r népességével és kevés n a g y városaival, a vaspályaforgalom emelésére oly múlhatatlanul
szükséges jy országutakbani teljes hiányánál s csekély belkereskedésénél fogva, valamely vaspályahálózat létesítésének a legnag y o b b nehézségeket gördité elé. A helyett,
hogy a vaspályák épitésénél a l e g n a g y o b b
ovatosságot és takarékosságot t a r t o t t á k
volna szem előtt, épen ellenkezőleg cselek e d t e k . Ennek f o l y t á n minden spanyol vaspályák kétszer-háromszor annyiba kerültek,
mint a mennyit v a l ó d i értékök tesz, mindegyik fölötte h i á n y o s és rosz s csak igen
n y o m o r ú üzleti eszközökkel v a n ellátva,
a kész vonaloknak egyike sem hoz csak
valami j e l e n t é k e n y e b b kamatot, s több pál y a t á r s u l a t már is megbukott. A kész vaspályavonalok t ö r z s t ő k é j e 140 millió tallérra
becsülhető, miből a legnagyobb rész mégis
csak magára az o r s z á g r a esik, és ezen temérdek összeg m a j d n e m egészen elveszettnek
t a r t a n d ó . Minthogy továbbá minden anyagot a külföldről kellett behozni, világos,
hogy ennyi kész p é n z n e k kifolyása egy épen
nem pénzgazdag országból a mostani válság o k a t nagyon is elősegítette.
A több év e l ő t t az állam részéről felállít o t t letéti p é n z t á r a k b a számos tőkepénzes
— a magas k a m a t o k (egész 9 % - i g ) Ígéretétől elcsábitva — b e t e t t e azon p é n z é t , mely
a d d i g a rendes kereskedelmi forgalmat élénkité, s ma az állam alattvalóinak 100 millió
t a l l é r n y i letételekkel tartozik, melyeknek
visszafizetése az á l l a m i pénzügyek mostani
szomorú állapota mellett majdnem lehetetlennek látszik. 1854-ben tudvalevőleg az egyházi j a v a k megszüntetése hutároztatott el, az
állam akkor s z o r u l t helyzetéből kimenekült
u g y a n , de M a r o k k o ellen h á b o r ú t k e z d e t t ,

mely az országnak t e m é r d e k összegeibe k e rült. A h a d s e r e g , különösen a t e n g e r é s z e t ,
szintén sok pénzt nyel el, s most a n a g y
segédeszközök nagyobb részt föl v a n n a k
emésztve; az állami t e r h e k s ú l y o s a b b a k ,
mint valaha, az adók m e g k é t s z e r e z t e t t e k ,
ipar és kereskedelem t e l j e s pangásban s i n l ő d n e k , m u n k a - és pénzhiány m i n d e n ü t t
mutatkozik.
A legfontosabb kereskedelmi p o l i t i k a i
esemény a F r a n c z i a o r a z á g g a l mult é v b e n
kötött kereskedelmi szerződés. S habár e n n e k
tartalma á t a l á n kevésbé jelentékeny, m i n d azáltal azon tény, miszerint Spanyolhon v a lahára e l h a t á r o z t a m a g á t arra, hogy k e r e s kedelmi szerződések kötése által egy s z a b a d
Kereskedési politika t e r é r e lépjen, e l é g g é
nevezetes s a jövőre nézve kedvezőbb e r e d ményekkel kecsegtet.
= (Kürschner kivégeztetésének
elhalasztása.) E m l é k e z n i f o g n a k még olvasóink a
lapunk 23. és 25. számában közlött lipcsei
gyilkossági bűneset és v é g t á r g y a l á s r a , m e l y
szerint K ü r s c h n e r h a l á l r a Ítéltetett. F o l y ó
hó 18-án r e g g e l i 8 ó r a k o r kellett v o l n a a
kivégeztetésnek m e g t ö r t é n n i , K ü r s c h n e r
feje már a nyaktiló a l a t t volt, midőn m é g az
utolsó pillanatban a j á r á s b i r ó „ H a l t ! " kiáltással o t t termett, kezében azon s ü r g ö n y nyel, mely a v é g r e h a j t á s elhalasztását m e g parancsolta. A s ü r g ö n y felolvastatott, a
bakók K ü r s c h n e r t föloldozták s i s m é t a
tömlöczbe visszavezették. O a leg-nao-yobb
nyugalommal lépett v o l t a vérpadra s mialatt lekötöztetett, a közönséghez f o r d u l v a
mondá: „ U r a i m , én n e m nagyok g y i l k o s , de
i t t " — a b í r á k r a m u t a t v a — ,,állanak g y i l kosaim." A z utolsó n a p o k b a n átalában n y u godt vala, csak midőn édes anyjától b u c s u t
vőn, k ö n y e k r e fakadt.
= (Eyy zsebmetszö naplója.)
Londonban egy bizonyos Thompson nevü z s e b m e t sző a törvényszék elé állíttatván, nála t e l j e s
naplóját t a l á l t á k , m e l y e t elég ü g y e t l e n ü l
magánál t a r t o t t . Ezen napló több száz l a p r a
terjed s tartalmából csak néhány s o r t a k a runk ide i k t a t n i : ,,Szerda. Szokott p o r t y á zásaimat hasonló sikerrel tettem. I g e n o s t o bául cselekedtem, több pénzt költöttem, m i n t
kellett volna. Willeyvel 2 schilligért c z i v a kodtam. A z t á n nagyon fel voltam i n g e r ü l v e .
H a z a t é r t e m , 12 órakor lefeküdtem. C s ü t ö r tök. Két parlamenti t a g zsebeit k i ü r í t e t t e m .

Az e g y i k n e k zsebében dugaszliuzót és megfüstölt pipát találtam. V i z é n S t . Jamespark
felé mentem. P é n t e k . J a c k elitélésénél jelen
voltam, egy évi k é n y s z e r m u n k á r a Ítélték. Az
élhetetlen! 11 órakor e g y clubba mentem.
Szombat. T o m meghalt. E g y palaczk whiskyt i t t a m egészségére. V a s á r n a p . Egy p a p nak három fontot vettem k i zsebéből. E g y
előkelő úrhölgynek P a l l - M a l l b a n egy hímzett zsebkendőt h írom levéllel atyjától s e g y
negyedikkel rózsaszínű p a p í r o n , aláírás nélkül,, mely ekkép kezdődik: „ É d e s angyalom!
Etnilia m e g l á t o g a t o t t ; ő Symonssal verekedett. S o k a t ittam. C l u b b o m b a mentem; E m i liához visszatértem. Még t ö b b e t ittam. L e részegedve az utczán a l u d t a m stb. stb." A
törvényszék nem t a r t h a t t a nevetését s m a g a
Thompson is szivéből k a c z a g o t t . Kis jellemrajz a világváros társadalmi életéből.

(Kinevezés,) Ő es. kir. Apostoli Felsége f. évi
okt. 28-ról kelt legfelsőbb határozatával a pozsonyi
jogakademiánál a történelem és jelenrajz rendkívüli
tanárát, dr. Lechner Ágostont, ugyanazon tanintézetnél ezen tanszakok rendes tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.
(Kinevezések.)

Kineveztettek:

Palkovits

László

és lannenthali Mersits Lajos tiszteletbeli udvari segédfogalmazókká a kir. udv. kanczelláriánál; vizeki
Tallián János ülnökké a kir. hétszemélyes táblánál;
dr. Wenzel Tivadar tiszteletbeli fogalmazóvá a kir.
táblánál; Veleczky Gyula jegyzővé a pesti kir. e. b
váltótörvényszéknél; Tóth Sándor központi hivatali
Írnokká Abaujmeg3'ében ; Füzesséri Gábor központi
szolgabiróvá főszolgabírói ranggal, Balogh László
r. esküdtté, Horváth Alajos tiszteletbeli főügyészszé,
Biuzath Károly kászonyi járásbeli szolgabiróvá Beregmegyében; Ver tit s Károly nagylaki járási csendbiztossá Csanádmegyében.

Felelős szerkesztő Ö K R Ö S S B Á L I N T .

ó . E I o i i z e t e s i n r : helyben házhoz hordva,
1. A , , J o g t u d o m á n y i Közlöny' 4 a cu- |
riai ítéletekkel együtt h e t e n k i n t egyszer, v a g y vidékre p o s t a d i j m e n t e s e n : félévre 6
minden v a s á r n a p másfél legnagyobb n e - f t . , negyedévre 3 ft. o. é.
4. A t. g y ű j t ő k e t minden tíz e l ő f i z e t ő
gyedrét íven fog m e g j e l e n n i .
2. A l a p k é t r é s z b ő l á l l ; egyik a u t á n e g y t i s z t e l e t p é l d á n y illeti.
SfíT Az előfizetési pénz és reclamatiókat
t u d o m á n y o s értekezéseket é s értesítőt, m á sik a curiai Ítéleteket t a r t a l m a z z a , akképen, az alulirt k i a d ó - h i v a t a l h o z , a kéziratokat
hogy év végével m i n d e g y i k rész külön b e - p e d i g b é r m e n t v e a szerkesztőhöz k é r j ü k
intéztetni.
kötethető legyen.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866.
(Egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

