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Szabó István:

A  villamosszék feltalálása
A  villamosszék történetének megírására az adta 
az ötletet, hogy 11 3 évvel ezelőtt, 1 890. augusz
tus 6-án hajtották végre az USA-ban az első, nagy- 
feszültségű elektromos árammal történt kivégzést. 
Az esszé történelmi visszatekintés, nem pedig kor
teskedés a halálbüntetés visszaállítása mellett.

A  villamosszék a XIX. század 80-as évei végének 
„találmánya”. Olyan embernek a nevéhez fűző
dik, aki többek között feltalálta a szénmikrofont, 

az izzószálas villanykörtét, a fo
nográf ősét és az egyenáramot. Ez 
az ember Thomas Alva Edison 
(1847-1931) volt.

E rövid bevezető után kövessük 
sorrendben a történéseket addig az 
időpontig, amíg a villamosszékkel 
az első kivégzést végrehajtották.

Élt New York egyik rosszhírű 
külvárosában egy családos férfi,
William Kemmler, akinek felesé
ge enyhén értelmi fogyatékos volt, 
ami kettejük kapcsolatát alapvető
en meghatározta. Házasságukból 
egy értelmes, szép kislány szüle
tett. Az apa óriási erőfeszítéssel 
próbálta fenntartani családját, de 
akármibe is fogott bele, minden kezdeményezése balul 
sült el. Emiatt, illetve boldogtalan családi élete miatt 
ivásnak adta a fejét. Az otthoni hangos szóváltásokból 
előbb veszekedések, a veszekedésekből verekedések 
lettek. Az egyik ilyen alkalommal az ittas férfi a keze 
ügyébe eső baltával a lépcsőházban szétvágta a felesé
ge fejét, aki azonnal meghalt. Anyja holttestét később, 
a kislányuk találta meg és a szomszédok segítségét kér
te. A kihívott rendőrök a sarki kocsmában találtak rá az 
addigra már holtrészeg, csurom vér ruhájú emberre és 
azonnal őrizetbe vették. Kemmler kijózanodva sem ta-

__gadta, hogy megölte a feleségét.
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A kerületi bíróság emberölés miatt halálra ítélte. Az 
ítéletet azonban nem tudták végrehajtani, mivel nem 
volt kivégzésben jártas ember az őrszemélyzet tagjai 
között. Ekkor az esküdtek közül valaki azt állította, 
hogy szerinte elektromos árammal lehetséges volna a 
kivégzés, ugyanis azt hallotta, hogy a gazdag és jómó
dú New Yorkiak, akik ebben az időben kezdték a vil
lamos áramot bevezettetni lakásaikba és az újságok ek
koriban sok, áramütés miatt bekövetkezett halálesetről 
adtak híradást. A bíróság a felvetésre az 1885-ben, New 
Yorkban létrehozott Hill-bizottsághoz fordult, amely
nek az volt a feladata, hogy „humanizálja” a halálos íté
letek végrehajtását, mivel az eddig használatos kivég
zési módszerek (garrotte, guillotine, akasztás) az elítélt 
számára rettenetes szenvedést okoztak, nem beszélve 
az egzekúción résztvevőknek (bíró, esküdtek, ügyész 

stb.) okozott látványról. A bizott
ság három éves „kutató” munkája 
alapján úgy tűnt, hogy van 
2humánus” kivégzési mód. Véle
ményük szerint ezt az elektromos
ságban találták meg. Minden gya
korlati tapasztalat híján úgy kép
zelték, hogy az elektromosság 
nem okoz fájdalmat az elítéltnek, 
ezért „gyors és praktikus.” így ke
rül történetünk középpontjába 
Edison, az egyenáram felfedezője, 
akit hivatalosan is felkértek, hogy 
dolgozza ki az elektromos áram
mal történő kivégzés módszerét, 
arra hivatkozva, hogy sok tapasz
talatot halmozott fel ezzel az 

áram-típussal végzett kísérletei során. Edison annak el
lenére elfogadta a megbízást, hogy semmilyen tapasz
talattal nem rendelkezett és korábban ő is ellenezte a 
halálbüntetés minden formáját. Nyomós okai voltak a 
megbízás elfogadására. Edison tudta, hogyha sikerül 
kifejlesztenie az elektromos árammal ölő „gépet,” a vil
lamosszéket, akkor az általa felfedezett egyenáram lesz 
továbbra is az egyik egyeduralkodó energia a konti
nensnyi méretű ország energia piacán. Ebben az idő
ben ugyanis, Edison uralta az Egyesült Államok elekt
romos iparát. A közvéleményt pedig ezzel akarta visz- 
szavonhatatlanul meggyőzni, hogy egyenárama jobb,



mint a Westinghouse-Tesla féle tömörülés „váltakozó” 
árama. Ezért próbálta véglegesen kiszorítani a piacról 
a szinte halálos ellenségének tekintett itj. George Wes- 
tinghouse-t (1846-1914), a vasúti légfék feltalálóját, 
aki Nicola Tesla (1856-1943), horvát elektromérnök 
találmányát, a váltóára
mot, zseniálisan ki-és 
továbbfejlesztette, ezzel 
részt követelt magának 
a hatalmas amerikai 
energia piacból. A tét te
hát óriási volt.

Edison hatalmas len
dülettel látott a munká
nak. A laboratóriumá
nak környékén lakó ut
cagyerekeket -  fejen
ként negyed dollárért -  
megbízta, hogy szedjék 
össze a környéken a kó
bor macskákat, kutyá
kat, patkányokat és hozzák be a laboratóriumba. Mun
katársai heteken át mást sem csináltak, mint egyen
árammal sújtották halálra a szerencsétlen állatokat és 
feljegyzéseket készítettek haláltusájukról. Miután egy 
felnőtt ember testsúlya nagyobb, mint 
egy kutyáé vagy macskáé, vásároltatott 
néhány disznót és lovat a város vágó- 
hídjáról és rajtuk is tanulmányozták az 
elektromos áram hatását (a lóról akkor 
még nem tudta, hogy vörösvértesteinek 
összetétele miatt, 24 volt feszültségű 
áram azonnal megöli). Mivel a kísérle
teket összességében eredményesnek 
ítélték, neki láttak a villamosszék elké
szítésének. Többszöri változtatás, és 
többhavi munka után elkészült a pro
totípus, ami a mai „modern" villamos
székektől nem sokban különbözött.
Mire azonban idáig eljutottak Edison
nak minden pénze elfogyott. Ráadásul 
még hátra volt az egyenáramú gépek
nek az elkészítése és annak az épületnek a felhúzása, 
amelyben a hatalmas áramfejlesztőket elhelyezték, il
letve ahonnan az elektromos vezetékeket a kivégző he
lyiségbe vezették.

Kölcsönökből, adományokból végül is sikerült elké
szíteni a „művet.” Ám ekkor útját állta Westinghouse. 
Mivel kísérleteivel bizonyítani tudta, hogy az 50 herzes 
váltóáram már 110 voltnál is azonnali halált okoz (szív
halált), míg a villamosszékhez használt nagy frekven
ciás, magasfeszültségű egyenáram légzésbénulást idéz 
elő, ettől a halálraítélt -  iszonyú szenvedés után -  meg
fullad. így aztán Edison egyenárammal működő „ki- 
végzőgépe” nem kellett senkinek. A Hill-bizottság 
Westinghouse váltóáramát választotta. Ezzel a döntés
sel Edison végleg csatát vesztett. Az egyenáram és a 
váltóáram közötti küzdelem eldőlt.

Westinghouse annak ellenére, hogy legyőzte nagy

nevű riválisát, óriási küzdelmet folytatott, hogy ne az 
ő találmányát (a váltóáramot) használják fel kivégzés 
céljára, ugyanis félt, hogy „gyilkos áram”-nak fogják 
világszerte nevezni. Ennek érdekében többszázezer dol
lárt fizetett ki Amerika legjobb ügyvédeinek, hogy a

Hill-bizottságot dönté
sének megváltoztatásá
ra bírja, sőt még arra is 
hajlandó volt, hogy az 
elítélt peres költségeit 
is kifizesse, de ez sem 
segített.

Az ítélet kihirdetése 
után az elítélt maga kér
te a bíróságot, hogy vil
lamosszékben végezzék 
ki, mivel sejtelme sem 
volt arról, hogy mi vár 
rá.

Elkövetkezett az íté
let végrehajtásának a 

napja 1890. augusztus 6-a. Az elítéltet két fegyőr kísér
te a gyertyákkal kísértetiesen megvilágított, nagy terem 
közepén álló villamosszékhez. Vastag bőrszíjakkal erő
sen odaszíjazták, a lábaira és a kezeire rácsatolt fém

A bíró még egyszer felolvasta az esküdtszék dönté
sét és megkérdezte az elítéltet, van-e valami kívánsá
ga. Kemmler nem válaszolt semmit. Ekkor a börtön
igazgató intett az ítéletvégrehajtónak, aki a kétkarú 
érintkezőt felső állásba tolta. A jelenlévők szeme elé a 
következő pillanatban iszonyatos látvány tárult. A test 
hirtelen összerándult a belévezetett áram hatására. Az 
agyvíz mindkét fülén és az ormyílásain gőzzé változva 
úgy lövellt ki, mint egy gőzmozdonyból. Az arca hir
telen feldagadt, az arcbőr alatt lévő zsiradék átpréselő- 
dött a bőr pórusain és sárga viaszként csörgött le az ar
cán. Ruhája lángra kapott, az egész termet betöltötte az 
égett hús édeskés szaga. A villamosszéket füst borítot
ta be. A börtönigazgató a látványtól a terem sarkába 
hányt és a jelenlévők közül néhányan elájultak.

pántok érintkezőibe bekötötték az 
elektromos vezetékeket. A szemét bőr
ből készült maszkkal letakarták, és a 
fejére helyezték a fémbúrát is, majd eb
be is, és a szék belső, háti részén végig 
futó, laposvas fémcsíkba is bekötötték 
a vezetékeket.

Az elítélt hallatlan nyugalommal tűrt 
minden előkészületet, félelemnek nyo
ma sem látszott rajta. A kivégzésen je
len voltak az esküdtek, a bíró, a polgár- 
mester, a börtönigazgató, a fegyőrök és 
maga Westinghouse is.

Az utcán közben óriási tömeg verő
dött össze, elvégre ilyen kivégzésre 
még nem volt példa az Államok törté
netében.

Ezzel egy időben odabent befejeződtek az előkészü
letek a kivégzéshez.

47



A börtönorvos azt sem tudta kit részesítsen először 
elsősegélyben. Miután végzett, odament az elítélthez 
és meghallgatta szívverését. Megrázta a fejét. Meghalt, 
mondta. Kb. tíz perc múlva a teremben lévő iszonyú 
bűz miatt már éppen ablakot akartak nyitni, amikor a 
test hirtelen megmozdult, össze-vissza rázkódott, a fe
je a mellkasára nyekklett, kezei ökölbe szorultak.

Az orvos sztentori hangon üvöltött az ítéletvégrehaj
tóra, mire az a teljes feszültséget ismét bekapcsolta, és 
így hagyta vagy 15 percen keresztül. Miután a test már 
nem mozdult, az orvos minden kétséget kizáróan meg
állapította, hogy a halál végleg beállt.

A kivégzést követő boncolás a következőket állapí
totta meg: a holttest nagy része teljesen elszenesedett. 
A koponyaűrben az agyvelő dió nagyságúra összeégett, 
a gerincvelő és idegpályái szétrobbantak, a koponya a 
tarkótól a fülkagylókig elégett. A szemgolyók a szét- 
mállott arcon lógtak, a nyelv szénné égett a szájüreg
ben. A boncolás azt is megállapította, hogy az elítélt 
iszonyú kínhalált halt.

Ami a börtönben történt, nem maradt titokban. 
A m ásnapi újságok a következő főcím mel je le n 
tek meg: „Kemmlert a westinghouse-zal végezték 
ki!”

Szabó Szilárd:

A  közös külügyek 
alkotmányos kérdései

A Monarchia „közös célokra korlátozott jogala
nyisága,” és ezzel párhuzamosan a két állam 
önálló nemzetközi jogi jogalanyisága az idő 

előrehaladtával egyre jobban érvényesült. Ezt szem
lélteti a nemzetközi távírda egyezmény (1875) és a 
nemzetközi rádiótelegráf -  egyezmény (1906). Több 
nemzetközi szerződést Ausztria és Magyarország 
képviselője külön írt alá -  pl.: az 1912. évi LXII. tör
vénnyel becikkelyezett leánykereskedés elnyomása 
végett létrejött párizsi szerződés. Voltak olyan szer
ződések is, amelyeket csak Magyarország képvise
lője írt alá: az 1912. évi LX1. törvény a szerzői jo 
gok kölcsönös védelme végett az Egyesült Államok
kal Budapesten aláírt egyezm ényről.1 Az 1907. ok
tóber 6-án született osztrák-m agyar gazdasági ki
egyezés kapcsán állapodott meg egymással a két ál
lam és a közös külügyminiszter, hogy a kereskedel
mi szerződéseket a külügyminiszter mellett a két or
szág 1-1 képviselője is alá fogja írni.2

A MAGYAR KÖZJOG ÉS 
A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK
Ezután a magyar kormány és a közös külügymi

niszterjegyzőkönyvet fogadott el a nemzetközi szer
ződések kötésével kapcsolatban. Ezt a jegyzőköny
vet Wekerle Sándor miniszterelnök 1908. január 20- 
án terjesztette elő a magyar minisztertanácson. A mi
nisztertanács határozatban mondta ki, hogy „az elő
terjesztett jegyzőkönyvben foglalt alapelveknek az a 
része, amely az 1867: XII. törvénycikkben közösek
nek elismert (ú. n. pragmatikus) ügyekre vonatkozik, 
mindaddig változatlanul hatályban marad, amíg kö
zös egyetértéssel meg nem változtattatik." Az ural
kodó a jegyzőkönyvet 1908. február 25-én tudomá
sul vette és aláírta.3

Az 1867. évi XII. törvénycikk 8. §-a csak általá
nosságban mondta ki, hogy a nemzetközi szerződé
seket m indkét fél a törvényhozásával közli. Az 
1867. évi XVI., illetve az 1878. évi XX. törvény
cikk határozottabb, de csak a szerződések bizonyos 
nemeire: kereskedelmi, vám, hajózási, konzulátusi, 
posta és távírda szerződések megkötése „mindkét 
törvényhozó test alkotm ányos jóváhagyásának  
fenntartása  m ellett csak a külügym iniszter által 
történhetik. ”4 A külügym iniszternek a közös kül
ügyek tárgyát képező nemzetközi szerződések ter
vezetéhez az illető kormányok hozzájárulását is ki 
kellett kérnie, de az nem világos, hogy előzetesen 
vagy utólag. A ratifikált szerződések okmányainak 
kicseréléséről a m agyar m iniszterelnököt m inden
kor értesíteni kellett.5

A dualizm us korának m agyar közjoga nem kö
vetelte meg, hogy minden nemzetközi szerződést a 
m agyar törvényhozás becikkelyezzen, sőt még azt 
sem, hogy egyáltalán közöljék az országgyűléssel: 
„a titkos szövetségszerződések titokban is tartan
dók, míg azok még foganat tanok, egyéb szövetség- 
kötések pedig, míg az országot terhelőleg nem érin
tik az országgyűléssel jóváhagyás végett nem ok
vetlenül közlendők." A szövetségek és egyéb nem
zetközi szerződések kötésének joga királyi felség
jog , de az olyan szerződések és szövetségkötések, 
melyek a magyar államjogba ütköznek, a törvény- 
hozás hozzájárulása nélkül nem lehetnek kötelező
ek az országra.6 Ferdinándy szerint akkor kellett 
nemzetközi szerződést az országgyűlésnek becik- 
kelyezni, „ha az ország törvényeit, alkotmányát 
módosítja, vagy ha változást idéz e lő  az állam  te 
rületén, vagy súlyosítja a polgárok közterheit. ” Ha 
a szerződés ilyen változásokat nem okoz, „hanem 
csak a hatóságokra nézve alkot jogszabályt, ” ak
kor elegendő, ha egy kormányrendeletben kihirde
tik. „De az is előfordul, hogy a nemzetközi szerző
dés semmi olyast nem tartalmaz, a mi m iatt a ha 
tóságok és a polgárok is utasítandók volnának, ha
nem csupán az állam, mint ilyen kötelezi benne m a
gát más állam irányában. Ilyenkor a nemzetközi 
szerződést, mely titkos term észetű  is lehet, nem 
szükséges sem törvénybe iktatni, sem rendeletben


