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A  PEST M EG Y E I D ELEG Á LT B ÍR Ó S Á G

R áday Gedeon néhány hetes előkészítés után 1869 
januárjában kezdte meg szegedi királyi biztosi te
vékenységét. Feladata a Duna-Tisza közén és a Ti

szántúl déli részén a „betyárvilág" felszámolása volt. 
Rendkívüli elhivatottsággal, a gyors siker reményében 
kezdett hozzá a nyomozásokhoz. Annyira biztos volt a 
feladat rövid távú befejezésében, hogy márciusban Sze
geden már az országgyűlési képviselőjelöltek között 
emlegették a nevét, ezért hónapokig fel sem merült egy 
külön bíróság megszervezésének a gondolata. Ez annál 
is inkább feltűnő, mert Ráday a helyi közigazgatás min
den szintjéről a kezdetektől rendkívül rossz véleményt 
fogalmazott meg, így az általa elfogottak feletti ítélke
zést sem bízhatta egy szegedi bíróságra. Tudatosan arra 
törekedett, hogy a királyi biztosság minden szintjén -  a 
nyomozásokat vezető vizsgálóbíróktól az irodaszolgá
kig -  idegen, helyi kapcsolatokkal nem rendelkező 
egyéneket alkalmazzon, akik így nincsenek kiszolgál
tatva semmilyen korábbi ismeretségnek. A rossz köz- 
biztonság egyik okát pedig a „hiányos, felületes, s igen 
gyakran nem tiszta kézzel vezetett büntető igazságszol
gáltatásiban látta.

A nyilvánosság előtt természetesen nem említhette a 
szegedi törvényszék megbízhatatlanságát, mert ez a he
lyi elit támogatásának elvesztését jelentette volna, ezért 
az új bíróság felállításánál a tettesek nagy számára és az 
egész Alföldön elkövetett bűncselekményekre hivatko
zott. A korabeli megyei ítélkezésnél ugyanis minden 
megye a területén elkövetett bűncselekmények tettesei 
felett ítélhetett, korábban viszont nem volt példa arra, 
hogy egyszerre gyanúsítottak százait tartóztassák le, 
akik közül sokan több megye területén számtalan lo
pást, rablást követtek el. Nem lehetett tehát minden 
egyes bűncselekmény tetteseit az elkövetés helyén 
felelősségre vonni. Ezt senki nem vitathatta. így Ráday 
-  tőle szokatlan -  kompromisszumkészségről tett tanú- 
bizonyságot, amikor a bíróságban való részvételt fel
ajánlotta Csongrád és Csanád megyék, valamint Kecs
kemét város vezetőinek, a bíróság elnöki tisztére pedig 
Török Bálintot, Csongrád megye első alispánját kérte 
fel.1

A külön bíróság felállítására tehát sajátos körülmé
nyek között került sor. Nem ismerünk korábbi példát, 
amikor a bűnügyek felett ne az illetékes megyei bíróság 
ítélt volna, és arra sem, hogy egy olyan személy tegyen 
kísérletet a bíróság tagjainak összeválogatására, akinek 
az ítélkezésre a kinevezési okirat szerint elméletileg 
semmi befolyása nem lehetett. A felkért törvényható
ságok azonban nem a várakozásoknak megfelelően rea
gáltak, mert Csanád megye -  a kevés rendelkezésre ál
ló embere miatt -  azonnal visszautasította a felkérést, és 
a későbbiekben Török Bálint nevével sem találkozha
tunk. így talán kényszerűségből, de mindenképpen Rá
day elveinek leginkább megfelelően az igazságügy mi
niszter 1869 augusztusában a „királyi biztos által elfo
gott rablók elleni bűnvádi eljárással” Pest megye tör
vényszékét bízta meg.2 A bíróság kiválasztásának elhú-
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zódása feltűnő, de talán nem véletlen. Ráday januárban 
kezdte el a letartóztatásokat, márciusban kérte fel a bí
róságban való részvételre a törvényhatóságokat, április
ban elnöknek Török Bálintot, de a miniszteri megbízás
ra csak augusztusban került sor, a bíróság pedig csak 
szeptember 20-án utazott el Szegedre. Véleményünk 
szerint az ítélkezés kezdetének elhúzódása csak részben 
magyarázható a bíróság megalakulásának nehézkessé
gével, legalább ennyire a gyanúsítottak bűnösségét iga
zoló bizonyítékok hiányával.

Ráday szegedi vizsgálataira meglehetősen „sajátos” 
körülmények a jellemzőek. A korábban eredménytele
nül végződött nyomozások iratai, egyszerű feljelentések. 
Besúgók gyanúsításai alapján többnyire bizonyítékok 
nélkül tartóztattak le embereket, az ő vallomásuk alapján 
a továbbiakat, és így próbálták felderíteni, gyakran a több 
évtizeddel korábban elkövetett bűncselekményeket is. A 
bizonyítás nehézségére hivatkozik egy korabeli cikkso
rozatában Ráday egyik közvetlen beosztottja: „Régi tör
vényeink a bűntettet csak a tettenkapás, önbeismerés 
vagy két tanú általi bizonyítás által találták constatálva, 
miután a tettenkapás rossz rendőrség mellett igen ritka, 
az önbeismerés pedig népünk romlottsága mellett még 
ritkább s a vádló tanúk, félve a bosszúállástól, pedig leg
ritkábbak lévén, így igen kevés tény van, melyre az el
marasztaló ítélet kimondathatnék...”3 A három lehetsé
ges bizonyítási mód közül a vizsgálatok során jól 
érzékelhetően csak a beismerő vallomásra számíthattak, 
ezért mindent elkövettek ennek megszerzéséért. A ko
rábbi évtizedek gyakorlatával szemben -  amikor kezes
ség mellett gyakorlatilag bárkit szabadon engedtek -  és 
minden létező szabályt megszegve, Rádayék korlátlan 
ideig fogva tartották a letartóztatottakat. Bizonyítható, 
hogy az 1869-ben letartóztatottak átlagban 36,4 hóna
pot, az 1870-ben letartóztatottak pedig 26,6 hónapot töl
töttek előzetesben és nem mellékesen több mint 40%-uk 
ott életét is veszítette.4 A börtönben rendkívüli lelki -  
néhány későbbi visszaemlékezés szerint fizikai -  terror
nak voltak kitéve, tehát fogva tartóik mindent elkövet
tek, hogy vallomásra bírják őket. Ez azonban az esetek 
többségében hosszú hónapokig tartott, ami lehetetlenné 
tette a bíróság ítélkezésének megkezdését. __
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A vallomások megszerzése után meg kellett akadá
lyozni, hogy az illető ezt a tárgyaláson visszavonja és 
így meggátolja az elítélését. Ezért Ráday Szegedre hív
ta az igazságügy-minisztérium által korábban kijelölt 
Pest megyei delegált bíróságot és hitelesíttette velük a 
korábban felvett vallomásokat. A bíróság szegedi mű
ködése a kezdetektől nem nélkülözhette a királyi biztos 
„segítségét.” Az alá-fölérendeltségi viszonyok egyér
telműek voltak, és bár hivatalos utasításokat nem talá
lunk, a bíróságnak és az ügyészségnek jól láthatóan -  és 
a korabeli szabályozóktól eltérően -  csak a végrehajtás 
feladata jutott. Ez egyértelműen kiderül abból a jelen
tésből, amit szeptember 24-én, tehát a bíróság működé
sének negyedik napján Ráday a belügyminiszternek írt. 
Ebben pontosan kijelöli az elméletileg tőle függetlenül 
működő bíróság első feladatát, a vallomások hitelesíté
sét, majd visszaküldi őket Pestre, hogy csak a vizsgála
tok egy részének teljes befejezése után, mintegy 3-4 hét 
múlva jelenjenek meg újra, akkor megindítva a tényle
ges tárgyalásokat és az ítélkezést.5 Ráday bíróságra 
gyakorolt hatása nem magyarázható meg az érvényben 
lévő törvényekkel vagy rendeletekkel, de a királyi biz
tosság működésében betöltött szerepével és a személyes 
kapcsolatoknak az eredményességre gyakorolt hatásá
val igen. A bíróság és Ráday viszonyát minden bizony
nyal alapvetően meghatározta annak vezetőjével való 
szívélyes viszonya. Az iratok közvetlen hangneméből 
és egy évtizedekkel korábbi tulajdonjogi bejegyzésből 
is kikövetkeztethetően ismeretségük régebbi keletű. A 
gyömrői református egyházközség anyakönyve szerint 
1848-ban a falu birtokosai között szerepelt a királyi biz
tos édesapja, gróf Ráday László és egy Szilassy István 
nevezetű főszolgabíró.6 Gedeon gyermekkorának jelen
tős részét a Pest megyei Gyömrőn töltötte, a Szegedre 
delegált bíróság vezetőjét pedig Szilassy Istvánnak hív
ták, aki ekkor Pest megye másodalispánjának tisztét is 
betöltötte.7

A vallomások megszerzésének és bírósági hitelesíté
si módjának megismeréséhez a legfontosabb forrásunk 
egy olyan visszaemlékezés, amit a tárgyalásokban al- 
ügyészként kezdetektől résztvevő és a későbbi évtize
dekben büntetőjogászként komoly szakmai karriert fel
mutató Edvi Illés Károly két évtizeddel az események 
után írt. Tipikus példaként Bajdor János hírneves rabló 
példáját hozta fel, aki sokáig tagadta az egyik gyilkos
ság elkövetését. Amikor kiderült, hogy az illető nagyon 
babonás, a fővizsgálóbíró a nyakába kötötte azt a köte
let, amit előadása szerint a halott nyakáról szedtek le, és 
azzal riogatta, hogy a meggyilkolt szelleme minden éj
félkor megjelenik nála, amíg a bűncselekmény elköve
tését be nem ismeri. Éjfélkor a gyilkos megtört és min
dent beismert, számtalan ügyben tett részletes vallo
mást. Ez azonban csak a bíróság előtt válik visszavon
hatatlanná, így rövid időn belül mint „megtért” ember 
hagyta helyben vallomását, amire az ügyész ráírta a hi
telesítési záradékot. Edvi Illés szerint „ily módon hite
lesítettünk akkor néhány száz vallomást s e vallomások 
képezték azután a későbbi elfogatásoknak s a bíróság 

.ítéleteinek alapját. Kétségkívül nem olyan alap -  isme

ri be az alügyész aminőt ma a bűnösség kimondásá
hoz megkívánunk, de akkor még ez volt az eljárás nem
csak a szegedi várban, hanem az ország valamennyi tör
vényszéke előtt. A vizsgálóbíró azon volt, hogy beisme
résre bírja a vádlottat, és mihelyt ez megtörtént, vitte a 
törvényszék elé, nehogy később vallomását visszavon
ja. Ezentúl már nem volt erre alkalma, mert az ítélet ki
hirdetéséig többé színét sem látta a bíróságnak. Az eljá
rásnak ez a módja igen alkalmas volt arra, hogy a bíró
ság a kicsikart és a vizsgálóbíró jelenlétében hitelesített 
beismerések alapján esetleg ártatlan egyéneket is elítél
jen. A szegedi várban azonban ez minden lehetőség da
cára elő nem fordult. Az elkülönítetten kihallgatott vád
lottak vallomásainak megegyezése s valamennyinek 
egybehangzása a káros vagy sértett fél előadásával és 
egyéb tárgyi bizonyítékokkal mindig teljesen meg
győzték a bíróságot az önvallomások benső 
igazságáról.”8

A bíróság első alkalommal 1869 októberében közel 
100 elkövető, mintegy 200 esettel kapcsolatos beisme
rését hitelesítette, és büszkén jelentették, hogy korábbi 
vallomását senki nem vonta vissza.9 Kétheti eredmé
nyes működés után visszatértek a fővárosba és Ráday 
értesítésétől tették függővé az ítélkezés megindítását. A 
királyi biztos a hitelesített vallomások alapján folytatta 
a nyomozásokat és előkészítette a várhatóan hosszú bí
rósági procedúra folyamatát. Kérelmezte az igazságügy 
minisztertől, hogy az országgyűléstől szerezze meg a 
hozzájárulást az egyszerűsített bírósági eljáráshoz, ami 
felgyorsítaná az ítélkezést. Egyszerűsített, sommás tár
gyalás esetén öt-hat hétre, a „rendes” írásbeli ügyinté
zés esetén kb. három hónapra becsülte az ítélkezéshez 
szükséges időt. Ráday kérését ekkor még nem teljesítet
ték, így amikor a bíróság december közepén az első 
előkészített eset tárgyalására ismét megjelent Szegeden, 
a közvélemény hosszú tárgyalássorozatra számíthatott.

Mielőtt azonban ismertetnénk a sok tekintetben pél
dának tekinthető per tárgyalását, néhány mondatban ki 
kell térnünk az eljárásjogi kérdésekre, amelyek döntően 
befolyásolták a tárgyalások menetét. Az általunk vizs
gált években (1869-1873) a büntető peres eljárásnak 
kétféle módozatát különböztették meg. Az első a már 
említett ún. sommás, szóbeli per, amelyben igyekeztek 
lerövidíteni az eljárást, így pl. a pergátló kifogásokat a 
per tárgyával együtt vitatták meg. A fellebbezést az íté
let kihirdetését követően azonnal be kellett jelenteni és 
azt három napon belül írásban megindokolni, ami azon
ban az ítélet végrehajtását nem gátolta. A másik a ren
des írásbeli per, amikor a tárgyalás minden mozzanata 
írásban, több példányban került megörökítésre, így íté
lethozatalra vég nélküli lassúsággal került sor. Ebben az 
esetben a bíró csak az ítélet kihirdetésekor találkozott 
személyesen a vádlottal, mert kizárólag a mások által 
felvett jegyzőkönyvek (tanúvallomások, bizonyítékok 
stb.) alapján ítélt. Az Országbírói Értekezlet 1861-es 
határozata szerint -  büntető perek esetében -  a főben
járó perek kivételével minden eljárást sommás úton kel
lett lefolytatni, de nem tette egyértelművé, hogy mit 
kell főbenjáró pernek tekinteni. Az 1848 előtti joggya
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korlat ugyanis elméletileg halálos büntetés alá vonta pl. 
a lopást is, bár ennek az elvnek a gyakorlati 
érvényesítésétől már eltekintettek.10

Összességében tehát az általunk vizsgált időszakban 
az 1848 előtti elavult, használhatatlan eljárási jogsza
bályok érvényesültek, ezért döntő szerep jutott a hosszú 
idő alatt kialakult helyi gyakorlatnak. Ezt próbálta meg 
befolyásolni először 1864-ben megjelent egyetemi tan
könyvével Pauler Tivadar, akinek országos tekintélye 
segítette az általa adott javaslatok elterjedését. Olyan 
kombinált rendszert hozott létre, amelyben elegyítette 
Deákék 1843. évi büntetőjogi javaslatát, az 1848. előtti 
ítélkezési gyakorlatot, az osztrák büntető törvényköny
vet és az 1861 -es Országbírói Értekezlet határozatait." 
Széles körben használt tankönyve nem elsősorban újítá
sai, hanem gyakorlati alkalmazhatósága miatt kiemel
kedő munka. A kötet alapján is bizonyosnak tekinthető, 
hogy továbbra is fenntartották a tanúk elővizsgálati ki
hallgatását, őket vallomástételük előtt megeskették, val
lomásukat ennek ellenére a törvényszék előtt vissza
vonhatták, illetve ott történt meg ennek hitelesítése.

Hasonló módon nem vált kötelező erejűvé a Cseme- 
gi Károly által 1872-re elkészített eljárásjogi javaslat, 
amely -  az eredeti elképzelésekkel ellentétben -  nem 
került ugyan a képviselőház elé, de az igazságügy mi
niszter „nem ugyan kötelező szabályként, de az eljárás 
egyöntetűsége érdekében követésre ajánlatos zsinór- 
mérték gyanánt” megküldte valamennyi törvényszék
nek. Ennek alapján a vizsgálóbíró vezeti az előnyo- 
mozást, majd az ügyész indítványára ő dönt a tényleges 
nyomozás elindításáról. A vizsgálat befejezését 
követően az ügyész javaslatára a törvényszék határoz a 
vád alá helyezésről, vagy az eljárás megszüntetéséről, 
majd a vádhatározat alapján tartják meg a végtárgyalást, 
„melyen a szóbeliség, nyilvánosság, közvetlenség és a 
bizonyítékok szabad mérlegelésének elve érvénye
sül.”12 A büntetőeljárás folyamatában tehát a bíró és a 
törvényszék meglehetősen szabadon értelmezhette az 
írott szabályokat, a bíróságon kívüli nyomozati 
lehetőségeket azonban meglehetősen szigorú ellenőrzés 
alá vonta.

1869 decemberében az első per azonban egyenlőre 
csak azt mutatja, hogy Ráday gyors és látványos ered
ményt akart felmutatni, ezért egy meglehetősen egyér
telmű esettel kezdődtek a tárgyalások. Különös figyel
met fordítottak a külsőségekre is, a várban külön tár
gyalótermet alakítottak ki, amit megtöltött a szenzáció
ra éhes közönség. A per tárgya egy fuvaros meggyilko
lása, kocsijának és lovainak elrablása volt. A két 17 
éves elkövetőt hamar elfogták, tettüket bevallották, így 
gyakorlatilag csak az ítélet mértéke lehetett kérdéses. A 
korabeli tudósítás szerint „a tárgyalás 10 óra után 
kezdődött, s állott a vád- és vádiratok, továbbá a vádlot
tak és tanúk vallomásainak felolvasásából, mely du. 1 
óráig tartott. A két fővádlott ellen a rablógyilkosság 
tényálladéka a legkisebb részletekre is kiterjedt szaba
tos vizsgálat folytán teljesen kiderítve lévén...”13 Az 
ügyész mindkettőjükre halálbüntetést kért, amit a más
napi ítélethirdetéskor a bíróság ki is szabott. Az ügy ér

dekessége, hogy nemcsak az ügyvédek, hanem -Pauler 
„ajánlásának” megfelelően -  az ügyész is fellebbezett, 
„tekintettel az ítélet súlyos voltára.” A bíróság tagjai az 
ítélet után „eltávoztak ünnepelni” és január elejére ígér
ték a tárgyalások folytatását. Az ügyben egy évvel 
később született meg a másodfokú bíróság ítélete, ami a 
két halálbüntetést 15 év börtönre változtatta. Az ügyész 
ezt annak ellenére megfellebbezte, hogy az egyik vád
lott időközben a börtönben meghalt.14

Az első per tehát mindenben Ráday elvárásai szerint 
alakult. Két gyilkos, akik beismerték tettüket és elnyer
ték méltó büntetésüket. A sajtó pozitívan fogadta az 
eseményeket, az ügy tárgyalásában semmi fennakadás 
nem történt, példát lehetett statuálni. Történt azonban 
valami, ami nem került a nyilvánosság elé és így nem 
keltett kétes visszhangot, ez pedig a per hosszadalmas 
előkészítése. Több napig tartott, amíg a vád- és 
védőbeszédeket a tárgyalási naplóba beírták, és ez 
megerősítette Ráday korábbi aggodalmait. Ha egy ítél
kezési szempontból teljesen egyértelmű per hosszú 
időre lefoglalja a bíróságot, akkor mire lehet számítani 
az elkövetkező több száz, ennél sokkal bonyolultabb és 
gyakran az egyértelmű bizonyítékokat is nélkülöző per
ben? És mi történik a várhatóan tömeges fellebbezések
kel, amire -  amint azt az egy évig húzódó ismertetett 
eset is bizonyítja -  a „kedélyes halogatási rendszeréről” 
ismert királyi tábla nincs felkészülve?15

A perek előreláthatóan óriási száma és a várható 
időzavar várakozásaink szerint arra késztethetné Rá
day t. hogy lehetőség szerint sürgesse a tárgyalások fel- 
gyorsítását, hiszen -  a külvilág felé -  kétségbevonhatat
lan eredményt csak a lezárt ítéletekkel lehet felmutatni, 
az ezekhez szükséges vallomásokat pedig már 1869 
őszén hitelesítették. További gondot okozott, hogy a 
nagyszámú letartóztatottat a börtönben már nem tudták 
elhelyezni, ítélethozatal után viszont elszállíthatták vol
na őket. Ennek ellenére a sajtóban -  a korábban megje
lölt januári kezdéssel szemben -  csak 1870. május 
közepétől jelennek meg írások a tárgyalások várható el
indításáról, végül szeptember 29-én került sor az első 
vádlevél beadására.16 Kilenc hónapig nem történt tehát 
semmi és a késlekedés okairól a korabeli híradásokban 
is csak egy feltételezést lehet felfedezni. Véleményük 
szerint a késedelem oka az, hogy nem tudtak egyértel
műen állást foglalni a bíróság működésének formájáról.

A bíróság elnöke neves jogászoktól kért tanácsot a 
több száz gyanúsított gyorsított elitélésére és így három 
megoldási lehetőség körvonalazódott. Az első elképze
lés szerint személyenként tárgyalták volna a bűncselek
ményeket, tehát minden egyes elkövető egymás után 
került volna sorra és minden ügyét ekkor veszik elő. Ezt 
a változatot viszonylag hamar elvetették, mert ebben az 
esetben egy 8-10 fős banda rablásait minden egyes 
elkövetőnél újra és újra le kellett volna tárgyalni. A má
sodik megoldási lehetőség szerint -  ezt támogatta Rá
day is -  az ügyeket tárgyalnák egymás után. Aki csak 
egy bűncselekményben vett részt, azt elítélik, aki vi
szont más esetekben is tettes, annál csak megállapítják 
a bűnösségét, majd az utolsó ügyénél összevontan szab- _
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ják ki a börtönbüntetést. A harmadik megoldás „egy 
nagy monstre pör, mely több száz esetet egy írásbeli pör 
keretébe foglalt volna össze s e pörben egy ítélettel lett 
volna több száz ember sorsa eldöntendő. Elvi szem
pontból talán ez lett volna a legtökéletesebb -  írta két 
évtizeddel később az ügyész de kivihetősége gyakor
latilag alig volt lehetséges.”17 Végül a Ráday által is he
lyesnek tartott megoldást választották, bár itt is komoly 
ellenvetések hangzottak el. A bíróság elnöke végül a 
fellebbviteli bíróságtól, a királyi kúriától kért -  és felte
hetően kapott -  garanciát, hogy az ítélkezés ezen formá
jára való hivatkozással ne kerülhessen sor felleb
bezésekre.18 Ezt követően az egy évvel korábbi indulás
hoz hasonlóan, ismét a viszonylag egyértelmű ügyekkel 
kezdődtek a tárgyalások.

Ráday a korábban már bevált taktikát alkalmazta, a 
közvélemény türelmetlenségének kielégítésére és a 
hosszúra nyúlt várakozás miatti kellemetlen kérdések 
elkerülésére egy érzelmeket korbácsoló, ugyanakkor 
biztos sikerrel kecsegtető esetet állított a figyelem kö
zéppontjába. Még 1849 decemberében két hullát talál
tak egy Szegedhez közeli pusztán. A vizsgálat később 
kiderítette, hogy a két személy Komáromból menekülő 
honvédtiszt volt, akiket kiraboltak, majd megöltek. A 
feltételezett elkövetőket két alkalommal (1850 és 1859) 
kihallgatták, majd bizonyítékok hiányában szabadon 
bocsátották. Egyikük később azt vallotta, hogy a csend
biztosnak mind a két alkalommal bevallotta a gyilkos
ságokat, ezért nem érti, hogy miért engedték el. A kirá
lyi biztos beosztottai végül három személyre rábizonyí
tották a gyilkosságokat és 21 évvel az elkövetés után bí
róság elé állították őket.

Ráday maximálisan kihasználta a perben rejlő 
lehetőségeket. Megkezdték egy új, 150 fős tárgyalóte
rem kialakítását, a tárgyalásokat a vár kapuján falra
gaszokon előre meghirdették, a királyi biztosi irodában 
külön belépőjegyeket lehetett igényelni, a sajtó rendel
kezésére bocsátották a vád- és védiratokat, a gyanúsítot
tak személyes adatait, korábbi bűncselekményeik leírá
sát. A Szegedi Híradóban külön rovatot indítottak 
„Bűnügyi tárgyalások” címmel, folytatásokban közöl
ték a per eseményeit, érzékletes leírásokkal szították a 
hangulatot a tettesekkel szemben. Részletekbe menően 
leírták az elkövetés módját, ahogyan a menekülő hon
védek éjszakai szállást kértek, nagyvonalúan kifizették 
az ellátást, majd ezt a vendéglátók orgyilkossággal és 
pénzük, ruhájuk elrablásával viszonozták. Ezért senki 
nem bánkódott, amikor a három elkövetőt a bíróság kö
tél általi halálra ítélte. A fellebbviteli bíróság ezt később 
20 év börtönre, a legfelsőbb törvényszék ismét halálra 
változtatta, királyi kegyelemmel azonban végül 20-20 
évre enyhítették a büntetésüket.19 A nagy visszhangot 
kiváltó per elérte a kívánt hatást, mert egy időre elnémí
totta a bíráló-kétkedő hangokat, bár a bíróság ezt 
követően november elejétől január közepéig ismét ítél
kezési szünetet tartott.

Ha értékelni szeretnénk a Szegedre kirendelt Pest 
megyei bíróság 1869-1870-ben történt működését, a

__közvéleményhez hasonlóan negatív képet kaphatunk. A
4

törvényszék összefoglaló jelentésében szereplő adatok 
szerint ez alatt az időszak alatt összesen 64 ülést tartot
tak, a királyi biztostól átvett 20 bűnügy közül 5 ügyben 
23 személy ellen hoztak ítéletet. „A többiben, egyrészt 
a még eddig át nem vett bűnügyekkeli szoros összefüg
gésük miatt, az ítélethozás elhalasztatott, másrészt pót
vizsgálat rendeltetett el.”20 Feltűnő, hogy a Ráday val jó 
kapcsolatot ápoló, őt soha nem bíráló bírósági elnök eb
ben a mondatban teljesen egyértelműen a királyi biztos
ra hárítja a felelősséget a munka lassúságáért. O viszont 
a közvélemény előtt nem volt hajlandó elismerni 
felelősségét, hiszen megnyilatkozásai alapján őt csupán 
a nyomozások vezetésére, a jó közbiztonság megterem
tésére küldték Szegedre, nem pedig azért, hogy ítélkez
zen is az elfogottak felett. Azt természetesen nem hoz
ta nyilvánosságra, hogy a háttérben a kezdetektől részt 
vett a bíróság tagjainak kiválasztásában, az igazságügy- 
és a belügyminiszternek tett jelentéseiben pedig javas
latokat fogalmazott meg a hatékony működés 
elősegítése érdekében.

Az időveszteség miatt a bíróság működését elméleti
leg akadályozhatta, a nyomozásokat viszont elősegít
hette a gyanúsítottak vallomásainak folyamatos hitele
sítése. A bíróság elnökének jelentése szerint 1870. ok
tóber végéig 302 vádlott 710 bűnesetre vonatkozó 2054 
vallomását hitelesítették, amelyeknek kb. egyharmada 
rablásban vagy rablógyilkosságban való részvételt tanú
sított. Az adatok azonban nem feltétlenül bizonyítják 
feltételezésünket, miszerint a bíróság a vallomások fo
lyamatos hitelesítésével az ítélethozatalra fordítható 
időt csökkentette, mert Ráday 1871. december 10-ei je
lentése -  bár a célja egyértelműen más volt -  immár vi
tathatatlanul a saját felelősségét mutatja.21 A hitelesített 
vallomások száma ekkor már 7300 (!), a bíróságnak át
adott ügyek száma -  saját bevallása szerint -  1869-ben 
1, 1870-ben 48, 1871-ben pedig 463, összesen tehát 
512, bár ugyanebben a jelentésben máshol 706 átadott 
ügy szerepel. Ugyanakkor a bíróság már 210 személy 
felett ítélkezett. A bíróság elnöke és Ráday tehát más 
adatokat ismertet, de az első két év vonatkozásában kö
vetkeztetésünk mégis csak egy irányba mutathat. Az 
ügyeket sokáig nem sikerült olyan módon előkészíteni, 
hogy a bíróság elítélhesse a vádlottakat, a felelősség 
ezért pedig egyértelműen a királyi biztost illeti.

További problémát jelentett, hogy nem szabályozták 
pontosan a bíróság működésének hatáskörét. Kutatása
ink során nem került elő a bíróságot kiküldő -és az ira
tokban több alkalommal hivatkozott -  miniszteri rende
let, de a megnyilatkozásokból annyi kiderül, hogy fel
adatuk a királyi biztosság által feltárt ügyekben való 
ítélkezés volt.22 Tehát sem földrajzi határokat nem álla
pítottak meg, sem a bűncselekmények súlyossága alap
ján nem tettek különbséget. A gyakorlatban ez termé
szetesen nehezen lett volna kivitelezhető -  előfordult, 
hogy egy személy több tucat bűncselekményt követett 
el több megyében - ,  de ugyanakkor érthetőek a bíráló 
hangok is, amelyek 1871. júliusában erősödtek fel. Mi
után a királyi biztos az összes bűncselekmény nyomo
zását a saját hatáskörébe vonta, ezért az Alföld jelentős
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részén a többi megyei és városi bíróság gyakorlatilag 
beszüntette a munkáját, újabb befolyásos csoportokat 
fordítva szembe Ráday tevékenységével. Nem keltett jó 
visszhangot az sem, hogy a perek döntő többségében a 
vádlottaknak nem volt védője. A bíróság hiába rendelt 
ki védőket, azok nem látták el feladatukat, mert a vád
lottakon nem lehetett behajtani az ügyvédi díjakat.23

A delegált bíróság 1871. júliusáig csak különálló, ki
sebb súlyú esetek elkövetői felett ítélkezett, ekkor vi
szont megkezdődött a kecskeméti bűnbanda tagjainak 
perbefogása. A korabeli hivatalos iratokban és a sajtó
ban előszeretettel használták a „bűnbanda,” „bűnháló
zat” stb. kifejezéseket, ami némi magyarázatra szorul. 
Ezeknek a bűnszövetkezeteknek többnyire nem volt 
zárt tagsága, a belső hierarchiájuk mégis mindenki által 
elfogadott és a testi erő, bátorság és kegyetlenség által 
dominált volt. A nyitottság azt jelenti, hogy nagyon so
kan csak alkalomszerűen vettek részt a bűncselekmé
nyek elkövetésében, és ha mégis némi segítségre volt 
szükségük, akkor ebből az ismeretségi körből választot
tak és igénybe vették azok orgazdáit is. Tehát egy háló
zatban csak néhányan ismertek mindenkit, és egy vi
szonylag szűk kört leszámítva az elkövetők nem a lopá- 
sokból-rablásokból éltek. Ezt bizonyítja a kecskeméti 
banda felszámolása is, ami miatt megváltoztatták a bí
róság ítélkezési rendszerét. Először a bűncselekmények 
tömegéből kiemelték és sommás módszerrel tárgyalták 
a lopásokat és más kisebb súlyú eseteket (orgazdaság, 
bűnpártolás stb.), így három hét alatt 123 esetet tudtak 
lezárni. A közvélemény szemében azonban az igazi 
szenzációt az jelentette, hogy számos csendbiztost és 
pandúrt ítéltek el, letartóztatták a kecskeméti 
főkapitányt (aki azután a szobájában öngyilkosságot 
követett el) és a korábbi kecskeméti főügyészt is. A 
csendbiztosok között olyan is akadt, aki három éve se
gítette Ráday munkáját, ennek ellenére az időközben ki
derült korábbi ügyei miatt öt év börtönre ítélték.24 Ez
után kerültek sorra a „főbenjáró” ügyek, amelyek tette
seire a törvények szerint halálbüntetést kellett kiszabni. 
Itt ismét vissza kellett térniük az írásbeli ügyintézéshez, 
mert több mint száz elkövető súlyos cselekményeit nem 
lehetett egyszerűsített eljárással tárgyalni. Augusztustól 
az év végéig azonban ismereteink szerint egyetlen tár
gyalásra sem került sor, mert ennyi idő alatt csak a 
védőbeszédek egy részét sikerült a tárgyalási naplóba 
beírni, „hátra volt még a replika és a duplika, melyek 
beírása után következett volna az ítélet.”25

Az első évek tevékenységének mérlege tehát fele
más, bár az adatokkal, statisztikákkal bűvészkedve a 
külvilág felé sikerült imponáló eredményt felmutatni. A 
bíróság elnöke is erre helyezte a hangsúlyt az elmúlt két 
és fél évről készített összefoglaló jelentésében, majd 
büszkén állapította meg: „A törvényszék működésének 
mennyiség s számszerinti kitüntetésén kívül nem hagy
hatom említés nélkül a törvényszék ítéleteit jellemző 
azon körülményt, hogy a hivatalból felsőbb jóváhagyás 
alá terjesztendő eseteket kivéve -  úgy a szabadlábon, 
mint a vizsgálati fogságban elitéit vádlottaknak 15 szá
zaléka nem élt fellebbezési jogával, s a bűnösség kérdé

sében két esetet kivéve az ítéletek felső bíróságilag is 
mind helyben hagyattak.”26

AZ ARADI DELEGÁLT BÍRÓSÁG

1 871 -ben jelentős változások történtek a magyaror
szági bírósági szervezet struktúrájában és ezek -  
Ráday várakozása szerint -  döntően befolyásolhat

ták a királyi biztosság további sikeres működését.27 Az 
1871. évi XXXI-XXXII. törvénycikkek egységesítették 
a bírósági szervezetet, megszüntették a korábbi külön
leges hatáskörű elsőfokú bíróságokat, városi és megyei 
törvényszékeket, egyértelműen szabályozták a bírósá
gok felügyeletét, azok egymáshoz és társhatóságaikhoz 
való viszonyát.28 360 járásbíróságot és 102 királyi tör
vényszéket állítanak fel, amelyek helyhez kötöttek, 
csak kijelölt székhelyükön és hivatali helyiségeikben 
gyakorolhatták az igazságszolgáltatást. A bírósági szer
vezettel megegyező hierarchiában, de attól független 
hatóságként állami ügyészi szervezetet hoztak létre 
(XXXIII. te.), amelynek általános felügyeletét szintén 
az igazságügy miniszter látta el.29

A törvények 1871. júniusi szentesítésével véglegesen 
eldőlt, hogy a Pest megyei delegált bíróság az év végé
vel befejezi szegedi működését és legalább ilyen termé
szetesnek tűnt az is, hogy a törvények elveinek 
megfelelően helyét a szegedi törvényszék veszi át. Ez 
pedig azt jelentette volna, hogy ami ellen Ráday évek 
óta sikerrel hadakozott -  a helyi közigazgatás, bíróság 
és általában a szegedi lakosság befolyása a királyi biz
tosság ügyeibe -  az elkerülhetetlenül a megvalósulás 
előtt állt. A törvények elfogadására nem volt, nem lehe
tett befolyása, de azok végrehajtásánál mindent elköve
tett, hogy az általa feltételezett „kiskapu” megnyíljon. 
Itt azonban ismételten szembetalálta magát Horvát Bol
dizsár, majd Bittó István igazságügy miniszterekkel, 
akikkel a Löbl-ügyben és egy hatásköri kérdéssel kap
csolatban már így is személyes-szakmai összeütközés
be került.30

A hatásköri vita nem választható el az 1872 előtti ka
otikus bírósági gyakorlattól, ahol Ráday -  kinevezésé
nek sajátos körülményeivel indokolva -  különleges jo
gokat vindikált magának. Korábban röviden kitértünk 
arra, hogy az ítélkezési gyakorlat ekkor korántsem 
tekinthető egységesnek, a nyomozások és a tárgyalás te
kintetében a bíró csaknem szabad belátása szerint csele
kedhetett. Ennek megfelelően a szegedi delegált bíróság 
Rádayra ruházta a nyomozások vezetését, mindenben az 
ő elvárásai szerint cselekedett, így az ítélethozatal -  ké
sőbb még vizsgálandó -  súlyossága tekintetében is. Ezt 
pontosan felismerte a királyi biztos is és meglehetősen 
sajátos logikával 1871 decemberében ezt érvként hasz
nálta fel a belügyminiszterre gyakorolt nyomásgyakor
láskor: „Az itt általam elért eredményt nagyrészt azon 
intézkedés szülte, hogy feljogosítanám a bűnügyeket sa
ját közegeim által vizsgáltatni meg, és a rendkívüli hely
zet parancsolta mindazon módokat alkalmazásba vehet
ni, melyek által a vádlottak, minden külső érintkezéstől
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elszigetelteitek, de ezen kívül nagy része van az ered
ményben a dél. Pest megyei trvszék buzgalmának, s kü
lönösen hogy a rendkívüli helyzet szülte nehézségeket 
felismerve az itt [...] gyakorlatba vett azon eljárást fo
gadta el, mely szerént a vizsgálatok az én közegeim ál
tal vezettetve, minden egyes ön vagy tanúvallomás álta
la meg lett hitelesítve, mielőtt az illető bűnvizsgálat az 
illető trvszéknek átadatott volna, csak ez tette lehetővé, 
hogy százakra menő bűnesetekből álló egy-egy monstre 
hálózat vizsgálata keresztül volt hajtható, anélkül, hogy 
a meg-meg térő bűnösök vallomásaikat netalán meg
bánva visszavettek s ez által a megkezdett biztos fonál 
összebonyolódott volna, másrészt a trvszék[...] támoga
tását nem vonta meg soha, midőn [...] a kellő bírói szi
gor alkalmazása vált szükségessé.”31 A továbbiakban 
javaslatot tesz a belügyminiszternek (!), hogy az újon
nan megalakuló bíróság milyen kritériumoknak feleljen 
meg: szakképzettség és jelentős gyakorlat; függetlenség 
minden külső befolyástól, értve ez alatt a helyi össze
köttetéseket és -  ki nem mondva -  a szakmai felügyele
tet, valamint „az itteni művelet által czélzott nagy hord
erejű következmények iránt egyetértő [...] indíttat és 
készséggel viseltessenek.”32 Ezek alapján indokoltnak 
tartotta a felvetést, hogy a parlament egy új törvény el
fogadásával teremtse meg a feltételeket egy Szegedre 
delegált bíróság újbóli megalakulásához, vagy a koráb
bi működésének fenntartásához. Amennyiben javaslatát 
nem fogadják el, akkor eddigi munkája felesleges volt, 
annak folytatása lehetetlenné válik, ezért fogadják el a 
lemondását.

A levél címzettje -  a kormányban ekkor súlytalan 
belügyminiszter, Tóth Vilmos -  akkor válik érthetővé, 
amikor kiderül, hogy a másolatát elküldte a néhány hét
tel korábban megalakult kormány miniszterelnökének, 
Lónyay Menyhértnek is. Meggyőződésünk szerint Rá
day jelentése elsősorban neki szól, az ő figyelmét akar
ta felhívni az érthetetlen és káros következményekkel 
járó döntésre. De nem lehet kizárni a személyes kapcso
lat fontosságát sem, amire a néhány héttel későbbi mi
nisztertanácsi események szolgálnak majd igazolásul. 
Ez magyarázhatja a közvetlen hangnemet, a korábbi 
szóbeli tájékoztatásra utaló -  és itt nem idézett -  meg
jegyzést, a szokatlan nyíltságot és -  némi zsarolással fű
szerezve -  a lemondás felvetését. A kérdés már csupán 
az lehet, hogy miért nem az igazságügy miniszternek 
vetette fel ezeket a javaslatokat, holott a -törvényben 
már rögzített, de gyakorlati működését még meg sem 
kezdő -  országos bírósági szervezet átalakítása az ő 
hozzájárulása nélkül teljességgel elképzelhetetlen? A 
magyarázat erre a korábban már említett és hónapokkal 
korábbra visszanyúló, a bíróságok működésétől nem 
függetleníthető illetékességi vita, amiben az igazságügy 
miniszter burkolt formában a királyi biztosság létének 
jogszerűségét is kétségbe vonta. Néhány mondatban 
szükségesnek tartjuk ezt összefoglalni, mert jól megvi
lágítja a két fél bíróságokkal kapcsolatos eltérő gondol
kodásmódját.

A Ráday kinevezését és feladatait a törvényhatósá- 
_ gokkal közlő 1869. januári belügyminiszteri rendelet a

királyi biztos hatáskörét a következőképpen szabályoz
ta: „... elkerülhetlenül szükségesnek találtam arról gon
doskodni, hogy valamint az újabb bűnös merényletek 
megakadályozását czélzó intézkedések, úgy a már elkö
vetett bűntettek tetteseinek kipuhatolását s kézreke- 
rítését tárgyazó nyomozások s rendelkezések szálai, 
nem különben a kézrekerített bűntettesek ellen azon 
irányban és azon határvonalig folytatandó vizsgálatok 
keresztül vitele is, melyek további bűnrészesek kipuha- 
tolása czéljából szükségesek, egy kézben összpontosít- 
tassanak.”33 A rendelet tehát viszonylag pontosan sza
bályozza Ráday mozgásterét, tevékenysége a tettesek 
elfogásával és kihallgatásával lezárul, a további lépések 
már nem az ő hatáskörébe tartoznak. Erre hívja fel a fi
gyelmet az igazságügy miniszter 1871 áprilisi levelében 
is: „Az Alföldön megzavart közbiztonság helyreállítása 
végett szükséges közigazgatási intézkedések Méltósá
god hatáskörébe tartozván, a gyanú szálainak nyomozá
sa, a gyanúval terhelt egyéneknek ideiglenes letartózta
tása is, mint rendőri hivatás, a királyi biztos leendőinek 
tárgyát képezi: azonban a vizsgálati fogságnak fenntar
tása vagy megszűnte iránt, [...] a tulajdonképpeni bűn
vádi vizsgálat, a bírósági eljárás kizárólagos feladatát 
képezi; aminek múlhatlan folyománya -  hogy a 
rendőrileg letartóztatott egyének szabadlábra helyezése, 
vagy vizsgálati fogságban való tartása iránt, az illetékes 
bíróság határozata a letartóztatás után azonnal 
kikérendő, s hogy a bíróság határozata ellen -  mind a 
tiszti ügyésznek, mind pedig a letartóztatottnak joga 
van a felsőbb bírósághoz felebbezni."34

Ráday az egyértelmű figyelmeztetés ellenére nem fo
gadta el a különösebb presztízsveszteség nélküli vissza
vonulás lehetőségét. Válaszában egyértelművé tette, 
hogy tisztségét 1869-ben csak azzal a feltétellel vállalta 
el, hogy „szabad kezet” kap az ügyek felgöngyölítésére, 
a „száraz törvényes formákat” mellőzheti. Felfogásának 
helyességét pedig igazolják az eddigi eredmények és 
azok kedvező fogadtatása. A továbbiakban törvényeket 
és rendeleteket idézve hosszasan kioktatta az igazság
ügy minisztert a jogértelmezés mikéntjéről, a rendszer 
megváltoztatása esetére elhárítva magától a további 
felelősséget. A korábbi szabályozás fenntartását azért 
tartotta nélkülözhetetlennek, mert a tolvajokat és rabló
kat viszonylag könnyen el lehetett fogni, viszont „most 
következvén azok befogatása leginkább, kik ügyeseb
bek, tekintélyesebbek és vagyonosabbak lévén, pártfo
gó, tanácsadó és védelmezőkben hiányt nem szenve- 
dendnek...”35

Az eredetileg illetékességi, de később személyeske
désbe is csapó vita, az igazságügy miniszterek hajtha- 
tatlansága Ráday szemében akkor vált munkáját végle
tesen akadályozó kérdéssé, amikor az új bíróságok sze
gedi illetékessége tekintetében nem tudta érvényesíteni 
akaratát és várakozása szerint minden befolyását elve
szíthette annak működésére. Személyes sértésnek tar
totta azt is, hogy a királyi biztosság személyzetét és a 
Szegedre delegált Pest megyei bíróság tagjait az ekkor 
bekövetkező új bírósági kinevezéseknél meggyőződése 
szerint miatta nem vették figyelembe az őket megillető

6



történeti sütnie

állások betöltésénél. Decemberi fenyegetőzésének az 
lett az eredménye, hogy -  a felek „hivatalos” erőviszo
nyait ismerve váratlan kompromisszumként -  új bíró
ság, az aradi illetékessége került előtérbe, azzal az indo
kolással, hogy a tárgyalásra váró rabok jelentős része 
arról a környékről származik. Az 1871. évi LXVIII. te. 
3. paragrafusa szerint „Azon bűnvádi ügyekre nézve, 
melyek a Szegeden jelenleg működő delegált bíróság 
előtt folyamatba tétettek vagy a már megindított vizsgá
latok alapján folyamatba fognak tétetni, az illetőség az 
aradi kir. törvényszékre ruháztatik.”36 Ráday azonban 
nem elégedett meg ezzel az eredménnyel sem, újabb 
éles kirohanásra ragadtatta magát és követelte az aradi 
törvényszékhez kinevezett egyik bíró eltávolítását, mert 
az korábban ügyvédként sikeresen védett több szegedi 
vádlottat. Az általa támasztott feltételek egyidejű telje
sítésére azonban nem volt esély, így nem maradt más 
választása, mint benyújtani a lemondását.

Az ügy óriási érdeklődést váltott ki a közvélemény
ben, minden jelentős újság beszámolt róla. A lapok 
azonban jól láthatóan -  és számunkra némileg talán 
meglepően -  kétesélyesnek tartották a vita eldöntését, 
Ráday és az igazságügy miniszter bukását is elképzel
hetőnek tartva.37 A háttérben a január és a február az 
egyeztetésekkel telt, de nincs jele annak, hogy a legin
kább érintett két fél személyesen tisztázta volna a véle
ménykülönbségeket, a közvetítő szerepét a miniszterel
nök játszotta. Hogy nem túl eredményesen, az a vita 
csúcspontján, az 1872. február 22-én tartott miniszterta
nácsi ülésen derült ki. Ráday érdekérvényesítő képessé
gét bizonyítja, hogy a kormány tagjai nem álltak ki egy
értelműen az igazságügy miniszter mellett és Lónyay 
miniszterelnök egyik félmondatát is biztatásnak vehet
te. Eszerint „a bírósági közegek a törvény értelmében 
ugyan, de tekintve a fenforgó rendkívüli körülménye
ket, a vizsgálatok folyamában a kir. biztossal folytonos 
érintkezésben járjanak el;”38 Ehhez hozzájárult a mi
nisztertanács is, ami hallgatólagos beleegyezést jelent a 
bíróság várható informális befolyásolásához. Ráday te
hát részlegesen elérte célját és ezt követően visszavon
ta lemondását. Az már nem a jogi szabályozás kérdés
köre, hanem a királyi biztos -  vagy beosztottainak -  
zsenialitását dicséri, hogy Szegedre való megérkezése
kor egyértelmű győztesként ünnepeltette magát. A pá
lyaudvarról 30 kocsival kisérték a szállására, este ze
nés-fáklyás felvonulással, „mozsárdörgésekkel,” 
lelkesítő beszédekkel ünnepelték, a lakosság „roppant 
tömegekben hullámzott a belváros utcáin egész a gróf 
lakásáig.”39

Az utolsó hónapok történéseit ismerve már azon sem 
csodálkozhatunk, hogy az aradi bíróság delegált tanácsa 
március 1-jén Szegeden kezdte meg tevékenységét, 
mert felesleges pénzkidobásnak és a helyhiány miatt le
hetetlennek tartották a több száz rab, iratok stb. Aradra 
szállítását. A töredékes adatok szerint az előttük álló 
feladat nagyságával pedig a legkevésbé sem voltak tisz
tában, bár a munka folyamatossága érdekében egy ko
rábbi szegedi vizsgálóbírót és a Pest megyei delegált bí
róság egyik ügyészét osztották be segítségül. Egy hóna

pokkal későbbi jelentés szerint az ügyek átvételekor 
1366 bűn vizsgálatról szereztek tudomást, amelyek kö
zül 1270-et ekkor még nem zártak le és ezekben össze
sen mintegy 3000 vádlott szerepelt.40 A Jóindulatú” 
várakozások szerint, a korábbi bíróság működését is
merve kb. hat év alatt fogják befejezni a tárgyalásokat, 
nem alaptalan tehát a Pesti Napló cikkírójának a véle
ménye, miszerint „a feladat, amely a bíróságra várako
zik, körülbelül példátlan a büntető igazságszolgáltatás 
történetében.”41

Az új bíróság azonban új szellemiséget is hozott a 
tárgyalások menetében és a hosszadalmas írásbeli perek 
helyett mindenhol a szóbeliséget kívánta érvényre jut
tatni. Az Igazságügy minisztériumtól is megkapták a tá
mogatást, így a kezdeti négy helyett hamarosan már 
nyolc bíró tárgyalhatta az ügyeket. Az első két és fél hó
nap alatt 180 gyanúsítottat ítéltek el, ami mindenképpen 
imponáló teljesítmény. Az ügyész visszaemlékezése 
szerint „olyan volt ez a bíróság, mint aratás után a csép
lőgép, melybe szünet nélkül rakják a kévéket.”42 Tevé
kenységükben a törvényességre helyezték a hangsúlyt, 
a gyanúsítottakat első ízben ekkor tájékoztatták letar
tóztatásuk okáról, sokan 2-3 év után tudták meg, hogy 
mivel vádolják őket. Nem találjuk nyomát annak, hogy 
Ráday bármilyen módon befolyásolni próbálta volna a 
bíróság működését, a korábbi alá-fölérendeltségi vi
szonyt a harmonikus együttműködés váltotta fel.

Egyetlen olyan -  a korábbi bíróságtól örökölt -  prob
léma merült csak fel, amire ekkor sem találtak megol
dást, ez pedig a kirendelt védők helyzetének rendezése.
A Szegedi Híradó címoldalon jelentetett meg egy olyan 
levelet, amiben 7 szegedi ügyvéd a főügyésznek fogal
mazza meg a vizsgálati eljárással kapcsolatos kifogása
it: a vádlottakat még a családtagjaik sem látogathatják; 
kezesek jelentkezése mellett sem engedik meg a sza
badlábon való védekezést; a vizsgálatokat továbbra is a 
királyi biztos közegei végzik. Ezzel magyarázzák azt, 
hogy a szegedi ügyvédek még kirendelésük esetén sem 
vállalják a védelmet és így azt „a kir. biztosság közege
ihez tartozó s vizsgáló-bíró szerepét vivő tollnokok, sőt 
legújabban a kir. ügyészség személyzete" teljesíti.43 
Korábban már említettük, hogy az előző bíróság idősza
kában az ügyvédek a ki nem fizetett, vagy meg sem ítélt 
védői díjak miatt bojkottálták a tárgyalásokat és ismere
teink szerint ebben a későbbiekben sem történt változás. 
Felháborodásuk tehát érthető, de az önérdek -  mégoly 
szakszerű jogi köntösbe csomagolt -  érvényesítéséhez a 
főügyész nem kívánt segédkezet nyújtani. Meg
győződésünk szerint ezzel magyarázható, hogy -  a lát
hatás engedélyezése és a szabadlábra helyezés elvi tá
mogatása mellett -  komoly vizsgálat és érvényesíthető 
szankciók nélkül megelégedett egy általánosságokat 
hangoztató rendelet kiadásával, amiben felhívta a fi
gyelmet a törvények és a szokásjog betartására.44

A rendelkezésünkre álló töredékes adatok szerint a 
bíróság munkáját immár sem a politikusok elvárásai, 
sem Ráday befolyása nem akadályozta. Egymás után 
tárgyalta a nagy bűnbandák (kecskeméti, bácskai, sza
badkai, szegedi stb.) tetteit és csupán arra kellett figye-
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lemmel lennie, hogy a királyi biztosságnak a 
képviselőház hónapokkal korábbi határozata alapján 
1872. október végéig be kellett fejeznie tevékenységét. 
Ez azért jelentett nehézséget, mert Ráday most már tö
megesen adta át a kellően elő nem készített ügyeket is, 
ezzel elhárítva magától a további felelősséget. A beosz
tottaknak adott júliusi utasítás szerint „minden oly 
ügyek, melyek akár bűntett, feljelentés, panasz vagy ön
beismerés folytán merültek fel és vétettek vizsgálat alá, 
mihelyt a tettesek közül egy vagy kettő kihallgatva, ön
beismerés vagy érvényes tanúvallomások által a tett be
bizonyul, a káros kipuhatolva, a tényálladék -  ha nincs 
is megállapítva, de legalább kiderítve, ahol nagyobb 
fontosságú orgazdaság, vagy érdekesebb bűnszerzés 
vagy palástolás fordul elő, ezen tényekre is kellő vilá
gosság derítve van, az ügyek a dél. trvszéknek azonnal 
átadandók, megjegyezve, hogy ha bent fogva levő ön
vallomása által jött valamely bűntény tudomásunkra, 
ezen egyénen kívül, kell, hogy legalább még egy bűn
társ vagy legalább a netaláni tanúk kihallgatási 
jegyzőkönyvei eszközöltessenek.”45

A királyi biztosság október végi feloszlatása azonban 
lényegesen nem befolyásolta a bíróság működését, 
amely 1873. április végéig kapott határidőt munkájának 
befejezésére. Ezután az ítélettel le nem zárt több száz 
ügyet az illetékes közigazgatási hatóságokhoz, törvény
székekhez és járásbíróságokhoz tették át. Az eltelt egy 
év mérlege -  a rendkívül kritikus szegedi sajtó vélemé
nye szerint is -  a tárgyalásokban érintettek és az ítéletek 
számát tekintve rendkívül meggyőző. Ami az ügyész
ség szigorát és az ítéletek „korrektségét” illeti, ott már 
megoszlottak a vélemények, ezért tegyünk egy kísérle
tet a delegált bíróságok, valamint az országos adatok 
összehason 1 ítására:

A bíróságok ítéletei
ítélet46 Pest megye aradi

delegált delegált bíróság Magyarország
bíróság 1872-1873

1869-1871 május
187247 1873-1877

átlaga48
1 évnél 44% 15,75% 80,9% 82,09%

kevesebb (110) (46)
1-5 év 44,8% 51,03% 17,1% 15,85%

(112) (149)
5-10 év 5,6% 11,3% 1,3% 1,33%

(14) (33)
10-20 év 1,6% 18,15% 0,6% 0,56%

(4) (53)
életfogytiglan - 1,71% 0,04% 0,05%

(5) (7) d l)
kötél általi 4% 2,05% 0,1% 0,12%

halál (10) (6) (17) (27)

A táblázat adatai alapján egyértelművé válik, hogy 
Ráday félelmei az újonnan megalakuló törvényszékkel 
kapcsolatban nem bizonyosodtak be. Várakozásaival 
ellentétben az aradi delegált bíróság működése a Pest

megyeivel összehasonlítva egyértelműen szigorodott, 
az országos adatokkal összevetve pedig megdöbbentő a 
különbség. Különösen súlyosnak tűnnek az ítéletek an
nak fényében, hogy a Pest megyei bíróságnál csak 5, az 
aradinál pedig 40 esetben számították be a vizsgálati 
fogságban töltött időt a börtönbüntetésbe. Talán a fel- 
lebbviteli bíróságok lassú működésének és a vizsgálati 
fogság elhúzódásától való félelemnek (illetve az 
előzetesben előforduló sok halálesetnek) is köszönhető, 
hogy az 1869-1871-ben elítéltek közül 154, 
1872—1873-ban pedig 23 bűnösnek nyilvánított nem 
fordult jogorvoslatért a másodfokú bírósághoz, pedig a 
felsőbíróságok az első időszak ítéletein 39 esetben eny
hítettek és csak 1 esetben súlyosbítottak.

Feltűnő lehet a halálos ítéletek magas aránya is, bár 
1872-ben egyetlen esetben sem, később pedig évente 
1-3 kivégzés történt, a többit „fejedelmi kegyelemmel” 
börtönbüntetésre változtatták. A magyarországi börtön
viszonyokat ismerve azonban ez nem feltétlenül jelen
tette a bűnös megmenekülését, mert még egy 1791. évi 
törvény is „a nem nemesek fellebbvitelére nézve három 
évi börtönt a halálbüntetéssel egyenértékűnek állítá.”49 
Ennek megfelelően az életfogytiglani ítéleteket is ritkán 
alkalmazták, bár Pauler Tivadar szerint erre 1492-től 
lehetőség volt. Ezért nem csodálkozhatunk a Szegedi 
Híradó egyik megjegyzésén, amivel a kecskeméti bűn
hálózat két tagjára kiszabott ítéletet kommentálta: „Úgy 
tudjuk, hogy ily büntetést a magyar törvények nem 
ismernek I”50

Meg kell még említenünk a felmentettek számát, ami 
a két bíróság tekintetében 9 illetve 7 eset, ami nem éri el 
a 3%-ot, míg az 1873-1877 közötti magyarországi átlag 
csaknem 32%.51 Ismerünk olyan esetet, amikor egy rab
lógyilkosság gyanúsítottjait bizonyítékok hiányában fel
mentették, egyet pedig ártatlannak nyilvánítottak, és 
utóbbi az ítélethozatalig 3 év 8 hónapot töltött vizsgálati 
fogságban.52 A felelősségre vonás kényszerével magya
rázhatjuk azt is, hogy a bíróságok nem alkalmazták a 
bűntettek elévülését, bár erre az 1843-as javaslat, az Ide
iglenes Törvénykezési Szabályok és az osztrák büntető 
törvénykönyv is hivatkozási alapot adhatott volna.53

Az eddig felsorolt büntetési tételek azonban nem fel
tétlenül a delegált bíróságok szigorúságát, hanem leg
alább ilyen mértékben az ország többi törvényszékének 
enyhe ítélkezését is bizonyítják. Kőnek Sándor kimuta
tása szerint 1873-ban „az emberi élet elleni bűntettek
ben” (gyilkosság, emberölés, magzatelhajtás stb.) elítél
tek több mint 1/3-át, súlyos testi sértés esetében pedig 
93,4%-át egy évnél kevesebb letöltendő börtönre 
ítélték.54

A szegedi „betyárperekben” ítélkező bíróságok 
megalakulása, működése és Ráday Gedeon befolyása 
az eddigi elemzés alapján tehát meglehetősen ellent
mondásos. A királyi biztos más irányú tevékenysége 
általában sem nélkülözi az autokratikus vonásokat, itt 
azonban az írott szabályok és a bírói gyakorlat egyön
tetűségének a hiánya teremtette meg a külső beavatko
zás lehetőségét. Ezekben az években történik meg a ré
gi államberendezkedés liberális normáknak megfelelő



történeti szemle

átalakítása, az új politikai hatalom ekkor tölti meg tar
talommal a többnyire jóindulattal is csak kerettörvé
nyeknek tekinthető szabályozókat. Ebben az értelem
ben pedig a társadalom gondolkodásmódjának „átállí
tása,” az állandó oppozíció helyett az ismeretlen és 
sokszor érthetetlen új befogadása, a biztos kapaszko
dók helyébe lépő bizonytalanság gyakran cselekvés- 
képtelenségként jelenik meg. Ráday jól érzékelhetően 
már a kinevezését megelőzően felismerte a „rendszer- 
váltás” átmeneti nehézségeiben rejlő lehetőségeket, 
ezért lelkiismeretfurdalás nélkül egyetlen, de a munka 
sikeres elvégzéséhez meggyőződése szerint nélkülöz
hetetlen feltételt szabott: szabad kezet kért a betyárvi
lág felszámolásához, minden területen. A jelek arra 
mutatatnak, hogy ezt -  természetesen informális úton -  
meg is kapta. A politikusok megnyilatkozásai alapján 
az is feltételezhető, hogy az őt támogató miniszterelnö
kökkel és belügyminiszterekkel szemben az igazság
ügy miniszterek hozzájárulását nem kérték ki, akik a 
későbbiekben joggal tiltakoztak a királyi biztos túl- 
hatalma ellen.

Ráday rendkívüli ambícióval és önbizalommal telve, 
politikai felettesei támogatásában bízva látott munká
hoz és a nagyszámú letartóztatás kétségtelen sikerét a 
bíróság összetételének és munkájának befolyásolására 
használta fel. A helyi társadalom kezdeti támogatása 
azonban hamar visszájára fordult, egyre nehezebben vi
selték a királyi biztosság ellentmondást nem tűrő, ki
váltságokat nem ismerő, a helyi elit érdekeit semmibe 
vevő tevékenységét. Ráday számára kiutat jelenthetett
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Varga Zsuzsanna:

Hatalom, büntetőjog 
és termelőszövetkezetek 

Magyarországon 
az 1970-es években

A z 1970-es évtized a közvélekedésben, sőt helyen
ként a szakirodalomban is úgy jelenik meg, mint 
a „kádári aranykor,” amely sokak emlékezetében 

őrződött meg a biztonság, kiszámíthatóság, relatív 
anyagi jólét időszakaként. A kutatási lehetőségek rend
szerváltás utáni kibővülésével megkezdődhetett ezen 
időszak árnyaltabb, mélyrehatóbb elemzése is. Szá
momra épp a hatvanas évekre vonatkozó kutatásaim 
nyomán az vált a legrejtélyesebb kérdéssé, hogy miköz
ben a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek a fo
gyasztás korabeli felfutásában, a lakossági életszínvo
nal javulásában meghatározó szerepe volt, mégis e si
kerágazat „ellen” a 70-es évek első felében sokrétű tá
madás bontakozott ki. A mezőgazdasági tsz-eket egyre 
több közgazdasági, adminisztratív szigorítás érintette, 
majd a vezetőik ellen bírósági eljárások indultak.

A hetvenes évek elején kialakuló feszültségek azért is 
szembetűnők, mert a hatvanas évek folyamán egészen 
más jellegű folyamat jellemezte a hatalom és az agrártár
sadalom viszonyát. 1961-ben befejeződött ugyan a kol
lektivizálás, de a mezőgazdaság teljesítménye még éve
kig nem volt megfelelő, élelmiszerimportra szorult az or
szág. A MSZMP vezetése az 1956 után felvállalt élet
színvonal-politika miatt kényszerhelyzetbe került. A 
mezőgazdasági árutermelés növeléséhez -  elegendő gé
pesítés, beruházás híján -  szüksége volt a magyar pa
rasztság szorgalmára, csakúgy, mint a háztáji gazdaság
ban található termelési eszközökre, épületekre. A hata

lom engedményekre kényszerült: kénytelen volt eltűrni 
az alulról jövő termelőszövetkezeti kezdeményezéseket, 
amelyek a több és jobb minőségű termelésben tették ér
dekeltté a tsz-tagságot. Mivel ezek az érdekeltségi meg
oldások több ponton ütköztek a sztálini kolhoz-formával, 
a hatalom csak a gyakorlatban tűrte el őket. Legalizálá
sukra csak a gazdasági reform előkészítése során, 
1966-1967-ben került sor.

A hatalom és a tsz-ek között az 1960-as évtizedben 
domináló érdekegyeztetést, sajátos „párbeszédet,” a 70- 
es évek elejétől a konfrontálódás váltotta fel. A tsz-ek 
elleni támadás abba a szélesebb folyamatba illeszkedett, 
amely a gazdasági reform 1972-es lefékeződéséhez, és 
a párt vezetésén belül a dogmatikus erők 
megerősödéséhez vezetett. A hetvenes évek eleji politi
kai, gazdaságpolitikai félfordulat számos vonatkozását 
feltárta már a szakirodalom.1 Ugyanakkor a hatalom és 
az agrártársadalom közötti viszonyban beállt fordulatról 
eddig még nem született történeti feldolgozás.

Különösen igaz ez a tsz-vezetők ellen irányuló 
rendőrségi, bírósági eljárásokra, hiszen 1989 előtt nem 
voltak hozzáférhetőek a források. A 90-es években a le
véltárak megnyílásával a téma kutatására is meg
teremtődtek a feltételek. A jelen tanulmányban arra vál
lalkozik a szerző, hogy összefoglalást adjon arról az irra
cionális folyamatról, amely sikeres tsz-vezetők tortúrájá
hoz vezetett. Az „elnök-pereket”2 a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek ellen, a 70-es évek elején kibontako
zó offenzíva folyamatába illesztve mutatom be. A tanul
mány első részében áttekintem, hogy milyen színterei 
voltak e támadásnak, azaz hogyan jelentkezett a tsz-ek 
elleni kampány az ideológia, az adminisztratív intézkedé
sek, a közgazdasági szabályozók terén. A második rész
ben pedig a politikai indíttatású persorozat jellegzetessé
geire koncentrálok. Mindennek nyomon követése egy in
terdiszciplináris vizsgálat keretében valósítható meg, 
ahol a történeti módszerek mellett hasznosulnak a köz- 
gazdasági, a szociológiai és a jogi megközelítés szem
pontjai is.


