Tusnádi Élthes)
7 Tusnádi Élthes: i. m., 422. p.
11Nagy Marianna: Az államigazgatási jogi szankció szabályozásá
nak története (ELTE ÁJK. Budapest, 1990. 11. p.)
* Hajdú Lajos: A: első (1795-ös) magyar biintetőköáex-tervezel
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1971.392. p.)
10 A vétkes gondatlanság leginkább a tudatos gondatlanságnak, a
másik két fogalom pedig az eshetőleges és az egyenes szándék
nak felel meg.
11 A pénzbüntetés mértéke a kár tényleges nagyságához igazodott,
pénzbírság esetén viszont a jogszabály konkrétan meghatározta
annak mértékét, ezért inkább átalány-kártérítés jellege volt, de a
pénzbírságnak létezett olyan változata is. amelynél a bírság meg
fizetéséből mind a károsult, mind a feljelentő vagy a kar eny
hítésében közreműködő részesült.

Szendrei Géza

Ügyészek elleni eljárás
perbefogás (keresetindítás, vádemelés) jogát
évszázadokon át magas rangú személyek, szer
vek gyakorolták. Felségsértési, hűtlenségi. nagyhatalmaskodási ügyekben a király vagy a nádor, az
államra veszélyes egyéb ügyekben a helytartótanács, a
királyi jogügyi igazgató intézkedése, a nyilvános
gonosztevők (köztörvényes) bűncselekményeiben a
vármegyei közgyűlés, a városi tanács előzetes döntése
alapján nyújtott be keresetet, vádlevelet az ügyész. A
bíróságok ügyészi közreműködés nélkül is indítottak
büntetőpert.
Az egységes királyi ügyészség létrehozása (1872.
január 1.) óta a kezdeti bizonytalanság után a vád ura
maga az ügyész lett. A Kúria 1887-ben a 63. számú tel
jes ülési határozatával mondta ki, hogy ügyészi
indítvány nélkül a bíróság nem indíthat eljárást. Az
ügyész az első fokú ítélet meghozataláig elejtheti a
vádat. Ilyen esetben a bíróság kötve van a vádclejtéshez, az eljárást meg kell szüntetnie.
A modern ügyészség kialakulásával az ügyészséget
nagy megtiszlclés érte. A vád monopóliumának birtok
lása egyben nagy törvénykezési és erkölcsi teher is.
Levéltári adatok szerint az ügyészbe vetett közbizalom
régi keletű.
A büntető hatalmat a bírák mellett az ügyész is
megtestesíti. A sértettek, vádlottak, elítéltek előtt az
ügyész volt az, aki ügyüket a bíróságra vitte. A közvé
lemény régóta odafigyel az ügyészre. Mindezek adjak
az ügyész elleni eljárás rendkívüliségét.

A

1809 - Halmár Ferenc
1809. Böjtelő hava 3. napján kelt átiratában Győr
vármegye közössége az alábbiakról értesítette Pest
vármegye nemes rendjeit.
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1980.8. sz.. 681. p.)
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15 Árva: i. m.. 115-116. p.
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is Angyal Pál: A közigazgatás-ellenesség büntetőjogi értékelésé
(Budapest. MTA. 1931)
.
Elméletét elsősorban a normák címzettjei közötti különbségtétel,
a jogellenesség-fogalma, a szándék-fogalma és a büntetőjogi
következmények értékelése miatt bírálták. Részletesebben: Árva:
i. m„ 1 2 2 - 1 2 8 , p.
20 Angyal: i. m.. 46. p.

Győr megyénkbeli hites ügyész. Szántó Mihály mai
napon hozzánk benyújtott jelentése újra megbizonyítja,
mi csodás ember Halmár Ferenc pesti prókátor, kinek is
gonosz tetteit a közösség [önkormányzat] neve alatt
csinált hamis levelekkel [közokiratokkal], s azoknak
másoknak megcsalásával élve követett el. F.zen [győri
ügyészi] jelentésbűi két dolgot vettünk észre.
Először azt, hogy mivel sem gróf Velaskónak, sem
azon (két) pesti embernek, ki felül minapában írtunk,
adósságát Halmár Ferenc ki nem fizetvén, mind a kettő
nél pedig azon fellebb említett hamis leveleket zálogba
adván, több példányban kellett néki azon hamis levele
ket elkészíteni.
Másodszor [észleltük azt isi. hogy Halmár Ferenc
magán talán szökéssel kíván segíteni.
Ezekhez képest kívántuk előbbeni levelünknek
következtében Szántó Mihálynak elöl adását [előadá
sát] a maga eredetében rekesztményeivel [mellékletei
vel] együtt nagyságtoknak oly kéréssel által küldeni,
hogy ezen hamis leveleket is magokhoz venni, s vélünk
hasonló képen [az eljárás eredményét] köziem.
Emellett Halmár Ferencet, ha elszökött volna, azt
pedig, hogy ezen vagy ezekhez hasonló hamis levelekre
Halmór Ferencnek vagy másoknak senki pénzt ne köl
csönözzünk, minden esetre a nagy méltóságú Helytartó
Tanács által az országban currentáltatni [köröztetni[
méllóztassanak."
A Győr vármegyei ügyész a bizonyítékok beszerzé
sével alaposan előkészítette az ügyet. A Pest vármegyei
kisgyűlés utasította Modrovich Ferenc várkapitányt,
hogy Halmór Ferencet a nála található írásaival és le
veleivel azonnal hozza be a vármegye fogházába.
Fiscalis Muslay István pedig azonnal vonja kérdőre
Halmór Ferencet és az ügyet terjessze a legközelebbi
fenyítő törvényszék elé.
................
1809. Böjtelő hava 14-én az alispán idézést küldött
Halmór Ferencnek: „Több rendbeli feladásokból kibi
zonyosodván, miképen kegyelmed azon hamis szín
alatt, mintha néhai Katona István kegyelmednek 5000
forintot hagyott volna, ezen summa pénzt felvenni
szándékozott.
Nem kevés pénzeket egytől és mástól is kizsarolván,
a pénzfelvétel érdekében, hogy szándékának célját ér-

Jog
hesse és lelebarátaii annál is inkább rávehesse, meg
csalhassa. azon nemes | Győr] vármegye nevére a pén
znek ottléte felől egynéhány protocolaris [jegyző
könyvi] extractusokat [kivonatokat! fő fiscalis
Horváth Adám Úr neve aláírásával és a vármegye
pecsétivei megerősítve koholván:
Ezek leihasználásával gróf Velaskó János úrtól 2200
forintokat kölcsönzött.
A pesti lakos Heinrich Ferenc és Kreml János 600
forint adóságot vállalt át. Tőlük még 30 forintot vett át,
nem különben Trik Márton pesti szíjártótól három rend
beli abligátióra [szerződésre] 390 forintot.
A tárgyalásra 1809. Böjtelő hava 28-án került sor.
A tekintetes, nagyságos Pest-Pilis és Solt törvénye
sen egybefoglalt vármegye Szabad Királyi Pest városa
törvényszéke előtt Boros-Jenei Muslay István főfiscalis
emelt vádat. A főügyész a per törvényes kikiáltása után
kérte az igazság kiszolgáltatását.
Az alperes [vádlott] ügyész protestált [tiltakozott] az
ellen, hogy levelek és pecsét koholásával vádolják.
Kijelentette: kész ezen előadása megmutatására, ha a
próbák [bizonyítékok] megszerzése érdekében cautisra
[bizonyíték letételére! bocsátják az. ügyét. Halmár Fe
renc szabadlábra helyezése érdekében könyörgő leve
leket írt Pest vármegyének, miszerint az ellene tett vád
tárgyának környülállásait (körülményeit) tisztázzák az
ő levelei. A dolog előmenetelét minden lehetséges
módon szeretné előmozdítani. Már öt hónapja fogva
van. A fogvatartásokra vonatkozó királyi parancsolat
szabadon bocsátását rendeli el oly feltételekkel, ha ő
nem minősül kóborlónak és így szökése eránt gyanú
nem lehet. Bátyja kezeslevelére is hivatkozással kérte
szabadlábra állítását.
1809. július 6-án ismét szabadítást kért. Ezúttal si
kerrel. Erre lehet következtetni a vádlott anyja. Halmár
Eleonóra nemes vármegyének küldött válaszából.
Halmár Eleonóra levele szerint Halmár Ferenc
kezessége (a kezesség alapján szabadítása) abban is áll,
hogy adósságaira nézve az anyját is kötelessé teszik.
Ezzel kapcsolatban írja „minthogy 42 esztendeig az
ellenség tüzének gazdálkodtam, nem kötelezhetem
magamat." Talányos fogalmazás: ki az ellenség, akinek
tiiz.ét (erejét) Halmór Eleonóra táplálta. A vádlott fiáról
azt írta: „kész idegen tartománybul visszajönni. Kész
vagyok őtet vissza hívni és érette ezen idecsatolt cautionális [biztosítékul szolgáló] levelemet be ajánlani,
mert [...] ha pőrének végét nem reménylené, nem
kívánna galibát szerezni magának visszajövetelével."
Halmór Ferenc eltűnt az idegen tartományban. Ügye
befejezetlen maradt. Az. ügyész által okozott kárösszeg
3.220 Ft. 1803-ban egy alügyész évi fizetése 150 Ft. A
főügyészé 300 Ft.
(Pest Megyei Levéltár IV.3I.I'. fasc.45.IV.7.)

1821 - Czabay Antal
1821. Szent István hava 19. napján Pest vármegye
Polgári Törvényszéke tárgyalta nemes Czabay Antal

hites ügyész alperes „álnokúl és ügyészi hite
megszegésével a Récsi községtől kicsikart 9.417 forint
megtérítése” tárgyában indult kártérítési ügyet. A kárt
szenvedett községet felperesként Rákóczy András alü
gyész képviselte.
A tárgyalási jegyzőkönyv szerint az alügyész.
különös jogaihoz és szabadságaihoz - és legyük hozzá,
a megsértett ügyészi kar tekintélyének helyreállítá
sához - ragaszkodván a per szokott kikiáltása után kért
magának törvényt és igazságot szolgáltatni.
A megvádolt ügyész nem élt védekezési jogával.
Ezért „minek utána az. alperes a maga védelmével
éppen nem gondolva", a felperes ügyész végső ítéletet
kért. A bíróság nem hozott ítéletet. 1824-ben. 1825ben. 1830-ban is elővette az ügyet. Végül 1844. június
21-én az alperes vádlott ügyész halála miatt az eljárást
megszüntették.
A per alapja hatalmas összeg jogtalan átvétele volt.
Hogy mit ért 1821-ben 9.417 forint, arról némi képet ad
az, hogy Katona József alügyész 1820. évi fizetése 130
forint volt.
(Pest Megyei Levéltár IV.31.f.fasc.45.1 V.25.)

1827 - Horváth János
Horváth János Pest vármegyei ügyész megvádolása
egy korábbi ügyhöz kötődött. 1826-ban Pest vármegye
törvényszéke Bátkai Erzsébet megszeplősíttetése miatt
a pátyi lakos Polgár Istvánt 80 váltó forint kártérítésre
és 20 pálcaütésre ítélte. Az. ítélet végrehajtása Simontsics János főszolgabírára bízatott.
A Magyar Királyi Helytartó Tanács az iratokat ma
gához kérte. A főszolgabíró 1826. karácsony hava 30án a következőket jelentette. Már a nagy méltóságú
Helytartó Tanács intézkedése megérkezése előtt el
lenőrizte az. ítélet végrehajtását. 1826. Kisasszony
havának 5-ik napján Pátyra kirándulva Polgár Istvánt
előhívatván a helyi nótárius [jegyző] a helyi bíró, a
helyi esküdt és három kisbíró jelenlétében a helység
házának [községházának] udvarán a 20 pálca ütésekkel
Polgár Istvánt megfenyítette. Ugyanakkor elrendelte,
hogy Polgár Istvánt a megcsalatott Bátkai Erzsébet
leányzónak a költségei fejében ítéltetett 80 váltó cédu
la forintokat kisasszony hava 20-ik napjáig - a helyi
bíró kezéhez szolgáltatva - fizesse meg.
A falusi bíró ekkor közölte a főszolgabíróval, hogy
Polgár István neki 40 forintot voltaképpen be is fizetett.
Ezen summát azonban Horváth János fiscalis erősza
kosan magához vette. Polgár Istvánt a tartozása hátra
lévő részének letételétől eltiltotta. „Sőt esküdt Vincler
Antal urat is [...] a még hátra maradott 40 forintoknak
exkulió [végrehajtás] által teendő beszedésében [...],
ebből eredő hivatalos foglalatosságában [...] megakadá
lyozza. Eszerint tehát az említett leányzó mindekkoráig
ki nem elégítetthetett."
Simontsics János főszolgabíró tudósítását az alábbi
hivatalos észrevételekkel fejezte be. Ha Horváth János
fiscalis úr cselekedete sző nélkül hagyatna, nem csak a

1. A régi iratokban a neveket gyakran bemondás
publikus [közismert) tisztviselőknek, már különben is
alapján írták. Pl. Pest vármegyében több mint 40 even
roskadni kezdő, hivatalos tekintete az adózó nép előtt
ál tiszti ügyész. Muslay István Muzslayként is szerepe
szembetűnően csorbul, de magának a tekintetes várme
az iratokban. Ez történt Ensel Sándorral is. Az. Ensel
gyének törvényes hatalma kisebbítődésnek. becsmér
kiejtése lehet F.nzsel. A levéltári iratokban a név rendre
léseknek fog kitétetni. Az alázatos tudósítás belejezése
Réső Ensel Sándorként olvasható. Az Enselek több
tartalmilag feljelentés. A főszolgabíró megfogalmazta,
generáción át voltak Pest vármegyei ügyészek.
a Helytartó Tanács elé tárta az ügyésszel szembeni tár
2. Az 1700-as, 1800-as években a tiszti ügyész
sadalmi elvárásokat.
egyidejűleg ügyvédi munkát is végezhetett. Réső Ensel
Az alázatos tudósítást követően Horváth János
Sándor mint ügyvéd került összeütközésbe a bírósággal.
ügyész, ellen vizsgálat indult. A büntető perre 1827. de
3. Hogy konkrétan miért sújtották 25 forint nyelvcember 7-én kerüli sor. Pest város Törvényszéke előtt
váltsággai, azt nem tartalmazza a szolgabírói tudósítás.
nemes Gál János tiszti ügyész képviselte a vádat. Az
Nyelvváltságot azzal szemben alkalmaztak, aki: jogtalan
ügyész, alperes nem védekezett.
és hamis pert indított: a bíróságot megsértette: a bíróság
A felperes ügyész, rámutatott, hogy az alperes a saját
előtt mást megsértett, ocsmányul. becstelenül beszélt.
védelmére ily huzamos (közel egy év vizsgálati) idő
4. Az ügyvédként pénzbírsággal sújtott Ensel Sándor
alatt sem adván elő semmit, arra kérte a bíróságot, hogy
ügyészként írta alá a neki visszaadott összegről szóló
az. alperest védekezési kötelessége teljesítésére utasítsa.
elismervényt.
.............
Az alperes ügyész, tovább hallgatott.
Ebből arra lehel következtetni, hogy ügyészi önér
A törvényszék 183 1. szeptember 5-én pervezeto íté
zetét sérthette a törvénysértően kiszabott nyelvváltság
letében kimondta: az alperes ezen per három esztende
büntetés. Ezért a neve alá írta státusát: ügyész.
je alatt védelmére semmit nem adván elő, annak leg
(Pest Megyei Levéltár IV.3.V/VL)
közelebb tartandó törvényszék kezdetéig beiktatására
köteleztetik.
, ,
Ennek hatására az. alperes előterjesztette vedekezeset
1834 - Szilágyi János
A pátyi falusi bíró a megesett leánnyal szoros vétséggel
van összekötve. Tehát vele szemben elfogult. A főszol
1834 december 29-ik napján a Pest vármegyei köz
gabíró, ahelyett, hogy a pátyi bíró álnok vádját megvizs
gyűlés előadója Szilágyi János ügyész elleni, súlyos
gálta volna, hirtelenségébe pennához kapott. O, mint
vádakat tartalmazó tudósítást ismertetett.
tiszti ügyész a pátyi bíró kezébe letett 40 forintokhoz
Egy vagyonjogi perben Wachller Bernárd táblabiro
soha nem nyúlott, hanem, mivel a pátyi bírót részrehaj
felperest Szilágyi János ügyvédként képviselte. A bírá
lónak ismerte, azon 40 forintokat a törvénybíronak
sé- az alperest 2.174 forint 30 krajcár megfizetesere
kezébe által adatni rendelte. További védekezésként
kötelezte, amely összeget a felperes részére Szilágyi
hozta fel: azt remélte, hogy a pátyi uradalom által Polgái
János átvette. A pénznek nyoma veszett. Wachtler Ber
István ügyében a legfelsőbb helyre tett folyamodványra
nárd panasszal fordult a vármegyéhez. Szilágyi János
Polgár István 80 forint pénzbüntetését elengedik. Ezért
visszaélvén ügyészi kötelességével és a benne lett bizoállította le a további 40 forint behajtását.
dalommal, oly gyalázatos és bűnös alattomosságra ve
A Pesti Fenyítő Törvényszék 1833. március 9-én
temedett. hogy azon summa pénzeket, amelyeket a pe
hirdetett végítéletet. A bíróság szerint nem bizonyított
res Novák Gergely néki exequtiónál [végrehajtás áltál)
az a vád. hogy az alperes ügyész a vármegye végzésé
fogva fizetett, elpazarolván, mindekkoráig nékem sem
vel egyenesen ellene szegezte volna magát. Ez. világos
mit által nem adott.
.
ságra ugyan nem jőve. Az azonban megállapítható,
Midőn a kecskeméti városi tanács végzésénél lógva
hogy csak az ítéletet hozó vármegyének van hatalma az
a kiküldött szenátor (tanácsos) úr előtt az általa felvett
ítélet végrehajtását felfüggeszteni. Az alperes ezt meg
pénzekről számolni kellett volna, számolni nem jött.
akadályozni merte.
csak úgy eltűnt, hogy sehol rája nem akadhattak.
Ezért az elrendelt fiscalis actió [ügyészi eljárási terhe
Ezen ügyészi karnak becsületét nagyon érdeklő es a
büntetésül beszámíttatik. A bíróság ítélete szerint lehat
publikum figyelmét megkívánó bűnös tettel Szilágyi
a több mint öl évig tartó vizsgálati, illetve tenyítő el
Jánosnak azon alázatos kéréssel terjesztem [feli a Nagy
járás súlya arányban áll a cselekménnyel.
ságos Vármegyének, hogy Szilágyi János ügyészt pén
(Pest Megyei Levéltár IV.31.t.tasc.34.1 V.6.)
zemnek megfizetésére hathatósan szorítani meltoztasson
A kisgyűlés elrendelte, hogy Batta Sámuel bíró hall
gassa meg Szilágyi Jánost, és ha a dolgokat valóságos
1833 - Ensel Sándor
nak lenni tapasztalná, de Szilágyi János nem fizet, ellogadhaló kezest állítani nem tud. a bíró az ügyész javait
Zlinszky János főszolgabíró 1833 májusában ritkán
vegye zár alá.
,
..
előforduló esetről tudósította Pest vármegyét.
Szilágyi János védekezése: Fájdalommal adja elő,
Ensel Sándor ügyvéd úr a curia által a nyclvváltság bün
hogy ő Wachler Bernárdnak egyenesen felfeddte
tetéséből felmentetett. Ezért a (törvényszéki) ítélet alapján
szerencsétlenségét, a pénzt elvesztette. Azonban annak
az általa letett 25 forint neki visszaadatnak. A néhány soros
megtérítésére magát kötelezte. Ez nem volt eleg. mert
szolgabírói feljegyzéshez négy megjegyzés fűzhető.
50

Wachlcr Bemard benne kételkedik. Mivel neki semmi
fekvő fundusa [birtoka] nincsen, csak kevés testi
ruházata és szakkönyve, csak keresetéi tudja részletek
ben fizetendő kártérítésül felajánlani. Egyébként is
Novák Gergely alperes úr meghatalmazottjának már
fizetett, tehát ő már nem tartozik a teljes összeggel
Wachler Bernárdnak.
1835. augusztus 25-én Best vármegye gyűlése meg
tárgyalta az ügyet. Megállapította, hogy a bent előadott
eset az egybegyűlt rendek által olyannak tekintvén,
amely a közfigyelmet annál inkább megérdemli, mivel
az ügyvédek által elkövetni szokott hasonló lettek,
valamint magának az. ügyvédi karnak a becstelenségre,
úgy a magokat rájok bízó pereskedőknek is tetemes és
vissza nem pótolható károkra szolgálnak. A gyűlés
elrendelte Szilágyi János minden található vagyona zár
alá vételét, az ügyész elleni fenyílőper megindítását.
1836. június 13-án indult perben Madarassy Móritz
tiszti ügyész képviselte a vádat. Mivel az alperes nem
jelent meg. indítványozta annak elfogását.
Az 1838. évi. húsvét utáni törvénykezési terminuson
Szilágyi János megjelent. Védekezése szerint nem ügy
védje, csak potentiáriusa [tanácsadója] volt a felperes
Wachler Bernárdnak.
Az alperes megjelenésével az ügy a döntés szakaszá
ba került. A felperes (vádló) ügyész ítéletet kért. Mind
azok, akik mások pénzét, vagyonát bizonyos szín alatt
oly mennyiségben szedik fel [veszik át] és prédálják.
akiknek annyi csekély vagy éppen semmi vagyonok nem
létezik, mint jelen esetben, még csak valaha megadások
sem lehet reménységek, mint világcsalók tekintetnek és
példásan megfenyíteni rendelteinek. Az. alperes megis
mételte, hogy cselekménye nem szándékos.
Wachler úr pénzét elvesztette, de a múlt évben vélet
len szerencse által pénzhez jutván, a követelést Wach
ler úr örökösének kifizette. Miután ezen per alapjául
szolgáló hibát helyrehozta, őt a bíróság kegyesen fel
menteni méltóztassa.
A törvényszék ítélete: miután nem bizonyosodott be.
hogy az alperes a végrehajtás alkalmával felvett össze
get rosszlelkűleg letartóztatva önhasznára fordította
vagy elsikkasztotta volna, az ellene támasztott kereset
alól felmentetik
A per tárgya: jelentős összeg elsikkasztása: 2.1 17
forint. Az 1830-as években egy ügyész évi fizetése 200
forint.
(Pest Megyei Levéltár IV.f.fasc.lV.29.)

1919-Kötbér Pál
1919. március 21-én a háborús romok alól felszínre
tört a Tanácsköztársaság. Határozottan ragadta magá

hoz a hatalmat. 1919. március 23-án az igazságügyi
népbiztos osztályvezetője rövid, másfél soros mondat
tal közölte Kölber Pállal, hogy a forradalmi kormány
zótanács a forradalmi törvényszék vádbiztosává nevez
te ki. Jogszabályra való hivatkozás nincs. Különben
sem tartották be sem a hatályos, sem az általuk hozott
jogszabályokat. Forradalmi hevület futótüze terjedt.
A Fővárosi Levéltár VII.18/d. 638.f. 1/1919-1V -13117. számú irataiból megállapítható, hogy a jászberényi
forradalmi törvényszék 1919 májusában sorozatos
letartóztatásokat végzett, köröző leveleket adott ki. A
budapesti forradalmi törvényszékhez felterjesztett
ügyekben a vádat dr. Kölber Pál képviselte.
A rövid életű komrnün bukása után, 1919 szeptem
berében az államügyészség vádbiztosi tevékenysége
miatt Kölber Pál huszárfőhadnagy ellen büntető eljárást
indított.
Dr. Kölber megmentése érdekében tizenöt személy
három beadványban tanúsította, hogy a kommün alatt
emberséges vádbiztos volt. Mint írják: ez a maga ne
mében páratlanul derék tanácsköztársasági hivatalnok
belemélyedvén ügyünkbe, igyekezett mindazon körül
ményeket, melyek javunkra szólhattak, az. iratokból
kidomborítani. Viszont a reánk súlyosan terhelő ada
tokat egyszerűen nem vette tudomásul, sőt a főtárgyalá
son a forradalmi törvényszék előtt elhallgatta.
A mai olvasó máris arra gondol: hogyan volt lehet
séges, hogy a bíróság nem ismerhette meg a teljes tény
állást. A válasz: a forradalmi gyorsaság következtében
hozott rendelet által.
A Forradalmi Kormányzótanács IV. számú rendeleté
állította fel a Forradalmi Törvényszéket. Elnökből és
két tagból, valamint egy jegyzőkönyvvezetőből állt. A
bíróság tagjaira, a vádbiztosra vonatkozó megbízások
nem kötődtek szakképesítéshez.
A forradalmi törvényszék elé tartozó ügyekben sem
alakszerű nyomozó eljárásnak, sem vádirat benyújtásá
nak nem volt helye. A vádat a vádbiztos a kezében levő
iratokból szóban ismertette. így az ügyész volt az élet
halál ura. Amit mondott, annak alapján lehetett a
tényállást megállapítani. Az ítélet ellen fellebbvitelre,
más perorvoslatra nem volt lehetőség. így valóban az.
ügyész kezében volt a vádlottak sorsa.
A Dr. Kölber Pál védelmében benyújtott iratok
szerint Kölber vádbiztosi állását azért tartotta meg.
hogy az ország megmentéséért bajba jutott - bíróság elé
állított - szerencsétleneken minden erejével segítsen.
A nyilatkozat aláírói jelentős emberek voltak:
rendőrkapitány, honvéd főhadnagy, a Magyar Országos
Véderő Egylet (MOVE) megbízott osztályvezetője, egy
hegedűművész.
A megnevezett számú iratok Kölber Pál további
sorsáról nem tartalmaznak adatokat.

