
Ehhez járult a totális intézmények működtetéséből 
eredő nagy feladat a börtön-és fogházépítéseknél: a 
száz-kétszáz főt befogadó büntetés-végrehajtási inté
zet fogvatartottjainak ellátásáról, gondozásáról is 
gondoskodni kellett, mely számos gazdasági-és ki
egészítő épület ill. építmény tervezését követelte 
meg. Mindezt egy meglehetősen meghatározott tér
ben. az igazságügyi palota fő épülete mögött kialakí
tott zárt egységben. A századfordulós terveket és 
építkezéseket már meghatározó módon befolyásolták 
a kor normái: az egészséges elhelyezéshez szüksé
ges. megfelelő méretű zárkák, sétálóudvarok és kö
zös helyiségek; a levegőztető, fűtő és világító rend
szerek; az oktatás, lelki gondozás és munkáltatás tér
ségei (iskola, imaterem, munkatermek, raktárak).

Korábban arról esett szó, hogy a kiegyezéskor az 
országban alig működött korszerűnek nevezhető in
tézet; hogy lényegében a bírósági szervezet átalakí
tásával párhuzamosan kezdődött meg a magyar 
büntetésvégrehajtási-intézeti hálózat kifejlesztése. 
A magyar büntetés-végrehajtás jól járt a történelmi 
késéssel. A századfordulós tervek ugyanis már a 
legkorszerűbb (és országosan egységesnek mond
ható) szempontok szerint készültek, a kor nemzet
közi normáit is kielégítve. Miután semmiféle ha
gyaték nem gátolta a tervezést és építkezést, mivel 
nem átalakítani, hanem létrehozni, teremteni kel
lett. Magyarország börtönügye a huszadik század

kezdetén valóban modern és minőségileg magas el
várásokat is kielégítő börtön-és fogházhálózattal 
rendelkezett (ami az országos fegyintézetekről az 
ismert körülmények miatt már kevésbé volt el
mondható).

Sátoraljaújhely valamikori megyei törvényszéki 
épülete és börtöne is mindezek figyelembe vételével 
épült. Az intézet tervezője, Czigler Győző műegyete
mi tanár számos ismert középület, kórház és hivatal 
mellett nyerte meg a sátoraljaújhelyi királyi Tör
vényszéki Palota és Fogház felépítésére kiírt pályá
zatot. Ebben a korszakban -  miként azt a szakiroda- 
lom leszögezi -  jellegzetes csoprtja alakult ki az épí
tészeknek. akik igazságügyi épületek tervezésére és 
építésére specializálták magukat. (Wagner Gyula, 
Aigner Sándor, Kiss István, Jablonszky Ferenc, Tó
ásó Pál, akik életpályáját döntően meghatározta a 
törvényszéki tervezés.) Wagner egymaga több mint 
huszonöt fogház-és börtönépületet tervezett. Úgy hi
szem, hogy alapvető szemléleti különbséget jelentett 
Czigler munkája, aki paloták, székházak, akadémiák, 
oktatási intézetek tervezésével, széles látókörű meg
közelítéssel szemlélhette a totális intézmények vilá
gát. Talán nem véletlen, hogy ez az épület is sok tár
sával egyetemben mind a mai napig szolgálja az 
igazságügyet és a büntetés-végrehajtást.
* Elhangzott 2005. november 25-én. a győri Széchenyi István 
Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karán.

n Rákóczi Ferenc rendeltetéses ember. Fiatal 
felnőttként tudatosult benne családja és hazá- 

•  ja sorsa. Szelíd természetű főúr volt. akire 
harcos, ám vesztes rokonok intő árnyéka nehezedett. 

Apját, a Wesselényi összeesküvésben való részvétel 
vádja alól Báthory Zsófia 400.000.- Ft váltságdíj kifize
tésével tudta kimenteni. Nagyapját, Zrínyi Pétert az 
összeesküvés miatt lefejezték. Nagybátyja, Zrínyi János 
-  az utolsó Zrínyi -  húsz évig tartó rabsága alatt, a bör
tönben halt meg. Nevelőapja, Thököly Imre száműzött- 
ként fejezte be életét, önkéntes száműzöttként hunyt el 
édesanyja: Zrínyi Ilona.

II. Rákóczi Ferenc származása és gazdagsága miatt 
már gyermekként jelentős személyiség. A török biro
dalmat Magyarországról kiszorító I. Lipót német-római 
császár és magyar király a gyámapja, aki gyámfeladata
it Kollonics Lipót püspökre bízza.

Kollonics (1631-1707) a korszak egyik jelentős ál
lamférfija. Az erőszakos ellenreformáció egyik oszlopa, 
a magyar kamara elnöke. A királyi udvarban a magyar 
ügyek egyik fő szakértője, államminiszter. A törökök 
kiverése után kidolgozta az egységesített Magyarország 
közigazgatási reformját. (A Temesi Bánság kivételével 
Erdély is I. Lipót uralma alá került.) Kollonics az új al
só-ausztriai büntető-törvénykönyvet honosította meg 
Magyarországon. Az ő újító szándéka eredményeként 
kezdett ketté válni a magyar büntetőjogi és polgári jogi
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ítélkezés. A magyar decrétumokból csak azt akarta 
megtartani, ami az egységesített ország fejlődését segí
tette. Feltétlen királyhűsége mellett haladó gondolatok 
hirdetője, részben megvalósítója. Javasolta a nemesség 
megadóztatását. Papneveldéket, iskolákat, kórházakat, 
szegényházakat alapított.

A nevelő főpap határozottsága, műveltsége hatott II. 
Rákóczi Ferencre is. Ő a császári-királyi udvarban nőtt 
azon ritka főurak egyike, aki részvéttel nézte a jobbágy
ság sorsát. Kollonics Lipót -  talán más indíttatásból -  
szintén figyelemmel kísérte a parasztság helyzetét. 
Kollonics az 1600-as évek végén javasolta a jobbágy- 
terhek mérséklését. Jó érzékkel tartott attól, hogy a túl
zott adók, és a katonaság eltartásának terhétől a belső 
rend összeomlik, főleg ha a külső támadás veszélye is 
fennáll. Az európai vezető szerepért folytatott politikai 
harcban XIV. Lajos francia király I. Lipót ellen már két
szer talált magyar szövetségest. A Francia Királyság és 
a Német-Római Császárság között 1672-től 1679-ig,



majd 1688-tól 1689-ig folyt háború. A XIV. Lajos tö
rekvéseit segítő Wesselényi összeesküvés és a Thököly 
felkelés egyaránt elbukott. Az ifjú II. Rákóczi Ferenc 
nemzet-felszabadító elhatározásához szintén XIV. La
jostól várt segítséget. Az volt a véleménye, hogy ha 
Franciaország támogatná a magyar érdekeket, akkor a 
harc sikeres lehetne, hiszen ekkor már (1700-ban) kü
szöbön állt a harmadik francia-német háború 
(1701-1714). II. Rákóczi Ferenc kb. 20 ezer főnyi zsol
dos hadsereg létrehozásához kért pénzt. Egyes adatok 
szerint a felkeléssel egyetértők köre néhány magyar fő
úrra korlátozódott. A nyomozás eredményét I. Lipótnak 
jelentő kancellár kb. 60 főre becsülte az összeesküvők 
számát.

Rákóczi és Bercsényi valóban felkelést szerveztek, 
amelyet már annak kezdetekor -  Rákóczi levélküldön
ce árulása által -  felfedeztek, figyelemmel kísértek, 
majd lelepleztek.

A királyi titkos tanács 1701 áprilisában elfogatta és a 
bécsújhelyi börtönbe vitette Rákóczit. Abba a szobába, 
ahonnan 30 évvel korábban kivégzésre kísérték nagyap
ját. A vizsgálóbizottság és a későbbi bíróság elnöke az 
a Brucelleni Gyula volt, aki még élt a Wesselényi ösz- 
szeesküvésben ítélkező bírák közül. II. Rákóczi Ferenc 
részben beismerő vallomást tett. Elismerte, hogy a ma
gyarországi kormányzás módját több esetben élesen 
kritizálta. A magyarokkal való bánást ridegnek, a ma
gyarországi adóztatást ötletszerűnek tartotta. Kétségte
len -  mondta -  hogy a lakosságot elnyomják. Az össze
esküvés tényét tagadta, ugyanakkor vitatta a vizsgálóbi
zottság és a bíróság hatáskörét. Neki. mint szent római 
birodalmi hercegnek a birodalmi gyűlés, és mint ma
gyar főúrnak a magyar országgyűlés lehet a bűnösség 
kérdésében döntő hatósága. Önéletrajzából (Vallomá
sok) tudjuk, az volt meggyőződése, hogy a magyar bí
rósági eljárás kedvezőbb, mert a magyar törvények sze
rint szabadlábon védhetné magát. Pl. Werbőczy István 
Hármaskönyve II. rész 75. címe a királynak is korlátot 
állított. A királynak csak arra volt joga, hogy a hűtlen- 
ségi perben személyesen és nem ügyvédje által idézze 
az országgyűlési bíróság elé a vádlottat, tehát nem tar
tóztathatta le.

I. Lipót császár úgy döntött, hogy a lefogott Rákóczit 
a birodalmi törvények szerint, az udvari hatóságok ve
zetőiből alakított rendkívüli bíróság fogja felelősségre 
vonni a birodalmi ügyész vádirata alapján. Nehogy a 
vádlott elmenekülhessen, mint 100 évvel korábban 
Illésházy István főúr a magyar országgyűlési bíróság fe
lelősségre vonása elöl.

A vádiratot Hoche Márton udvari tanácsos, az alsó
ausztriai kamara ügyésze, a bécsi egyetem jogi doktora 
készítette. Hoche a felségárulás tényét Rákóczi elfogott 
leveleivel bizonyította. A levelekből kiolvasható cél a 
francia király támogatásának megnyerése a római-né
met császári ház ellen. A vádirat szerint kétségtelen a 
felségsértés bűnének elkövetése, ezért a törvény szigo
rú alkalmazását kérte.

Részletek a vádiratból:
,/Jagyrabecsiilt Juditium Delegatum!

Méltóságot Urak ele. Miután Őcsászári Felségünk 
elhatározta, hogy a Bécsújhelyen bebörtönzött Rákóczi 
Ferenc és más, a lázadásban félig érdekeltek ügyének 
kivizsgálása után tisztességes eljárást folytai négy irat
ban, amelyet az elsődleges vádlottal Rákóczi úrral kezd 
és fejez be, immáron az én kötelezettségem a rám vonat
kozó udvari dekrétum értelmében

...hogy a hivatalból kapott írásos megbízás alapján 
tisztességes vádiratot nyújtsak be, melyhez végül is 
szükségtelennek tartom bemutatni a felségsértés vagy 
hűtlenség bűnének szörnyűségét, mivel ezek a bűnök kö
zel állnak a szentségtöréshez. A szentírást tanúként hí
va ... erről az Úr is kezeskedik, sőt a tudós Deci amis is 
a bűnökről írva, azt mondja, hogy (a felségsértés, vagy 
a hűtlenség) a természet ellen való, méltán ítélendő 
minden bűnök legnagyobbikának...

Mindahhoz azonban, hogy valakit a felségsértés bű
nének vádlottjaként elítéljenek, az igazságszolgáltatás 
megköveteli, hogy szilárdan rábizonyítsuk azt. így elő 
fogom tárni a vádlottak ellen szóló egyértelmű bizonyí
tékokat ennek az igen súlyos bűnnek az elkövetéséről, 
mégpedig

Először: mindenki előtt ismeretes, hogy a vádlott 
úr lázadó nemzetségből származik. Nemcsak jog  sze
rinti vélelem szól ellene, hogy az elődeire ütött, az ér
telem szerint úgy tartjuk, hogy a fiúk követik szüleik 
nyomát, s az ő  ádázságuk és természetük megmarad 
bennük...

Másodszor: hogy a vádlott múlt év november l-jén a 
francia királynak saját kezűleg írt és egy kettős boríték
ban lezárt, saját pecsétjével ellátott levelet küldött, va
lamint ófrancia trón családjával szemben tanúsított jó 
ságát magasztalta. Bemutatta a (Habsburg) császárság 
állítólagos elnyomását és hangsúlyozta, hogy Isteni kül
detés számára, hogy a (francia) királyság egyedül a 
vádlottba fektesse bizalmát. A vádlott a (francia) királyt 
atyjaként, védelmezőjeként és megváltójaként nevezte 
meg, hozzátéve, hogy rendelkezésre állnak a legjobb 
eszközök, melyek segítségével a kettejük közötti egység 
nem lenne csekély súlyú. A felháborodás (Magyarorszá
gon) általánossá válna, a családi viszályok elcsitulná
nak és a rendek egyetlen törekvését egyhangúlag a 
(francia) király javára lehetne fordítani. Tehát, ha 
Franciaország törődne a felkeléssel, a dolog jobban si
kerülne, mint valaha. ...

Harmadszor: a vádat igazolja fenti keltezés alatt a 
vádlottal a francia Barbesieux (hadügy)miniszternek 
küldött, kétségkívül saját kezűleg írt levele is. ...

Ötödször: a vádlott ez év (1701) február II-én a 
francia királyhoz küldött leveléből kitűnik, milyen re
ményteli örömmel értesültek a magyarok a (francia) ki
rályi védelemről .... Amelyből látszik, hogy mindez a 
felségsértés bűnén kívül nem történhetett volna meg.

Ettől eltekintve a törvényekből is általánosan ismert 
tétel, hogy az, aki levelet vagy követet küld ellenséges 
támogatásért, az a felségsértés bűntettét követi el ... 
Bár ilyen minőségben már nincs szükség további bizo
nyíték felhozására ennek az istentelen bűnnek az elkö
vetéséről, de szükséges hogy azt a szörnyűséges tényt
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és rossz példát még mások részére nyilvánvalóbbá és 
láthatóbbá tegyük.

Hatodszor: a tisztelt bíróság elé terjesztem Franz 
Joseph Longneval árnak (Rákóczi levélküldöncének) a 
vádlottal ez év június 21-én Bécsújhelyen történt konf
rontációját egy eskü alatt tett vallomása alapján, 
amelyben a tanú előadja:

a vádlott panaszkodott az itteni (császári) udvarnál 
való rossz fogadtatása miatt is, hogy sokat kell (a birto
kain) elszenvednie a rabló, fosztogató katonaságtól,

hogy ez a felkelés csak politika lenne annak érdeké
ben, hogy javakat szerezhessen.

A császárság embertelenül elnyomja a lakosságot, a 
vallásszabadságot megtépázza.

0  Magyarországot, elődei tetteinek színterét nem ké
pes elhagyni..."

Dr. Hoche Márton terjedelmes vádiratát a következő
képpen fejezte be:

„ Ezek után világossá vált, hogy a vádlott Őfelsége a 
Császár ellen mint legfőbb uralkodója ellen szégyenle
tesen vétkezett a kötelessége elmulasztásában, hűtlensé
gével, engedetlenségével, ezenkívül nyugtalanságot szí
tott, azáltal, hogy a francia királyt és másokat segítség
re kért fel, és mindent megtett, hogy a tervezett lázadást 
elindítsa ... miáltal a hűtlenség és felségsértés istente
len bűnét cáfolliatatlanul elkövette. Ennek megfelelően 
a közös (magyar és ausztriai) jogok, de különösen az 
üdvös hivatkozás (a szentírásra) az. ilyen gonosztevők 
ellen elrendeli az emlékük kárhoztatását, minden va
gyonuk elkobzását, a kéz és a kard általi végső bünte
tését. A büntetést -  Carpov tanítása szerint -  annak a 
helynek a közelében kell végrehajtani, ahol a bűncse
lekményt elkövették. így a büntetés még súlyosabb lesz. 
Tehát ebben a bűnügyben -  még ha csak kísérlet történt 
is -  a bűn ugyanúgy büntetendő...

Mindezek után Őcsászári és Királyi Felsége paran
csára mély tisztelettel kérem a tiszteletreméltó Juditium 
delegatumot, hogy kegyeskedjék a vádlott úr ellen -  a 
felségsértés és s hűtlenség bűntettéről meggyőződve -  
ítéletet hozni, amely a fentebb elővezetett közös jogok
nak és az egyéb üdvös írásoknak és rendelkezéseknek 
megfelel. Amelyhez magamat bármely üdvös joggal és a 
jövőben kiadandó parancs fenntartásával mély alázat
tal az igazság szolgálatára ajánlom.

A Római Császári Őfelsége Udvari Kamarája
Alsóausztriai kamarai ügyész.

Dr. HocheMárton 
Bécs 1701 október 15."

I. Lipót utasítására a bécsújhelyi polgármester kézbe
sítette a vádiratot. Rákóczi azt nem vette át, börtöne 
asztalán hagyta érintetlenül.

Miként száz évvel korábban II. Ferdinánd császár 
udvarában Illésházy István felségsértési perének vol
tak magas rangú ellenzői, ugyanígy II. Rákóczi Ferenc 
halálra ítélését és kivégzését is -  birodalmi és családi 
érdekből jeles személyek megelőzendőnek tartották.

A szökés regényes története nem tárgya az előadás-

történeli szemle

nak. Csak röviden. Részt vett benne Rákóczi felesége, 
a Hesssen-Rheinfelsi uralkodó lánya. Slagl János, a 
bécsújhelyi jezsuita rendház főnöke. Részt vett Wolf 
Frigyes, a bátor jezsuita páter, I. Lipót császár bizal
masa, tanácsadója, diplomatája. Részt vett benne a 
börtönőrség kapitánya és annak öccse. A sikeres szö
kés után Rákóczi feleségének és a jezsuitáknak nem 
történt bántódásuk. A kapitányt felnégyelték. Özve
gyének Rákóczi évjáradékot folyósított. A kapitány 
öccsét sáncmunkára ítélték. Rákóczi kiváltotta, meg
jutalmazta.

A vádirat átadásával a kockát elvetették. A szökés 
után 1703-ban kitört a Rákóczi-felkelés. Nem, nem a 
vádirat miatt, de a vádirat serkentette azt. Ugyanis már 
nem volt visszaút. 1703. április 23-án az alsó-ausztriai 
kamara megküldte a rendkívüli bíróság végítéletét az 
udvari kamarának. II. Rákóczi Ferencet fej- és jószág
vesztésre ítélték.

A SZABADSÁGHARC KEZDETE

A bécsújhelyi börtönből sikeres szökése után Rákóczi 
bő másfél évig Lengyelországba húzódott. A köz

nép elégedetlenségéről szóló híreket figyelemmel kísér
te, a hírhozókat, hazahívókat személyesen fogadta. 
Tisztában volt azzal, hazaérkezése szikrát vet, kitörhet 
a felkelés. Erre a lépésre nehezen szánta rá magát. A lé
pés melletti érveket és az ellenérveket Rákóczi ekkép
pen összegezte.

„Az a segítség, amelyet Lengyelország nagyjai ígér
tek nekem, még nem állt készen. A pénznek szűkében 
voltam, s a francia követtől kapott remény semmiről 
sem biztosított. így a mindenfelől támadt nehézségek és 
helyzetem bizonytalansága indulásom elhalasztására 
ösztönöztek. De amit nekem a nép hajlandóságáról 
mondtak, azt is megmutatta, milyen veszélyes lehet a 
késlekedés. Tudtam, hogy a nép lelkesedése nem tarthat 
sokáig, s ha egyszer az első láng kialszik, a második 
már sohasem olyan erős. Meggondoltam azt is, hogyha 
szétverik ezt a népet, amelyet a segítségembe vetett bi
zalma tüzelt föl, úgy akármennyire is könnyelműen és 
parancsom ellenére cselekedett, mégis az lett volna a 
közvélemény, hogy cserbenhagytam és én okoztam ve
reségét. Ez a nép nem saját magát vádolta volna meg
gondolatlanságáért, hanem, miután bennem bízott, azt 
hitte volna, hogy elhagytam szükségében.” 1 

A történelmi lépésre 1703. június 16-án került sor a 
magyar-lengyel határon, a Beszkid hegyek lábánál. Rá
kóczi elé alig kétszáz gyalogos érkezett és ötven lovas. 
Rákóczi érkezése futótűzként terjedt.

„... bandákban jöttek, kenyeret, húst és más szüksé
ges élelmiszert hoztak, és amikor messziről megláttak, 
letérdeltek, és orosz módra keresztet vetettek. Bőven 
hullatták örömkönnyeiket, és ez kifakasztotta az én 
könnyeimet is. E nép buzgalmának és szeretetének nem 
volt elég, hogy képessége szerint ellátott élelmiszerek
kel, hanem hazaküldték asszonyaikat és gyerekeiket, 
beálltak katonáim közé, és többé sohasem hagytak el. 
Puskák hiányában kardokkal, vasvillákkal és kaszákkal
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fegyverkeztek fel, és kijelentették, hogy velem akarnak 
élni-halni.

Csapataim létszáma néhány nap alatt háromezer em
berre emelkedett. Erejüket túlbecsülő paraszti lelkese
désük is napról napra növekedett. Kihasználva tehát 
jobbágyaim jóakaratát, könnyűszerrel rábeszéltem őket, 
hogy engedjék át igáslovaikat, és így növeljük meg a lo
vasok számát. így tehát parasztpuskákkal fel fegyverzett 
lovasságom hamarosan megnőtt háromszáz emberre...”

A hegyekből háromnapi gyalogmenet után Munkács 
városában szállásolta be magát Rákóczi egyre növekvő 
fegyveres csapata, amely még nem volt szervezett had
sereg.

„A katonák mindenütt bort találtak a pincékben, és 
senki sem tudott ellenállni a kísértésnek. A tisztek, akik 
ugyanabból a fából voltak faragva, mint a katonák, mert 
ők is parasztok voltak, velük együtt dorbézoltak. Ami
kor már mindnyájan borosak voltak, összekülönböztek 
és veszekedni kezdtek. Én egyedül maradtam józan és 
hidegvérű, és nekem kellett megfékeznem ezt a rakon
cátlan sokaságot, mígnem be verettem a hordók fenekét 
és így megszüntettem minden alkalmat a részegségre.”

„Az új zsákmányra kapzsi katonák megcsömörlöttek 
a hosszú egy helyben tartózkodástól és a tábori élet tét
lenségétől. A katonai fegyelemmel járó őrségállás sem 
tetszett nekik. A jobban fölfegyverzettek elszökdöstek a 
táborból, és csak azok maradtak velem, akiknek nem 
volt rendes felszerelésük. Nagy fáradtságomba került ezt 
a bajt orvosolni olyan népi katonaság között, amelynek 
tisztjeit ugyanolyan fából faragták, mint a katonákat, 
ezért nem tudtak és nem is mertek parancsolni nekik.”

A forradalom kezdetekor fény és árnyékként volt 
együtt a határtalan lelkesedés és a határtalan fegyelme
zetlenség. Szeretném, ha az olvasó mindezt megértené.

A forradalom előtti évszázad (1600-as évek) a né
mettel, törökkel szembeni háborúk, az ellenreformáció 
kora. Erdély önállóágának elvesztése, a belső biztonság 
széthullása, a bűnözés burjánzása. Erős központi hata
lom hiánya jellemzi hazánkat. Bécs és Isztambul kettős 
uralma alatt az ország, amely három részre szakadt. En
nek az évszázadnak fiai Rákóczi katonái. Minden kor
szak hat a maga gyermekére.

A SZABADSÁGHARC 
KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI

A NEMESSÉG SÉRELMEI
I. Lipót a Wesselényi összeesküvés megtorlása 

(1671) után mellőzte a magyar alkotmányt. Nem hívta 
össze az országgyűlést. Kormányzót állított az ország 
élére. A királyi táblabíróság működése 1650-1700 kö
zött szünetelt. A jogvitás ügyek elintézetlensége is anar
chiát okozott.

Magyarország felszabadítása a török hadsereg Bécs 
előtti vereségével kezdődött 1683-ban, amely vereség 
után a török birodalom fokozatosan kiszorult Magyar- 
ország csaknem egész területéről.

1683-ban felszabadul Esztergom. 1685-ben Érsekúj
vár. 1686-ban Buda. Pécs, Siklós, Szeged. 1687-ben 
Belgrád, Székesfehérvár, Szendrő.

A háború még ezután is folytatódott Bulgária, Szer
bia területén. Kétségtelen, hogy mire a nemzetközi 
osztrák, német, lengyel, orosz, velencei hadsereg győ
zelemsorozatát befejezte, kimerült a Habsburg császár 
kincstára.

I. Lipót a nemességet is megadóztatta a fegyverjog 
alapján. I. Lipót 1688-ban létrehozta Bécsben a 
neoaequistica commissio-t (új szerzeményi bizottsá
got), amely felszólította a török hódoltság alól felszaba
dult birtokosokat, hogy igazolják a birtoklásuk jogát, 
hogy a bizottság kiszabhassa a fegyveradót.

A 150 éves török megszállás után a jogcím bizonyí
tása szinte lehetetlen volt. Nem volt anyakönyv a le
származás bejegyzéséhez, nem volt telekkönyv a tulaj
donjog-változás bejegyzéséhez. Az uratlan birtokokat, 
valamint azokat a birtokokat, amelyek tulajdonjogát a 
birtokos nem tudta igazolni, a császári kamara lefoglal
ta. Valójában birtokaikat csak azok tarthatták meg, akik 
a fegyverjogot elismerve az új szerzeményi bizottság 
által megállapított összeget a császári kamarának befi
zették. Ez alapvetően sértette a nemesség anyagi érde
két. de jogérzékét is, mert a magyar bírósági hatáskörbe 
tartozó birtokügyben bírói hatáskör nélküli idegen bi
zottság döntött.

A sérelmeket fokozta, hogy a rendek az 1687-es po
zsonyi országgyűlésen -  hálából a törökök kiűzéséért -  
lemondtak 1. Lipót akaratára a szabad királyválasztás 
jogáról, elfogadták a Habsburg ház fiúági örökösödését 
a magyar trónra, eltörölték az 1222 évi aranybulla ellen
állási záradékát a törvénytelenül uralkodó királlyal 
szemben.

1687-ben Caraffa császári tábornok Eperjesen 24 ne
mest és polgárt végeztetett ki a Thököly Imrével való 
együttműködés, valamint a protestánsok megfélemlíté
se miatt.

1691-ben I. Lipót a Diploma Leopoldiummal meg
ígérte Erdély önállóságát, de valójában megszüntette 
azt.

Sértette a magyar rendek politikai érzékenységét, 
hogy 1699-ben a karlóczai osztrák-török béke megköté
se a rendek részvétele nélkül történt.

Az udvar részéről nagy tehertétel volt az, hogy a vár
megyéknek 12.000 katonát kellett állítani, hogy azokat 
majd az országon kívülre vezényeljék. A főurakra, ne
mesekre 100.000 Ft adót vetettek ki.

A JOBBÁGYOK SÉRELMEI
A császári kincstár felemelte a vármegyék adóját, 

amelyet az tovább hárított a jobbágyokra. A nagy adók 
folytán a megyék nem tudták fizetni a belső karhatalmat 
(hajdúkat), emiatt, de főként az általános nyomor miatt 
rablóbandák tarolták a lakosság javait. A közrend, köz
bátorság odalett. Gyakran az elcsapott hajdúk kezdtek a 
falvakban garázdálkodni.

Ugyanerre a sorsra jutottak a török csapatok ki verése 
után leszerelt, szélnek eresztett végvári katonák. Állás



nélkül maradtak, a rablóbandákhoz csapódtak. Az erős 
központi hatalom hiánya, a vele együtt járó kilátástalan 
élet vezetett az 1697-es hegyaljai felkeléshez. A Tokay 
Ferenc nevével fémjelzett felkelést a vármegyei katona
ság még hamar leverte. A győzők oldalán harcolt Káro
lyi Sándor is, aki azonban kritikusan nézte kora esemé
nyeit.

Mint Szatmár vármegye főispánja 1703 évi főispáni 
jelentésében a következőket írta.

„... kötelességemnek tartom a Fölséges Udvart föl
kérni: méltóztassék figyelembe venni szegény népet, 
mely majdnem általánosan a kétségbeesés végső szélé
hez közeledik, és az elviselhetetlenné vált terhek súlya 
alatt annyira jutott, hogy immár sem Istennel, sem a 
Császári Fölséggel, sem a megyei tisztviselőkkel -  hall
gatok a földesurakról, kiket ha lehetne egytől-egyig ki
irtana-, de még saját életével sem gondol, amint mind
ezt több példa mutatja. Volt ugyanis eset, hogy néme
lyek elkeseredésökben kötéllel vetettek véget unott 
életöknek. Méltóztassék azt méltó figyelembe venni, s 
ha már adózásnak kell lenni: méltóztassék azt a nép 
könnyebbülésére enyhíteni.”5

A kezdődő forradalomra utalva Károlyi Sándor kifej
tette, hogy:

..A jelen mozgalomnak bizonyosan nem utolsó oka a 
só dolga is, a Tiszán túli részek ügye kétségtelenül más
kép állana, ha a só dolgában tett intézkedések fennálla- 
nának. Alázatosan esedezem tehát, méltóztassék meg
engedni, hogy e három megye: Szatmár, Ugocsa és 
Bereg, ha másképp nem, legalább úgy élhessen sóval, 
mint Máramaros.”

Máramaros nemessége és lakossága ugyanis a lét- 
fenntartáshoz szükséges sót kedvezményes áron vásá
rolhatta -  az állami sómonopólium kiiktatásával -  a só
bányáktól.

A só alapvető élelmiszer. 300 évvel a mi korunk 
előtt, az élelmiszertartósításnak három módja ismert. A 
szárítás, a füstölés és legfőképpen a sózás.

Naponta sótlan ételt (húst. főzeléket, levest, kenye
ret) enni egészséget károsító nélkülözést jelentett.

II. RÁKÓCZI FERENC KIÁLTVÁNYAI

A kiáltványok célja a Habsburg ház magyarellenes bű
neinek felsorolása, az igazságos felkelés céljainak 

ismertetése, közhírré tétele, a közvélemény megnyeré
se.

II. Rákóczi Ferenc hat nyelven beszélő, gazdag törté
nelmi ismeretekkel bíró, nagy műveltségű, jó megjele
nésű államférfi. Igen gazdag volt, de tudta, hogy a ha
dakozáshoz éppen hogy a kevés pénzhez, elavult fegy
verzethez, szegényes utánpótláshoz szükséges a nemze
ti érzelmek felkeltése, a nemzeti lelkűiét táborbavonása.

Az 1703. május 6-i Breznai kiáltvány szerint az ide
gen nemzet kegyetlenségét, képtelen adóztatását, nem
zetünk, szabadságunk megvetését mindenki elégsége
sen érezhette. Szabadságunk gyökeres (mélyreható) ve
szedelménél egyebet senki nem remélhet. (Ám) látjuk a 
nagy iga alól való szabadulás idejét. Minden rendű, igaz

magyarokat hazafi óságokra intjük és kényszerítjük, 
hogy becsületünkhöz tapadó sónkat, kenyerünket elve
vő, életünkön uralkodó, s kegyetlenkedő birodalom el
len fogjon fegyvert. A szegénység teljes nyomorúságá
nak megváltása, nem változása következzék.

Az 1703. június 7-i Munkácsi kiáltvány: A dolgok
nak örök emlékezetére alcímmel költői erejű mondattal 
indul. Megújulnak a dicsőséges Magyar Nemzet régi 
sebei, és hazánk megsebesült szabadságának mostoha 
kézzel enyhíttetett sebhelye...

Legfőbb oka az ilyen nagy és sok indulásoknak (har
coknak) hazánk törvényeinek (ki)mondhatatlan roncso
lása, szaggatása, az idegen törvények szokatlan behoza
tala, az elviselhetetlen adók terhei.

Az akkori időkre visszatekintve a török birodalom 
kiverése után két útja volt a jövőnek. Az országot fel
szabadító Habsburg uralom alatt élni, vagy felújítani a 
150 éve összeomlott önálló Magyarországot.

II. Rákóczi Ferenc célja az ország függetlenségének 
kivívása, az íratlan alkotmányon nyugvó rendi jogok 
visszaállítása, az idegen katonaság kivonása, a régi ma
gyar hivatalok visszaállítása, az új szerzeményi jog el
törlése, a vallásszabadság biztosítása. Nagy része az or
szágnak törvényes uraitól elvétetvén, idegen nemzetnek 
adatván.

A Habsburg császárság elleni felkelés vezetését II. 
Rákóczi Ferenc abban a reményben vállalta, hogy a 
megüresedett spanyol trónért folyó harcban XIV. Lajos 
francia király seregei győznek a császáriak felett.

XIV. Lajos régi ellensége volt I. Lipótnak. Hosszú 
uralkodása folyamán támogatta a Wesselényi összeeskü
vést, a Thököly felkelést, majd II. Rákóczi Ferencet is. 
Rákóczit hamar elérte a vereség előszele. 1704. augusz
tus 13-án Höchstádt-nél az angol, osztrák, holland csa
patok a további háború kimenetelét meghatározó döntő 
győzelmet arattak a francia, bajor hadakon. Ez után nem 
teljesülhetett Rákóczi célja, hogy csapatait egyesíti a ba
jor fejedelem csapataival a császárral szemben.

Erről Rákóczi így írt.
„ez az esemény megfosztott még a reményétől is an

nak, hogy egyesülhessek a bajor választófejedelemmel. 
Ez a remény volt egyetlen alapja annak, hogy belefog
tam a háborúba, amelynek nehézségeit nagyon is előre 
láttam.”

A höchstádti francia vereség után Rákóczi már csak 
úgy harcolhatott Magyarország szabadságáért, hogy a 
tisztességes békekötésre is gondolt.

A békére törekvést Rákóczi nyíltan vállalta. 1704. 
november 21-én az érsekújvári táborból kiáltványt inté
zett a magyarsághoz. Ebben hivatkozik a kemény német 
uralkodásra, a porig nyomott nemzetre, a tündöklő régi 
szabadság visszaszerzésére, a régi törvények visszaadá
sára, de a haza csendességének, békéjének megszerzé
sére is, ami már a béketárgyalásra utal. Rákóczi kihirde
ti, hogy bízott az ausztriai ház hasonló törekvésében, de 
a béketárgyalások alatt az ausztriai ház a Dunántúlt el
foglalta. Fegyverünk újra megmozdítása az ellenség 
szokott keménységére válasz.

A harc folytatódott.
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1705 októberében Nagyszombaton újabb béketár
gyalás kezdődött. Rákóczi követei 1706 júniusában ter
jesztették a császáriak elé a végleges békefeltételeket. 
Pl. az aranybulla ellenállási záradékának visszaállítását, 
a szabad királyválasztás biztosítását.

Nem fogadták el. A harc folytatódott. A nemzet kez
dett belefáradni. Az 1707-es ónodi országgyűlésen a 
túróc vármegyei követek erőteljesen hangot adtak a bé
kevágynak.

A forradalom anyagi forrását egyre nehezebben lehe
tett előteremteni. Rákóczi a nemességet megadóztatta, a 
vármegyék hatalmát korlátozta, a katonajobbágyokat 
felszabadította, ami ellen a földesurak tiltakoztak. Nem 
lett foganatja az ónodi országgyűlés 8. artikulusának, 
amely szerint minden vármegye vigyázzon a rézpénz 
cirkulációjára, úgy, hogy ha valaki az eladandó élésbe
li jókat vagy más áruportékákat rézpénzért eladni nem 
akarná, azonnal elveszítse áruját.

II. Rákóczi Ferenc a forradalom és szabadságharc 
végső szakaszában Károlyi Sándorra bízta a béketár
gyalások vezetését. Miért esett Károlyira a választás? 
Erre is választ ad az időmúlás távlatából az 1715-17 kö
zött írt emlékirataiban Rákóczi.

„Olyan szellemnek, mint Károlyi, nem sok lecke kel
lett. Természetében minden adottság megvolt arra, 
hogy jó hadvezérré váljék: kitűnő katonai szemmérték
kel rendelkezett, szilárd, tevékeny, fáradhatatlan, az 
eszközök és erőforrások keresésében találékony, szor
galmas, mindig vidám és nyájas ember volt. kitűnően 
értett alárendeltjei kiválasztásához és alkalmazásához, a 
nagy lakomák és a puhaság ellensége. Ezért gyűjtött 
össze a háború alatt több pénzt, mint a többi tábornok 
együttvéve anélkül, hogy a megyéknek és a népnek pa
naszra adott volna okot."

A tábornok társak Károlyit már a fegyverletétel előtt 
árulónak tartották, ezt közölték Rákóczival. Akkor, 
mégis, miért esett Károlyira Rákóczi választása? Az 
emlékirat erre is választ ad.

„... Károlyi titkos ellenségeinek az volt a vélemé
nyük, hogy tartóztassam le őt. De azon kívül, hogy erre 
semmi józan okom nem volt, nem is láttam semmi lehe
tőséget a háború folytatására.”

Károlyi Sándor a gazdasági, politikai, katonai, érzel
mi valóság láncolatának figyelembevételével 1711. má
jus 1 -jén megkötötte a szatmári békét.

Rákóczit nem érte váratlanul a békekötés. Reális 
szemléletét a bukás fájdalma nem homályosította el.

„Egészen bizonyos, hogy a Károlyival együtt meghó
doltak száma sokkal jelentősebb volt, mint a németeké, 
azonban meg kell jegyezni, hogy e végső körülmények 
között ennyi embert nem gyűjthettem volna már össze 
hadakozásra.”

A SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM 
EREDMÉNYEI
A békeszerződés Rákóczinak biztosította az összes 

ingó és ingatlan vagyona megtartását, ha a császárnak 
hűségesküt tesz. Rákóczi nem élt ezzel a lehetőséggel.

A tábornoki kar és az alacsonyabb rangú vezetők is 
teljes amnesztiában részesültek, ha letették a hűségesküt.

A közkatonák ugyancsak. A közkatonákat nem lehe
tett császári hadseregbe kényszeríteni, kivéve azokat, 
akik a császári csapatoktól szöktek át a kurucokhoz. A 
szökésért nem részesültek büntetésben, de csapatukhoz 
vissza kellett térniük.

A háború alatt elhalt személyek özvegyei, leszárma
zol a még el nem adományozott, el nem adott birtokai
kat visszakapták.

A régebben lezajlott mozgalmak (Hegyaljai felkelés, 
Thököly felkelés) életben lévő résztvevői visszakaphat
ták elkobzott birtokaikat, ha a császári udvarhoz fordul
nak.

A magyar történelemben, mint vesztesek, soha más
kor ilyen kedvező békeszerződést nem kötöttünk. A 
személyi megtorlások elmaradtak.

A Dózsa György által vezetett 1514-es felkelés óta a 
parasztság először vett részt, mint fegyveres erő az or
szág sorsának alakításában.

A főúri: Rákóczi-Bercsényi vezette összeesküvést a 
jobbágyság fegyveres részvétele emelte nemzeti moz
galommá.

Rákóczi a hadbavonult jobbágyokat gazdaságilag ne
mesi joggal ruházta fel. azaz mentesítette őket a földes
úri szolgáltatások alól. A harcoló jobbágyok családtag
jainak terhein könnyített, mivel azoknak csak élelmet 
kellett adniuk a katonai táborban lévőknek.

Megvalósult a vallásbéke a katonák között, valamint 
a kurucok által felszabadított területeken. A táborokban 
nemzetiségi béke volt.

111. Károly a szatmári békekötéssel egyidőben kifej
tette a jövőben követendő politikája egyik alapelvét.

„Az az akaratom -  és különösképen arra kell ügyel
ni. hogy ezzel a nemzettel nagyobb megértéssel kell 
bánni s elejét kell veni azon panaszának, hogy a néme
tek elnyomják; meg kell nekik mutatni, hogy bennök ép 
úgy megbízom, mint a többiekben s becsületben tartom 
őket. Szigorúan meg kell hagyni az ottani vezénylő tá
bornokoknak, hogy az országban a legjobb rendet tart
sák fenn s a zsarolásokat ne tűrjék; meg kell mutatni a 
magyaroknak, hogy őket páratlan igazsággal és szere
tettel akarják kormányozni.”

A császári ház (III. Károly, majd lánya Mária Teré
zia) komoly törekvése volt, hogy a magyar lakosság ha
gyományos bizalmatlanságát eloszlassa. Enyhült az el
nyomás.

A vallásbékét a Habsburg Ház is támogatta. Nem ka
tolikus vallásúak is, sőt nem nemesek is magas állami 
tisztségeket kaptak.

Eltörölték a csak császáriakból álló új szerzeményi 
bizottságot. Helyette az 1712-15 évi 10.te. alapján a ré
gi birtokjogok igazolásának elbírálása a magyar rendek 
által választott bizottságok hatáskörébe került. A bizott
ság döntése ellen a királyi táblabírósághoz lehetett fel
lebbezni.

Helyreállították, majd 1723-ban korszerűsítették a 
magyar bírósági szervezetet.

Általánossá váltak a vármegyei tiszti ügyészi hivata



lók, amelyek a szegények, gyámoltalanok ügyeiben hi
vatalból ügyvédként is eljártak.

Az elbukott forradalom és szabadságharc évszázad
okra kiható eredménye még az 1707.június 14-i ónodi 
országgyűlésen kimondott trónfosztás, amely tartalmi
lag az első magyar függetlenségi nyilatkozat. Eb ura fa
kó, mai naptól fogva József (császár) nem királyunk ... 
az ország pedig mondassák interregnumnak mindaddig, 
míglen más országgyűlés alatt királyt nem választunk.

Erre az évszázados alapra épültek a további függet
lenségi nyilatkozataink.

A II. Rákóczi Ferenc által vezetett forradalom és sza
badságharc alatt hozott országgyűlési végzéseket I. Jó
zsef császár 1709. december 12-én kiadott rendeletével

érvénytelenítette. A császár rendelete mindmáig erő
sebb a magyar rendek szavazatánál. A végzések 300 
éve hiányoznak a Magyar Törvénytárból.

Az ünnepléskor szóljunk erről is.
Remélem, nem kell további 300 évnek eltelnie, hogy 

a Magyar Törvénytár új kiadása már tartalmazza II. Rá
kóczi Ferenc törvényeit.

A történelem része életünknek.
Mindenkit megillet az emlékezés szabadsága.
A saját történelmünkre emlékezek és remélem, hogy 

emlékeztetek.
Dobszá-nélkül.

r
* Elhanzolt 2003. november 12-én a Magyar Nem/.eli Múzeum 
előadótermében.

1. AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM JELENTÉSE 
A POLITIKAI BIZOTTSÁGNAK 
AZ IGAZSÁGÜGYI APPARÁTUS 
ÁTSZERVEZÉSE TÁRGYÁBAN HOZOTT 
HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
1951. MÁJUS ló-ÁN'

A Politikai Bizottság 1950. október 19,-i határozata 
alapján 1950. novemberében megindítottuk az igazság
ügyi apparátus átszervezését és ezzel hozzákezdünk 
ahhoz a munkához, amelynek célja, hogy az igazság
ügyi szervezet a szocializmust épitő dolgozó nép fegy
verévé váljon, s a proletárdiktatúra fokozott védelmét és 
erősödését szolgálja.

Eddig az alábbi intézkedéseket tettük:
l./a./ A túlméretezett apparátusban jelentős létszám

csökkentést hajtottunk végre, amit összekapcsoltunk az 
ellenséges és megbízhatatlan elemek eltávolításával. 
Részben politikai okokból eltávolítottunk, részben lét
számfelettiként végelbánás alá vontunk 366 bírót. 54 
ügyészt. 59 közjegyzőt. 178 fogalmazót, továbbá 19 mi
nisztériumi előadót, összesen tehát 676 fogalmazási al
kalmazottat. (A bírói és ügyészi karból elbocsátottak 
közül további 57 személyt közjegyzőnek neveztünk ki.)

Ezen felül végelbánás alá vonva elbocsátottunk az 
apparátusból 682 segédhivatali alkalmazottat, 121 hiva
talsegédet és 53 telekkönyvvezetőt, összesen tehát 856 
kezelő személyzeti dolgozót. Az összes elbocsátottak 
száma 1532 fő, az átszervezés által érintett állomány 
21%-a.

A létszámcsökkentés november 20.-án a miniszter ál
tal tartott vezetői értekezlettel indult meg és beütemez
ve december 3 1-ig tartott.

A bírók részére a felhívást, ill. a segédhivataliak ré
szére a rendelkezési állományba helyező határozatot 
november 22—28-ig terjedő héten kézbesítettük ki. A 
politikai okokból elbocsátottakat azonnal felmentettük 
a szolgálat alól, a segédhivataliakat december 1-től, 
mig nyilatkozatukra a miniszter határozatot hozott, 
gyakorlatban január 1-ig a Felső Bíróságok megszü-
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Levéltári iratok 
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1951-1954
néséig. A felhívások kibocsátásánál számbavettük azt 
is. hogy a szükséges áthelyezések miatt nagyobbszámu 
lemondás is várható. (Kb. 200 lemondást fogadtunk 
el.)

Az elbocsátottak elhelyezkedését általában sikerült 
biztosítani. Nagy részük hivatali munkán helyezkedett 
el, különböző állami vállalatoknál, egy részük fizikai 
munkásként dolgozik, az idősebbek nem helyezkedtek 
el, nyugdijukból élnek. Munkábaállításuknál voltak 
zökkenők, egyes munkahelyeken előfordult, hogy ami
kor megtudták, hogy volt bírák, elbocsátották őket. A 
tapasztalatok alapján a politikai okból felhívott bírák 
közül 60-nak elhelyezkedésük megkönnyítésére olyan 
igazolást adtunk, hogy elbácsájtásuk létszámfelettiként 
történt. Ma az elbocsátottak általában dolgoznak, egye
sek, mint jogászok gazdasági vonalon helyezkednek el, 
s azonnal több fizetést kaptak, mint elbocsátásuk előtt.
A nyugdíjasok egy részét azonnal meg kell vonni, mert 
nyugdijat jelentős részben még érdemtelenek is kapnak.
A nyugdíjintézettel most folyik szempontjaink össze
egyeztetése.

b./ Az 5 felsőbíróság megszüntetése a pesti és vidéki 
apparátus aránytalanságának felszámolása, egyes járás
bíróságok megszüntetése, a gazdasági hivatalok decent
ralizálása, az elbocsájtottak helyének betöltése jelentős 
számú áthelyezést tett szükségessé. Budapestről vidék-
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