
Jog
tö rténeti s i s d s  V __ /

Nánási László

A vád hatóságai 
1861-1871 között

A  hagyományos magyar alkotmányosság 1860-61 - 
es részleges visszaállítását követő, majd a mo
dern hazai igazságszolgáltatási szervezetet 

megteremtő 1871. évi törvénycikkek megszületése 
közötti tíz éves időszak törvénykezésünk történetének 
alig ismert fejezetei közé tartozik. Tanulmányom ezen 
évtized történéseit kívánja felvázolni egy igazságszol
gáltatási funkció, a vád szemszögéből.

* * *

Az 1860. október 20-án kiadott uralkodói diploma 
mellékleteit képező legfelsőbb kéziratok megállapítot
ták. hogy Magyarországon ..az alkotmányos szerkezet 
ismét életbe lép”, a közigazgatás és az igazságszolgál
tatás régi jogaiba helyeztetik. Ferenc József azt is kije
lentette, hogy az országbíró elnökletével összeülő 
tanácskozás fog majd javaslatot tenni az igazságszolgál
tatás kérdéseinek rendezésére. Az uralkodói döntés 
azonban leszögezte, hogy a jogbiztonság érdekében „a 
polgári és büntetőjognak minden határozmányai és 
intézkedései” a változások törvényhozás útján való 
megállapításáig fennmaradnak, így a „fönálló hivatalok 
és törvényszékek eljárásukat mindaddig folytatni 
kötelezvék, míg az új orgánumok által pótoltatni fog
nak”.1

A helyreállt törvényhatóságok azonban átléptek e 
rendelkezéseken. 1860-1861 fordulóján tartott köz
gyűléseiken megválasztották tisztségviselőiket (a koráb
bi szokásoknak megfelelően a tiszti ügyészeket is), to
vábbá kimondták az igazságszolgáltatás azonnali 
átvételét és saját bíróságaik megalakítását. A municipi- 
umok hangulatát jellemzően fejezte ki Bars vármegye 
határozata, mely szerint „a haza ősi jogaiba visszaállít
tatván, a tömérdek sasok levétele [...] elrendeltetett”.2

A törvényhatóságok több helyen megpróbálták a 
császári-királyi igazságszolgáltatási szervek munkáját 
ténylegesen is átvenni. Ennek megakadályozására 
azonban határozott utasítást kaptak az állami bíróságok, 
akár fegyveres erő alkalmazásával is.3

Az országszerte előforduló hasonló jelenségek miatt 
az 1861. január 16-án kelt császári rendelet hatályon 
kívül helyezett minden olyan törvényhatósági határoza
tot, amely a fennálló törvénykezési szervek munkáját 
kívánta megszüntetni vagy akadályozni. Az uralkodó 
egyúttal utasította a császári-királyi törvényszékeket 
arra, hogy az országbírói tanácskozás javaslatairól való 
döntésig a „hatályban lévő törvényeket és szabályokat 
[...] pontosan és lelkiismeretesen alkalmazzák”.4

Ezen uralkodói intézkedés szintén kivívta a törvény- 
hatóságok ellenkezését, amelyek önkormányzatiságuk 
csorbítását látták az állami szervek további működé
sében. Jellemzi ezt a felfogást Liptó vármegye felirata, 
amely kimondta, hogy az igazságszolgáltatás „az ön- 
kormányzat oly elválaszthatatlan kiegészítő részét 
képezi, mely nélkül emennek létrehozása annál kevés
bé képzelhető, minél kétségtelenebb, hogy az alkot
mányosság elvét személyesítő megyei szerkezet mel
lett, az octroyált idegen törvénykezési rendszert” 
meghagyni nem lehet.5

A feszült helyzetet végül az 1861. január 23.-már- 
cius 4. között, a kor neves jogászainak részvételével 
ülésező Országbírói Értekezlet oldotta fel, amely 
elkészítette azon ideiglenes szabályok javaslatát, ame
lyek alapján a visszaállítandó bíróságoknak működniük 
kell.

A javaslat elkészültével az uralkodó megtartotta 
korábbi ígéretét, és Apponyi György gróf országbíró 
előterjesztésére 1861. április 16-án elrendelte az addigi 
bíróságok feloszlatását, működésük megszüntetését és 
az alkotmányos törvénykezés életbe léptetését. A 
megszüntetett állami igazságügyi szervek május 1-jéig 
kötelesek voltak irataikat azoknak a törvényhatóságok
nak átadni, amelyek az eljárások folytatására jogosul
takká váltak.6

A javaslatot a továbbiakban az országgyűlés mindkét 
háza és az uralkodó is elfogadta, de a parlament 1861. 
nyári feloszlatása miatt mégsem emelkedett törvény
erőre. így az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok 
(ITSz) elnevezésű alkotás a visszaállított Curia 1861. 
július 23-i döntése alapján szolgált zsinórmértékül a 
továbbiakban a magyar bíróságok számára. Erről az 
országbíró köriratban értesítette a törvényhatóságokat, 
amelyek hirdetményben tudatták bíróságaik mega
lakítását.7 Az ITSz az 1848-ban megszüntetett 
úriszékek és néhány más szerv (pl. a pesti egyetem, a 
túrmezei kerület joghatósága) kivételével visszaállítot
ta a korábbi bíróságokat. A törvényhatóságok vissza-
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kapták bíráskodási jogkörüket, és helyreállításra kerül
tek a rendi kor királyi bíróságai is. Ezzel a rendezéssel 
megszűnt a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
abszolutizmuskori szétválasztása, s ismét létrejött a régi 
feudális bíráskodás lassú, sokféle, a helyi szokásokat 
érvényesítő halmaza. Az ITSz oly mértékben helyt 
adott az önkormányzatiságnak, hogy a törvényhatósá
gokra bízta a bíróságok létszámának megállapítását, 
csupán az ítélet meghozatalához szükséges minimumot 
határozta meg.8

A rendezés állandóvá tette a törvényhatósági bírósá
gokat. Ez azonban csak állandó bírói személyzetet 
jelentett, nem pedig folyamatos működést. A törvény- 
hatóságok általában negyedévente, esetleg havonta tar
tottak törvénykezési napokat, s ilyenkor folyamatosan 
történtek a kihallgatások és ítélethirdetések.9 (A ked
vezőtlen tapasztalatok miatt, az igazságszolgáltatás 
gyorsítása végett a Kancellária 1862. augusztus 22-én 
el is rendelte, hogy az első fokú bírósági ügyek előa
dását és kezelését a királyi váltótörvényszékek részére 
még 1841-ben kidolgozott utasítás szerint kell végezni. 
Ez részletesen szabályozta a törvényszékhez érkezett 
iratok kezelését, az ügyviteli előírásokat.10)

Az alkotmányos közigazgatás és igazságszolgáltatás 
visszaállítása még be sem fejeződött, amikor az ország- 
gyűlés feloszlatása utáni feszült politikai helyzetet az 
uralkodó azzal oldotta fel, hogy 1861. november 5-ei 
döntésével a törvényhatóságok nagy részének „fékte
lensége, lázadással határos nyílt ellenszegülése” miatt, 
a „rendezett állapotok helyreállítása végett" rendkívüli 
intézkedéseket vezetett be (Schmerling-provizórium).

Ennek során felfüggesztették a törvényhatóságok 
testületi jogkörét, s élükre főispáni helytartókat, királyi 
biztosokat, mint megyei kormányzókat állítottak. Ok 
személyes felelősség mellett irányították és ellenőrizték 
a vármegyékben, kerületekben, szabad királyi városok
ban a közigazgatási és törvénykezési ügyeket, kinevez
ték és feleskették a helyi tisztikart. A törvényszékek 
ülésein is a megyei kormányzó elnökölhetett. (Elő
fordult, hogy korábbi államügyész is megyefőnöki ki
nevezést nyert.11)

Az intézkedések egyike korlátozta a visszaállított 
bíróságok hatáskörét, mivel a politikai jellegű és a 
közrend elleni bűncselekmények, valamint a sajtóvét
ségek (pl. felségárulás, szervezkedés, lázadás, köz
hatóság elleni erőszak, vasutak és távírdák rongálása, 
hatóságok, intézkedések lealacsonyítása, a nemze
tiségek és társadalmi osztályok elleni izgatás, rém
hírterjesztés, forradalmi dalok éneklése) a katonai 
törvényszékekhez kerültek. Az országban működő 
császári-királyi tisztviselőket szintén a hadbíróságok 
joghatósága alá helyezték, ügyeikre az 1855. évi kato
nai büntető törvénykönyv érvényességét meghatároz-

* * *

Ebben a környezetben került sor a hagyományos
__ügyészi szervek visszaállítására is.
22

Az ITSz elkészülte adott módot az Októberi Diploma 
után kiadott főispáni utasítás azon ígéretének 
beváltására, hogy sor kerül a királyi fiskus kinevezé
sére. Ennek megfelelően az uralkodó 1861. március 29- 
én kinevezte királyi ügyigazgatónak -  az 1849-ben már 
aligazgatói tisztet betöltött -  Fluck Edét. aki a mű
ködését 1861. május 1-jén megkezdő Királyi Tábla az
napi ülésén tette le esküjét.13

Hirdetmény Pest-Pilis-Solt vármegye törvényhatósága részére

Az ügyigazgató jogállását és feladatkörét az 1861. 
május 22-i legfelsőbb elhatározás állapította meg. Ez 
megtartotta a régi magyar hagyományt, amely szerint 
az ügyigazgató a Királyi Tábla tagja, de immáron kizá
rólag azoknak a feladatoknak az ellátására jogosította 
fel, amelyek korábban az államügyészség hatáskörébe 
tartoztak. így a kincstárt képviselő és pénzügyi igaz
gatási jogkörét nem kapta vissza, mivel azok ellátása 
megmaradt az 1849-től különböző elnevezéssel 
működő, majd 1853-ban végleges jelleggel megalakí
tott országos pénzügyi ügyészség (Finanzprokuratur) 
kezében.14

A királyi ügyigazgató feladatkörében a Kancel
láriának volt alárendelve, amely utasításokkal látta el. 
Az ügyigazgató hatáskörébe -  a hagyományoknak 
megfelelően -  a fennálló államrend, továbbá a királyi 
felségjogokon alapuló anyagi érdekek elleni bűncselek
mények tartoztak. Ennek megfelelően az ügyigazgató 
és néhány fős hivatala (aligazgató, 4 ügyész) járt el a 
felségsértési és hűtlenségi, továbbá a pénzhamisítási, az
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uzsora és a tiltott szerencsejáték miatti bűnügyekben. 
(Ezt a hatáskörét azonban néhány évig csorbította a 
katonai bíráskodás.)15

E bűncselekményeket minden hatóságnak közölnie 
kellett a királyi ügyigazgatóval, akinek ezekről jelentési 
kötelezettsége volt a kancellár felé.

A hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt az 
ügyigazgató maga vagy közegei révén teljesítette a 
vizsgálatot. Megkeresésére az illetékes hatóságok köte
lesek voltak a bűncselekmények elkövetésével terhel
teket lefogatni, az elővizsgálatot (nyomozást) lefolytat
ni. s mindent megtenni annak érdekében, hogy „a bűn
tény. s annak szerzője napfényre derítessék". Az ügy
igazgató a törvényhatóságok bíróságait kereste meg az 
eljárási cselekmények foganatosítására, amelyek a 
feladatot kiadták a tiszti ügyész számára. Végrehajtás 
után a tiszti ügyész az ügyigazgatónak küldte meg az 
iratokat. Ehhez hasonlóan járt el az ügyigazgató a jog
erős ítéletek végrehajtatása, az országos fegyintézetbe 
való kísértetés érdekében is.16

A királyi ügyigazgató rendelkezett a hatáskörébe tar
tozó bűnügyekben a fogvatartás elrendeléséről, amely 
„oly korlátlan joga a kir. fiscusnak, hogy annak ebbeli 
intézkedése ellen sem fellebbezésnek, sem más jogor
voslatnak helye nincs”. A fogvatartás körülményeinek 
meghatározása szintén az ügyigazgatót illette; az állam
foglyok látogatási, beszélgetési engedélyeinek mega
dása, kezesség engedélyezése, szabadlábra helyezése 
tartozott e hatáskörébe.17

A vizsgálat befejeztével az ügyigazgató jelentést tett 
a Kancelláriának, amely arról véleményt nyilvánított. 
Ha a vizsgálat adatai a bűncselekmény elkövetését 
alátámasztották, akkor az ügyigazgató vádat emelt a 
Királyi Tábla előtt. Ez alól az 50 forintot el nem érő 
pénzhamisítási, továbbá az uzsoraügyek voltak a 
kivételek, mivel ilyen esetekben az ügyigazgató az 
eljárást a törvényhatósági bíróságokra bízta, ahol az 
illetékes tiszti ügyész járt el helyette.

A Királyi Tábla előtti perek a vádló ügyigazgató és a 
védő között írásban folytak, hiányzott a vádlott és a 
tanúk közvetlen kihallgatása.

A perbefogottak vagyonának zárolásáról az 
elkobzás, a károk, eljárási és rabtartási költségek biz
tosítása végett az ügyigazgató gondoskodott.18

*  *  *

A törvényhatóságok visszaállításával a tiszti 
ügyészek megválasztására is sor került. Az 1860-1861 
fordulóján tartott tisztűjításokon. a tisztség betöltése 
során azonban az addigi államügyészek általában szóba 
sem jöttek, mert az abszolutizmus alatt közhivatalokat 
vállalókat ún. erkölcsi halottként kezelték, akik nem 
voltak válaszhatók. Az idegen származásúaknak 
távozniuk kellett, de a helybéliek olykor álláshoz jutot
tak. Jellemzően a vármegyében tevékenykedő ügyvé
dek közül kerültek ki az új tisztviselők.19

Az 1861. november 5-ét követő hetekben a törvény- 
hatósági önkormányzatok az alkotmányellenesnek tar

tott uralkodói döntések miatt lemondtak. Ekkor viszont 
„a közcsend, személy- és vagyonbiztonság lehető fönn
tartásának tekintetéből” a tiszti ügyész megbízatott „a 
fenyítő ügyek nélkülönözhetetlenül szükséges folyta
tása végett” a törvényszék összehívására.20

A vármegyékben, kerületekben, városokban a 
megyefőnökök a lemondottak helyett kinevezték az új 
tisztségviselőket. így a tiszti ügyészeket is. Több eset
ben az addigi „alkotmányos” hivatalviselők, olykor a 
rendelkezési állományba helyezett korábbi államü
gyészek is állást nyertek. A kinevezésekhez a királyi 
helytartó akként utasította a kormányzókat, hogy „a 
megyei hivatalokba csupán oly hűséges, becsületes és 
határozott jellemű férfiak léptetnek, kiktől [...] 
Méltóságod bizton elvárhatja, hogy míg a meg nem 
oldott közjogi kérdések a magyar országgyűlésen elin
tézve nem lesznek, a kormány rendeletéit mindenkor 
habozás nélkül pontosan teljesítendik”.21

A legtöbb helyen jellemzően 1 fő- és 1-3 alügyész 
tevékenykedett. A legnagyobb vármegye, Pest-Pilis- 
Solt viszont három törvényszéket (Pest, Kecskemét, 
Kalocsa) is fenntartott, ahol 8 ügyész működött.22

A tiszti ügyészek a hagyományoknak megfelelően 
tagjai lettek a törvényszéknek. Az ITSz határozatai 
nyomán a vármegyékben, a kiváltságos kerületekben 
(Jászkunság. Hajdúság. XVI szepesi város), továbbá a 
szabad királyi és rendezett tanáccsal bíró városokban 
működtek fenyítő törvényszékek, amelyek hatásköre -  
a Királyi Tábla elé tartozók kivételével -  minden bűn- 
cselekményre kiterjedt.

A tiszti ügyészek teendőinek legnagyobb részét a 
bűnügyekben való eljárás tette ki.

Az ITSz felélesztette a nagyrészt szokásokon és ela
vult régi szabályokon nyugvó magyar büntető anyagi és 
eljárási jogot. Az Országbírói Értekezleten Fabinyi 
Teofil (majdani igazságügy-miniszter) kifejezésre is 
juttatta, hogy „az osztrák büntetőjog hatályának és bün
tető eljárásnak magyarországi megszüntetése alkalmá
val kétségen kívül igen nagy nehézségekre találunk, 
azért mert büntető codexünk nem volt, sőt büntető írott 
törvényünk is csak igen kevés számmal vannak, ezek
nek nagy része is a kor igényeinek meg nem felel”.23

Az ITSz-nek a bűnvádi eljárásról szóló II. része, az 
1848 óta bekövetkezett társadalmi változásoknak 
megfelelően, azonban megállapította, hogy a nemesek 
és nemtelenek közötti különbségek megszűntével sem a 
„büntetés módjának, nemének és mértékének”, sem az 
eljárás kérdéseiben nem lehet eltérő szabályokat alkal
mazni.

A szabályok az eljárás fő formájává a korábbi „som
más utoni elítélést” tették, kivéve az ún. főbenjáró bün
tetéssel járó eseteket, és az ennél kisebb szankcióval 
sújtani szokott, de bonyolult tényállási ügyeket. A vád
lott kívánságára a hosszas írásos pert is lehetett folytat
ni, továbbá az ITSz megszorítás nélkül lehetővé tette a 
fellebbezést a vádló és a vádlott számára.

A tiszti ügyész közreműködése a büntetőeljárás 
egész menetében megnyilvánult, amit a korabeli fel
fogás úgy fogalmazott meg, hogy ő „a büntető törvény



szolgáltatás fő eszköze; kötelessége azon lenni, hogy 
sem vétkes büntetlen, sem károsodott kármentetlen ne 
maradjon”.24

Az elővizsgálatot, nyomozást általában a törvény- 
hatóságok vagy a települések rendőri szerepet betöltő 
közegei (pl. községi bírák, szolgabírák. csendbiztosok) 
látták el. akik az összegyűjtött adatokat és az elfogott

Fogolykísérés (19. századi metszel)

terhelteket a törvényhatóság illetékesének (a vármegye 
alispánja, a kiváltságos kerület kapitánya) adták át. A 
tiszti ügyész ezt követően gondoskodott a terhelt fog- 
vatartásáról, továbbá a megkapott anyagot vélemé
nyezte az alispán/kerületi kapitány számára, akinek 
döntésétől függött a vizsgálat elrendelése.

A vizsgálatot gyakran a tiszti ügyészek végezték; 
ennek során közvetlenül vették fel a bizonyítást, vagy 
megkeresték az adott település bíráját. illetve a fenyítő 
törvényszéket annak foganatosítására. Az egyes tör
vényhatóságoktól. katonai szervektől is kaptak a tiszti 
ügyészek megkereséseket bizonyítékok beszerzésére.25

Az alispán, a kerületi kapitány vagy a fenyítő 
törvényszék által elrendelt perbefogás esetén a tiszti 
ügyész elkészítette a vádlevelet, és kitűzte a tárgyalást. 
Erre a tiszti ügyész biztosította az összegyűjtött 
bizonyítékokat, kiadta az idézéseket, a tárgyaláson pe
dig képviselte a vádat.

A sommás perben a tárgyaláson megtörtént a koráb
ban kihallgatott tanúk vallomásának hitelesítése, a vád
lottak kikérdezése. Ennek befejeztével a tiszti ügyész 
előadta a tényállást a bizonyítékok megjelölésével, 
majd indítványt tett a büntetés nemére és mértékére. 
Utána a védő fejtette ki álláspontját, majd a bíróság 
ítéletet hozott.

Az írásos perekben hiányzott a közvetlenség az 
eljárásból, a törvényszék előtt a vádló tiszti ügyész és a 
kötelezően eljáró védő írásban terjesztette elő 
bizonyítékait, indítványait, amelyeket felolvasás útján 
ismert meg a törvényszék, és azok alapján hozta meg 
ítéletét. A perben a vád és a védelem képviselője 
gyakran saját kezűleg írta a jegyzőkönyvbe az általa 
előadottakat.26

Az ítélet kihirdetése után a vád és védelem nyilatko
zott a fellebbezésről. Erre az 1863. április 27-én kiadott

kancelláriai rendelet -  a megye kormányzóján keresztül 
-  fegyelmi felelősség terhe mellett utasította is a tiszti 
ügyészeket, hogy ha a vádlott „súlyosabb büntetést 
érdemel'', vagy felmentetett, „holott a kinyomozott kö
rülmények alapján reá a bűnösség kimondandó lett 
volna”.27

A jogerős ítélet érvényesítése szintén a tiszti ügyész 
feladata volt. Ennek során gondoskodott a büntetések 
foganatosításáról, azok szabályszerű végrehajtásáról, a 
költségek behajtásáról. E feladatkörében felügyelt az 
elítéltekre és az őrökre, a börtönt megvizsgálta, a bűnü
gyek jegyzékét elkészítette, az előírt kimutatásokat fel
terjesztette. A vármegye vagy a kerület házában a rabok 
tartása során a tiszti ügyész kötelessége volt az ellátás 
(ruházat, élelmezés, fűtés) biztosítása.28

*  *  *

A korábbi állami szervek megszűntével, a zavaros 
politikai viszonyok között az i 860-as években az or
szág közbiztonsága jelentősen megromlott. A régi szer
vezetű igazságszolgáltatás lassú működése nem szabott 
gátat a bűnözésnek, amely egyre több panaszra adott 
okot a vagyon- és személybiztonság megingása miatt.

Az elharapódzott bűnözés visszaszorítására leghaté
konyabb eszköznek a rögtönbíráskodást tartották, ame
lyet az érintett vármegye, kerület kérelmére az ország 
helytartója a közbiztonság megszilárdítása érdekében 
engedélyezett.

A Helytartótanács által 1862-ben kiadott „Rögtönbí- 
rósági Szabályok” szerint halált vagy börtönbüntetést 
lehetett kiszabni a bűnösre. A rögtönbíráskodás hatálya 
alá tartozó rablások, gyilkosságok, az ezekkel kapcso
latos orgazdaságok, gyújtogatások miatti eljárásokban a 
fenyítő törvényszék tagjaiból alakított 5 fős tanács járt 
el, amely mellett a közvádlói feladatokat az adott 
törvényhatóság tiszti ügyésze látta el.29

A gyakorlatban természetesen felbukkantak azok a 
nehézségek, amelyek a korszerűtlen, idejétmúlt, illetve 
hiányzó szabályozásból fakadtak. Ezért az ITSz hiá
nyos rendelkezéseinek pótlására és kitöltésére számos 
főhatósági, valamint törvényhatósági rendelkezés 
született, amelyek alapvetően érintették a tiszti ügyé
szek jogállását és feladatkörét is.

Ezek közül az egyik legfontosabb az 1863. január 
20-án kiadott kancelláriai rendelet volt; ez felszámolta 
azt a visszásságot, amely szerint addig a tiszti ügyészek 
töltötték be kötelező védelem esetén ezt a feladatkört is. 
Ennek során általában a főügyész volt a vádló, míg az 
alügyész védőként járt el.30

A rendelet leszögezte, hogy „a tiszti ügyészeknek jói 
felfogott érdekük inkább a bűntevések ellen közvád
lóként fellépni és azok megbüntetését szorgalmazni”, 
mivel ők „a megsértett állam és polgári társadalom 
képviselői, nem pedig a vádlottak védői”. A vádlottak 
nagy száma miatt az eljárások elhúzódását okozta az 
addigi gyakorlat, mivel a tiszti ügyészek eredendő fela
dataikkal szemben a védelem ellátásával is leterhelve 
nem tudtak megfelelően tevékenykedni. A vádlottak



érdekeit szintén sértette ez a megoldás, mert a védelem 
az „egyszerű formaságig lealacsonyul". így a rendelet 
kimondta, hogy ezentúl ügyvédeket kell kirendelni a 
védői feladatok ellátására.31

A tiszti ügyészek hagyományosan magánjogi ügyek
ben (törvényhatóság, árvapénztár képviselete, gyá- 
moltak. gondnokoltak érdekvédelme) is eljártak. Mivel 
e feladatot mint a törvényhatóság rendes fizetéssel díja
zott tisztségviselői látták el. ezért egy 1863-ban kibo
csátott helytartótanácsi rendelet megtiltotta a napidíjon 
és szállítási költségtérítésen túl bármilyen más díj meg
ítélését részükre.32

Az 1865. május 2-án kibocsátott helytartótanácsi 
rendelet számolta fel azt az évszázados szokást, hogy 
az ügyészek azon törvényszék előtt, amely mellett és 
részeként tevékenykedtek, magánügyvédkedést is foly
tathattak. A közszolgálat tisztaságának megóvása és az 
azzal járó feladatok ellátása érdekében e rendelkezés 
ezt szigorúan eltiltotta.33

Az ország központi kormányzatát végző Kancellária, 
a Helytartótanács, illetve a helytartó nagy számban 
bocsátott ki olyan rendelkezéseket is, amelyek a tiszti 
ügyészek bűnügyi feladatkörében felmerülő kérdéseket 
szabályozták: pl. az állami fegyintézetekben elhelyezett 
fegyencek tárgyalásra idézéséről, a halálos ítéletek 
végrehajtásáról, a foglyok böjti napokon való élelmezé
séről, a hamis és vétkes bukások esetén követendő el
járásról, a közbiztonsági állapotról szóló jelentésekről, 
a felterjesztendő statisztikai kimutatásokról, a bűnügyi 
költségek elszámolásáról és behajtásáról.34

A kodifikálatlanság körülményei között az egyes 
törvényhatóságok is törekedtek a megfelelő szabályo
zás kialakítására, ezért rendelkezéseket adtak ki 
szerveik -  így a tiszti ügyészek -  működése érdekében 
közigazgatási, törvénykezési és árvaügyekben.35

A tiszti ügyészek igazgatási feladatokat is elláttak: 
tagjai voltak az árvaszéknek, az újoncozási ügyekben 
eljáró „avató bizottmánynak", a törvényhatóság helyi 
szabályozásainak megvitatására összehívott „közta- 
nácskozványnak".36

* * *

Az abszolutizmus egységes, kodifikált szabályokon 
nyugvó szervezeti és eljárási rendjéhez képest a hagyo
mányos magyar igazságszolgáltatási szervek működése 
számos hiányosságot mutatott fel. Emiatt az uralkodó 
1864 nyarán rendelkezett a bíróságok átszervezésének 
elveiről, amelyek lényege szerint a jövőben csak ál
landó, a király által kinevezett bírák járhattak volna el.

Gróf Zichy Hermann kancellárnak 1865. január 10- 
én az uralkodóhoz intézett felterjesztése szerint az 
Októberi Diploma kiadása óta a magyarországi 
közigazgatási és igazságszolgáltatási viszonyok 
megromlottak; nincs személy- és vagyonbiztonság, a 
bírósági eljárások vontatottak, az árva- és gyámügyeket 
késedelmesen látják el. a törvények pedig hibásak és 
hiányosak. Mindezek ellenére -  a birodalom bel- és 
külpolitikai nehézségei miatt -  nem tartotta indokolt-
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nak az igazságszolgáltatás átszervezésére, államosí
tására vonatkozó elképzelések valóra váltását, csak az 
összehívandó országgyűlés által megtárgyalandó 
közigazgatási reformjavaslatokkal együtt.37

Az uralkodó elfogadta ezt a véleményt. így megkez
dődött a provizórium lebontása, az 1867. évi kie
gyezéshez vezető intézkedések megtétele. Ezek so-

Gróf Zichy Hermáim (Rolm és Grimtl kőnyomául. 1864)

rában az 1865. június 8-án kelt, a kancellárhoz intézett 
legfelsőbb kézirat július 1-jével elrendelte a katonai 
bíróságok hatáskörének megszüntetését, és az állam 
elleni bűncselekmények hatékony üldözése érdekében 
a Királyi Ügyigazgatóság újjászervezését. Az uralkodói 
döntés szerint az igazgatóság hatáskörébe továbbra sem 
kerültek vissza a kamarai és polgári ügyek.38

Ennek megfelelően a Kancellária 1865. július 7-én 
kiadott 678. számú rendelete szerint a Királyi Ügyigaz
gatóság foglalkozott a felségsértés és egyéb politikai 
bűntettek üldözésével a fennálló szabályok szerint. De 
ezekben az ügyekben is megvolt a lehetőség arra, hogy 
az addig csak a pénzhamisítási ügyekben folytatott 
gyakorlatnak megfelelően, „midőn a bűntett csekélyebb 
beszámításának tűnik ki", a vádlott elleni további 
eljárást „kivételesen” az illetékes megyei, városi 
törvényszéknek lehetett átadni.39

Feladatai ellátása érdekében a Királyi Ügy igaz
gatóság személyzetét megerősítették, mivel a 
Kancellária az addigi négy ügyész mellé további öt főt 
nevezett ki.40

* * *

Az Októberi Diploma kiadása után a magyarországi 
helyzethez képest felemás helyzet alakult ki a közjogi- 
lag önálló Erdélyben.

Az 1861. március 31 -i legfelsőbb elhatározás alapján 
sor került a több évszázados, területileg és nemzetileg 
elkülönült igazságszolgáltatás helyreállítására a várme
gyékben, kerületekben, székely és szász székekben.



Marosvásárhelyen az addigi országos főtörvényszék 
helyébe a Királyi Tábla lépett a magyar vármegyék, 
vidékek és a székely székek felsőbíróságaként, míg 
Nagyszebenben a szászok önkormányzati szerve, az 
Universitas lett a perorvoslati fórum. Legfőbb 
igazságszolgáltatási szervként pedig a fő igazgatási 
szerv, a Gubernium igazságügyi tanácsa járt el. Ennek 
helyébe a csonka (magyarok részvétele nélküli) 
1863-1865-ös erdélyi országgyűlés Bécs, majd Kolozs
vár székhellyel felállította a legfőbb törvényszéket. A 
helyreállított hagyományos bíróságok részére viszont 
fennmaradt az abszolutizmus korában hatályba léptetett 
korszerű birodalmi törvények hatálya.41

Az alkotmányos intézmények újjáalakítása során az 
uralkodó 1861. augusztus 17-én Erdélyre illetékes kirá
lyi ügyigazgatóvá kinevezte az ottani királyi tábla bírá- 
ját, Zsákodi Horváth Istvánt.42

Az 1861. november 28-i uralkodói leirattal Erdély
ben is megtörtént az alkotmányos intézmények 
működésének felfüggesztése, és „az octroyált megyé
ket, megyei bizottmányokat és törvényszékeket felál
lító" rendelkezés kibocsátása. Ez kimondta azt is, hogy 
a speciális helyzetre figyelemmel „a törvényszékeknél 
betöltendő állomásokra csak oly egyének ajánlhatók, 
kik a jelenlegi még fentartott polgári és bűnfenyítő 
törvényekbeni jártasságuknál fogva az igazság kiszol
gáltatására képesek”.

Az uralkodói rendelkezés -  mivel itt nem vezetett be 
katonai bíráskodást -  az Erdélyben elkövetett politikai 
és közrend elleni bűncselekmények eseteire Maros- 
vásárhelyen az abszolutizmuskori Landesgerichthez 
hasonló törvényszéket állított fel a magyar és székely 
területek számára, míg a szászoknál a nagyszebeni 
városi és széki törvényszéket ruházta fel e feladatkör
rel.43

A szász székek és vidékek vonatkozásában 
megtörtént az önálló másodfokú igazságszolgáltatási 
szerv felállítása; az 1861. november 4-én kiadott legfel
sőbb elhatározás Nagyszebenben az államkincstár által 
fenntartott főtörvényszéket létesített. Ennek -  az 
uralkodó által kinevezett -  tanácsosai közül az egyik 
mint főállamügyész (Oberstaatsanwalt) működött.44

* * *

Az 1861-ben visszaállított igazságszolgáltatási rend
szerre az 1865 végére összehívott országgyűléstől 
kezdődő változások rövid távon nem éreztették hatá
sukat. Ugyanakkor a kiegyezéshez vezető tárgyalások 
egyikén, 1866. augusztus 21-én tartott megbeszélésen 
az Andrássy Gyula gróf vezette magyar politikusok 
elismerték, hogy az autonóm megyerendszer felé
lesztése többé nem lehetséges, az igazságszolgáltatás és 
az adóbehajtás érdekei a megyei közigazgatás önál
lóságát a régi mértékben lehetetlenné tették.45

Az udvar és a magyar országgyűlés közötti tárgyalá
sok eredményeként Ferenc József 1867. február 17-i 
leiratában kimondta az alkotmányos állapotok helyreál- 

— lítását. Az uralkodó ekkor kinevezte Andrássy Gyulát 
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az ország miniszterelnökévé, majd az ő előterjesztésére 
február 20-án a kormány tagjait.

Az új szerkezetben a Kancelláriáról a kormányra 
szálltak a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
irányításával kapcsolatos feladatok. A Helytartótanács 
által ellátottak közül a Belügyminisztériumhoz kerültek 
a vármegyék, a kerületek, a városok és a közbiztonság 
ügyei, az igazságügyhöz pedig a törvényhatóságok 
börtönügyei és az állami fegyintézetek. A kormányon 
belül az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartoz
tak a jogszolgáltatás szervezésével, igazgatásával, 
működésével és felügyeletével kapcsolatos ügyek.

A kormány 1867. február 23-án hozott rendeletével 
felhívta a területi és helyi hatóságok hivatalnokait, 
hogy a hatalomváltás után maradjanak szolgálati 
helyeiken, és feladataikat továbbra is lássák el.

A hatáskörök kialakítását követően a magyar és 
erdélyi kancelláriák, továbbá a Helytartótanács már 
csak a minisztériumok megalakulásáig, 1867. március 
10-éig működtek. E napon megszűnt az addigi 
államigazgatás, és átadta helyét a dualizmuskori kor
mányzatnak.46

* * *

A kiegyezés utáni időszakban a közjogi-kormányza
ti teendők rendezése töltötte ki a kormány és az ország- 
gyűlés tevékenységét. Az alkotmányosság viszonyai 
között az egyik elsődleges feladat a törvényhatósági 
autonómia helyreállítása volt, amelynek hagyomá- 
snyosan részét képezte az igazságszolgáltatás gyakor
lása.

Mivel a centralizmust képviselő kormány ekkor még 
nem tudott lépéseket tenni az igazságszolgáltatás mo
dernizálására, ezért előterjesztésére az országgyűlés 
akként határozott 1867 márciusában, hogy „a megyei 
törvényszékek működése folytonos, vagyis az állandó 
törvényszékek eszméjének megfelelő legyen”.

A megrendezendő helyi választások előtt a municipi- 
umok és a kormány viszonyát illetően az 1867. április 
10-én kiadott összminisztériumi leirat fogalmazta meg 
az államberendezkedést illető célt, miszerint „a 
köztörvényhatóságok önkormányzata mellett az orszá
gos önkormányzat is fennállhasson. Ennek pedig 
gyakorlati feltétele: a felelős kormány és annak ren
delkezési joga”. A leirat leszögezte, hogy az 
igazságszolgáltatáshoz fűződő érdekek miatt a „gyors, 
törvényes és szigorúan igazságos bíráskodás csak 
törvényben jártas és szeplőtlen jellemű bírák által 
érvényesíthető”, ezért megválasztásukban „szigorú 
eljárást követel kormány a nemzet nevében és annak 
érdekében”.

Az 1867. június 27-i kormányrendelet szerint a 
bíráskodás jogával felruházottak, „nemkülönben a fő- 
és alügyészek” a főispánoknak -  a központi hatalom 
területi képviselőinek - , az erdélyi székekben pedig a 
főkirálybíráknak a kijelölése mellett a törvényhatósá
gok bizottmányai által „szótöbbséggel eszközlendő 
választás alá vehetők” 47



történeti szemle

A kormány e rendeletével a közigazgatás és 
törvénykezés rendjét a jogbiztonság érdekében fenntar
totta Erdélyben. A Nagyszebeni Főtörvényszék és az 
ottani királyi főállamügyész révén részben állami 
igazságszolgáltatás alatt álló szász törvényhatóságokra 
a tisztújítási rendelkezés nem terjedt ki. Az új igazságü
gyi szervezet majdani létrehozásáig a kormány 
egyébként sem érintette a magyarországitól eltérő erdé
lyi jogrendszert és bírói szerveket, így betöltésre került 
az erdélyi királyi ügyigazgató tiszte is.48

A törvényhatóságok a rendelkezéseknek megfe
lelően 1867-ben megválasztották tisztségviselőiket, 
köztük az általában 1-1 fő- és alügyészt, de a nagy 
kiterjedésű és lakosságú Pest-Pilis-Solt vármegyében 
többet is.49

A kiegyezést követően a törvényhatóságok feletti 
felügyeletet a Belügyminisztérium gyakorolta, de az 
igazságszolgáltatás terén az Igazságügyi Minisztérium 
rendelkezett a jogszolgáltató szerveket érintő kérdések
ben. Ennek keretében számos rendelet kiadására került 
sor, amelyek valamilyen anyagi vagy eljárási jogi 
kérdést rendeztek. Az állami költségvetés 1868-tól 
támogatta a törvényhatóságok által gyakorolt 
igazságszolgáltatást, hozzájárulva a bírák és ügyészek 
fizetéséhez, a bűnvizsgálati költségekhez.50

Az ügyészi tevékenységet illetően kiemelkedett az 
1868. június 23-án kiadott, majd október 6-án 
kiegészített rendelet, amely -  az 1865-ben kibocsátott 
magyarországi rendelkezéshez hasonlóan -  az erdélyi 
részekben is megtiltotta a törvényhatóságok tiszti 
ügyészeinek a „magán perekbeni ügyködést". A ren
delet leszögezte, miszerint a „közügyészek [...] arra 
hivatvák. hogy az állam büntető hatalmát képviseljék", 
s ezáltal „magán érdekek képviselése tisztviselői állá
sukkal összeférhetetlen”. Különben is díjazásuk „a tör
vényszéki bírákkal egyenlő színvonalra emelve, ép úgy 
mint ezek, a lehetőségig függetlenné tétettek”. A tiszti 
ügyészek tisztviselői jellege miatt a rendelet megen
gedte, hogy a törvényhatóságok polgári peres és 
árvaszéki ügyeiben eljárjanak, de ez „semmi esetre sem 
történhetik a bűnügyekbeni gyors eljárás hátrányára”.51

A rossz közbiztonság miatt 1868. november 5-én a 
6400.IM-BM rendelettel új rögtönbírósági szabályzat 
kiadására került sor. Eszerint a statárium alkalmazását 
a törvényhatóság előterjesztésére a belügyminiszter 
engedélyezte, s annak csak rablók, rablógyilkosok, 
ezek orgazdái és a gyújtogatok ellen volt helye. A 
rögtönbírósági eljárásban a tiszti ügyészek jártak el 
közvádlóként, míg a bíráskodást a törvényhatóság 
állandó törvényszékének ötfős tanácsa gyakorolta. A 
tárgyalás végén a tiszti ügyésznek nyilatkoznia kellett a 
vádról, a megállapítható tényállásról, felelősségről és 
büntetési indítványáról. A kiszabott büntetéssel szem
ben fellebbezéssel élhetett.52

* * *

Az 1860-as évek végén az ország dél-alföldi részén 
hihetetlen mértékben megromlott közbiztonság

helyreállítására az 1869 januárjában kiküldött Ráday 
Gedeon gróf királyi biztos működése során viszont nem 
a rögtönbíráskodás, hanem a rendes eljárás szabályai 
kerültek alkalmazásra.

Mivel a biztos illetékessége több törvényhatóságra 
terjedt ki -  amelyek csak a saját területükön elkövetett 
tettek felett ítélkezhettek volna - , ezért szükségessé vált 
a valamennyi felderített ügyben eljáró bíróság 
kijelölésére is.53

Rózsa Sándor

Ezt az igazságügyminiszter 1869. április 5-én kibo
csátott, 12.780. számú rendelete tette meg, amely az 
„alföldi rablások nyomozása következtében vizsgálat 
alá kerülő valamennyi egyén" fölötti bíráskodás jogá
val Pest-Pilis-Solt vármegye kiküldött törvényszékét 
bízta meg.54

A törvényszéknek a tiszti ügyészek is tagjai voltak, 
így a Szegedre delegált bíróság mellett közreműködött 
a betyárvilág felszámolásában a később kiváló jog
tudóssá vált Edvi Illés Károly is.55

Az eljárásokban a királyi biztos és a kiküldött bí
róság vádlói az illetékes törvényhatóságok ügyészeit is 
segítségül vették az egyes cselekmények lebonyo
lításához, vádlottak, sértettek felkutatásához, előállítá
sához, iratok megküldéséhez.56

A Szegeden működött delegált bíróság tevé
kenységének később -  az állami igazságszolgáltatás 
létrehozása miatt -  az 1871:68. te. 3. §-a vetett véget, 
mivel kimondta, hogy azon ügyekben, amelyek itt



„folyamaiba tétettek vagy a már megindított vizsgála
tok alapján folyamatba fognak tétetni, az illetőség az 
aradi kir. törvényszékre ruháztatik”. A munka folyama
tossága érdekében az időközben szolnoki királyi 
ügyésszé kinevezett Edvi Illés továbbra is itt folytatta 
működését, így 1872. december 24-én ő mondta a 
vádbeszédet a legendás betyárvezér, Rózsa Sándor 
tárgyalásán/7

* * *

Az országos vádhatóságként működő Királyi 
Ügyigazgatóság a kiegyezés után az Igazságügyi 
Minisztérium irányítása alá került. A szerv létszáma 
csekély volt: az 1868:28. tc-kel kihirdetett első állami 
költségvetés szerint „a királyi közvádló hivatala” az 
ügyigazgatóból, helyetteséből, 4 ügyészből és 2 sajtóü
gyi vizsgálóból, továbbá az irodai segédszemélyzetből 
állott. A királyi ügyigazgató éves javadalmazása 
kiemelkedő volt: 5000 Ft fizetést és 600 Ft lakbért 
kapott, ami megegyezett a legfőbb bírói tiszteket 
betöltő hétszemélynökök juttatásaival.

A hatáskörébe tartozó ügyek jellege miatt a királyi 
ügyigazgató rendszeres kapcsolatot tartott főhatóságá
val, annak utasításai szerint tartozott eljárni. Különösen 
nagy politikai jelentőségűnek tartott ügyekben pedig 
egyenesen a kormány rendelkezései voltak az 
irányadóak az eljárására. Fontos esetekben a miniszter- 
tanács ülésein az ügyigazgató megjelent, és személye
sen referált az ügyről.38

* * *

Egy területe volt az igazságszolgáltatásnak, ahol az 
új kormányzat hatalomra kerülése után haladéktalanul 
intézkedett a szervezet és az eljárás kialakításáról: a 
sajtó útján elkövetett bűncselekmények terén sor került 
az esküdtszéki bíráskodás bevezetésére.

Ezek tényállásait, szankcióit még az 1848:18. tc.-kel 
kiadott sajtótörvény 3-16. §-ai, míg eljárási szabályait 
17-29. §-ai határozták meg.

A sajtóviszonyok tárgyában 1867. március 17-én 
megjelent bel- és igazságügyminiszteri rendelet 2.a. 
pontja szerint a törvényben meghatározott, az egész kö
zösséget sértő sajtóvétségek eseteiben „a közvádlókat 
az igazságügyi ministerium fogja kinevezni”.59

A részletes szabályokat az esküdtszékek felál
lításáról szóló, 1867. május 17-én kiadott 307.ÍME ren
delet állapította meg, amely Magyarország öt táblai 
székhelyén (Pest, Debrecen, Eperjes, Kőszeg, 
Nagyszombat) hozta létre az esküdtbíróságokat.

A sajtóvétségek egy része (pl. állam elleni izgatás, 
felségsértés) miatt csak a közvádló kezdeményezhetett 
eljárást. A törvény 21. §-a kimondta, hogy „vád
levelében tartozik szabatosan és világosan kijelelni 
azon izgatást, felhívást, sértést, meggyalázást, meg- 
becstelenítést, mellyet megtoroltatni kíván”, különben 
a vizsgálóbíró nem teljesítette vizsgálat iránti

__indítványát.
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A rendelet 18-20. §-ai szerint a vizsgálóbíró eljárása 
eredményét a közvádlónak küldte meg, aki elkészítette 
vádiratát, amelyben megnevezte az inkriminált 
nyomtatványt, a törvényhely megjelölésével a vétséget, 
a ..bevádlott" adatait, s a megidézendők nevét. A vádi
rat a bíróság elnökéhez került, aki a határnapot kitűzte, 
és intézkedett az esküdtszék létrehozásáról. A tárgyalá
son a közvádlónak kérdezési joga volt, majd a 
bizonyítás befejeztével összefoglalta vádját.

Rith Károly

Ha az esküdtek nem mondták ki a bűnösséget, akkor 
az elnöklő bíró felmentette a vádlottat. Amennyiben a 
vádlottat vétkesnek találták, akkor a 75. § szerint a 
közvádló előadta kívánatát „a törvény mikénti alkal
mazása iránt”, amely után a bíróság meghozta büntetést 
kiszabó ítéletét. A határozat kihirdetése után legfeljebb 
24 órával a közvádló annak megsemmisítése iránt 
folyamodhatott a Curiához.

Annak érdekében, hogy a közvádlók figyelemmel 
kísérhessék a sajtóban megjelent írásokat, és az ellenőr
zésük eredményeként a sajtótörvényben meghatározot
takba ütköző cikkek esetén el tudjanak járni, Horvát 
Boldizsár igazságügyminiszter 1867. június 2-án elren
delte, miszerint a törvényhatóságok a területükön meg
jelenő időszaki folyóiratokat és egyéb nyomtat
ványokat a részükre küldjék meg.60

Mivel az esküdtszéki rendelet 1867. június 16-án 
lépett hatályba, ezért Horvát Boldizsár a megelőző 
napokban 1-1 ügyvédet nevezett ki közvádlónak a felál
lított sajtóbíróságok mellé.61

A kormány 1867. augusztus 6-i ülésén tárgyalt a 
királyi ügyigazgató sajtóperekbeni szerepéről, és 
határozatának megfelelően a továbbiakban ő látta el a
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közvádlói feladatot a pesti sajtóbíróság elé tartozó 
ügyekben.62

A sajtójog fejlesztése során az 1867. október 1-jén 
kelt 733.IME rendelet szerint a magánszemély sérelmére 
elkövetett sajtóvétséget is vád alá vehette a közvádló, ha 
azzal „közkereset alá tartozó vétség is" megvalósult.63

Az 1868. február 22-i 231.ÍME rendelet pedig fel
hívta a vizsgálóbírókat: „úgy a vizsgálat megindí
tásában, mint annak irányzatában a vádlók indít
ványához vannak kötve”, és arra, hogy a vizsgálatot a 
vádló beleegyezése nélkül nem szüntethetik meg.64

Erdélyben a kiegyezés után is az 1852. május 27-én 
kiadott császári nyílt paranccsal közzétett osztrák 
sajtórendtartás maradt hatályban. Ezt a bel- és 
igazságügyminiszterek 1871. május 14-i, 1498. számú 
rendeletükkel módosították, amelynek eredményeként 
a két országrészben alkalmazott jog azonossá vált; be
vezették az esküdtszéki eljárást, Marosvásárhelyen 
pedig felállításra került a sajtóbíróság a mellérendelt 
közvádlóval. Az anyagi jog mindkét országrészben 
ugyanaz volt, mivel az 1848. évi magyarországi sajtó- 
törvény hatályát az erdélyi országgyűlés még az 
1848:8. tc.-kel saját területére is kiterjesztette.65

A kormány ülésein többször foglalkozott a poli
tikailag fontosnak tartott sajtóügyekkel, döntve perek 
megindításáról, amely határozatokat az igazságügymi
niszter közvetítette a közvádlók részére.66

Az Igazságügyi Minisztérium a sajtójogi szabályok 
helyes értelmezése érdekében ezekben az években 
állásfoglalásokat, általános érvényű utasításokat adott 
ki a közvádlók szerepéről, feladatairól.67

A kialakult parlamentarizmusban az országgyűlési 
képviselők elleni perek megindításához szükség volt

J  egyzetek-------------------------------------------------------

1A hivatkozott jogszabályok és jogi dokumentumok forrásai: 
Corpus Juris Hungarici. A törvényekbe zárt történelem (CD- 
ROM. KJK-KERSZÖV, Budapest. 2000. január 1.). A máshonnan 
származó források külön kerülnek megjelölésre. Megyei alkot
mányos mozgalmak [Mám.] (Pest, 1861, VI—VIII. p.).

2 Uo., 71. p.
3 Uo., 74. p. A Pesti Cs. Kir. Főtörvényszék rendelete az irományok 

tettleges átvételének megakadályozásáról. A tiszti ügyészi hiva
talok munkájának megkezdését mutatja Pest-Pilis-Solt vármegye 
kecskeméti ügyészének (Ktü.) 1861. évi iktatókönyve, amely 
január 19-i iktatással indul, majd folyamatos az államügyészség 
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4 Mám., XIV. p.
5 Mám., XLVI. p.
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Hajdúkerület büntetőbíráskodásának szervezete 1606-1871 (A 
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9 Bánkiné Molnár Erzsébet: Provizórium a jogszolgáltatásban 

(Múzeumi Levelek 75 .1. Szolnok, 1996,171. p . ; a továbbiakban:

mentelmi joguk feloldására, amelyre a királyi ügyigaz
gató tett indítványt a Képviselőházhoz.

Első ízben 1867. október 15-én Ráth Károly 
ügyigazgató, mint sajtóügyi közvádló kérte Böször
ményi László országgyűlési képviselő „pörbe fog
hatását” az 1867. augusztus 28-án a főszerkesztése alat
ti Magyar Újságban Kossuth Lajos válasza címmel 
megjelent cikk miatt, amely „az uralkodó ház közös
ségében megnyilvánuló birodalmi kapcsolat tettleges 
felbontására irányuló izgatást foglal magában”. A 
kérvény alapján a Képviselőház bizottságot küldött ki, 
amely 1867. október 25-én megfogalmazta a mentelmi 
jog feloldásának szempontjait, és javasolta, hogy a 
közvádló kérelmére az állítólagos sajtóvétség miatt a 
Eláz mondja ki a közkereset megindíthatóságát.

A „bűnfenyítő” eljáráshoz megadandó engedély 
érdekében az indítványban meg kellett jelölni a vád tár
gyát, a szerző személyét, összefüggését a cselekmény
nyel és csatolni kellett a vonatkozó iratokat. Ha a kép
viselőházi bizottság megállapította, hogy az indítvány 
alapos, a vád törvényes bíróság előtt emeltetik, és nem 
jelent jogtalan zaklatást, akkor tett javaslatot az ország- 
gyűlési döntés érdekében.68

* * *

A kiegyezést követő években a kormány 
előkészítette a modern állami igazságszolgáltatásra, s 
benne a közvádhatóságra vonatkozó javaslatokat is. 
Ezek országgyűlési elfogadása és királyi szentesítése 
eredményeként hamarosan megszületett az állami 
bíráskodást létrehozó törvények mellett a királyi 
ügyészségről szóló 1871:33. te., amely jogtörténetünk 
újabb fejezetét jelenti.69

Bánkyné); Nagy Sándor: A hajdúkerületi büntető törvényszék 
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gyújtogatási ügyben a kerületi kapitány véleményezésre megkül
di a vizsgálati iratokat; BKMÖL IV.754. 8. d.

27 Függelék, 2. füzet, 33-34. p.
28 Pauler: i. m., 307. p.; KKtü. 687, 688/1865: előterjesztések a 

Jászkun Kerület közgyűléséhez a kerületi fogház jövő évi tűzifa, 
a rabok ruházata, takarója biztosítására; 171/1867: jelentés a 
főkapitányhoz egy vizsgálati fogoly halála ügyében: BKMÖL 
IV.754. 8. d.

29 Réső, 1864: i. m„ 20-36. p.; Sashegyi: i. m., 103. p.; Bánkiné: i. 
m., 173. p.; Héjjas Pál: A Bogár betyárbanda története (Cegléd, 
é. n., 5-6. p.; e kiadvány 58-60.. 72—73. oldalán több rögtön- 
bírósági hirdetmény és ítélet képét közli); KKtü. 445/1863: a 
királyi helytartó 5921. rendelete, amellyel a Jászkun Kerület 
főkapitányának előterjesztésére engedélyezi a rögtönítélő bíróság 
működését, és oda nevezi a hármas kerület tiszti ügyészeit, mint 
közvádlókat (BKMÖL IV.754. 2.d.)

30 A Ktü. 1861. évi iktatókönyve szerint általában a főügyész járt el 
vádlóként, míg az alügyész védőként.

31 KKtü. 111/1863: 21.103. udvari rendelet. BKMÖL IV.754. 2. d.
32 Függelék, 136. p. (Pest, 1864)
33 Függelék. 40. p. (Pest, 1865)
34 Réső. 1864: i. m„ 1-91. p. KKtü. 1199/1863, 28/1867, 31/1867: 

helytartótanácsi és kancelláriai rendeletek az orvosok illetékéről, 
a táblai hatáskörbe tartozó ügyekben az államkincstárnak térí
tendő bűnügyi költségeknek a királyi számvevőséghez továb
bításáról, bűnügyi iratoknak a költségekre vonatkozó adatokkal 
való felszereléséről (BKMÖL IV.754. 2. d.)

55 Szabályrendelet a hajdúvárosok, mint helyhatóságok részére 
közigazgatási és törvénykezési tekintetben. Összeállítva a 
törvények, törvényes gyakorlat és felsőbb rendeletek alapján 
(Debrecen 1863); KKtü. 58/1863: Jászkun Kerület törvény
székének 40/1863. végzése a bűnperek más szám alá igtatása iránt 
(BKMÖL IV.754. 2. d.); Sürgöny. 1863. 28. Hont vármegye 
törvényszéke által kidolgozott árvaügyi rendszabályok.

36 Hont hivatkozott szabályzata; KKtü. 588/1866. jelentés a Jászkun 
Kerület Közgyűléséhez „az avató bizottmány elnökeként" 
felmerült költségekről (BKMÖL IV.754. 2. d.); 10/1863. 
meghívó a Jászkun Kerület kormányzójától a „közigazgatás és a 
bírói igazságszolgáltatás minél tökéletessebb és az egyes pol
gárok életérdekeinek megfelelő kezelésére nézve" összehívandó 
„köztanácskozmányon" való részvételre (BKMÖL IV.754. 8. d.)

37 Sashegyi: i. m., 105-108. p.
38 Uo.. 112-114. p.
39 Szeyffert: i. m., 225. p.
40 Sürgöny, 1865. 169.
41 Uo., 1861. 80.
42 Uo., 1861. 202.
43 Sándor József: Okmánytár Erdély legújabb jogtörténelméhez 

1848-1865 (Kolozsvár, 1865, 220. p.)
44 Sürgöny, 1863. 11.
45 Sashegyi: i. m. 123-124. p.
46 Magyarországi Rendeletek Tára [RT[ 1867 (Pest, 1871, 3-25., 

36-37. p.): királyi leiratok és kormányrendeletek az alkotmányos 
hatalomátadásról, átvételről, kinevezésekről, hatáskörökről; 
Szászi András: Adatok az Igazságügyminisztérium ügyin
tézésének történetéhez 1867-1918 (Levéltári Közlemények, 
1955, 188-205. p.)

47 RT 1867: A ministerium előterjesztvénye 1867. febr. 25-ről a 
köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában, 33. p.: Az összes 
magy. kir. ministeriumnak 1867. ápr. 10-én kelt intézvénye a 
megyék és sz. k. városok közönségeihez a törvényhatóságoknak a 
felelős kormányhozi viszonyát és az önkormányzattal járó 
felelősséget illetően. 63. p.; Az összes m. k. ministeriumnak 
1867. évi jun. hó 27-én kelt rendelete az erdélyi köztörvény
hatóságok alkotmányos hatáskörének visszaállítása iránt, 162.,
166. p.

48 A király 1869. május l-jei hatállyal kinevezte az újjászervezett 
Curia legfőbb ítélőszéki bíráit, köztük Ráth Károly magyarorszá
gi és Szentgyörgyi Imre erdélyi királyi ügyigazgatókat. Ekkor 
kaptak ide kinevezést a hajdani soproni és debreceni főállamü- 
gyészek, Hengelmüller Mihály pozsonyi váltótörvényszéki elnök 
és Kovács István hétszemélynök is. A megürült ügyigazgatói 
posztok betöltésre kerültek: a Marosvásárhelyi Királyi Táblához 
Spcch Adolf, a Nagyszebeni Főtörvényszék titkára nyert királyi 
ügyészi kinevezést, míg Pestre ideiglenesen Gelléri Szabó János 
helyi ügyvéd, de csak királyi alügyigazgatói címmel, addig „míg 
a törvényhozás a királyi ügyészek szervezetét megáilapítandja". 
(Jogtudományi Szemle. 1869. 2., 97. p.; 1869. 3. 136., 138. p.)

49 Budapesti Közlöny [BpK], 1867. 32., 40., 42-46., 48., 55. számai: 
az egyes vármegyék, városok tiszti ügyészeinek megválasz
tásáról. A legnagyobb területű Pest-Pilis-Solt vármegyében 2 főü
gyészt és 6 alügyészt választottak.

50 Az 1868. évi államköltségvetés XIII. Igazságügyi Minisztérium. 
VII. füzet. Költségvetés, 1868 (Buda, 1868; 23-24. p.). Az 1869. 
évi államköltségvetés. Igazságügyi Minisztérium (Buda, 1869).

51 RT, 1868.216,466. p. (Pest. 1871)
52 Uo., 518-531. p.
53 Ráday illetékessége Csongrád, Csanád, Békés, Torontál, Arad, 

Bács-Bodrog, Pest-Pilis-Solt vármegyék, a Kiskun Kerület, 
valamint Kecskemét és Szeged városok területére terjedi ki 
(Csapó Csaba: Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság -  A 
..betyárvilág" felszámolása. Pécs, 2007, 83„ 165. p.; a további
akban: Csapó)

54 Uo., 165. p.
55 Uo., 156. p.
56A kir. biztos 544/187l.k.b.. a delegált törvényszék ügyészének 

megkeresései Kecskemét város főügyészéhez, Kecskemét Város
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Közbátorsági Osztályának iratai -  Tiszti ügyészi iratok 95, 

 ̂146/1871. (BKMÖL IV.I62i/b.)
57 Csapó: i. m„ 170. p.; Rózsa Sándor és társai elítéltelése (A Hon 

-E sti kiadás. 1872.298, l.p .)
58 Költségvetés 1868, 18. p.; Az igazságügyminiszter 1869. június 

19-i utasítása a vizsgálat alatt álló államfoglyok iránt: RT, 1869, 
719-721. p. (Pest, 1870); S. Vincze Edit: A hütlenségi per 
1871-1872 (Budapest, 1971, 1-206. p.): a szocialista munkás- 
mozgalom elleni hütlenségi per előkészítése során a kormány 
rendszeresen tájékozódott a megtörténi és a tervezeti cselek
ményekről, kikérte a Királyi Ügyigazgatóság véleményét, illetve 
eljárási cselekményekre utasította.

59 RT, 1867. 39. p.
60 Uo., 89-115., 126. p.
61 BpK. 1867. 73.. 773. p.; 80.. 841. p.
62 Minisztertanácsi ülések napirendi pontjai 1867-1944. Szerk. 

Soós László (CD-ROM, Magyar Országos Levéltár-Arcanum 
Digitéka; a továbbiakban: MT-CD); Tudósítás az 1869. szeptem
ber 29-i pesti sajtóeskiultszéki perről, amelyben a királyi alügy- 
igazgató által képviselt váddal szemben az ..Arany Trombita" 
szerkesztőjét felmentették (JSz, 1869. 8., 378. p.)

63 RT, 1867,490-491. p.
MRT, 1868,29. p. (Pest, 1871)
65 RT, 1871. 178-214. p. (Pest, 1871)

“ MT-CD: pl. 1867. június 17.: a Magyar Újságban megjelent 
cikkek miatt Heckenast Gusztáv kiadó perbefogása; 1867. 
szeptember 30.: sajtóperek Böszörményi László és Mederán 
József képviselők ellen; 1867. december 30.: az Ungvári Közlöny 
cikkei miatt vizsgálat elrendelése; 1868. március 31: sajtóper a 
Federatiunea román nemzetiségi lap ellen; 1870. február 5.: per 
elrendelése az Ellenőr cikke miatt.

67 KKtü. 473/1867: 733/1867. ÍME állásfoglalás a közvádló 
szerepéről a magánvádló által indított eljárásban; 572/1867: 
827/1867. ÍME utasítás a sajtóvizsgálat viteléről (BKMÖL 
IV.754. 8. d.)

68 Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett Országgyűlés 
Képviselőházának irományai. III. köt. (Pest, 1867, 17-18., 
21-22. p.). A képviselők által elkövetett köztörvényi bűncse
lekmények esetében viszont az illetékes bíróság fordult a vizs
gálat érdekében a Képviselőházhoz: pl. Pest város fenyítő 
törvényszékének kérvényei az eljárás megindításához kettős 
házasság és csalás, illetve váltóhamisítás és csalás miatti 
ügyekben (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett 
Országgyűlés Képviselőházának iratai. III. köt. Pest, 1870, 
103., 104. p.).

69 Lásd: Nánási László: A magyar királyi ügyészség megszervezése 
és működésének kezdetei (1871-1872) (Ügyészségi Értesítő. 
1992. 2-3.)

Bevezető gondolatok
Jogi szempontból az egyenlőség elve, illetőleg a 

diszkrimináció tilalma lényegében ugyanazon érem két 
oldalát jelenti: az egyenlőséghez való jog az egyén 
alanyi joga, a diszkrimináció tilalmának tiszteletben 
tartása pedig mások ezirányú kötelezettsége.1 A 
hátrányos megkülönböztetés tilalma ugyanakkor 
speciális jognak is tekinthető: egyfelől az egyént 
megillető önálló alkotmányos alapjog, másfelől viszont 
a diszkrimináció tilalma más alapjogok gyakorlásához 
kapcsolódó, annak módját szabályozó alapelv, vagy, ha 
tetszik, előfeltétel, amely az egyéb alapjogok 
érvényesülésének tartalmi eleme.2 Ezen alapjogi jel
leget elméleti szempontból az emberi méltósághoz való 
jog egyenlőségi funkciójából lehet leginkább leve
zetni.3 Ez a fajta, konkrét jogi és alapelvi jelentést 
magában hordozó kettősség az 1950-ben elfogadott és 
1953-ban hatályba lépett Emberi Jogok Európai Egyez
ményében is tetten érhető; míg ugyanis az Egyezmény 
-  a későbbiekben részletesen is bemutatásra kerülő -  
14. cikke konkrétan tartalmazza a hátrányos megkülön
böztetés tilalmát, addig az Egyezményben és kiegészítő 
jegyzőkönyveiben foglalt jogok diszkriminációmentes 
alkalmazási kötelezettsége mint alapelv közvetett 
módon az Egyezmény 1. cikkéből is következik. Az 1. 
cikkely értelmében ugyanis „A Magas Szerződő Felek 
biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy 
számára a [...] jogokat és szabadságokat".

Ebből a konkrét jogi és alapelvi kettősségből 
következő módon nem meglepő, hogy napjaink 
legtöbb, emberi jogokat nevesítő-védő nemzetközi jogi 
dokumentuma tartalmazza valamilyen formában a hát
rányos megkülönböztetés tilalmát. Annak megállapí-

Szemesi Sándor

A hátrányos 
megkülönböztetés 
tilalmának megjelenése 
az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében

tása azonban, hogy miért is éppen az adott formájában 
került rögzítésre egy jog az adott nemzetközi 
egyezményben, történeti vizsgálódásokat igényel -  már 
ahol egyáltalán ez kideríthető. Jelen tanulmány keretei 
között arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, 
hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének kodi- 
fikátorai mennyiben tekintették mintának az 1940-es 
évek végén már meglevő nemzetközi dokumentumo
kat, különösen az ENSZ Alapokmányát és az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és milyen kompro
misszumos megoldásoknak köszönhető a végül elfoga
dott, jelenleg hatályos szövegváltozat. Kutatásunk for
rását döntő mértékben az Emberi Jogok Európai Egyez
ményének nyolc kötetbe összegyűjtött, angol és francia 
nyelvű előkészítő iratai, az ún. travaux préparatoires 
adja, mely hitelesen és teljes körűen mutatja be, milyen 
érdek- és erőviszonyok mentén került a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma az Emberi Jogok Európai 
Egyezményébe.
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