
A  Kínai Népköztársaság 1949-ben dinamikus és tota
litárius államként jött létre, amely első pillanattól 
kezdve az általa kiépített jogrendszert eszközként 

használta a népesség teljes ellenőrzésére, a társadalmi
gazdasági átalakulás végrehajtására. A kínai kommunis
ták -  Marxékra utalva -  a jog, a törvény osztálytermésze
tét hangsúlyozták, amely alárendelt a politika szükségle
teinek. Mao hangsúlyozta: „Az állam hadserege, rendőr
sége és bírósága, az osztályok szervei, az osztályok elny
omására."1 Az 1949 után kialakított jogrendszer és jog- 
gyakorlat alapvetően három forrásból táplálkozott:

-  Kína többezer éves állam és jogrendszerének örök
sége, a kínai kommunistáknak a szovjet bázisok létezé
se idején (1927-1934),

-  ajenani időszakban (1935-1945), illetve 
-  a polgárháború (1946-1949) idején szerzett tapasz

talatai, valamint a Szovjetunió igazságszolgáltatása, 
amely egyúttal a nyugati jogi tradíció bizonyos elemeit 
is közvetítette.

KÍNA RÉGI JOGRENDSZERÉNEK 
ÖRÖKSÉGE
Az ismert mondásból, hogy Kínában a mandarin sza

va volt a törvény. Nyugaton sokan tévesen arra követ
keztettek. hogy ott törvények nélküli önkényes despo- 
tizmus létezett.2 A kínai jogfejlődés ugyanakkor szá
mos vonatkozásban eltért a nyugatitól. Nem létezett el
különült bíróság, a helyi hivatalnok tevékenykedett bí
róként. Számos ügyet a helyi társadalom kisebb na
gyobb közösségei intéztek el, csak a komolyabb esetek 
kerültek a mandarin elé. A jog kezdettől fogva az állam 
érdekét az egyéné elé helyezte, az igazságszolgáltatás 
elsősorban ezt az érdeket védte. A jogszabályok rendkí
vül szigorúak voltak, a vádlottnak általában nagyon ke
vés lehetősége volt a védekezésre. Az eljárásba védő 
beavatkozását nem engedélyezték. Mivel a vádlottat te
kintették a legfőbb bizonyítéknak, inkvizítori eljárások
kal vallatták, beleértve a legkegyetlenebb kínzásokat, 
hogy vallomásra bírják. Ha a bűnös önként feladta ma
gát. büntetését csökkentették vagy felmentették. Az am
nesztia is régi gyakorlat volt.3

A jogalkalmazás különbséget tett egyes embercso
portok között, az elit tagjait kevésbé szigorúan kezelték. 
A büntetési nem és mértéke attól is függött, hogy a ter
helt milyen viszonyban volt a sértettel (férj, feleség 
vagy ágyas, szülő stb.) Fellebbezési lehetőség elvileg 
létezett, a halálbüntetést pedig jóváhagyásra a felsőbb 
hatósághoz kellett elküldeni. Az előírások lehetővé tet
ték mind az analógia, mind az új rendelkezések vissza
ható alkalmazását.

A kommunista igazságszolgáltatást illetően a hagyo
mányokat tekintve egészében a hasonlóságok szem- 
beötlőek és jelentősebbek, mint a különbségek.

A SZOVJET IDŐSZAK (1927-1934)
Az első nemzeti egységfront széttörését követően a 

kommunisták távoli ún. bázisterületekre szorultak visz-
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Mao alatt
sza. Hatalmuk megszilárdítására speciális törvényszéke
ket állítottak fel, amelyek döntései ellen nem lehetett fel
lebbezni. Az „ellenforradalmi” elemekkel szemben már 
ekkor is alkalmazták a megalázó magas papírkalapban 
való parádéztatást, a bíráló gyűléseket és természetesen 
a bebörtönzést és kivégzést. (Csak a központi bázisterü
leten néhány hónap alatt több mint 1800 földesurat vé
geztek ki.)4 A terror és a radikális túlzások jellemezték a 
helyzetet, esetenként tömeggyűléseken egyszerűen meg
ölték a földesurakat. 1931 novemberében hozták létre a 
szovjet területek központi kormányát, alkotmányt fogad
tak el és több alapvető törvényt (föld, munka, házasság 
stb.). Ideiglenes, többfokú bírósági rendszert is létrehoz
tak. de ezekre vonatkozó ideiglenes Szabályzatot csak 
1932. június 9-én tettek közzé.5 A Szabályzat értelmében 
a bírósági tárgyalás nyilvános (16. cikkely), és javasol
ták. hogy a fontos ügyeket tömeggyűlések keretében a 
helyszínen tárgyalják (12. c.). A bíróság munkájában né
pi ülnökök is rész vettek, akiket a szakszervezetek, a sze
gényparasztok gyűlései és más tömegszervezetek válasz
tottak (13-14. c.). Az eljárásban védő csak a bíróság en
gedélye esetén működhetett közre (24. c.), az ítélet ellen 
lehetett fellebbezni (25. c.), a halálos ítéletet a felsőbb 
színtű bíróságnak kellett jóváhagyni. A büntetési nemek 
között már ekkor is szerepelt a kényszermunka (29. c.).

A bíróságok elsődleges feladata természetesen a 
„szocialista" rendszer védelme volt az osztályellensé
gekkel és az ellenforradalmárokkal szemben. Az ellen
forradalmárok megbüntetésére 1934. április 8-án külön 
szabályzatot adtak ki, amely a bűnök igen széles körét 
ölelte fel.6 Emellett még az analógia elvének alkalmazá
sát is lehetővé tette. A Szabályzat is hangsúlyozta az 
osztályszempont érvényesítését az igazságszolgáltatás
ban: ugyanazon bűncselekményért szigorúbb büntetést 
kellett kiszabni a földesúri, gazdag paraszti és kapitalis
ta osztályhátterű egyénekre, mint a munkásokra, pa
rasztokra. A bíróságoknak fontos szerepet szántak a po
litikai nevelésben, az indoktrinációban, ezért az ilyen 
szempontból szóbajöhető ügyeket a falvakban, tömeg
gyűlések keretében tárgyalták, és a kivégzést számos 
esetben a helyszínen végrehajtották. Ugyanakkor a kí
nai kommunisták már ekkor kezdték alkalmazni a bé
kéltetést a polgári eljárásban és a csekélyebb súlyú cse
lekmények elbírálásakor.

Az időszak körülményei sokban hasonlítottak a ha
dikommunizmusra, ez is magyarázza, hogy az ideoló
giai közösségen és a Komintem által közvetített befo
lyáson túl is, az igazságszolgáltatási szervek struktúrá
jánál és működésénél nagyon erős volt a szovjet befő-



lyás. A Kuomintang hatalom ismételt felszámoló had
járatai végül 1934 végén a szovjet bázisterületek fel
adására és a „hosszú menetelésre” kényszerítették a 
kommunistákat, áthelyezve területüket északra, ahol 
Jenán lett a központjuk.

A JENANI IDŐSZAK (1935-1945)
A második egységfront létrehozása után a kommu

nista hatóságok formálisan betagolódtak a Kínai Köz
társaság jogi rendszerébe, átvették annak több törvé
nyét, de továbbra is kibocsátottak saját törvényeket és 
szabályzatokat. A bíróságok felett változatlanul érvé
nyesült a politikai irányítás. A „népi bíróságok” fő fel
adatuknak ekkor az árulók, a banditák és a japánellenes 
egységfrontnak ártó más bűnözők megbüntetését tekin
tették. Az egyéb bűnözőkkel szemben a politikai neve
lés és a javító munka módszerét alkalmazták, hogy 
„hasznos és törvénytisztelő” polgárokká váljanak. A né
pi igazságszolgáltatás demokratikus jellegét hangsú
lyozták, ami alatt például az önkényes letartóztatás és 
fogvatartás, a testi büntetés és kínzás tilalmát, nyilvános 
perek tartását, a vallomással szemben más bizonyítékok 
fontosságát stb. értették.

A jenani időszak bíráskodásának talán legszembetű
nőbb és legtöbbet emlegetett jellemzője a tömegvonal 
politikája volt, amely különböző formákban jelent
kezett.7 Az egyik a helyszínen lefolytatott, illetve a bí
róság kiszállásával összekapcsolt perek gyakorlata, 
amely közvetlen kapcsolatot teremtett a bíróság és a tö
megek között. Ide sorolták a népi ülnökök alkalmazá
sát, ami növelni kívánta az emberek politikai felelős
ségérzetét, javítani a bíráskodás minőségét. A harmadik 
a korábban már szintén alkalmazott tömegperek gya
korlata, amelyeknél most még nagyobb súlyt helyeztek 
a propagandára, az emberek nevelésére.

A jenani időszakban a kommunisták fontos tapaszta
latokra tettek szert az igazságszolgáltatás szerveit és el
járásait illetően, amelyek hosszú távú hatást gyakorol
tak. A már akkor is felismert és bírált hiányosságok: a 
törvénykönyvek nagyon hiányosak voltak, fontos törvé
nyeket, rendeleteket nem dolgoztak ki, a szovjet idő
szakhoz hasonlóan kevés volt a képzett szakember, sok 
káder nagyon felkészületlenül végezte munkáját; nem 
fordítottak kellő figyelmet az igazságszolgáltatás admi
nisztrációjára.

A POLGÁRHÁBORÚ IDŐSZAKA
(1946-1949)
A kiélezett küzdelem közepette, érthető módon a 

szovjet időszakra jellemző erőszak és terror felújult. A 
speciális népi törvényszékek gyakran alkalmazták a tö
megek részvételével zajló pereket, a vádló nagygyűlé
seket. Az „elmondani a keserűségeket gyűléseken” a 
földesurak, hivatalnokok fejére olvasták múltbeli bűne
iket és a felindult tömeg gyakran helyben kivégezte a 
vádlottakat. Az egyik beszédében (1948. április 1.) Mao
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is elismerte, hogy nem tartották magukat a párt elvei
hez, „amelyek kategorikusan megtiltják a megkülön
böztetés nélküli erőszakoskodást s így itt-ott néhány 
földesurat és gazdagparasztot szükségtelenül halál
raítéltek...”8

A felszabadított területeken népi bíróságokat állítot
tak fel, de nem létezett legfelső bíróság (bár háromfokú 
bírói rendszer épült ki), csak a párt általános ellenőrzé
se érvényesült. Súlyos gondot jelentett, hogy a hatalmas 
ország bíróságait nem tudták elegendő mennyiségű és 
minőségű káderrel ellátni. Ezért már ekkor is megtartot
ták a Kuomintang rendszer egyes jogászait, különösen a 
városokban. Emellett erőfeszítéseket tettek jogászok 
képzésére. A törvény egységes rendszere hiányzott, a 
regionális hatóságok bocsátottak ki különböző témák
ban direktívákat és ideiglenes szabályzatokat.

Egészében a kínai kommunisták ezekben az időszak
okban részben a Szovjetunió tapasztalataira, kisebb mér
tékben a kínai hagyományokra építve fejlesztették „for
radalmi" jogi intézményeiket és eljárásaikat. Értékes ta
pasztalatokat halmoztak fel, megalapozva az 1949 utáni 
igazságszolgáltatás bizonyos alapvető vonásait.

A MAO ALATTI IDŐSZAK (1949-1 976)
A polgárháború harcaival egyidejűleg különböző for

mákban és fórumokon zajlott az új rendszer létrejötté
nek előkészítése. Az újonnan felszabadított területen -  
eltérően a régiektől, ahol koalíciós összetételű regioná
lis kormányokat hoztak létre -  katonai igazgatást vezet
tek be. Minden demokratikus szervezet és csoport rész
vételével egy Népi Politikai Tanácskozó Testületet 
(NPTT) hívtak össze 1949. szeptember 21-re. Ez tör
vényt hozott a központi kormány megszervezéséről, és 
elfogadott egy Általános programot, amely 1954-ig, a 
Népköztársaság első alkotmányának elfogadásáig az 
alaptörvény funkcióját is betöltötte.

Az Általános program is tükrözte az egész polgárhá
ború logikájából eredő törekvést minden régivel való 
leszámolásra egy teljesen új rendszer létrehozása érde
kében. Ennek jegyében a program 17. cikkelye kimond
ta: „A reakciós Kuomintang kormányzat valamennyi 
népelnyomó törvényét, rendeletét és bíróságát meg
szüntetik és a nép érdekeit védelmező törvényeket és 
rendeleteket hoznak: ugyanakkor megteremtik a népi 
igazságszolgáltatás rendszerét.”9

Az igazságszolgáltatás szerveinek kiépülése és külö
nösen működésük jellemzői alapján a maói időszakot 
több periódusra oszthatjuk.10

1949-1953
A Kuomintang eltörölt jogrendszerét nem azonnal 

helyettesítették egy saját, jól szabályozott rendszerrel, a 
bűnüldözés a terror eszközéül szolgált. Háromszintű bí
rósági rendszert hoztak létre, csúcsán a Legfelső Népi 
Bírósággal. A fellebbezési jogot esetenként felfüggesz
tették, amit hivatalosan azzal indokoltak, hogy így lehe
tőség van „az ellenforradalmi tevékenységek hatékony



Jog
elnyomására és az alattomos elemeket meggátolja ab
ban, hogy előnyt húzzanak a két-peres rendszerből, kés
leltetve az ügy elrendezését.”11 A kommunista hatalom 
a politikai ellenőrzéstől független bíróságnak még a lát
szatára sem törekedett, sőt a Legfelső Népi Bíróság el
nöke 1951-ben kijelentette: „A különböző szintű népi 
kormányoknak erősíteniük kell vezető szerepüket a né
pi bíróságok felett.”12

A bírósági struktúra létrehozása ellenére a büntető
ügyek jelentős részét ezekben az években a bíróságokon 
kívül intézték. A rendőrség, a közbiztonsági szervek kor
látlan hatalommal rendelkeztek a vizsgálatra, fog- 
vatartásra, vádemelésre és ítélethozatalra. A katonai el
lenőrző bizottságok tovább működtek és nagy területe
ken folytattak büntető tevékenységeket. Mindezek a szer
vek „reformálás munkán keresztül” táborokat működtet
tek és az eredeti büntetést tetszés szerint meghosszabbít
hatták. Bel- és külföldön egyaránt bírálták a válogatás 
nélküli letartóztatást, az önkényes fogvatartást. a „fárasz
tó” kihallgatást, a testi büntetéseket, stb.

Hatalmas tömegmozgalmak, kampányok söpörtek 
végig az országon, mint a földreform végrehajtásáért, 
az ellenforradalmárok ellen, a párt és a kormányzati 
szervek megtisztításáért (az ún. „három ellenes mozga
lom": a korrupció, a pazarlás és a bürokratizmus ellen), 
a magántőkések visszaélései ellen (az ún. „öt ellenes 
mozgalom": vesztegetés, adókerülés, csalás, állami tu
lajdon ellopása, állami gazdasági titkok megszerzése 
haszonszerzés céljából). A kampányokkal összefüggés
ben népi törvényszékeket szerveztek, amelyre 1950 jú
liusában adtak ki szabályzatot. Ezek fel voltak hatal
mazva bármilyen büntetés kiszabására, beleértve a ha
lálbüntetést is. A vádlottaknak joguk volt a védelemre, 
a fellebbezésre, tiltották a fizikai erőszakot stb.. ám mi
vel ezeket a pereket gyakran nagy tömegek részvételé
vel. „küzdelem-gyűlések” keretében folytatták le. e jo
gok gyakorlására többnyire semmiféle lehetőség nem 
volt. a halálos ítéleteket is sokszor a helyszínen végre
hajtották.

1951. február 21-én hatályba lépett az ellenforradal
márok megbüntetésére vonatkozó törvény,13 amely az 
ilyen jellegű bűncselekmények rendkívül széles skáláját 
sorolta fel a rendszer aláásásától, a fegyveres felkelés
től a kémkedésig, a szabotázstól a gyilkosságokon át a 
„három- és öt ellenes,, mozgalomban is felsorolt bűn- 
cselekményekig, nagyon sok esetben halállal fenyeget
ve. Az 1950-től, különösen a koreai háborúba lépéstől 
folyó intenzív kampány során százezreket ítéltek halál
ra és sokkal többet munka- átnevelő táborra. Nagy 
számban lepleztek le olyanokat, akik 1949-et megelő
zően támogatták a Kuomintang rendszert és akiknek az 
álláspontjában és lojalitásában kételkedtek. Többek kö
zött ezeket vette célba a Közbiztonsági Minisztérium 
által 1952. július 17-én életbe léptetett A KNK ideigle
nes intézkedései az ellenforradalmárok ellenőrzésére cí
mű dokumentum,14 amely bevezette a „történelmi el
lenforradalmár” fogalmát azokra, akik „történelmileg 
követtek el gonosz cselekedeteket” és nem mutattak az
óta „megbánást”. Mind a törvény, mind az intézkedés

visszamenőleges hatályú volt, emellett az analógia elvé
nek alkalmazását is tartalmazták azokra a bűncselekmé
nyekre, amelyek leírását a törvény nem tartalmazta. 
Megsértették a „nullum crimen. nulla poena sine lege” 
elvet, amelyet -  együtt a visszaható jelleget bíráló, a 
„megkísérelt bűncselekmény”, az „elévülés” fogalmai
val operálókkal -  azzal vádoltak, hogy az ellenforradal
márokat védelmezik a közérdek rovására.

1952. augusztus és 1953. április között bírósági re
formmozgalmat hajtottak végre, amelynek legfőbb cél
ja a bírói személyzet politikai megbízhatóságának biz
tosítása és úgymond a „szocialista törvényesség” alap
jainak megszilárdítása volt.15 Elsősorban a káderhiány 
miatt megtartott régi szakbírók ellen irányult, akiknek a 
lojalitását kétségbe vonták. Az országosan 28 ezer bíró
sági káderből mintegy 6 ezer (21,4%) dolgozott a régi 
rendszerben, és ezeket kívánták kitisztogatni, összeköt
ve ezt a leszámolással a régi jogi koncepciókkal és 
munkastílussal. Bírósági reform bizottságokat állítottak 
fel, „kritika-önkritika”, „vádolás és kijavítás” gyűlése
ken mozgósították a tömegeket a feladat végrehajtására. 
Régi jogi elvekként élesen bírálták a „törvény elkülöní
tését a politikától”, a „bírói függetlenséget”, a „törvény 
előtti egyenlőséget”, mint amelyek politika- és osztály 
feletti elvek, nem mások, mint hazugságok, amelyeket a 
reakciósok a nép becsapására használnak. A kitisztoga- 
tottak pótlására nagy számban helyezték a bíróságokra 
a „népi törvényszékek" kádereit, a hadsereg veteránjait, 
a tömegszervezetek aktivistáit.

1954-1957
Ebben az időszakban a gazdasági fejlődést, az iparo

sítást, a jogi területen az intézményesítést, a szovjet sé
ma alapján végezték. Az utóbbi szempontból kiemelke
dő jelentőségű volt 1954. szeptember 20-án a KNK el
ső alkotmányának elfogadása, amely erősen emlékezte
tett az 1936-os szovjet alkotmányra. Ez fontos jelzése 
volt a váltásnak az önkénytől, a szinte válogatás nélkü
li terrortól egy konszolidáltabb fejlődési szakaszra. Az 
alkotmány egyebek mellett garantálta a törvény előtti 
egyenlőséget (85. cikkely), a szólás, sajtó, gyülekezés, 
egyesülés és tüntetés szabadságát (87. c.), védelmet biz
tosított az önkényes letartóztatással szemben (89. c.).16 
Az alkotmánnyal egyidejűleg fogadták el a KNK törvé
nyét a népi bíróságok, és egy másikat a népi ügyészsé
gek szervezetéről, amelyek állandó struktúrát adtak az 
igazságügyi rendszernek. Ezeket egészítette ki az 1954 
decemberben elfogadott törvény a letartóztatásról és 
fogvatartásról, és egy másik törvény a közbiztonsági ál
lomások szervezetéről.17 Az új bírósági rendszer, leg
alábbis papíron, az említetteken túl is számos demokra
tikus intézkedést tartalmazott, beleértve a védelem jo 
gát, a népi ülnökök alkalmazásának intézményesítését, 
a perek nyilvánosságának előírását stb. Az egyik legfel
tűnőbb új vonás, hogy az alkotmány (és nyomában a bí
rósági törvény) a kínai kommunisták gyakorlatában elő
ször mondta ki a bírói függetlenség elvét. (78. c.) Ez a 
függetlenség nagyon viszonylagos volt, mert bár az a l - _
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kotmány 80. cikkelye szerint felelősek és jelenteni tar
toznak az azonos szintű népképviseleti szervnek (és 
nem a helyi végrehajtó szerveknek, mint korábban), 
ugyanakkor a hivatalos magyarázatok siettek kijelente
ni, hogy követniük kell a párt útmutatásait, alá kell vet
niük magukat a „nép ellenőrzésének”.18

Az alkotmány és a vonatkozó törvények elfogadását 
követően 1957-re Kínában több mint 2700 „népi bíró
ság” létezett, a népi ülnökök száma az 1955-ös 127.250- 
ről 246.500-ra nőtt, a „népi ügyvédek” száma pedig lé
nyegében nulláról indulva 1957-re elérte a 2100 főt, ami 
az ország méreteit tekintve nevetségesen kevés.19

Előkészületeket tettek a büntető törvénykönyv és a 
büntető eljárási törvénykönyv kidolgozására, a munkát 
-  mint az igazságszolgáltatási, törvénykezési munka 
egészét -  szovjet jogi szakértők segítették. Ennek elle
nére az egész maói időszakban nem került sor a két kó
dex elfogadására, ez csak 1979-ben történt meg.

1955 júliusában a terror egy új hullámát indították el 
az ellenforradalmárok felszámolására. A cél a „talaj 
előkészítése” volt a mezőgazdaság és az ipar „szocialis
ta átalakításának" gyors végrehajtásához. A tisztogatás, 
a visszaélések és a terror olyan méreteket öltöttek, hogy 
a párt VIII. kongresszusán (1956. szeptember) Lo Zsuj- 
csing közbiztonsági miniszter is kénytelen volt a hibák
ról és a túlzásokról szót ejteni: „Az ellenforradalom fel
számolásáért 1955 második felében megindult mozga
lom során... odáig fajult a dolog, hogy egyes esetekben 
becsületes embereket is letartóztattak...a harc kereteit 
túlságosan kibővítették, s ennek következtében a harc -  
csekély számban ugyan, de -  olyan embereket is érin
tett, akiket nem kellett volna.” Az alkalmazott módsze
rekre vetett némi fényt, amikor hosszan érvelt az alapos 
vizsgálat, a tények figyelembevétele mellett, elítélve az 
önkényes letartóztatást, a fizikai kínzást stb.211 A szovjet 
párt XX. kongresszusán elindított desztalinizáció Kíná
ban is a törvényességre helyezett hangsúly felerősödé
sét eredményezte. A rendőrség munkamódszereiben en
nek nyomán csökkent az önkényeskedés, eredménye
sebbé vált az ügyészség ellenőrző szerepe. A „szocialis
ta törvényesség” felé irányuló mozgást azonban rend
szeresen megtörte a párt és kormányzati kádereknek a 
törvényeket és rendeleteket figyelmen kívül hagyó ma
gatartása. Ez a bírósági személyzetre is érvényes volt. A 
bírák túlnyomó többsége a pártnak vagy ifjúsági szerve
zetének volt a tagja, akik természetesen a párt iránymu
tatásait, politikáját követték. Ebben az időszakban a 
párt növekvő mértékben akaratát azonban inkább az or
szágos jogpolitika alakítása feletti ellenőrzéssel érvé
nyesítette. Az ügyek kezelésénél így a szakmai szem
pontok jobban előtérbe kerülhettek. A bírósági sze
mélyzet hozzáértése (jelentős részének minimális vagy 
semmilyen jogi képzettsége sem volt) fokozatosan ja
vult a törvények, rendeletek, a szakfolyóiratokban köz
zétett cikkek, elemzések tanulmányozása révén. A fo
lyamatot akadályozta a bizonytalan terminológiából, az 
esetenként ellentmondásos rendelkezésekből és eljárá
sokból fakadó zavar. Mindezt tetézte az alapvető törvé
nyek, törvénykönyvek hiánya, a meglevők gyakori fe

lülvizsgálata a változó politikai és gazdasági irányvonal 
hatására. A fontos törvények hiányát, ugyanakkor most 
napirendre került megalkotásuk szükségességét, Liu 
Sao-csi a VIII. pártkongresszuson tartott politikai be
számolójában a következőképpen magyarázta: „A for
radalmi háborúk idején és a felszabadulást követő első 
időszakban... a harc fő módszere a tömegek nyílt akci
ója volt. Ezért a programjellegű törvények megfeleltek 
az akkori időszak követelményeinek. Ma, amikor a for
radalom vihara már elcsöndesedett,... megváltoztak a 
harc céljai, megváltoznak eszközei is, s ezek az új esz
közök megkövetelik a legteljesebb törvényességet.”21 
Csou En-laj is a későbbiekben a gyorsan változó politi
kai és gazdasági körülményekkel érvelt, hogy miért 
csak ideiglenes szabályozások, határozatok és direktí
vák kiadására került sor.22

Mao Ce-tung még 1956. május 2-i beszédében hir
dette meg a híres jelszót: Virágozzék száz virág, ver
sengjen száz iskola! Ebben a korábbi kampányok szel
lemiségével homlokegyenest szemben álló értelmiségi 
politikát vázolt fel, független gondolkodásra, szabad vi
tára, a kritikai észrevételek megfogalmazására szólítött 
fel.23 A félelem és a bizalmatlanság miatt nehezen indu
ló kampány új lökést kapott, amikor Mao 1957. február 
27-én elmondta nagy elméleti programbeszédét: „A né
pen belüli ellentmondások helyes kezeléséről.” Ebben 
éles különbséget tett az ellentmondások két fajtája, a 
„népen belüli", valamint a „köztünk és az ellenségeink 
között fennálló” ellentmondások között. Míg az előzőe
ket a vita, a bírálat és a nevelés módszereivel javasolta 
megoldani, addig az utóbbi, antagonisztikusnak tekin
tett ellentmondásokat, a diktatúra, a kényszer eszközei
vel. A megfogalmazott elvek mély, hosszantartó hatást 
gyakoroltak a kínai jogalkalmazásra, mindenekelőtt a 
büntető eljárásban. Számos esetben azonban sem azt 
nem volt könnyű eldönteni, hogy kit sorolnak a „nép
be", sem azt, hogy az elkövetett bűncselekmény ennek 
következtében antagonisztikus-e vagy sem. A probléma 
komolyságát maga Mao is elismerte.24

Mao és más pártvezetők ismételt felszólításainak en
gedve 1957 első felében oldódott a félelem, és széles 
skálán mozgó, a pártot, a rendszert is sok esetben élesen 
bíráló vita bontakozott ki. Erőteljesen támadták a káde
rek hivalkodó életmódját, hozzá nem értését, kifogásol
ták a párttagok privilégiumait, demokráciát követeltek, 
több pártnak a részvételét a hatalomban, a tudomány 
szabadságát stb. 1957 júniusában azután megindult a 
hatalom visszacsapása a .jobboldal ellenes” kampány 
formájában.

1957-1966
Kifejtették, hogy a párt csak az „illatos virágokat” 

tolerálja, a „mérges dudvákat”, vagyis a párt- és szoci
alistaellenes nézeteket -  és az azokat képviselőket -  ki 
kell irtani, el kell távolítani. A kampány során százez
reket bíráltak meg, zártak ki munkahelyükről, küldték 
őket falusi „átnevelésre”. 1957. augusztus 1-én az Ál
lamtanács rendeletet adott ki a munka általi átnevelés-



ről (nem tévesztendő össze a kezdettől létező, a bíróság 
által kiszabott munkával való reformálással), amely az 
adminisztratív szerveknek jogot adott arra, hogy bár
mely állampolgárt speciális táborba zárjon, meghatáro
zatlan időre, per vagy vizsgálat nélkül.25 Az állampol
gári jogok alkotmányos garanciáit ezzel hatályon kívül 
helyezték, a szabadságvesztés új formáját teremtették 
meg.

A szankciók erősen érintették a „jobboldalinak”, 
„szocializmusellenesnek” bélyegzett azon jogászokat 
is, akik a „száz virág” kampány alatt kifejtették nézete
iket. A végbemenő jogi fordulatot talán legjobban azok 
a vélemények, nézetek jelzik, amelyeket most elítéltek, 
megbélyegeztek.26 A törvények hiányára, ellentmondá
sos és tökéletlen jellegére vonatkozó megállapításokat 
azzal utasították vissza, hogy az 1949 óta eltelt 8 év 
alatt 4072 különböző törvényt és rendeletet bocsátottak 
ki, ezekből 620-at az alkotmány elfogadása óta. Eluta
sították azt a nézetet, hogy a jog nem osztály természe
tű, nem politikai jellegű, mivel „a jognak a politikát kell 
szolgálnia.” A jogászok és az igazságszolgáltatás hiá
nyosságait ért bírálatokra azzal reagáltak, hogy ugyan
akkor ezek a káderek „szilárd osztályállásponttal”, „vi
lágos és helyes nézőponttal” rendelkeztek. Elítélték a 
bírói függetlenség követelését, a pártbizottságok „irá
nyítása" jogosságának megkérdőjelezését. Az ártatlan
ság vélelmének hangsúlyozását azonosították a bűnpár
tolással.

A fentiek világosan jelzik a megindult jogi konszoli
dáció félbeszakítását, és egyúttal a szovjet jogi modell 
elutasítását. A kommunista káderek féltek attól, hogy e 
modell teljes átvétele korlátozhatja a párt hatalmát, 
„burzsoá" jogot vezetne be. Keményen figyelmeztették 
az ügyészeket az előző években gyakorolt ellenőrző 
szerepük miatt, felszólítva őket, hogy az „állam és a nép 
érdekét" és ne a bűnösökét védjék. Ismét az a jogász 
vált modell hőssé, példaképpé, aki minden fontos ügy
ben konzultál a helyi pártbizottsággal. Emellett gyakor
latilag valamennyi pártonkívüli bírót, ügyészt átirányí
tottak más munkaterületekre (természetesen nem szá
mítva a táborokba küldött „jobboldaliakat”). Alapvető
en megváltozott az igazságszolgáltatás gyakorlata, a pe
rek nyilvánossága jórészt megszűnt, a védői jelenlét rit
kasággá vált, súlyosan sérült azon elv, hogy büntetést 
csak bíróság szabhat ki.

Az 1958-ban elindított „nagy ugrás”, a hatalmas 
eredmények irracionális hajszolása nem maradt hatás 
nélkül a jogalkalmazó szervezetekre sem. Rendkívüli 
számban hajtották végre a letartóztatásokat, a vizsgála
tokat, rekordidő alatt hozták meg az ítéleteket. Ismét 
előtérbe került a „tömegvonal” hangsúlyozása, az 
ügyek helyszínen történő tárgyalása. A gyorsaság mel
lett újra hangsúlyt kapott a tömegek nevelése. Intézmé
nyi változások is bekövetkeztek. Például 1959 április 
28-án megszüntették az Igazságügy Minisztériumot és 
az igazságügy adminisztratív feladatait a Legfelső Népi 
Bíróságra ruházták át. Ez a helyi szinteken is végbe
ment az igazságügyi osztályok bezárásával.27

A jobboldalellenes kampány és a nagy ugrás ugyan

véget vetett a néhány év „alkotmányos” szakaszának, 
de nem jelentette a visszatérést az 1949-1953 közötti 
jórészt szabályozatlan terror uralmához. Ezt olyan 
tény is alátámasztja, hogy 1959 szeptemberében, az új 
rendszer tízéves évfordulója alkalmából amnesztiát 
hirdettek, amelynek során nagy háborús bűnösöket en
gedtek szabadon (köztük Pu Jit, az utolsó Csing, és a 
japán bábállam. Mandzsukuo ex-császárát) és mintegy 
26 ezer jobboldaliról távolították el a „szégyensap
kát”, azaz rehabilitálták.2S Ismét nagy számban jelen
tek meg jogi vonatkozású cikkek, tanulmányok, tan
könyveket adtak ki. Ezek a tények már összefüggnek a 
nagy ugrás totális csődjét követő „kiigazítás” politiká
jával, amely megkísérelte Kína fejlődését kiegyensú
lyozottabb mederbe terelni. A „kiigazítás” folyamatát 
végigkísérte, illetve zavarta egy kül- és egy belpoliti
kai jelenség: a kínai-szovjet szakítás és az időszakot 
jellemző politikai kampányok, amelyek az osztály
harc, a revizionizmus elleni harc jegyében folytak és 
egyértelműen a „kulturális forradalom” előkészítését 
jelentették.29

1966-1976
A „kulturális forradalom” időszakát a hivatalos kínai 

történetírás is a „katasztrófa évtizedeként” emlegeti, 
amely ugyan nem tekinthető homogén periódusnak, de 
minden ciklikussága mellett is uralkodó vonása maradt 
a törvénytelenség, a nagyfokú önkény és zűrzavar. Tö
megével hurcoltak meg. aláztak meg, zártak börtönbe 
és öltek meg „ellenségnek”, „reakciósnak”, „kapitalista 
úton járóknak” kikiáltott embereket. A „kulturális forra
dalom" fő felelőseinek megjelölt „négyek bandája" 
1980-1981-ben tartott perében csak a hozzájuk és társa
ikhoz köthető ügyekben több mint 729 ezer ember üldö
zésével és 34.800 halálával vádolták őket.2'1

A kínai jogrendszer alakulása szempontjából az 
egyik legsötétebb időszaka a népköztársaság történeté
nek, amikor a párt központi lapja nyíltan dicsérte a 
törvénynélküliséget31, a „négyek bandája” pedig utasí
totta a „vörös gárdistákat”, hogy zúzzák szét a rendőri 
szerveket, az ügyészségeket és bíróságokat. Saját bíró
ságokat állítottak fel, amelyek pereket folytattak le és 
ítéleteket hoztak. A bíróságok tevékenysége 1973-ra új
jáéledt. de az ügyészségeket felszámolták.32 Az 1975- 
ben elfogadott új alkotmány drasztikusan csökkentette 
az állampolgárok jogait tartalmazó részeket: az 1954-es 
alkotmány 19 cikkelyéről (85-103.) 4-re (26-29.), az 
igazságügyi rendszerre vonatkozó részeket még dráma
ibb módon, 12 cikkelyről (73-84.) 1-re (25.). Elhagyták 
a törvény előtti egyenlőség „burzsoá” koncepcióját, a 
perek nyilvánosságát, a védelemhez való jogot, a bírói 
függetlenséget stb.33 Jelentősebb változásokra csak 
Mao halála (1976. szeptember 9.) és a „négyek” letar
tóztatása (1976. október 6-7.) után került sor.

A maói időszak jogrendszere alakulása periodizáció
jának nagy vonalakban történő áttekintése után ennek 
egyik fontos területe, a jogalkalmazás néhány kérdését 
érinteném.
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A kínaiak meglehetősen egyedülállóak voltak abban 
a tekintetben, hogy jogi normáikban is szerepeltették a 
büntetés csökkentését vagy a megbocsátást azok számá
ra, akik önként feladják magukat, és vallomást tesznek. 
Ezt a vallomást megkülönböztették attól, amikor valaki 
a letartóztatás, a vádemelés után vallott. A császári tör
vénykönyvekben rendszerint az szerepelt, hogy aki ön
ként bevallja bűnét, az mentesül a büntetéstől, de az 
okozott kárt meg kellett térítenie. Ha a vallomás nem 
volt pontos, vagy teljes, a vádlottat a bűncselekmény 
feltárt részéért tették felelőssé. A köztársasági időszak 
büntető törvénykönyvei (1912, 1928, 1935.) jelentős 
tartalmi változtatással csak a büntetés csökkentését tet
ték lehetővé.34

A kínai kommunisták már a szovjet időszakban, kü
lönösen nagyra értékelték, ha az egyén különböző mo
tivációk hatására (félelem, propaganda, a társadalmi 
igazságosságba, a forradalom jövőjébe vetett bizalom 
stb.) nyilvánosan megvallotta és megbánta múltbeli te
vékenységét, vagyis „új emberré" formálta magát.

Az 1949 utáni törvények is a büntetés enyhítését, 
sőt felmentést ígértek a magukat önként feladóknak 
és vallomást tevőknek. Az Í951. február 21-én köz
zétett Törvény az ellenforradalmárok megbüntetésé
re 14. cikkelye is tartalmazta ezt.35 Az enyhítés mér
tékénél fontos tényező, hogy mások, például bűntár
sai tetteit is feltárja. Jogelméleti cikkekben is vitattak 
ezekkel a vallomásokkal kapcsolatban egyes 
kérdéseket.36 A szabadon bocsátást kevésbé támogat
ták. mert a csökkentett büntetés esetén esély volt az 
átnevelésre.

Az 1949 utáni kínai kommunista törvények tehát el
vetik az önvádolás elutasításának jogát, a hagyományt 
folytatva a delikvenst tekintik a legfőbb bizonyítéknak, 
ennek következtében „jobboldalinak" bélyegezték a 
hallgatáshoz vagy a hazugsághoz való jogot. A vallatok 
egyik fontos módszere annak ismételgetése, hogy a tör
vény enyhítést ígér a vallomást tevőnek és szigorúbban 
bánik az ellenállókkal.

Az egész módszer működési mechanizmusát, a vele 
párosított „agymosást” nagyon érzékletesen mutatja 
be Allyn és Adélé Rickett: Kémek voltunk Kínában cí
mű, magyarul is megjelent könyvében (Kossuth, 
1957). A házaspárt információ gyűjtésért, kémkedé
sért tartóztatták le 1951 júliusában, és négy évet töltöt
tek börtönben. A fenti technikák, pszichológiai nyo
mások leírása mellett külön érdekessége, hogy az át- 
nevelésen már keresztül ment rabtársak hogyan vesz
nek részt -  egészen a fizikai erőszak alkalmazásáig 
terjedően -  a jobb belátásra térítésükben és átnevelé- 
sükben. Atnevelésük sikerességét jelzi, hogy nemcsak 
bűnös magatartásukat ítélik el, hanem kiszabadulásuk 
után, Amerikában megjelentetett könyvükben még azt 
is tudomásul vették, hogy szinte végig nem kerültek 
bíróság elé és nem tudták, hány évet kell börtönben 
tölteniük. Ceilafőnökük szerint így türelmesebben vár
ják a szabadulást.37

Az emberek, a társadalom ellenőrzésével foglalkozó 
intézmények és szervezetek sokasága létezett, így az ál
taluk alkalmazott fegyelmező, szankcionáló lehetőségek 
is széles skálán mozogtak. Már az 1950-es évek első fe
lében a városokban lakóbizottságok és utcai hivatalok 
szervezetét hozták létre, amelyek nemcsak a közösség 
jóléti, ellátási ügyeit intézték, mozgósítottak, hanem biz
tonsági ügyekkel is foglalkoztak és békéltető jelleggel 
közbenjártak a vitáknál. (1952. augusztusában ideigle
nes törvényt adtak ki a biztonsági védelmi bizottságok 
szervezésére.)38 A falvakban is támaszkodtak a szom
szédsági szervezet aktivistáira. Vidéken emellett létre
hozták a népi milíciát, amelynek fontos szerepet szántak 
a hadsereggel együttműködve az ország védelmében, a 
rend és a törvények betartásában, a bűnözők és reakciós 
elemek letartóztatásában. A választott békéltető bizott
ságok a körzetükben előforduló vitákban, kisebb bűn
esetekben jártak el, együttműködve a helyi kormánnyal 
és a bírósággal. Fő módszerük a nevelés, kritika-önkriti
ka. nem léphettek fel bíróságként és csak szerepük félre
értelmezése esetén alkalmaztak kényszert. A társadalmi 
nyomás és fenyegetés ugyanakkor komoly kényszerítő 
erővel bírt, informális szankciót jelentettek.

Közbeeső szankcióként iktatták be az Adminisztratív 
biztonsági büntető törvényt (Security Administratiorí 
Punishment Act -  SAPA) 1957. október 22-én.39 A tör
vény három büntetési nemet irányzott elő: figyelmezte
tés. pénzbüntetés. 15 napig terjedő elzárás, amely alatt 
magának kell fizetnie élelmezése költségeit. A fog- 
vatartást is a rendőrség rendelte el és hajtotta végre. 
Olyan bűncselekmények esetében alkalmazhatták, mint 
bandaharc, rendzavarás, szembeszegülés az állami biz
tonsági személynek, reakciós, obszcén könyvek, újsá
gok terjesztése, pecsét és okirat hamisítás, hamis 
gyógyszer eladása stb.

1957. augusztus l-én fogadták el az említett határoza
tot a munka általi átnevelésről.40 A különböző bűnöket 
elkövetőktől a munkakerülőkön át a közrend megsértői
ig kerültek táborba, ahol munkára voltak kötelezve és 
egyidejűleg politikai nevelést is kaptak. Munkájukért fi
zetés járt. A vállalat, az iskola és bármely más egység 
vagy szervezet javasolhatta a táborba küldést. Ez termé
szetesen azokat is fenyegette, akiknél a SAPA intézke
dés eredménytelennek bizonyult. A tábort vagy gyárat 
nem hagyhatták el, fegyelemsértés esetén szankciók fe
nyegették őket egészen a büntetőeljárásig. A munka ál
tali átnevelést mindig hangsúlyosan megkülönböztették 
a reformálás munkán keresztül büntetéstől. Az utóbbi bí
róság által kiszabott büntetés és meghatározott időre 
szólt. Az átnevelésnél az illetékes hatóságok, a tábor 
személyzete döntött szabadon bocsátásáról a magatartá
sában, felfogásában mutatott változástól függően.

A közigazgatási és a büntető szankciók közötti egy
fajta átmenetnek tekinthető az először az ellenforradal
márok esetében alkalmazott ellenőrzés. Az erre vonat
kozó Ideiglenes intézkedéseket 1952. július 17-én lép
tette életbe a kormány.41 Ezt a büntetést a vétségeket el-
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követő ellenforradalmárokra szabta ki a bíróság a köz- 
biztonsági szervek javaslatára, maximum három évre, 
amely azonban meghosszabbítható. Együtt járt a politi
kai jogoktól való megfosztással. Ez őrizetbe vétel nél
küli munkavégzést jelentett a közbiztonsági szervek és 
a „tömegek” ellenőrzése alatt.

A bíróságok által kiszabott büntetések skálája a va
gyonelkobzás és a politikai jogoktól való megfosztás 
mellett a munkán keresztüli reformálástól a különböző 
időtartamú szabadságvesztésen át a halálbüntetésig ter
jedt. A munkán keresztüli reformálást mezőgazdasági, 
gyári és bányamunka mellett végezték, a börtönökre 
emlékeztető szabályok és őrizet mellett, folyamatos po
litikai indoktrináció, propaganda és tanulás kíséretében. 
Fontos része a csoportokban folytatott vita. kritika-ön
kritika. Az érintetteket részletesen kidolgozott bünteté
si és jutalmazási módszerekkel és eszközökkel ösztö
nözték az „átalakulásra”. Sajátos csoportot képeztek 
azok, akik büntetésük letelte után önként vagy kevésbé 
önként továbbra is a táborban maradtak, fizetésért, eset
leg a családjukkal együtt.

A halálbüntetés mindig is integráns része volt a kí
nai jogrendnek és a bűncselekmények széles körénél 
alkalmazták.42 A kínai kommunisták Lenin véleményét 
fogadták el. aki szerint elkerülhetetlen az alkalmazása, 
a döntő az. hogy melyik osztály ellen használják fel. 
Mao szükségesnek tartotta a halálbüntetést az ellenfor
radalmárok elleni harcban, bár hangsúlyozta, hogy 
óvatosan kell eljárni és lehetőleg korlátozott számban 
kell alkalmazni 43 Az alkalmazás mérséklése keretében 
vetette fel az ítélet végrehajtásának felfüggesztését: 
„akik rászolgáltak a halálos ítéletre, csak azokat kell 
kivégezni, akiknek vér tapad a kezéhez, vagy olyan 
más súlyos bűnöket követtek el. amelyek felháborodást
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Nagyon sok politikai és köztörvényes bűncselek
ménynél volt kiszabható halálos ítélet. A Mao alatti idő
szakra, éppen az átfogó törvénykönyvek hiánya miatt 
nincs pontos adat, de némi fogalmat alkothatunk a 
nagyságrendről annak alapján, hogy 1989-ben 48 fajta 
bűncselekmény esetén szabhattak ki halálos ítéletet.46 A 
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fejlődésére helyezte a hangsúlyt. Fontos feladattá vált. 
hogy ehhez jogilag is rendezett környezetet teremtse
nek. előrehaladjanak egy stabil jogrend felé.

Rcpublic of China. Rcflccting Mao Tse-iung's Influancc. (The 
Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 68. No. 3. 
1977. szeptember). 356-373 pp.: Cohen: The criminal proccss 
in the PRC, 9-18. pp.: Ladany: i. in. 52-78. pp.: Tao-Tai Hsia: 
Legal Developmcnt in the People's Republic of China 
1949-1981. In: China Seventy Years after the 191 I Hsin-hai 
Revolution. Ed. by Hungdah Chiu and Shao-chuan 
Leng.(University Press of Virginia. Charlottesvillc. 198. 
258-286, pp. Political Imprisonment in the People's Republic 
of China. An Amnesty International Reporl. (An Amnesty 
International Publication. 1978), 1-35. pp.

11 A Zscnmin Zsipao 1951. szeptember 5.-i számából idézi Leng: 
Justicc in Communist China...28. p.

12 Uo. 29. p.
'•'Szövegét Id. Cohen: i.m. 299-302. pp.
14 Uo.. 277-279. pp.
15 Leng: Justice in Communist China...39^14. pp.
16 Az alkotmány szövegét Id. The People's Republic of China 

1949-1979. A Documentary Survey Vol.l. 1949-1957. From 
Liberation to Crisis. Ed. Harold C. Hinton. (Scholarly Resources 
Inc., Wilmington. Delaware, 1980), 99-106. pp.

17 Szövegükre, kommentárokkal Id. Cohen: i.m. passim
18 Leng: Justice in Communist China. ..48. p.
19 Uo. 49. p.
20 Kína Kommunista Pártjának VIII. kongresszusa. 1956. szeptem

ber 15-27. Rövidített jegyzőkönyv. (Kossuth, Bp. 1956), 243, 
248. pp. Figyelmet érdemel, hogy bár addigra ez a kampány lezá
rult. a bírálatot végig jelen időben fogalmazta meg. a hibák felszá-



töflMMli szemle

molásái pedig jövőbeli feladatként.
21 Kína Kommunista Pártjának V ili. kongresszusa, 74-75. pp.
22 Leng: Justice in Communist China...57. p.
23 A száz virág kampány áttekintéséhez Id. Jordán Gyula: Kína tör

ténete. (XX. század sorozat) (Bp.. Aula, 1999). 219-231. pp.
24 Mao Ce-tung: Válogatott Művei V. kötet, (h.n. é.n. Kossuth 

„zárt"), 384-385. pp.
25 Szövegét Id. Cohcn: i.m. 249-250. pp.
26 Leng: Justice in Communist China...55-63. pp.
27 Uo. 80. p.
2,1 Uo. 69-71. pp.
29 Ezekre Id. Jordán: i.m. 291-301. pp.
30 A Grcat Trial in Chincsc History. The Trial of the Lin Piao and 

Jiang Qing Counter-Rcvolutionary Cliques, Nov. 1980-Jan. 
198L( New World Press. Beijing, 1981), 20—21. pp.

31 „A törvény nélküliség dicsőítése". Zscnmin Zsipao 1967. január 
31.6. p. Idézi: Hsia: i.m. 282. p.

32 Leng: The Role of Law in the PRC, 359-363. pp.

33 Az 1975-ös alkotmány szövegét Id. MTI Dokumentumok XVIII. 
évf. 5.sz. 24-31. pp.

34 Rickett: i.m. 797-802. p.
35 Cohen: The Criminal Process...302. p.
36 Rickett: i.m. 809-812. pp.
37 Allyn és Adélé Rickett: Kémek voltunk Kínában. (Kossuth. Bp.. 

1957). 275. p.
38 Szövegét Id. Cohen: The Criminal Process, 115-117. pp.
39 Uo. 200-237. pp.
40 Uo. 238-274. pp., a rendelet szövege 249-250. pp.
41 Szövegét Id. Uo. 277-279. pp.
42 Uo. 535-544. pp.; Andrew Scobell: The Death Pcnalty in Post- 

Mao China. (The China Quarterly, No. 123. 1990 szeptember). 
503-520. pp.; Political Imprisonment in the PRC. 61 —69. pp.

43 Válogatott Művei V. kötet, 45—48. pp.
44 Uo. 46. p.
45 Cohen: The Criminal Process, 539. p.
46 Scobell: i.m. 507-509. pp

Németh László:

Ügyvédek Zalában
1850- 1875
A FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉTŐL 
A KAMARA MEGALAKULÁSÁIG

Az ügyvédek szerveződéseinek kezdetleges formái 
az 1830-as, 1840-es évekre datálhatok.1 A felvilá
gosult abszolutizmus reformtörekvéseinek hatá

sára -szakmai műveltségük okán is -  működésükkel a 
reformkori haladó, liberális eszmék meggyökerezését 
szolgálták2, és jelentős szerepet vállaltak az 1848/1849- 
es forradalom és szabadságharc idején.3 Az ügyvédi 
rendtartás törvényes szabályozását azonban még Deák 
Ferenc akkori igazságügy-miniszter sem tartotta sürge
tőnek, s így az 1848-as törvényhozás -  sok egyéb más 
fontos törvénnyel egyetemben -  ezzel is adós maradt.

A nemzeti függetlenségi harc leverését követően a 
neoabszolutista rezsim erősen megrostálta a forradalmi 
eszmékkel rokonszenvező ügyvédi kart. Kihasználva a 
reájuk vonatkozó rendtartás hiányát, az elsők között 
szabályozta az ügyvédképzést, amely alapelveiben az 
Ausztriában és Poroszországban már megvalósított hi
vatalnoki testületszerűen szervezett ügyvédi rendszert 
követte4. Ez felszámolva a szabad ügyvédi gyakorlatot, 
adminisztratív korlátok közé szorította e tevékenységet. 
Az 1853. január 1-jén életbe lépett új ügyvédi rendtar
tás, amelynek területi hatálya Magyarországra, Horvát
országra és a Temesi Bánságra terjedt ki, a zárt számot 
vette alapelvül. Ez alapján az ügyvédeket az igazság
ügy-miniszter nevezte ki. Ennek feltétele az egyetemi

doktorátus, majd az azt követő gyakorlat, s az illetékes 
főtörvényszék előtt letett ügyvédi vizsga volt. Mind
ezek után volt lehetőség arra, hogy az ügyvédkedni 
szándékozó beadja pályázatát valamelyik megürült 
helyre. Véleményt kértek még a pályázóról az elsőbíró
ságtól, s a főtörvényszék székhelyén működő, nem ki
fejezetten demokratikus jellegéről ismert ügyvédi vá
lasztmánytól is. Mindezek alapján került a pályázat el
döntés végett a miniszterhez. Az 1852. július 24-ei oszt
rák Advokaten-Ordnung2 tehát rendkívül magas elmé
leti képesítést kívánt az ügyvédektől, annak ellenére, 
hogy a forradalom és szabadságharc időszakát megelő
zően kevesen végeztek az akkoron működő egyetlen 
magyar egyetem jogi karán. Az ügyvédeket többnyire a 
jogakadémiák képezték. Ez a rendtartás fogalmazta 
meg először az ügyvédi hivatás előfeltételeként a bün
tetlen előéletet is. Az ügyvédek feletti törvényességi 
felügyeletet és fegyelmi hatóságot továbbra is a bíróság 
gyakorolta.

Az elméleti felkészültség megkövetelése mellett a 
rendelet célja lehetett az akkor praktizáló, s az 1848 
előtt végzett magyar ügyvédi kar részbeni kiszorítása az 
ügyvédi pályáról. Igazolni kellett ugyanis -  még a pra
xist öt éve folyamatosan folytatóknak is -  a jó magavi
seletét és a fedhetetlen előéletet. Aki nem tudta a folya
matos működését igazolni -  akár katonai szolgálata, 
vagy a forradalmi kormány alatt végzett tisztviselői te
vékenysége miatt -  csak „különösen figyelemreméltó 
okból” kapott lehetőséget a minisztertől az egyébként a 
legfontosabb jogágakban alkotott új jogszabályok isme
reteit számon kérő, ügyvédi vizsga letételéhez. Mindez 
a politikailag kompromittált személyek kiszűrését cé
lozta. A minisztériumtól függött továbbá az is, hogy a 
pályázó hová nyert elhelyezést, engedély nélkül nem 
változtathatott lakhelyet, főtörvényszéki jóváhagyás 
nélkül nem hagyhatta el. működése területét sem.6 Ezek 
a feltételek, kritériumok a magyar joggyakorlattal eleve 
ellenkeztek, a régi magyar ügyvédek többsége nem is 
tevékenykedhetett ilyen körülmények között7.

A zalai ügyvédek kérelmeinek többsége -  az abban


