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Másfélszáz évszázaddal ezelőtt, 1854 őszén kezd
te meg működését hazánkban az a véglegesség 
szándékával kialakított igazságügyi szervezet, 

amely a kor Európájának megfelelő színvonalon, a 
szakszerűség messzemenő érvényesítésével és kodifi
kált joganyagon nyugodva, teljesen új színt hozott az 
igazságszolgáltatásba. Azonban erre a feltétlenül szük
séges modernizácóra az ország teljesen jogfosztott 
helyzetében, a magyar közjog szempontjából illegitim 
módon került sor. A modernizációnak és az illegitimi- 
tásnak ezt az ütközését a magyar közélet nem fogadta 
el: ennek eredményeként a politikai viszonyok változá
sával meg is szűnt a szervezet, amelyet néhány év el
teltével. a kiegyezés után immár alkotmányos viszo
nyok között, a korábbi minta felhasználásával alkottak 
meg újra.

A magyar jogtörténetírás az abszolutizmus korának 
feldolgozásával -  néhány kivételtől eltekintve -  adós, 
holott erre. mint a kiegyezés utáni megoldások alapjai
nak és előzményeinek megismeréséhez szükség van.

Az igazságügyi szervezetet illetően csupán néhány 
témával foglalkozó művet lehet említeni.

Párdányi Miklós 1954-ben ..Az abszolutizmuskori 
jogszolgáltatási szervezetről" címmel megjelent rövid 
tanulmánya foglalkozott a kérdéssel, azzal a megjegy
zéssel, hogy az „ideiglenes szervezetről csak nehezen 
nyerhető felvilágosítás” 1.

Ezen írás felhasználásával készült Bónis György- 
Degré Alajos-Varga Endre „A magyar bírósági szerve
zet és perjog története" története című, 1962-ben meg
jelent alapvető fontosságú műve, amely átfogó jellege 
miatt a részletekkel nem foglalkozott.2

Veres Miklósnak „Az abszolutizmus kori bírósági 
levéltárak” című tanulmánya ismertette mindazt az 
anyagot, ami a nagyarányú pusztulások után rendelke
zésre áll a Magyar Országos Levéltárban. E mű rövid 
áttekintést is ad a kor igazságszolgálatási szervezetéről. 
(A levéltárak fondjegyzékei vegyes képet mutatnak: 
némely megyében teljes a hiány, pl. Nógrád; máshol 
csekély vagy töredékes, pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar; esetenként viszonylag bő iratanyag ma
radt meg, pl. Pest, Vas.)3

A címben jelzett téma eddigi alapvető feldolgozását 
Kajtár István 1986-ban megjelent „Az államügyészség 
kiépítése Magyarországon a neoabszolutizmus idején 
1850-1854-1861” című műve adja. E tanulmány felvá-
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zolta az ügyészség magyarországi előzményeit, továbbá 
a Habsburg Birodalomban a szervezet létrejöttét. A mű 
súlypontját a címében jelzett első négy év képezi, ami
kor kialakult az első megoldás, ezt követően a defini- 
tivum. majd a megszűnés viszont csak említésre kerül. 
A levéltári adatok szerint az időbeli határt is korábbra 
kell tenni.4

Tanulmányomban a fenti művekre is támaszkodva, 
de alapvetően a kor számomra elérhető levéltári és 
könyvtári forrásait feldolgozva kísérlem meg a szerve
zet történetének feldolgozását.

Magyarország Habsburg Birodalmon belüli jogállá
sát Ferenc József császár 1849. március 4-i pátensével 
kiadott un. olmützi alkotmány határozta meg. Ennek I- 
2. §-ai szerint az egyes koronaországok képezik a „sza
bad. önálló, oszthatatlan és felbonthatatlan alkotmányos 
ausztriai örökös monarchiát". E rendelkezés Magyaror
szág alkotmányos különállását felszámolva, az előző év 
tavaszán kihirdetett áprilisi törvényeket félredobva, az 
állam akkor megteremtett egységét megszüntetve, az 
un. koronaországok közé sorolta.

A rendelkezésnek a császári és az orosz csapatok si
kerei szereztek érvényt.

Magyarország és Erdély teljhatalmú katonai főpa
rancsnoka. Julius Haynau táborszernagy 1849. július 1- 
jén kibocsátott hirdetményével a császári csapatok ural
ma alá került területeken hadi törvénykezést rendelt, és 
ezzel megkezdődött a forradalom és szabadságharc 
résztvevőinek üldözése.5

A hirdetmény 17. §-a előírta, miszerint „a vizsgálat 
kezdetén a vádlott vagyonbirtoka is kitudakolandó, 
hogy a büntetés kiesmérésénél arra tekintet vétessék", 
így a katonai bíróságoknak szükségük volt olyan polgá
ri szerv támogatására, amely felkutatja és kinyomozza
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a szabadságharc szereplőil terhelő adatokat, továbbá 
gondoskodik a kimondott ítéletek vagyonelkobzási ré
szének végrehajtásáról.6

A főváros 1849. júliusi megszállása után kezdetben a 
még Kossuth Lajos kormányzóelnöki rendeletével meg
szüntetett. de az osztrák bevonulás után ismét feléledt 
Királyi Ügyigazgatóságot vették e célra igénybe: így ez 
működött közre Kossuth és Petőfi Sándor pesti lakása
in talált ingóságok lefoglalásában.7

A ̂ császári kormányzat a vizsgálatok folytatását oly 
sürgősnek találta, hogy az ország közigazgatási és igaz
ságszolgáltatási rendezése előtt, a megtorlást szolgáló 
szervezetként már 1849. október 1-től megkezdte az ál
lamügyészségek létrehozását. így e napon Pesten, majd 
a következő hónapokban Nagyszombatban. Sopronban, 
Debrecenben, Eperjesen felállításra kerültek az ideigle
nes „álladalmi főügyvédi” (Provisorischer General 
Procurator) hivatalok.

A főügyész feladatait az ország teljhatalmú polgári 
biztosa. Kari Geringer akként szabta meg, hogy „hatás
körébe tartoznak minden politikai bűnösöket'illető elő
vizsgálatok. és az azokkal összeköttetésben álló tiszti 
működések az illető törvényszéki kerület körében, to
vábbá a sajtóvétségek, az uzsora, a pénz és a hiteljegyek 
hamisításainak tárgyalása, általában mindazon bűnvádi 
eljárásba vágó kötelességek, melyek a kir. ügyészre, 
mint közvádlóra ruházva valának. és melyeket a fő- 
közügyészek (General-Procuratoren) jövendőben az 
Igazságügyminisztérium legfelsőbb felügyelete alatt 
fognak teljesíteni”8

Az igazságügyminiszter által kinevezett 5 fő
ügyész magyarországi jogász volt. akik korábban 
királyi ügyigazgatósági ügyészként, táblai, törvény- 
széki ügyvédként tevékenykedtek, s politikai elkö
telezettségük miatt bírták a birodalmi kormányzat 
teljes bizalmát. A kinevezéseknél figyelemmel vol
tak a kerület nemzetiségi megoszlására: Pestre és 
Debrecenbe magyar, Eperjesre és Nagyszombatba 
szlovák, míg Sopronba német származású főüsvész 
került.9

A főügyészek „a kerület körülményeit pontosan is
merő, minden tekintetben megbízható” személyek vol
tak, akik az igazságügyi szervezésre kijelölt magyar bí
rák, mint miniszteri biztosok helyetteseiként működtek 
az új jogszolgáltatási szervezet létrehozása során.10

A szervezés néhol oly gyorsan haladt, hogy az or
szágban néhány helyen (pl. Debrecen, Kőszeg) már 
1849 végén működött az államügyészség.11

A vezető ál lám ügyészi szervek útjára bocsátását kö
vetően a birodalmi kormányzat 1849 őszétől kezdte 
meg a magyar koronaország közigazgatási és igazság
szolgáltatási viszonyainak rendezését. Ennek során "a 
polgári államszervezési kívánalmaknak megfelelően 
megtörtént a jogszolgáltatás teljes államosítása, az igaz
ságszolgáltatás és a közigazgatás elválasztása, továbbá 
a vádhatóságnak a bíróságok keretéből való kiemelése 
és külön szervezetbe foglalása. Az igazságszolgáltatási 
szervezet létrehozása során a népesség számára, a télé

i g  Pülés> és nemzetiségi viszonyokra, és arra voltak figye

lemmel, hogy a közigazgatási beosztással összhangban 
álló szervezeti felépítés kerüljön kialakításra.12

Az 1849. november 3-án kiadott „A Magyarország
ban ideiglenesen behozandó bírósági szerkezetet és per- 
rendtartást tárgyazó határozatok” címmel kiadott legfel
sőbb elhatározás a rendi korszak bonyolult és kusza 
szervezetéhez képest egy fejlettebb, világosan áttekint
hető törvénykezést hozott létre.13

A birodalmi centralizációnak megfelelően a hierar
chia csúcsán a bécsi Legfőbb ítélő''- és Semmítőszék 
(Oberster Gerichts- und Cassationhof) állt, amely alatt 
helyezkedtek el az öt magyarországi kerületben felállí
tott főtörvényszékek (Districtual Obergericht). E bíró
ságok kizárólag perorvoslati hatáskörrel jártak el.

Az igazságszolgáltatás alapegységeit a 2. § szerint a 
megyénként, vagy több megyére kiterjedően szervezett 
törvényszékek (Landesgericht), és az alattuk álló járás- 
bíróságok képezték. A törvényszékek elsőfokon, illetve 
a járásbíróságoktól fellebezett ügyekben jártak el. A já
rásbíróságok első- és másodosztályúnkra tagolódtak. A 
járásonként szervezett másodosztályú, mint egyesbíró- 
ság (Einzelsgericht) járt el a legegyszerűbb ügyekben, 
míg a megyénként felállított egy-két elsőosztáíyú. mint 
társasbíróság (Bezirks-Collegial-Gericht) ítélkezett a 
hatáskörébe utalt ügyekben.

A rendelet 6. §-a a polgári jogegyenlőség elvének 
megfelelően kimondta, hogy „minden lakosok kötele
sek állási különbség nélkül, a jelen határozat által felál
lított bíróságok előtt keresni és elfogadni, mind polgári 
jogügyekben, mind a büntető tárgyakbani igazságszol
gáltatást".

A 9-28. ij-ok rendelkeztek általános jelleggel az 
egyes bírósági szintek hatásköréről a háromfokú eljárás 
keretében. (Az új bírósági szervezet hatáskörét azonban 
a haditörvényszékek csorbították, mivel az 1854. május 
l-ig tartó ostromállapot alatt idetartoztak a forradalom 
és szabadságharcban való részvétellel gyanúsítottakkal 
szembeni eljárások, a felségsértés és lázadás címén in
dított bűnperekben való ítélkezés.1-1)

Az új, ideiglenes bíróságok hatásköri szabályait Kari 
Geringer 1850. január 14-én adta ki, mivel a január 7-i 
birodalmi büntető perrendtartás hatálya nem terjedt ki 
Magyarországra és az elszakított területekre.15

„A fenyítőbíróságok illetősége és a bűnvádi eljárás 
tárgyában” kiadott rendelet I. §-ának 1-21. pontjai a 
megyei törvényszékek hatáskörébe utalták a súlyos 
közbiztonság és személy elleni (pl. pénzhamisítás, 
gyújtogatás, gyilkosság, rablás), a meghatározott súlyú 
vagyon elleni és a hivatali bűncselekményeket.

A 3-6. §-ok a kétfajta járásbíróság közül a másodosz
tályúhoz az egyszerű kihágásokat és a csekély kárt oko
zó vagyon elleni cselekményeket, míg a társas- 
bírósághoz sem az előzőhöz, sem a törvényszékhez nem 
tartozókat delegálta.

Mivel Magyarországon nem volt büntető törvény- 
könyv, így a bűncselekményeket az addigi gyakorlat fi
gyelembe vételével lehetett megállapítani. Tételes jog 
hiányában az igazságügyi szervek gyakran az 1803. évi 
osztrák Btk-t használták. Egyes esetekre kifejezetten ez



Jog
volt az alkalmazandó jog: így az újonnan felállított 
csendőrség tagjai elleni sértések, mint „hatalmaskodás” 
esetében ennek a kódexnek alkalmazását rendelte el 
1851 tavaszán a pesti főügyész.16

A büntetéseket illetően a 2. § kimondta, hogy „a 
fenálló törvények és a törvényes szokás útmutatása sze
rint” kell eljárni. (Az anyagi jogi kodifikálatlanságon az 
1852. május 27-i császári rendelettel kiadott és szep
tember 1 -tői Magyarországon is hatályos új büntető tör
vénykönyv változtatott.17)

A rendelet 25. §-a leszögezte, hogy „az eddigi törvé
nyek, és törvényes gyakorlat értelmében fenálló írott 
bűnperbeii eljárás fentartatik". Kimondta azt is, hogy 
„az első osztályú járási bíróságoknál és a megyei tör
vényszékeknél, az eddigi tiszti ügyészek helyébe, az ál- 
ladalmi ügyvédek fognak lépni".

A rendeletnek megfelelően a biztosok és főügyészek 
munkája során folytatódott a szervezet kiépítése, és a 
főügyészségek után 1850 tavaszán sorra állították fel az 
államügyészségeket (pl. Kaposvár, Szombathely, 
Trencsén, Liptószentmiklós), noha a részletes szabályo
zást csak 1850. június 30-án bocsátotta ki Anton 
Schmerling igazságügyminiszter.18

Ez 1. §-ával megszüntette a Királyi Ügyek Igazgató
ságának. és az addigi tiszti ügyészeknek a büntetőeljá
rási hatáskörét, és azt 3. §-ával az „álladalmi ügyész
ségre” ruházta.

A rendelet a továbbiakban szervezeti és eljárási kér
désekről szólt.

A 6. § meghatározta, hogy minden kerületi főtör
vényszéknél „egy főügyvéd, helyettesével, mindegyik 
megyei törvényszéknél egy álladalmi ügyész, szüksé
ges számú helyettesekkel, és mindegyik első osztályú 
járási bíróságnál (járási társas bíróságnál) egy álladalmi 
ügyészi helyettes, ... a szükséges segéd személyzettel 
együtt fogják az ügyeket vinni.”

A 17. § kimondta a főügyészek igazságügyminiszteri 
alárendeltségét: „csupán attól vesznek parancsokat", és 
neki tesznek jelentéseket.

A 14-15. §-ok az államügyészeket és az ügyészhe
lyetteseket a főügyész alá rendelte, akinek „megbízása
it tartózzák elfogadni és teljesíteni", továbbá neki jelen
téseket tenni.

A 13. § leszögezte a polgári alapelvet, hogy az 
„ügyészség tagjai függetlenek azon bíróságtól, mellynél 
alkalmazvák". Ők a bűncselekmény által „megsértett 
álladalmat képviselik, és a nekik engedett jogosítvány 
körén belül arra kell ügyelniök. hogy a bűnvádi tárgya
lásoknál a törvényes ügyfolyam megtartassák".

A 7-11. §-ok eljárási rendelkezései szerint az ügyész
nek a nála tett feljelentéseket a vizsgálóbíróval kellett 
közölnie, a tényállás és a tettes megállapítására irányu
ló „czélszerű indítvánnyal".

Az ügyész közvetlenül nem végezhetett bizonyítási 
cselekményt, de azok érdekében megkereshette a kato
nai és polgári hatóságokat, a csendőrséget. Az általuk 
végzett kihallgatásokon, szemléken, házkutatásokon je
len lehetett, sürgős esetekben azokat elrendelhette.

A vizsgálóbíró kötelessége volt a vizsgálat befejezté

vel az iratokat az ügyésznek megküldenie, aki 14 napon 
belül továbbította a bírósághoz az „eddigi törvényes 
szokás értelmében, vagy a vádlottnak perbe fogatása 
vagy netaláni felmentése iránt” tett indítványát a bíró
sághoz. Az államügyész további vizsgálatra is vissza- 
küldhette az ügyet. Az ítélőszéki eljárásnak két formá
ját indítványozta a bíróságnak: az egyszerű esetekben a 
sommás úton való elítélést, máskor a perbefogást.19 A 
perben aztán képviselte a vádat.

A szervezet kiépítése a rendelet kiadása után is folyta
tódott az főtörvényszéki kerületekben. Az átmeneti idő
szakban a császári-királyi biztosok által kinevezett vagy 
megerősített addigi tiszti ügyészek látták el a feladatokat, 
mint ahogy az új törvénykezési rendszer hatályba lépésé
ig a császári biztosok által kinevezett megyei, városi bí
róságok gyakorolták az igazságszolgáltatást.20

A szervezet építése során a Nagyszombatban felállí
tott főügyészség 1850 nyarán Pozsonyba költözött,21 
1851 májusáig pedig országszerte megtörtént a törvény
székek és az elsőosztályú járásbíróságok mellett az ál
lamügyészi és helyettes államügyészi (Staatsanwalt, 
Staatsanwalt-Stellvertreter), illetve az ügyészhelyettesi 
(Staatsanwalt-Substitut) tisztek betöltése. A törvény
szék székhelyén működő járási társasbíróság mellett 
ügyészséget nem szerveztek, az itteni feladatokat az ál
lamügyész és helyettese látta el.

Az új igazságügyi szervezet az egész államot behá
lózta: a magyar koronaországban 38 törvényszéknél (pl. 
Győr. Jászberény. Nyitni, Balassagyarmat, Nagykálló, 
Miskolc, Lőcse, Beregszász) és 50 járási társas
bíróságnál (pl. Kalocsa, Kecskemét. Kisvárda, Székely
hídi. Szarvas, Komárom, Privigye, Bártfa, Késmárk, 
Gönc) hoztak létre államügyészséget.22

A szervezés során különböző megoldások érvénye
sültek: néhol a megyéket összevonva egy (pl. Baranyát 
és Tolnát illetően Pécs, Békés és Csanádban Gyula 
székhellyel), míg a nagyobb népességű megyékben ket
tő törvényszék mellett is (pl. Pest-Pilisben Budán és 
Pesten) létesítettek államügyészséget. Az ügyészhe
lyettesi hivatalokból néhány megyében többet is szer
veztek (pl. a pesti törvényszékhez tartozó Pest-Soltban 
Kecskeméten és Kalocsán, Tolnában Szekszárdon, 
Dunaföldváron, Vasban a szombathelyi államügyész
ség mellett Kőszegen és Németújváron, Zemplénben a 
sátoraljaújhelyi törvényszék melletti ügyészségen túl 
Tokajban, Homonnán és Királyhelmecen).

A székhelyek kijelölésénél több város is vetélkedett 
egymással, hiszen egy településnek rangot adott, és 
egyben szerepének növekedését jelentette az új igazság
ügyi szervek elhelyezése.23

A személyzet betöltéséhez honi személyeket vett 
igénybe az Igazságügyi Minisztérium, ami következett 
abból, hogy egyenlőre az addigi jog hatályát tartotta 
fenn a birodalmi kormányzat. Az állásokba való kine
vezéseknél megfelelően irányadóak voltak az 1849. ok
tóber 24-én közzétett „Magyarország ideiglenes köz- 
igazgatási rendezetéről” szóló császári rendeletben 
megfogalmazottak: figyelembe veendő a hivatalra való 
alkalmasság, a „törvényes kormány iránt tanúsított ra-
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gaszkodás", a nemzetiségek egyenjogúsítása, a korábbi 
közszolgálat ideje és minősége. A „felkelésben com- 
promitált egyének" semmilyen közszolgálati hivatalt 
nem tölthettek be. Az állások betöltésénél a főügyé
szeknek meghatározó befolyásuk volt. mivel a szervező 
biztosoknak ki kellett kérniük véleményüket a szóba jö 
hető személyekről. Jellemzően az addigi municipiumi 
tiszti és kincstári uradalmi ügyészek, királyi ügyigazga
tósági ügyvédek nyerték el a posztot. A magyar nemze
tiségűek aránya kimagasló volt az új állami igazság
szolgáltatási szerveknél, jellemzően a megyei birtokos 
nemesség töltötte be továbbra is az új tisztségeket.24

Az új hivatalok kis létszámúak voltak: jellemzően a 
főügyészből, illetve ügyészből és helyetteséből álltak, 
míg az ügyészhelyettesek egyedül voltak: mellettük né
hány írnok, szolga tevékenykedett. Ellenben Pesten az 
államügyész mellett 7, míg pl. Pozsonyban. Debrecen
ben 2 helyettes is működött.25

Az új bíróságok, államügyészségek általában az ad
digi vármegyei, városi törvényszékek épületeiben szé
keltek, de előfordult bérlemény is (pl. a kecskeméti 
szerv a piarista rendházban bérelt három helyiséget).22 
A hivatalok felszerelése szerény volt: néhány bútorból, 
gyertyatartókból, író- és papíreszközökből, a hivatalos 
lapból és szakkönyvekből állt.27

A felosztott országban az 1849. december 6-i császá
ri pátenssel a dél-alföldi vármegyékből önálló 
koronaországként létrehozott Szerb Vajdaság és Temesi 
Bánságban (továbbiakban Vajdaság) is létrehozták 
1850 őszére az új igazságügyi szervezetet: Temesváron 
székelt a főállamügyészség, valamint 3 törvényszék 
(Temesvár, Zombor, Lúgos) és 9 járásbíróság (pl. Baja. 
Újvidék, Szabadka) mellett létesült államügyészség.28

Horvátországban az 1850. július 16-án kiadott 
igazságügyminiszteri rendelet szólt a zágrábi főállam
ügyészségnek alárendelt. 7 törvényszék és 6 járási tár
sasbíróság melletti államügyészség létrehozásáról.29

Erdélyben történt meg legkésőbb az új igazságügyi 
szervezet felállítása, mivel erre csak 1852-ben került 
sor: itt a nagyszebeni országos főtörvényszék, illetve 
főállamügyészség alárendeltségébe 5 törvényszéket 
(Nagyszeben. Kolozsvár. Marosvásárhely, Dés, Gyula- 
fehérvár) és 15 társasbíróságot (pl. Torda, Csíkszereda, 
Déva, Brassó, Segesvár), valamint a mellettük tevé
kenykedő államügyészi hivatalokat szervezték.30
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tet az Igazságügyi Minisztérium gyakorolta, melynek 
hatáskörét az 1852. április 12-én kiadott legfelsőbb el
határozás állapította meg. Eszerint a minisztérium ha
táskörébe tartozott az igazságügyi szerveket érintő min
den kérdés szabályozása, a szükséges személyzeti és el
látási feladatokról gondoskodni.31

A szervezetben a főügyészek gyakorolták a felügye
letet a kerületükbe tartozó ügyészségi személyzet felett. 
Ők közvetítették a minisztérium rendeletéit állományuk 
számára. Ennek során általános és egyedi utasításokat 
adtak alárendeltjeiknek: így utasítások születtek a köz
vádlói működésről, eljárási kérdésekről, a fellebbezések

indokoltságáról, meghatározott bűncselekmények elleni 
fellépésről, a büntető jogszabályok megtartásáról, a 
vádlottak előéletének felderítéséről és figyelembevéte
léről, a katonasággal, csendőrséggel való érintkezésről, 
az egyes ügyekben követendő ügyészi magatartásról.32

Sok utasítás szólt az államügyészségre vonatkozó 
közszolgálati rendelkezések mikénti alkalmazásáról: pl. 
költségvetés felterjesztéséről, a fizetésekről, napi díjak
ról, útiszámlákról, a magánmunkálatok tilalmáról. A 
szervezet egységeit, az ott szolgálók neveit, az áthelye
zéseket, előléptetéseket, kitüntetéseket is közölték a fő
ügyészek.

Az állami hivatalnokokra vonatkozó egyen
ruhaviselési és küllem szabályok is érkeztek. Az előírá
sok a viseletét pontosan megszabták: császári elhatáro
zás nyomán 1852. május 6-án került kiadásra az 
„Egyenruházati Szabályzatok", amely minden állami 
tisztviselő számára kötelezővé tette meghatározott 
egyenruha viselését. Ez Magyarországon honi jellegű 
volt, atillából, kunkalapból, csizmából és görbe kardból 
állt. Az igazságügyi szolgálatban állók violaszínű gal
lért és hajtókát hordtak a dolmányon. A ruhán túl még a 
„szakáll mikénti hordása iránt” is rendelkezett az 
igazságügyminiszter! (Ezek a rendelkezések úgy tűnik 
nehezen érvényesültek, mert még 1855-ben is felhívta a 
tőügyész az ügyészségek figyelmet az egyenruha mi
előbbi elkészítésére, illetve annak a polgári ruhával va
ló nem összekeverésére.)33

Pontosan megszabott igazságügyminiszteri rendele
tek. főügyészi utasítások szóltak az ügyviteli előírások
ról, statisztikáról, szabályozták az iktatás, iratnyilván
tartás, a hivatalos levelezés, távíróhasználat kérdéseit, 
rendelkeztek az előadói iratokról, a felterjesztések ala
kiságairól. Az államügyészség feladata volt a bűnügyi 
nyilvántartás, az adatokról a felvilágosítás megadása a 
közigazgatási, közbiztonsági, bírói és más ügyészi szer
vek részére.34

A főügyész állandó kapcsolatban volt alárendeltjei
vel. amely jelentéstételben illetve utasítások, állásfogla
lások adásában állt. A főügyész számára rendszeresen 
jelenteni kellett az állam elleni cselekményeket, a rend
kívüli eseteket, a közbiztonságot különösen veszélyez
tető. a köznyugalmat felkavaró eseteket pl. postarablást, 
a községi pénztár kirablását. Ezentúl is havi, negyed
éves és éves kimutatásokat kellett felterjeszteni részére 
a bűnügyekről, amelyek kerületi adatait összegezve to
vábbított az igazságügyminiszterhez. Az egyes ügyekbe 
konkrétan is beavatkozhatott a főügyész. Adott ügyek
ben folyamatos tájékoztatást írt elő, pótlólagos vizsgá
latot rendelt el, jóváhagyta a vádlevél tervezetét, felleb
bezésre utasított. Az alárendeltek gyakran fordultak a 
főügyészhez valamilyen vitatott jogkérdésben vagy bi
zonyításban való állásfoglalás végett is.35

Az ügyintézés nyelve az új szervezet létrehozása 
után alapvetően a magyar maradt, még a nem magyar 
többségű megyékben is. Ez részint az olmützi alkot
mány 5. §-ából következett, amely kimondta, hogy min
den népnek joga van nemzetisége és nyelve fenntartásá
ra és művelésére, másrészt pedig abból a gyakorlati kor



latból, hogy a nemzetiségi megyékben általában nem 
voltak olyanok, akik saját nyelvükön gyakorolhatták 
volna az igazságszolgáltatást.

A kezdeti időszakban az ügyészségeken az iktató
könyveket, jegyzőkönyveket magyarul vezették, az ira
tok így készültek, és így leveleztek az igazságügyi és a 
helyi hatóságok egymással. A pesti főügyészeknek 
(Hegyessy Péter. Graffay Károly, Hofmann János) 
mindkét nyelven voltak fejléces papírjai (Dér K. K. 
General Procurator des Pesther Obergerichts-Districtes, 
illetve Pesti főtörvényszéki kerületi cs. kir. álladalmi 
főügyvéd), és mindkét nyelven érintkeztek beosztotta
ikkal. Kétnyelvűek voltak az iktatókönyvek, bélyegzők, 
pecsétek feliratai is.

Az igazságügyminiszter a nyelvhasználatot először 
1852-ben szabályozta, amikor előírta, hogy a bíróságok 
és államügyészségek a katonai, csendőrségi hatóságok
kal németül érintkezzenek. Alapvetően 1854-től, a vég
leges szervezet felállásától változott a nyelv, amikor az 
Igazságügyi Minisztérium többször előírta a német hi
vatalos használatát. Ekkortól kezdve az iktatókönyvek 
és egyéb hivatalos nyomtatványok már csak német 
nyelvűek voltak, de kitöltésük még egy ideig magyarul 
történt. Az addigi kétnyelvű pecsétek is ekkor változtak 
kizárólag német feliratúra. A magyar lakosságú me
gyékben a törvényszékek és az államügyészségek 
ugyanakkor továbbra is magyarul érintkeztek, és ez 
volt az ügyintézés nyelve is.36

Az államügyészségek tevékenységét a kezdeti idő
szakban meghatározta a levert szabadságharc szereplői 
elleni fellépés. Feladataik közé tartozott az eljárás alá 
vont és elítélt személyek vagyonának lefoglalása, zár 
alá vétele, az elkobzott javak értékesítése.

A haditörvényszékek megkereséseire adatokat kellett 
gyűjteni, vizsgálatot folytatni a forradalom és szabad
ságharc résztvevőivel szembeni eljárásokhoz. Figyelni
ük kellett a forradalom melletti és a császári uralommal 
szembeni megnyilvánulásokat, amelyekről rendszere
sen jelentetlek a főügyésznek, aki ezeket észrevételeivel 
a katonai parancsnokhoz küldte meg. Ehhez kapcsoló
dó tevékenység volt. hogy az illetékességi területen élő 
volt honvédekről kimutatásokat, a különböző közállá
sokat betöltőkről, ilyenre folyamodókról pedig -  az 
1848-1849-i, az ezelőtti illetve utáni magatartásukról -  
igazolást kellett készíteni.37

A haditörvényszéki vagyonelkobzási ítéletekhez 
kapcsolódó külön feladata volt a pesti főügyésznek Er
dély kivételével az egész egykori országterületre: az 
1851. március 20-i császári rendelet az elkobzott va- 
gyonokkal kapcsolatban bejelentett magánjogi igények 
érvényesítéséről döntő bizottmány tagjává tette.38

Nemcsak büntetőjogi, hanen sajtórendészeti felada
tokat is kapott az ügyészség az 1852. május 27-én ki
adott sajtórendtartásban. A nyomtatványokat a 3. § sze
rint a terjesztés megkezdése előtt be kellett részére mu
tatni. A 15, 17. §-ok meghatározott esetekben az 
ügyésznek adtak rendelkezési jogot a sajtó működésé
nek engedélyezéséhez szükséges biztosíték felett: ha 
jogerős ítélet elmarasztalta a nyomtatvány szerkesztő

jét, és az nem igazolta az ügyésznél, hogy kifizette a 
bírságot, akkor az államűgyész a sajtóbiztosítékból va
ló kifizetést rendelt el.

A korlátozott sajtószabadság miatt a rendőri főható
ság és az igazságügyminiszter rendszeresen tudatta a bi
rodalomban tiltott sajtótermékek jegyzékét a megfelelő 
intézkedés érdekében: így tiltás alá estek az 1848—1849- 
es európai és birodalmi eseményekkel foglalkozó külföl
di kiadványok és liberális újságok, továbbá a „rebelliót” 
szító művek pl.a nagy francia forradalom történetéről 
vagy II.Rákóczi Ferencről szóló Párizsban, Lipcsében 
kiadott könyvek. A sajtórendtartás magyarázata tárgyá
ban is több értelmező rendelkezés született.39

Természetesen az államügyészségek tevékenységé
nek döntő hányadát a köztörvényi bűncselekményekkel 
való foglalkozás tette ki: lósikkasztás, birkalopás, mar
halevél hamisítás, uzsora, rablások, gyilkosságok, testi 
sértések, vigyázatlan halálokozás, tolvajság, csalás, is
tenkáromlás, paráznaság ügyeiről tudósítanak az iktató
könyvek és havi ügykimutatások.40

Az államügyészséghez kerültek a szervezet létreho
zása után az addigi megyei és uradalmi tiszti ügyészi hi
vataloknál folyamatban lévő, illetve a korábbi bírósá
goknál befejezett ügyek is.41

A kiszabott büntetésekre való feltigyelés ugyancsak 
az ál lám ügyészek feladata volt, annak érdekében, hogy 
-  a pesti főügyész megfogalmazása szerint -  „a hozott 
ítéletek pontosan és annak rendje szerint végrehajtassa
nak". Ennek keretében jelentéseket tettek a főhatóság
nak a rabokról, gondoskodtak az elítéltek más hatóság
hoz való átszállításáról, a rabokat terhelő költségek be
hajtásáról. Az ügyészségek rendszeresen kapták a jelen
téseket a területükön elzárt foglyokról, ellátásukról, a 
börtönszemélyzetet érintő juttatásokról.42

Az államügyészségnek büntetőeljáráson kívüli fel
adatai is voltak.

Az 1850. június 30-i miniszteri rendelet 3. §-a a tisz
ti ügyészek örökségeként ideiglenesen meghagyta az 
árvaügyek felügyeletét. Az e tárgyban kiadott helytartó
sági rendelet a városonként szervezett un. árvabizottmá
nyokat, Il.fokon a törvényszéket, III.fokon pedig a fő
törvényszéket ruházta fel az árvák és gondnokoltak va
gyonának kezelésével, ellenőrzésével, számadásával. 
Az államügyésznek kötelessége volt az árva és gond
noksági ügyek törvényes menetét szemmel tartani, hiá
nyosságok észlelése esetén „azoknak helyrehozását esz
közlésbe vétetni". Ennek érdekében indítványt tehetett 
a bírósághoz, az pedig döntése előtt köteles volt az 
ügyész javaslatát meghallgatni. Az államügyész az ár
vák védelme érdekében fel lépett az örökösödési ügyek
ben, részt vett az elhalt javainak árverésén.43

További rendeletek egyéb feladatokat is adtak. Az or
szág polgári biztosának 1850. április 16-i rendelete sze
rint az államügyészek adták ki az úrbéri kártalanításhoz 
szükséges politikai megbízhatósági bizonyítványt, mely
ben tanúsították, hogy „az előlegezés kiadása iránt sem
mi kétség nem forog fenn”. Az államügyész bizonyítvá
nyában igazolta, hogy az érintettet felségsértés miatt nem 
ítélték el, a hadi törvényszéki vizsgálatból fel nem mén-



tetett, továbbá nem tartózkodik engedelem nélkül a biro
dalmon kívül. Az ügyészek részt vettek az előleg 
folyósítása iránti kerületi bizottmány tárgyalásain is.44

A protestánsok válópereiben ellátták a házasság vé
dőjének szerepét: e feladatukban kötelesek voltak a há
zasság fölbontásának vagy érvénytelenné nyilvánításá
nak okai gyanánt előadott körülményeket kinyomozni, 
továbbá a kérelem mennyiben gyökerezik a törvényben, 
mennyiben támogattatik bizonyítékokkal megvizsgálni, 
és ezen kérdésekben a bíróság előtt nyilatkozni.45

Egyes magánjogi perekben is volt az államügyésznek 
szerepe, így az ősi javak pazarlói elleni bírói zár elren
delése előtt véleményt adtak a bíróságnak. A törvény
szék tudatta a csőd elrendelését is, „mivel ez törvény- 
szerű eljárás, különösen miután az államügyészség által 
a büntető eljárás... kelletik eszközöltetni”.46

A szervezet jövőjét illetően alapvető változást hozott 
az 1851. december 31-én kelt -  az olmützi alkotmányt 
hatályon kívül helyező- császári pátenssel (Szilveszter
pátens) meghirdetett új kormányzati alapelvek 28. 
pontja, amely az államügyészség hatáskörét kizárólag 
büntető ügyekre szorította.

A birodalom jogrendjét, a bíróság és az államügyész
ség szervezeti, szolgálati viszonyait több rendelkezés is 
formázta definitiv jelleggel, amelyek a Szilveszterpá
tens 17-33. pontjaiban az igazságszolgáltatásra megfo
galmazott célkitűzéseket hajtották végre.

Ezek közül az államügyészség hatáskörét megszorító 
császári rendelet 1852. január 20-án jelent meg.47

Az 1852. május 27-én kiadott, a magyarországi, hor
vátországi és vajdasági büntető bíróságok illetőségéről 
szóló császári rendelet viszont alig hozott változást. A 
hatáskört azé napon kelt büntető törvénykönyvben meg
határozott bűncselekményekhez és büntetési tételekhez 
kötötte. Törvényszéki hatáskörbe tartoztak az állam, 
közbiztonság, élet elleni cselekmények, továbbá a leg
alább 5 évi szabadságvesztéssel büntethető más cselek
mények, pl. gyújtogatás, rablás, tolvajság. Az elsőosztá
lyú járásbíróság foglalkozott mindazokkal a bűntettek
kel, vétségekkel, amelyek nem tartoztak a törvényszék
hez, míg a másodosztályú bíróság a kihágásokkal 48

Szervezeti szempontból a magyarországi bírói ható
ságok hatásköre iránt 1853. január l()-én kiadott legfel
sőbb elhatározás volt alapvető: ez konkretizálta a Szil
veszterpátens 19. pontját, amely a járási egyesbírás
kodásnak a közigazgatással való egyesítését rendelte el. 
A rendelkezés indoka az addig kialakított bírósági szer
kezet költségessége volt.49

Az elhatározás 4. §-a kimondta, hogy „rendszerint 
minden megyében egy törvényszék állíttassék fel". De a 
megye nagyságához képest megengedte több törvény
szék létesítését, illetve több megyének egy bírósághoz 
való beosztását is. A székhelyi törvényszéknek kiemelt 
jelentősége volt, mivel néhány ügyben (pl. politikai 
bűncselekmények, sajtóügyek) az egész főtörvényszéki 
kerületre kiterjedő illetékességgel bírt.

így az 1854-től a megváltozott elnevezésű főtörvény
székek (Oberlandesgericht) alá tartoztak a székhely
ükön működő törvényszékek (Landesgericht), és a me

gyei törvényszékek (Comitatsgericht, Erdélyben, s a 
Vajdaságban Kreisgericht). Ezek alatt helyezkedtek el a 
törvényszéki székhelyeken működő járásbíróságok 
(Selbststaendiges Bezirksgericht). Más helyeken vi
szont az alsófokú bíráskodást összekapcsolták a járási 
közigazgatással. E vegyes feladatkört a szolgabírói hi
vatalok (Gemischtes Stuhlrichteramt) látták el.50

A császári elhatározás 17-20. §-ai az államügyészség 
néhány alapvető szabályát is tartalmazták. így az addi
giaknak megfelelően megfogalmazódott, hogy a fő
ügyész irányítása és felügyelete alá tartozik a főtör
vényszéki kerület minden ügyészségének személyzete. 
Leszögezte az államügyészeknek a bírákkal való egyen
rangúságát és ugyanolyan javadalmazását. (A fizetési 
fokozatokba sorolásáról az 1853. január 19-én kiadott 
rendelet szólt, amely szerint a bírák és ügyészek tör
vényszéki tanácsosnak minősültek. A fizetések az addi
gi megyei javadalmazáshoz és akkori árviszonyokhoz 
képest bőségesen kerültek megállapításra.)51

A szervezet részletes szabályait az igazságminiszter 
1854. augusztus 3-án kelt, az egész birodalomra érvé
nyes -  „az álladalmi ügyészségek belszerkezete és ügy
rendtartása iránti” -  rendelete határozta meg.

Az 1. íj megállapította, hogy az ügyészségekre általá
ban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az 1853. 
május 3-i császári nyíltparanccsal kiadott, ..A bírósá
gok belszerkezete és ügyrendtartása iránt” rendelkező 
törvény. E 255 §-ból álló szabályozás részletesen szólt 
az állások betöltéséről, a szolgálat ellátásáról, a fel
ügyelet gyakorlásáról, a fegyelmi felelősségről, rendez
te a kiadmányozás, ügyvitel, statisztika kérdéseit.

Ehhez képest a 36 §-os ügyészségi rendtartás az elté
rő szabályokat tartalmazta.

A bírósági rendtartás 2-4. §-ai szerint kizárólag az a 
24. életévét betöltött, igazoltan „feddhetetlen erkölcsi 
és politikai magaviseletű", büntetlen előéletű személy 
pályázhatott igazságügyi állásra, aki nem állt csőd vagy 
gondnokság alatt.

A pályázatok alapján az igazságügyminiszter tett ja
vaslatot az uralkodóhoz a főügyészek kinevezésére, míg 
az ügyészeket maga nevezte ki.

A kinevezettnek esküt kellett tennie állása elfoglalá
sához. A bírósági rendtartás 45. §-a kimondta, hogy az 
uralkodó elvárja a „föltétien hűséggel” való viselkedést, 
és az „O felsége által kitűzött kormányzási elvekhez 
tántoríthatatlan szilárdsággal” való ragaszkodást.

A 46-50. §-ok előírták az ügyek igazságos, törvé
nyes, gyors elintézését, a magánéletbeni feddhetetlen 
viselkedést, a titkok megtartását, az ajándékok elfoga
dásának tilalmát. Az ügyészségi rendtartás 17. §-a köte
lezte a hivatalnokokat az elöljáróiktól kapott megha
gyások teljesítésére, a nekik való jelentéstételre.

E kívánalmaknak megfelelően az igazságügymi
niszter által megállapított szöveg szerint az esküt tevő 
kijelentette, hogy az uralkodóhoz való hűség mellett 
„hivatalában legjobb meggyőződése szerint alaposan, 
szorgalommal s becsületeséggel járand el .... minden 
körülmények között csak az igazságot s a jogot tartand- 
ja szem előtt”.52



Jós
Az ügyészeket és helyetteseiket javadalmazásukon 

túl évente hat hét szabadság illette.
Az ügyészek a 12. § szerint kötelesek voltak a bíróság

gal a kölcsönös tiszteletnek megfelelően érintkezni, indít
ványaik „törvény- és czészerű voltát” gondosan megfon
tolni, minden olyan magatartástól tartózkodni, amely a 
„bíróságok tekintélyét ok nélkül csorbíthatná". (Ugyan
ilyen követelményt írt elő a bíróságok számára az 1854. 
júnus 16-án kiadott igazságügy miniszteri rendelet 5. §-a 
azért, hogy „a szolgálat javának kölcsönös gyámolítására 
irányzott viszony mindig háborítatlanul fönmaradjon”.53)

A 13. § még azt is meghatározta, hogy tárgyaláson az 
ügyészt a „bírósági asztal jobb oldala mellé állított kü
lön asztalnáli ülés illeti”.

A 18. § előírta a főügyésznek, hogy köteles a kerüle
tébe tartozó ügyészségek működését rendszeresen meg
vizsgálni.

Jegyzetek___ .__________________________________
1 Levéltári Híradó 1954/1-2. 77-83. o.
2 A levéltárosok számára 1962-ben kézirat gyanánt sokszorosított 

mű újabb megjelenése: Bónis György-Dcgré Alajos-Varga End
re: A magyar bírósági szervezet és perjog története 190-210. p. 
Zalaegerszeg 19%

3 Varga Endre-Veres Miklós: Bírósági levéltárak 391-421. p. Bp.. 
1989

4 Jogtörténeti tanulmányok VI. 209-225. p. Bp. 1986 CD-Corpus 
Juris Hungarici-A törvényekbe zárt történelem KJK-KERSZÖV 
2000. január I.

5 Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott Legfelsőbb 
Manifcstumok és Szózatoknak, valamint a cs. kir. Hadsereg főpa
rancsnokai által Magyarországban kiadott Hirdetményeknek (to
vábbiakban: Gyűjtemény) 98-108. p. Buda 1849: Gyűjteménye 
az Erdélyre nézve kiadott legfelsőbb császári nyíltparancsoknak s 
a császári királyi polgári és katonai kormányzó hirdetményeinek 
és rendelkezéseinek 1849. július 19-1850. február 6. 6. p.

6 Varga-Veres: i.m. 394. p. Bp. 1989
7 i.m. 413. o.; 1849. június 2-i kormányzóelnöki rendelet a Királyi 

Ügyek Igazgatóságának megszüntetéséről in. Kossuth Lajos ösz- 
szcs munkái XV.k. 462. p. Bp. 1955: Közcsend és közbátorság 
Budán. Pesten és Óbudán 1848-49-ben (Dokumentumok Buda
pest Főváros Levéltárának irataiból) 245. p. Bp. 1998

8 Magyar Hírlap (továbbiakban MH) 1850/43. 175. p.
9 Pesten Hegyessy Péter. Debrecenben -  a Deák Ferenc állal 1848- 

ban kinevezett, majd császári szolgálatba állt -  Kovács István. 
Eperjesen Jan Hlavac, Nagyszombatban Frantisek Hanrich lettek 
a főügyész, akik a szabadságharc alatt a szlovák nemzeti mozga
lom vezérkarába tartoztak, míg Sopronba Hengclmüller Mihály 
nyert kinevezést. MH 1850/43. 175. o., 1850/67. 275. o.. 
1850/119. 505. o.; Hlavac és Hanrich szerepére lásd: Deák Ág
nes: ..Nemzeti egyenjogúsítás" -  Kormányzati ncmzetiségpoliti- 
ka Magyarországon 1849-1860 107, 149. p. Bp. 2000.

10 Deák. i.m. 107. p. MH 1850/202. 888. o., 1850/208. 915. o.. 
1850/209.920. p. 1850/211.930. p.

11 Varga-Veres: i.m. 412-419. p. és Bónis-Degré-Varga: i.m. 190- 
192. p. A Debreceni Cs. Kir. Államügyészség jegyzőkönyve sze
rint e szerv 1849. december 14-én már működött. Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár IV.B. 159/a. 1. (továbbiakban: Debreceni Áü.).
A Kőszegi Cs.Kir. Államügyészség ugyancsak létezett már az 
1849. évi jegyzőkönyve és iktatókönyve szerint: Vas Megyei Le
véltár (továbbiakban: VML.) IV. 170. 9, 11.

12 Sashegyi Oszkár: A neoabszolutizmus rendszere 1849-1867 118. 
p. in. Pölöskei Ferenc és Ránki György szerkesztette: A magyar- 
országi polgári államrendszerek Bp. 1981; Deák: i.m. 103-104. o.

13 Sashegyi: i.m. 118-119. o.
14 uo. 120. o.
15 Hirdetés a császári teljhatalmú polgári biztostól 1850. január 14-

Az álladalmi ügyészség hivatalnokai fölötti fegyelmi 
hatalom a 14. § szerint az igazságügyminisztert illette: a 
főügyész esetében közvetlenül, a többi ügyésznél pedig 
rajta keresztül. A fegyelmi büntetéseket a bírósági rend
tartás 58. §-a határozta meg: intés, feddés, fizetésbőli le
vonás, áthelyezés, a legsúlyosabb estekben pedig az ál
lásban való visszavetés vagy „szolgálatbóli kitétel".

A 22-36. §-ok pontosan meghatározták az ügyviteli, 
statisztikai rendelkezéseket, az ügyek kiadmányozását, 
az ügyészségi hivatalnokok ügyintézés soráni felelőssé
gét. A kiadmányozási jog mindig az ügyészi szerv ve
zetőjét illette, egyben ő tartozott felelőséggel a beosz
tottnak adott utasításáért.

Az ügyészségeknek az új szabályozás szerint külön 
irodai, segédszemélyzetük nem volt: ezeket a teendő
ket a bíróságok hivatalnokai, szolgái látták el az 5. § 
szerint.

dikéről. mcllynél fogva négyrcndbcli rendcletck a járásbeli bíró
ságoknál a lelek- és betáblázási könyvekre nézve, továbbá a bün
tető törvényszékek bíráskodhatására és büntetőügyekben! eljárá
sára nézve, a törvényszékek illetőségére nézve csődesetekben: és 
némelly váltótörvényszéki hivatalos működéseknek az új bírói 
hatóságokra átruházása iránt tétetnek közzé in. Magyarko- 
ronaországot illető országos törvény- és kormánylap (A lap ne
ve többször változott, 1851-től a Magyarország név szerepelt, 
majd 1853-tól a Magyarországot illető országos kormánylap cí
met viselte. A továbbiakban: MOKL) 1850. 8-21. p.

16 A Kalocsai Császári Királyi Államügyészség (továbbiakban Ka
locsai Áü.) iktatókönyve az 1851. évre: 59. Pest Megyei Levéltár 
(továbbiakban PML) IV. 199.: Kecskeméti Császári Királyi Ál
lamügyészség (továbbiakban Kecskeméti Áü.) iktalókönvvc az 
1851. évre 64. PML. IV. 163.

17 Id. Szokolay István: Az új osztrák büntető törvénykönyv magya
rázata Pest, 1852

18 MH. 1850/83. 345. o.. 1850/86. 358. o.. 1850/111.468. o..Vurga- 
Vcrcs: i.m. 409. 419. o.: Az igazságügyi ministériumnak 1850- 
ki junius 30-án kelt rendeleté, melly által az 1850-ki június 28-án 
kelt legfelsőbb határozván)' következtében Magyar-. Horvát-és 
Tótországban, a Szerbvajdaságban és temesi bánságban a közü
gyészeknek eddigi hatályossága megszűnik, és ezen hatályosság
nak az álladalmi ügyészségre átruházása megállapítlatik in. 
MOKL. 1850. 712-716.0.

19 Kecskeméti Áü. 1851. évi iktatókönyve: 30-39. iktatások a beér
kezett bűnügyekről és a tett indítványokról.

20 MH. 1850/74,76. 305, 315. o közük a Pest kerületi főtörvény
széki elnök és miniszteri biztos 1850. január 10, 26-i rendeletéit 
a Jászkun Kerület, valamint Pest megye és Pest-Buda városok te
rületére az ideiglenes törvényszékek tagjainak és a tiszti ügyé
szeknek a kinevezéséről; MH. 1850/79. 329. o.. 92. 386. p. Tol
na és Baranya megye biztosa kinevezi az ideiglenes törvényszé
kek bíráit, valamint a fő- és aliigyészeit. Nagy Sándor: A hajdú
városok és a Hajdúkerület büntetőbíráskodásának szervezete 
1606-1871 112. p. in. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve V. Haj
dúböszörmény 1983.

21 I850.május 29-i legfelsőbb elhatározás a nagyszombati ideigle
nes főtörvényhatóság Pozsonyba áthelyezéséről MOTKL 
1850/238. o„

22 A kor hivatalos lapjai a magyarországi szervezetre nem közölték 
a székhelyeket, szemben más koronaországokkal. Csupán a MH.
1850/240. számában jelent meg Hcngelmüller Mihály soproni cs. 
kir. álladalmi főügyész és rendező miniszteri biztos-helyettes 
1850. augusztus 22-i közleménye arról, hogy a soproni főtör
vényszéki kerületben hol kerültek felállításra törvényszékek. I. 
és II. osztályú járásbíróságok. A magyarországi igazságszolgál
tatási szervezetre forrásként szolgál a Müller Gyula Nagy Naptá-
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ra 1853dik közönséges évre (Hivatalosan beküldött országos 
tiszti-czim és névtárral) Pest, 1853 című kiadvány, amely 
219-262. pp.-án közli az egyes szervezetek székhelyét és az ott 
szolgálatot teljesítők nevét és címét.

23 Nyílt levél az igazságügyminiszterhez Komáromban megyei tör
vényszék létesítése iránt. in. MH. 1850/259. 116 1—I 162. pp.: A 
lap beszámolt Szatmárnémeti-Nagykároly. Eger-Miskolc vetél
kedéséről a törvényszék: MH. 1850/284. 1276. o., 1850/296. 
1380. o.. illetve uo. Kassának a főtörvényszék megszerzése érde
kében Eperjessel vívott küzdelméről.

24 Gyűjtemény 190. o.: MH. 1850/211. 930. o.. 1850/219. 968. o.. 
1850/287. 1291. p. tudósításai a főügyészek meghatározó szere
péről a személyek kiválasztásában. Az újabb kutatások bizonyít
ják a municipiumi tisztségviselők politikai rendszereken átívelő 
folytonosságát: Pap József: Magyarország vármegyei tisztikara a 
reformkor végétől a kiegyezésig 5-279. p. Szeged. 2003. Deák: 
i.m. 142-190. p. Kajtár: i.m. 213. p. KÁÜ személyzeti kimutatá
sa 2-88/1854. PML IV. 163. 4.doboz: Jellemző példa Gál János 
pályafutása, aki 1841-ben Külső-Szolnok megye tiszti alügyé- 
szeként kezdte pályáját, majd 1849. szeptember 7-én a cs.kir. 
biztos is kinevezte ebbe az állásba, melyben 1850. július 2-án 
megerősítést nyert. 1851. május 2-án az igazságügyminiszter 
államügyészhelyettesnek nevezte ki Kecskemétre, ahol 1854-ben 
lett államügyész. A többi itt szolgáló is hasonló pályát (tiszti 
ügyész, királyi ügyigazgatósági ügyvéd) futott be.

25 Müller. i.m. 221.230. 255.0.
26 Megyei alkotmányos mozgalmak (Pest 1861) című kiadvány 

számos példát hoz arra a vármegyei sérelemre, hogy az abszolu
tizmus igazságügyi szervei a megyeházban székeltek. Kecske
méti bérleményre Kecskeméti Aü. iktatókönyvei: 306/1851. 
764/1854. PML. IV.I63.

27 Kalocsai Áü. 432/1854.áü. átadójegyzéke 1854. október 25-én a 
Kalocsai Szolgabíróság számára. PML. IV. 163. 4.doboz.

28 MH. I850/2S3. 1273. p. tudósít a vajdasági szervezésről, ahol 
szintén a korábbi tiszti ügyészek, ügyvédek nyerték cl az állam
ügyészi hivatalt. Az itteni szervezetről később rendelkezett az 
igazságügyminiszter: Vcrordnung des Ministers dér Justiz vöm 
17. August 1851 Uber die Gcrichlscinteilung und Ger iehtsver- 
fassung in dér Woiwodschafl Scrbien und dem Temeser Bánátén. 
Allgemeincs Reichs-Gesetz und Rcgierungsblat! für das 
Kaiscrsthum Ocstcrrcich (1853-tól: Reichs-Gesetzblatt für das 
Kaiscrtum Ocsterreich. továbbiakban RGBI.) 1851/ 539-553. p.

29RGBI. 1850/1263-1264. o.
30 Vcrordnung des Ministers dér Justiz vöm. 12. Mai 1851. mit den 

allgemeincn und besonderen Bestimmungcn über die Gericgts- 
Eintheilung ds Kronlandcs Sicbebürgen. uo. 1851/367-374. o.

31 Hof- und Staatshandbuch des Kaiscrthumes Österreich für das 
Jahr 1856 (továbbiakban Handbuch) I.Theil 146. p. Wien

32 Kajtár: i.m. 216-218. pp.: Kalocsai Áü. iktatókönyve 1851/44: 
utasítás a csendőrökkel intézendő hivatalos megkeresés tárgyá
ban. 227: bűnvizsgálatoknál a vádlott előélete figyelembe veen
dő; Kecskeméti Aü. iktatókönyve 1851/ 301: a szándéktalanul 
okozott halál vagy véletlen agyonütés esetei körüli eljárásra vo
natkozó utasítás. 351: a törvényszékek egyhangú ítéletei elleni 
fellebbezés és a semmiségi panaszok mily esetekben tehető al
kalmazása iránt a cs. kir. Igazságügyi Minisztérium által kiadott 
eljárási szabályt megküldő főügyészi rendelkezés. 1852/42: til
tott kártyajáték fenyítése tárgyában. 57: uzsoráskodási körüli el
járás, 332: árvaügyekben az államügyész hivatalos teendőit ren
delő leirat. 489: pénzhamisítók ellen a rendőri hatósággal közre
működés. 476: a cscndőrséggel és a katonasággal német nyelven 
való érintkezésről.

33 Debreceni Áü. iktatókönyve 1850/179: a főügyész a kerületben 
alkalmazott álladalmi ügyészek és helyettesek névsorát közli. A 
pesti főügyész által 207/1855. o.St. alatt kiadott „Personal- und 
Besoldungstand saemtlichen Beamter und Diener bei den 
Gerichtshöfen und Staatsanwaltschaften im Pester 
Oberlandesgerichtssprengel" PML. IV.163. 5.doboz; Kecskemé
ti Áü. iktatókönyve 1851/40: utasítás az államügyészség számá
ra szükségelt hivatalos lak és bútorok iránt. 41: napidíjakra, költ

ségekre vonatkozó IM rendelet közlése. 275: költségvetés felter
jesztése. 307: a szükséges bútorok, tűzifa, hivatalszolga megszer
zése iránt. 569: álladalmi hivatalnokok szakálla mikénti hordása 
iránt kibocsátott 14123. IM rendelet. 1852/442: főügyészségen 
szolgáló ügyigazgatósági írnokot a császár 1849. évi helytállása 
miatt kitüntette, 1855/1440: egyenruhának a polgári ruhával ösz- 
szc nem keveréséről. 2149: az államügyészségi hivatalnokok az 
egyenruha mielőbbi megcsináltatására kötcleztettnek. Az egyen
ruha szabályzatról Id. MOKL. 1852/166-169. p.

34 1852. szeptember 26-i IM rendelet, melly által a főügyvédeknek 
és álladalmi ügyészségeknek a bűntettek, vétségek és kihágások 
több nemei iránt hozott büntető ítéletek felőli átnézeti lajstomok 
vezetése meghagyatik MOKL 1852/373-374. o.. Kecskeméti 
Áü. iktatókönyve 1851/58: telegraph hivatalos használata. 
1854/22. külön iktató-és mutatókönyvi iratok megküldése. 184. 
rendelet az ügyviteli, és a szolgabírói hivataloknál 'A évente elő
forduló kihágások feletti statisticai kimutatások felterjesztésé
ről. 237. a jelentések formájáról. 1855/3055. rendelet az elő
jegyzési ívek. éves statisticai kimutatások és egyéb változó for
maságok iránt. Debreceni Áü. iktatókönyve 1850/145: a debre
ceni főügyész I25.G.P. utasítása a fenyítő ügyekről felterjesz
tendő havi jegyzékeknek czentúli miképeni szerkesztése iránt. 
(HBML. IV. I59.a.2.)

35 Kajtár: i.m. 218-219. pp.. Kalocsai Áü. 328/1853. ügyében az 
okirathamisításos csalás miatti bűnügyben az ügyészhelyettes 
véleményes jelentésére a pesti főügyész 18 10/1853.G.P. számú 
iratában a tényállási és a minősítést illető részletes utasítást adott. 
PML. IV. 163. 4.doboz: Kecskeméti Áü. 570/1852. ügyében az 
ügyészhelyettes 1852. szeptember 29-én jelentette, hogy a bíró
ság az uzsoraügyek kezelésében vele szemben téves álláspontot 
foglal el. A pesti főügyész 1852. október 18-án 227I.GP. vála
szában megadta állásfoglalását. PML. IV. 163. 19.doboz. Kecs
keméti Áü. 1855. évi iktatókönyve 185. az államügyész jelenté
se a főügyészhez a kishartai községháza pénztárának kirablásá
ról. majd folyamatosan a vizsgálati cselekményekről és a tárgya
lásról. Kecskeméti Áü. állásfoglalási kért a 3043/1855. alatt a 
vizsgálat során mcgtébolyodottal szembeni eljárásról, amely 
kapcsán a főügyész 1831/1855. oSt. alatt válaszát megadta. Deb
recen Áü. iktatókönyve 1850/195: a letten ért tolvaj agyonveré- 
sével vádoltak ügyében a törvényszékhez intézendő, de elébb 
hozzá felterjesztett javaslatra a főügyész észrevételeket tesz.

36 A korszak igazságügyi nyelvhasználatát részletesen ismerteti 
Deák: i.m. 207-219. p. Kalocsai Áü. iktatókönyve 1854/1.98: a 
pesti főügyésztől 2379/1853, 492/1854.GP. alatt megküldött IM 
leiratok, amelyek a német nyelv használatát rendelik: Kecskemé
ti Áü. iktatókönyve 1854/1. 211: a főügyész megküldi a német 
nyelvű levelezésről szóló 20804. számú IM rendeletét. 265: a fő
ügyész megküldi a német nyekvű új pecsétnyomót; Kecskeméti 
Áü. iratai 1851-1855:

37 Varga-Veres: i.m. 394-395. pp.: Kajtár: i.m. 214. p. A Magyaror
szágot megszálló 3. hadsereg parancsnoksága haditörvényszéki 
vizsgálatot rendelt a forradalom és szabadságharc vezetői mellett 
az 1849-es vésztörvényszéki közvádlókkal, továbbá Farkas János
sal, „a rebelliskormány status ügyvédével" szemben is, in.MH. 
1850/40. 161. p. Kőszegi Aü. iktatókönyve 1849/3.4, 
1850/5,7,9,12,14: Batthyány Lajos Vas megyei javainak lefogla
lása. végrehajtása VML.IV. 170. II. Kalocsai Áü. iktatókönyv 
1851/38, Kecskeméti Áü. iktatókönyv 1851/15 PML. IV. 199. 
163.; Kisvárdai államügyész (ténylegesen a debreceni helyettes 
államügyész) naplója. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 
IV.B. 156. (továbbiakban: Áü. napló 1850) 1850: 15: a debreceni 
főügyész a vásárokban árusított Kossuth. Bem képek lefoglalásá
ra utasít. 49: a főügyész „a forradalmi párthoz tartozó férfiak és 
nők ismertetető jeléül" szolgáló, a kivégzett tábornokok nevének 
kezdőbetűit tartalmazó üveggyöngyökből hímzett karkötők, mint 
forradalmi jelenségek feletti leggondosabb felügyeletre utasít, 58, 
61.62. 71. 72. szám alatt a volt országgyűlés tagjai elleni vizsgá
latok elrendeléséről szóló főügyészi utasítások; Debreceni Áü. ik
tatókönyve 1850/1.7.166. 186. szám alatt a forradalom részesei
vel szemben a haditörvényszékek megkereséseire vizsgálatok, va-
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gyónók zárolásának elrendelése, 22: dohánybeváltó hivatalnokai
nak forradalom alatti viseletére igazolás, 176: főiskolán oktatóvá 
kinevezendő magaviseletéről a főügyész jelentést kíván. Debrece
ni Áü. jegyzőkönyve 6: 1850. április 28-án a tiszántúli helvét egy
házkerület által a forradalmi kormányhoz terjesztett hódolati nyi
latkozat tárgyában folytatott vizsgálat eredményét jelenti.

38 MOKL. 1851/356-359. pp.
39Szokolay: i.m. 276-287. pp„ Kecskeméti Áü. iktalókönyve 

1851/194. 540, 636, 648, 649, 667, 787: a tiltott sajtótermékek 
jegyzékei. 1852/499: a sajtóra leendő fölvigyázat, s az ezáltal el
követett törvényellenes tettek megbüntetése iránti 2047.GP. ren
delet. 523: a sajtótörvény 3.§-ának magyarázata tekintetében 
2072.GP. leirat, az 540. szám alatt iktatott IM rendelet szerint 
tiltott volt pl. a II.Rákóczi Ferenc élete (Lipcse 1852), Ausztria 
1848-1849-bcn (New York 1852) című könyv, PML. IV. 163. 
19. doboz.

40 Kalocsai Áü. 368/1853: kimutatás az 1853 szeptemberben tár
gyalandó ügyekről. PML. IV. 163. 4.doboz; Debreceni Áü. 
1850. és Kecskeméti Áü. 1851. évi iktatókönyvei, Áü. napló 
1850.

41 Kajtár: i.m. 213-214. pp.; Kecskeméti Áü. 1851/88-106, 359- 
369. iktatásai a Pest-Pilis-Soll vármegye volt kecskeméti tiszti 
ügyészétől átvett bűnügyekről. A Kalocsai Áü. 431/1854. átadá
si jegyzőkönyve, amely felsorolja az 1848-1849. évekből a kalo
csai és solti érseki uradalmaktól átvett 8 csomagnyi bűniratot is. 
PML. IV. 163. 4.doboz.

42 A pesti főügyész 182.GP. számú leirata 1852. január 23-án a 
kecskeméti ügyészséghez PML. IV: 163. 19. doboz: Kalocsai 
Áü. iktalókönyve 1851/27: évnegyedes kimutatás a kalocsai bör
tönbeli rabokról: 193: a Pcst-Solt megyefőnöki hivatal a kalocsai 
börtönőrök szántára ruhailletményl utalványoz: 286: a kalocsai 
börtönökben letartóztatottak élelmezési költség kimutatása: 
Kecskeméti Áü. iktalókönyve 1851/ 17: a ceglédi főszolgabíró 
levele a rabok élelmezése iránt. Kőszegi Áü. iktatókönyve 
1850/16: börtönök minőségéről és a foglyok számáról a szombat- 
helyi államügyész értesítése.

43 MÓKL. 1851/524-542. pp. Kecskeméti Áü. iktalókönyve 
1852/332: árvaügyekben az álladalmi ügyész hivatalos teendőit 
rendelő I244.GP. leirat. Áü. napló 1850/83: főügyészi utasítás a

szőlőbirtok árverésén való megjelenésre, és ott az elhalt árvái jo
gaira való felügyeletre. 90: árvák melletti fellépés örökösödési 
ügyben.

44 Kajtár: i.m. 212. p.. MOKL. 1850/102-104. p.. MH. 1850/54. 
101. p.. A szombathelyi államügyész 1/1850. számú bizonyítvá
nya 1850. junius 5-én gr.Zichy Hermán részére, melyben tanúsít
ja. hogy nevezett „a közelebb mull évekbeni lázadásokban részt 
nem vett", VML. IV. 162. 57.

45 Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Horvát-. Tólország, a 
Szerbvajdaság és temesi bánság számára 676.§ Bécs, 1852. 
Kecskeméti Aü. iktatókönyvc 1851/338: a válóügyek és porok 
iránti 1M rendelet; Debreceni Áü. iktatókönyve 1850/41: a me
gyei törvényszék a válópert elrendeli, és a házasság védelmezéül 
az államügyészt kirendeli. 203: válóperben a törvényszék a fele
ket és az államügyészt megidézi.

46 Kajtár: i.m. 217. p., Kalocsai Áü. iktatókönyve 1851/261: a té
kozlókra vonatkozó főügyészi utasítás. Kecskeméti Áü. 
483/1855. érkezése a megyetörvényszék 749/1855. iratáról PML. 
IV. 163. 5. doboz

47 RGBI. 1852/100. p.
48 uo. 1852/597-600. pp.: Csatskó Imre: Az 1852. május 27-i auszt

riai birodalmi büntető törvénykönyv magyarázata, a bírói illető
séget Magyarországon stb. meghatározó rcndeletckkel. Pest 
1853

49 Müller: i.m. szerint Magyarországon, a Vajdaságban és Erdély
ben 188 járási egyesbíróságot állítottak fel a szervezés során.

50 Varga-Veres: i.m. 393. o.
51 Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyarországon 1849- 

1865 I .k. 326. p. Bp. 1922: A bel-, igazság- és pénzügyminiszte
rek által a megyei hatóságok és a szolgabírói hivatalok berende
zése és hatásköre, továbbá a bírói hatóságok szervezése és a fize
tések s napidíjosztályok szabályozása tárgyában kiadott rendelet 
szerint a VI. fizetési osztályba sorolt főtörvényszéki tanácsosok, 
így a főügyészek éves javadalmazása 2-3000FI fizetés és 500- 
lOOOFt pótlék volt. míg a Vili. osztályba tartozó megyei törvény- 
széki szinten a fizetés I - 1400Ft volt.

52 Az igazságiigyminiszter 1855. április 8-i rendeleté a bírói hivata
li eskü letétele iránt. MOKL. 1855/265. p.

53 MOKL 1854/438. p.

Buda városának középkori dicsősége már messzi 
emléknek tűnt 1686 szeptemberében, amikor a 
Lotharingiai Károly herceg által vezetett európai 

egyesített sereg visszafoglalta a várost a száznegyvenöt 
éves török fennhatóság alól. Igaz, hogy a város a ma
gyarországi török közigazgatás központja volt, de a bu
dai vilajet méltósága -  az ostromok okozta sebeket 
most nem is számítva -  egyáltalán nem látszódott meg 
a városon. Mintha 1541 óta megállt volna az idő.

A fenti leírás viszont nem csupán építészeti vagy de
mográfiai szempontból, hanem a város jogi helyzetét te
kintve is kétségbeejtő. Hol van már az egykori királyi 
székhely, Magyarország fővárosának, a tárnoki városok 
előkelő sorát nyitó Buda szabad királyi város1 rangja és 
méltósága! Csupán hivatkozási alapnak tekinthető az 
Udvarral történő tárgyalások alkalmával.

Az 1686-os felszabadulást követően a város csak 
1703-ban nyerte vissza kiváltságait, bár 1711-ig várni 
kellett a jogok kiteljesítéséig. Jelen dolgozatomban rö
viden érintem a kiváltság megszerzését megelőző idő
szakot, majd vázolom a főbb szabadságjogok érvénye
sülését, végül részletesebben a városi vezető testületek 
és szakigazgatási szervek hatáskörét.

Völgyesi Levente:

A  közigazgatási 
szervezet alakulása 
Buda szabad királyi 
város újkori történetében

Az ostromot követően igyekeztek Budára Habsburg- 
hű németeket betelepíteni.2 A betelepítéseket a Budai 
Kamaraigazgatóság végezte, amely a város felett gya
korolta a végrehajtó és a bírói hatalmat is. A felszabadí
tást követően létrehozták a polgári igazgatást is, de ek
kor még korlátozott jogkörrel, a katonai igazgatás igen 
meghatározó és terhes volt. A felszabadítást követően 
Buda földesúri városnak számított, a fent említett szerv 
felügyelete alatt.

Buda a török alóli felszabadítás után -  mint új szer
zemény -  az Udvari Kamara fennhatósága alá került. A 
bécsi kamara alá tartozó Budai Kamarai Adminisztráció


