
Az uradalom és a város közt fennállott szerződéses 
viszonyok az 1848-as események által megszűntek. így 
önként következik, hogy a tűzifaizás iránt fennállott vi
szonynak is vagy meg kellett végképp szűnni, vagy pedig 
tegyen eleget a város az uradalom részbeni követelésének. 
Mert miután a váci Püspök nem földes ura többé a város
nak, világos, hogy a tüzifaizást sem tartozik annak többé 
ingyen kiszolgálni.

Világos, jól érthető ügyészi indokolás. Félbemaradt 
a jobbágyfelszabadítással járó földhasználati viszonyok 
rendezése (Pest Megyei Levéltár IV. 165-a 160/1856.).
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Az úrbéri rendezésre vonatkozó részletes szabályokat az 
1853-ban és 1854-ben kiadott Úrbéri nyílt parancsok sza
bályozták. A Habsburg-rendelkezések célja, hogy a volt 
jobbágy és a földesúr között minden közösség (közös le
gelő, erdő használat) megszűnjön.

A legelő, nádas elkülönítését, az erdei haszonvételek 
szabályozását az érdekeltek két évig kérhették a bíróság
tól. A volt úrbéreseket a község bírája képviselte.

Kérelem hiányában hivatalból kirendelt gondnoknak 
kellett a pert megindítania. Ezek a perek voltak az úrbéri 
rendezési perek.

Fa izási per

1851. július 19-én a váci püspökség uradalma tiszti ülést 
tartott.

Megállapították, hogy mivel a Szilágyi lakosok szerző
désileg beszállítani kellő ölfa mennyiséget többszöri fel
szólításokra, sőt a múlt évben történt törvényes megintés 
után is mind ezideig elmúlasztották, uradalmi ügyész Ri- 
biánszky József uramnak fogadott szekerekkel mielőbbi 
beszállítását és a fúvarbémek a Szilágyiakon leendő meg
vételét törvényesen eszközölni (peresíteni) utasíttatik.

Rubka Ágoston, mint a Váci Püspöki uradalom ügyé
sze 1851. november 17-én keresetet nyújtott be a Tekin
tetes Császári és Királyi Járásbírósághoz az uradalmi er
dőben faizást végző, de azért ellenértéket nem fizető 599 
házas volt zsellér és 83 egész telkes volt jobbágy alpere
sek ellen. A követelés önmaga évi 631. pengő forint és 30 
krajcár. Az alpereseket Ensel József ügyész védte.

A Járásbíróság 1852. november 30-án kelt, 3877. szá
mú ítéletében a felperes keresetének helyt adott. A Pesti 
Kerületi Császári és Királyi Főtörvényszék 1853. március 
22-én a Járásbíróság ítéletét jóváhagyta. (Pest Megyei Le
véltár. IV. 165-a 36/1859.)

*

A 21. századi ügyészség közérdekvédelmi tevékenysége 
tehát a 18. századig visszavezethető.
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Azt aligha állíthatnánk, hogy a magyar királyi ügyész
ség történetével foglalkozó irodalom jelentéktelen 
lenne. A közjogi munkák, az alkotmányjogi össze

foglaló müvek és tankönyvek kötelező fejezetei az ügyész
ségről, annak alkotmányos helyéről történő fejtegetések. 
A törvénykezési szervezeti irodalom, a törvénykezési szer
vezeti jog szakirodalma kötelességszerüen foglalkozik 
az ügyészi szervezet ismertetésével. A büntető eljárásjog 
szakirodaimának magától értetődő része az ügyészségek 
szerepét illető fejezet. A jogtörténet-tudomány, igaz nem

__monografikus szinten, de kisebb-nagyobb tanulmányokban
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foglalkozott a szervezet szabályozásának vagy magának 
az apparátusnak a fejlődésével, a tankönyveknek mellőz
hetetlen része az ügyészi szervezet alakulása. Hasonló
képpen a bírósági szervezet és peijogtörténeti munkák az 
igazságszolgáltatási szervezettörténeti elemzéseknek. Ter
mészetesnek vehető, hogy maga az ügyészi szervezet is 
foglalkozott önnön históriájával: évfordulók közeledtével 
megszaporodtak a megemlékezések, történeti-szervezeti 
összefoglalások, konferenciák és emlékkötetek. Az utóbbi 
időben, nem kevéssé a szerzőnek köszönhetően, több, az 
ügyészség históriájának részelemeivel foglalkozó tanul
mány, kismonográfia, szemelvénygyűjtemény látón napvi
lágot Ezek a publikációk azonban mindezidáig nem álltak 
össze monografikus elemzéssé. Nánási László könyvének 
egyik legfontosabb értéke tehát, hogy első ízben dolgoz
za fel az ügyészség históriáját következetes alapossággal 
és szisztematikus rendben, a szakirodalom és a rendelke
zésre álló fonások lehető legteljesebb kihasználásával. 
A monografikus elemzés tematikailag is, forrásszempont
ból is messzemenően kiemelkedik az eddigi munkák közül. 
Emellett a feldolgozásnak aktualitást kölcsönöz az a tény 
is, hogy korunk alkotmányjogi kérdései között újra és újra 
fölbukkan az ügyészség közjogi pozicionálásának témája, 
a politikai közbeszédben pedig az ügyészség feladatainak, 
funkciójának tartalomköre.



lörténeti szemle

A szerző által is deklaráltan, időbeliségre építette a dol
gozat szerkezetét, melynek cezúráit a szervezeti és a jog
szabályi változások határozták meg. Persze minden ilyen 
tagolás felveti az ellentétes igények 
szükségességét is, ebben az esetben 
azonban a különféle, más időhatáro
kat akceptáló (politikai, államszerve
zeti, gazdasági, társadalmi) folyama
tok kevésbé voltak dominálok, mint a 
szervezet belső fejlődésének etapjai.
Ez a választás a szisztematikus ki
munkálást tette lehetővé. A tartalom- 
jegyzékben is tükröződő időtagolás, 
az ennek mentén választott szerkeze
ti beosztás első pillantásra nem nyújt 
nagyobb segítséget, a szövegbe me
rülve azonban világosan kirajzolód
nak a téma felépítésének nagy etapjai.
A felvezetésben a szervezet kiépítése 
jelenik meg (előzmények, az ügyész
ségi törvény, az ügyészségek meg
szervezése és az 1890-es évekre 
történő kiteljesedés), a monográfia 
csúcspontja a „klasszikus” kor elemzése, majd ezt követik 
a viharos idők (világháborúk, trianoni Magyarország, dik
tatúra és a keserves finálé 1945-ben).

Az ügyészi szervezet kialakulásának okait firtatva a 
Szerző a bűnvádi perrendtartás indoklására hivatkozik. 
Recenzens nem vele, hanem a Perrendtartás indoklásának 
szerzőivel vitatkozik, amikor elbizonytalanodva tekint 
arra a megállapításra, mely szerint „mihelyt az állam a tár
sadalmi sérelem eszméjét kapcsolta a bűntetthez, azonnal 
előáll ama követelmény, hogy e felfogásnak megfelelőleg 
állami vádközeg gondoskodjék a büntettek üldözéséről. Az 
anyagi büntetőjog rendszerének e változása történetileg a 
közvádlóság két alakjára vezetett: az actio populárisra és 
a közvád képviseletének típusára, az állami ügyészségre”. 
Ez az elegáns és könnyed távolságívelés nyilván kielégítő 
volt a kor tételes jogászának, de elfedi azt a több száz esz
tendős fejlődési ívet, amely az állam büntető expanziójának 
kezdeteitől (12. század) és a büntető processzus kényszerű 
(az egyházi asszisztencia elveszítése miatt az istenítéle
ti bizonyítást nélkülözni kénytelen), inquisitorius irányba 
forduló átalakulásától (13. század) a mai értelemben vett 
ügyészségi modell kialakulásáig (19. század) vezet. Ez a 
nagyvonalú megközelítés eljelentéktelenítette azt a sok év
százados, a szerző által is illusztrált küzdelmet, amelyben 
kikristályosodott a mai ügyész alakja. A 13. századi, a kirá
lyi fiscus érdekeit képviselő jogügyigazgatól a 18. századra 
már választott tiszti ügyészek státusáig vezetett az út, hogy 
1848-ban megjelenjen a pénzügyi, igazgatási és általános 
képviseleti feladatoktól megszabadított közvádló. Nem vé
letlen a reformkor „hivatalos” ügyészének a követelése az 
igazságügyi kormányzat részéről: addig a hatóság által 
megbízott, a törvényhatóságok, uradalmak különböző hi
vatalos ügyeiben eljáró ügyvéd („tiszti ügyész”) jobban 
hasonlított egy jogtanácsosra, mint a ma ismert ügyészre.

A polgári korszak fordulata kellett ahhoz, hogy létrejöj
jön a kormányzati célokat teljesítő, a kormány jogpolitiká

ját képviselő ügyész (és ügyészség), amelynek a hazai fejlő
désben -  ezt kiválóan ábrázolja szerző -  két ösztönzője volt: 
a bírói hatalom függetlenítésével kialakuló kormányzati 

szándék a független igazságszolgálta
tó szervezet valaminő befolyásolására 
és lehetséges ellenőrzésére, valamint 
a vármegyék ellen közjogi élet-halál 
harcot folytató liberális kormányzat 
törekvése a municipalista hadállások 
lerombolására és az igazságügy teljes 
államosítására. Az olvasó végigkövet
heti az 1869. évi, eredetileg egységes 
kodifikációs elképzelésektől a szak- 
irodalmi vitákat, politikai polémiá
kat, a vármegyei autonómia híveinek 
átmeneti sikereit és a végső, 1871-re 
kikerekedő megoldást, amely végül is 
a napóleoni előkép mentén kialakított 
osztrák mintára épült. (Az ügyészség 
históriája is egyik bizonyítéka a Habs
burgok monarchikus diktatúrája által 
szervezett magyarországi modernizá
ció pozitív hozadékainak.)

A törvényjavaslat vitáinak összefoglalásában a szerző 
érzékletesen megfesti a két (mindnapjainkig polemizáló) 
álláspontot: a liberális kormányzat által képviselt, minisz
teri felsőbbség és a hierarchikusan alárendelt, utasítható 
szervezet képletet egyfelől, a közvádló iránti általános bi
zalomra hivatkozó és a vármegyei autonómiára támasz
kodó, tradicionális tiszti ügyészi modellt pártoló alakzatot 
másfelől. A szerző kommentálásával aprólékos összképet 
kap a törvény országgyűlési vitáiról.

A sikeres törvényhozást szervező munka követte: az 
igazságszolgáltatási gépezet kialakításában értelemszerű
en a bíróságok vitték a prímet, de a törvényszékek és a já
rásbíróságok székhelyének kijelölését követte az ügyészi 
szervezet kiépítése is. Megkezdődött az állomány feltöl
tése, a királyi ügyészi pályázatok meghirdetése és a kine
vezések eszközlése, a működési feltételek megteremtése, 
az elhelyezés és a felszerelés biztosítása. A berendezkedés 
után pedig a munka megkezdése, melyhez kereteket a mi
niszterek általános vagy egyedi utasításai adtak, amelyek 
tartalmát pedánsan ismerteti a szerző. Az ügyészi élet ke
reteinek hű tükre a javadalmazási viszonyok ábrázolása, 
melyet szemléletes összehasonlításokkal tesz érthetővé a 
szerző.

Az ügyészség históriájának történelmi csúcspontja két
ségtelenül az 1890-1914 közötti időszak, amely egyfelől a 
jogszabályi háttér kialakításának periódusa. A már koráb
ban elfogadott büntető törvénykönyvet kiegészítő anyagi 
jogi reformok (fiatalkorúakra vonatkozó új szabályozás, a 
dologházi törvény), a büntető perrendtartás elfogadtatása 
és életbe léptetése, az ügyészség szervezeti teljességének 
kialakulása, az előmeneteli rendszer tisztázása, a javadal
mazási körülmények normalizálódása, az ügyészi utasítás 
felfrissítése, az elhelyezési körülmények javulása jelle
mezte a működési környezetet.

A fénykor árnyoldalaként jelent meg az ellenzék által 
oly sokat bírált miniszteri alárendeltség politikai felütése. _
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Az állam- és társadalmi rend elleni, különösen a „nem
zetiségi és a socialistikus irányú izgatások miatt indított 
bűnügyek” szigorú kezelése, a „politikai természetű saj
tóperek, továbbá az állami közérdek szempontjából vagy 
egyébként fontos köztörvényszéki bűnvádi perek szorgal
mazása” mind kiemelkedőbb feladata lett az ügyészség
nek csakúgy, mint a monarchiának különös szimbolikus 
jelentőséget viselő egysége, a hadsereg elleni bűncselek
mények. Nem kevésbé az antimilitarista gyülekezetek és 
sajtóközlemények elleni fellépés. Tisza az ügyészséget az 
1904 tavaszán kitört országos vasúti sztrájk megtörésé
re próbálta felhasználni. De a politikai labdajáték egyik 
leglátványosabb esete a szerző által is felidézett 1904. 
december 13-i események következményeképpen meg
indult eljárások sorsa. Az ellenzéki képviselők által a 
képviselőházi ülésterem berendezésének szétverése miatt 
miniszteri utasításra indított eljárást néhány hét múlva a 
választások eredményeképpen kormányra jutott honatyák 
ellenében megszüntették.

Nem véletlen, hogy szakmai fórumokon is rendszere
sen fölbukkant az ügyészség minisztériumnak történő alá
rendelésének kérdése, mely vagy úgy vetődött föl, hogy 
egyáltalán alkotmányos-e a miniszteri utasítási jog, vagy 
pedig értelmezésként, hogy mely esetekben, milyen mély
ségben szólhat bele a miniszter az ügyészi szervezet mű
ködésébe. Ha dűlőre jutottak volna e kérdésben, bizonyára 
egyszerűbb lett volna az ügyészség sorsa a két világhábo
rú korszakában.

Az első világháború kirobbanásától a második világ
háború lezárásáig az ügyészség hatásköre folyamatosan 
hullámzott, de jellemzően bővült; a politikai feszültségek 
által terhelt társadalom kordában tartása, a háborús, majd 
forradalmi események involválta zavaros viszonyok, a két 
világháború közötti speciális helyzetből fakadó teendők 
kezelésének egy részét az ügyészségre terhelték, illetve 
magától értetődően jelentek meg új ügyészi feladatok. 
A rendkívüli idők rendkívüli szabályokat hoztak a bün
tető processzusokban és a büntető anyagi szabályokban 
egyaránt. A háború esetére szóló kivételes intézkedések, 
a kormány kivételes hatalma, a büntető jogszolgáltatást 
gyorsító, egyszerűsített szabályok megjelenése, a rögtön- 
bíráskodás életbe léptetése, a gyorsított büntetőeljárás 
egyöntetűen szaporította az ügyészség feladatait. A köz
rendet és közbiztonságot fenyegető bűncselekmények, 
a hadviselés érdekei elleni cselekmények üldözésétől, a 
sztrájkok elleni fellépéstől a sajtótermékek cenzúrázása, 
illetve a teijesztés megtiltásáig új és új anyagi és eljárási 
hatáskörök szaporodtak el az ügyészi feladatok környé
kén. Az új teendők jelezték azt a bizalmi politikai pozíciót 
is, amelyet az ügyészség a kormányzati koncepciók reali
zálásában, „a létért küzdő állam nagy érdekeinek” védel
mében elfoglalt. Ez persze szorosabbra fonta az irányító 
miniszter és az ügyészség közötti kötelékeket, erősítette 
az utasítási jogot, a szervezet függését a minisztertől. És 
rendkívüli módon megnövelte az ügyészségek adminiszt
ratív terheit.

A háború lezárása, az ország egy részének megszállása, 
a forradalmi mozgalmak megint új helyzetet jelentettek.

_  A tartósnak mutatkozó munkaerőhiány, a háború nyomán
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fellépő áruhiány, drágulás, a hivatali működési feltételek 
hiánya határozta meg a huszadik század második évtize
dének utolsó éveit.

Az őszirózsás forradalom és a Károlyi Mihály vezet
te népkormány megalakulása, az új politika új kereteket 
adott az ügyészi működésnek, melyet azzal érzékeltettek, 
hogy valamennyi korábbi, a büntető törvénykönyvben 
foglalt, államellenes cselekményekért felelősségre vont 
vagy ezekért eljárás alatt álló terheltjét szabadon kellett 
engedni vagy az eljárást megszüntetni. Ezzel egy időben a 
háborús válság sújtotta országban látványosan megromlott 
a közbiztonság, erőszakos cselekmények uralták az utcá
kat, a hazatérő katonák, nincstelen vidékiek megtámadták 
a boltokat, kirabolták az uradalmakat, kastélyokat. A za
vargások elfojtására, bármennyire utasításba adta is a kor
mány, az ügyészségeknek nem volt erejük és lehetőségük. 
A kormányzat is tétovázott, politikai megfontolásokból 
ellentmondó intézkedéseket tett, mint a szerző bizonyítot
ta. Az előbb letartóztatott kommunista vezetőket március 
21-én szabadon bocsátották, majd azok kormánytagokká 
válva a korábban még felelősségre vonásukat szorgal
mazó ügyészség utasítójává lettek. Nem véletlen, hogy 
az igazságszolgáltatás vezetőit rendelkezési állományba 
helyezték, néhány ügyészt letartóztattak. A forradalmi 
törvényszékek előtti vádképviselet meglehetősen sok vi
tás kérdést szült, különösen hatásköri vonatkozásokban. 
Mindenestre a szervezeti és eljárási téren uralkodó kusza 
viszonyok nem kedveztek a tisztánlátásnak, sem pedig a 
törvényeket és jogszabályokat betartani igyekvő ügyészég 
működésének.

A bolseviznius megsemmisítését zászlóra tűző új kor- 
mányzat(ok) 1919-ben újabb változást idéztek elő az 
ügyészég életében, jóllehet, a jogfolytonosság eszméje a 
megnyugvás, a rend, az értelmezhető szabályok, a kon
szolidáció irányába terelték a folyamatokat. Az ügyész
ségre azonban még egy megpróbáltatás várt: az újabb 
háború és a két világháború közötti magyar történelmet 
lezáró Nemzeti Munkaállam szolgálata.

Nánási László monográfiájának egyik legfontosabb tu
dományos eredménye az ügyészség helyének nem pusz
tán normaalapú elhelyezése az államgépezetben, a napi 
hatalompolitikával összefüggő pozíciójának korról korra 
történő elemzése, küzdelmei a történelmi szituáció pre
zentálta nehézségekkel.

A monográfia különös erénye az ügyészség politi
kai tájolásának pontos dokumentálása. Annak igazolása, 
hogy az ügyészi szervezet, feladatkör és tekintély milyen 
szerves összefüggésben fejlődik és alakul az igazságügyi 
reformokkal, a kodifikációval, a törvénykezési szervezet 
koncepcióival, a büntetőjog, a büntetőeljárás szabályo
zásával, a polgári perrendtartás fejlesztésével és törvényi 
rendezésével, a kereskedelmi jog normáival. S nem ke
véssé a kormánypolitikával. Bíráló nem állja meg, hogy 
ne idézze a szerző által is citált, Vargha Ferenctől szárma
zó értékelést, amely egyben jellemzője az ügyészségnek 
általában és a monográfia által tükrözött magyar történeti 
modellnek is. „Ahol békés viszonyok uralkodnak, ahol a 
társadalmi fejlődés rendes mederben halad,... ahol a po
litikai ellentétek egész végletekig menő szertelenségbe
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nem csapnak át: ott a miniszter rendelkezési joga a gya
korlatban alig érezhető..., mihelyt azonban a társadalom 
szervezetének valamely részében a béke megbomlik, azon
nal az ügyészségeket rántja elő a hatalom, s azzal akarja 
orvosolni a társadalom betegségét." Talán nem véletlen, 
hogy a közvélemény annak az ügyészségnek az intézkedé
sében nyugszik meg, melyikről látja és tudja, hogy távol 
áll a politikától és az igazságszolgáltatásnak -  Vargha ki
fejezésével élve -  „ objectiv közege

Szerző müve több funkciót is teljesít. Túlmenően a tör
téneti fejlődés megrajzolásán, egyfajta almanachját is adja 
a ügyészeknek, koronaügyészeknek és az igazságügyi re
formokról elhíresült igazságügyéreknek. Ennek a kitűnő 
könyvnek a megjelentetésével nem egyszerű történeti 
dokumentáció kerül az olvasókhoz (és nyilván a legtöbb 
ügyész könyvespolcára), hanem egy alapvető kézikönyv, 
amely tartalmaz szinte minden fellehető információt az 
ügyészég magyarországi polgári kori históriájáról.

Várjuk a folytatást: a magyar ügyészség történetének 
tablóját 1945 és 2010 között.

A források és a szakirodalom feldolgozása a szerző ala
posságát bizonyítja. Nem véletlen, hogy ennyi ideig tar

tott megírása és a sajtó alá rendezése. Az ügyészségekre és 
bíróságokra vonatkozó joganyag kimerítő feldolgozása, a 
levéltári források hiányos, de egymást kiegészítő tanúsá
gának felhasználása, a szakirodalom teljes körűnek mon
dott ismerete olyan munkát alapozott meg, amely minden 
eddiginél hitelesebb képet ad a magyar királyi ügyészség 
történetéről. „A műben a tények feltárására törekedtem, s 
igyekeztem megvilágítani mindazon kereteket, történése
ket, szabályokat, amelyek közt az ügyészség működött." 
-  íija a szerző. Nos, az olvasó nem kételkedhet benne: a 
célkitűzés megvalósult, szerző törekvése sikerrel járt.

Szerző döntése, hogy ti. a tudományos müvet képi il
lusztrációkkal látja el, kiváló megoldássá érett. A képek, 
arcmások az olvasó számára nem tolakodó módon illuszt
rálják, érzékelhető közelségbe hozzák a szervezettörténet 
momentumait, a főügyészek fotói, épületek, iratok képei 
életszerűvé varázsolják a tények világát. Nánási László 
kitűnő munkával jelentkezett a tudományos könyvpiacon, 
müve a jövőben megkerülhetetlen az ügyészséggel foglal
kozó kutatók számára.

Mezey Barna
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A  Pécsi Egyetem Jogi Kara és a 
Szlovák Tudományos Akadé
mia közös kiadásában jelent 

meg az angol és német nyelvű tanul
mányokat tartalmazó lnstitutions o f 
Legal History -  With Special Regard 
to Legal Culture and History című 
könyv. A kötet szerkesztői. Béli Gá
bor, Duchonová Diana, Fundárková 
Anna. Kajtár István és Peres Zsuzsan
na gondos munkát végeztek. A könyv 
végén mindegyik írás angol vagy né
met, illetve magyar és szlovák nyelvű 
összefoglalása is olvasható. A szer
zők horvát, lengyel, magyar, oszt
rák, szlovák és szerb jogtörténészek, 
történészek. A munka tanulságos és 
expresszív körképet ad Közép-Európa 
történelméről, jogtörténetéről. Az idő
beli kontextus: alapvetően az újkor, koraújkori és közép
kori kitekintéssel. A térbeli kontextus a Balti-tengertől az 
Adriáig teijedő régió: lengyel, cseh és szlovák, magyar,

osztrák, horvát, szerb jogtörténeti intézményekről olvas
hatunk tanulmányokat.

Egy többszerzős, konkrétan 31 szerző által írt tanul
mánykötet részletekbe menő áttekintése meghaladja egy 
recenzió kereteit. Épp ezért azt az utat választottuk (nem 
követve teljesen a kötet szerkesztési rendjét), hogy néhány 
érdekesebbnek gondolt témakört kiemelünk. Ez tagadha
tatlanul szubjektív eljárás, mégpedig kétszeresen is szub
jektív. Egyrészt azért, mert elsősorban olyan szemszögből 

közelítünk az írásokhoz, hogy azok 
milyen metszéspontokat és új szem
pontokat kínálnak a történész szakma 
számára, illetve jogfilozófiai szem
pontból milyen tanulságokat hordoz
nak e jogtörténeti kutatások, másrészt 
bővebben foglalkozunk azokkal a ta
nulmányokkal, amelyek az általunk 
oktatott, illetve kutatott korszakokra 
eső problematikát tárgyalják. Termé
szetesen bizonyos reflexiókat is igyek
szünk megfogalmazni a tárgyalt met
széspontok, témák kapcsán, s ezáltal 
egy összbenyomást kialakítani erről a 
komoly kutatási eredményeket felvo
nultató munkáról. Az említett és vál
lalt szubjektivitást talán ellensúlyozza, 
hogy e recenzió egy történész és egy 
jogfilozófús közös munkája, azaz két 
diszciplína egymást kiegészítő látás

módja alapján született.
A kötet tanulmányainak jelentős része nagyon határo

zottan, ha szabad ezt a metaforát használnunk, egy hosszú _
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