
Jog
Iwtéoeti sze m le '— /

A vallás- és közoktatási miniszter hatáskörei egyébként 
is széles kört ölelnek fel a javaslatban. Ezek közül csak 
néhányat említve: egyetemi ifjúsági szerveződések, egyéb 
intézetek (pl. convictusok) állami felügyeletének szabá
lyozása, hivatalvesztés fegyelmi határozattal szembeni 
vétójog, törvényi feltételeknek meg nem felelés esetén 
„megintés” jogintézményének alkalmazása, engedélyok
irat visszavonása, illetve intézkedés kezdeményezése a 
törvényhozás irányába, általános szabályszerűségi ellen
őrzési jogkör az egyetem felett, államvizsga bizottsági el
nök jelölésének joga, hazai magántanári képesítéssel nem 
bírók esetében engedély adásának joga legfeljebb kétévi 
időtartamra magántanári státusban alkalmazásra (rende
letalkotásban), és általában jellemző volt a belső egyetemi 
szabályzatoknak a vallás- és közoktatásügyi miniszter ál
tali jóváhagyása.

És bár a tervezet részben szó szerint visszaidézi a ma
gyar egyetemről szóló 1848:19. törvénycikket a tansza
badságról: a rendes és rendkívüli tanárokon kívüli más 
jeles egyének is oktathassanak az egyetemeken és a fő 
iskolákon, a hallgatóknak szabad választás adandó arra 
nézve, hogy mely tárgyat mely oktatótól kívánják hallgat
ni, új elemként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint 
a tanrend mindenkori megállapításának joga a tanártestü
letnek biztosítandó ugyan, de a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez való bejelentés terhe mellett.

A budapesti tudományegyetem jogi kara számos kri
tikát fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban, olyany- 
nyira, hogy a kritikai észrevételek terjedelme meghaladja 
magának az alaptervezetnek a terjedelmét. Ennek során 
többek között kifejtette -  és talán ez volt az egyik leg
sarkalatosabb pontja az észrevételeinek - , hogy az egye
temek esetében kevésbé a szakiskolai jellegű felkészítés
nek kellene előtérbe kerülnie, sokkal inkább a tudomány 
művelésének hivatása, és ezzel összefüggésben nehezmé
nyezte a tanszabadság elvének visszafogását is -  különös
képpen a tanulmányi rend megállapításának terén -  vala
miféle minőségbiztosítást látva az egyedi törvényhozási 
aktusok megalkotásában:

„ Vagy arra az alapra kell helyezkednünk, hogy nálunk 
nincs igazi egyetem, hanem az egyetem csak tanszabadság 
nélküli szakiskolák gyűjtőneve, s ekkor a törvényhozást 
megilleti, hogy egyetemeinknek tanulmányi rendjét álta
lánosságban törvényileg szabályozza.

Vagy pedig arra kell helyezkednünk, hogy részesei aka
runk lenni a nyugat-európai műveltség fő  irányainak, 
hogy egyetemeinket a tanszabadság elve alapján akarjuk 
felépíteni. Ekkor azonban törvényhozásunkat megilleti, 
hogy minden egyetem engedélyezését külön bírálja meg. ”

Jegyzetek___________________________________________
1 Lásd a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű 

rendeletet.
2 Lásd a magyar egyetemről szóló 1848:19. törvényczikket.

d

KÖNYVEKRŐL
Jogszolgáltatás

Debrecenben
Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): Jogszolgáltatás Debrecenben 

Debreceni Törvényszék, Debrecen, 2015, 80 p.
ISBN 978-963-12-2848-9

2014. szeptember 17-én a Debreceni Törvényszék 
és a Debreceni Járásbíróság bíróságtörténeti kon
ferenciát és kiállítást rendezett. A „Jogszolgáltatás 
Debrecenben” című nyolcvanoldalas, képekkel gazdagon 

illusztrált díszes kötetbe a konferencia előadóinak tanul
mányai kerültek.

Az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági történelem és 
hagyományápolás” címmel pályázatot hirdetett. A Deb
receni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság lelkes 
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munkatársai a Debreceni Ítélőtábla, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, a Debreceni Ön
kormányzat, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kara, a debreceni Városi Könyvtár, valamint a Déri 
Múzeum hasonlóan lelkes munkatársaival összefogva egy 
bíróságtörténeti munkacsoportot hoztak létre. A kutatók 
olyan forrásokat, dokumentumokat tártak fel, amelyek
ből megismerhető a város jogszolgáltatásának fejlődése.

Szendiné Orvos Erzsébet: 
Jogszolgáltatás Debrecenben a kora 
újkorban
Debrecen Nagy Lajos és Zsigmond király privilégiumai 
alapján nyert ítélkezési jogot, anyajogként a budai jogot 
kapta meg a város. Joghatósága a polgári és a büntető
ügyekre egyaránt kiterjedt. A XVI. század közepétől pe
dig már nemcsak a városi polgárok, hanem a nemesek 
ügyeiben is eljárt.

Az ítélkezés helyszíne kezdetben a bíró háza, majd a 
városháza volt. A jogkereső közönség kedden, csütörtö-
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kön és pénteken, napfelkeltétől napnyugtáig fordulhatott 
az ítélkező fórumhoz.

A bírónak igazságosnak, jó hírűnek és a szokásjogot, 
valamint a helyi jogot ismerőnek kellett lennie. A bíró 
nem egyedül, hanem esküdttársakkal együtt ítélkezett.

A felek bíróság elé történő 
idézése a bírói hatalmat szim
bolizáló pecsét küldésével 
történt. A peres eljárás súly
pontja a bizonyítási szakasz 
volt. A bizonyítási eszközök 
sorában kiemelt helyet foglalt 
el az eskü, de sor került tanúk 
meghallgatására, valamint tor
túrát is alkalmaztak. Az ítélet
hozatalt a büntetés nyilvános 
végrehajtása követte.

A kiszabott büntetések kö
zött gyakran előfordult a bír
ság, a jószágvesztés és a tes
ti fenyítés. Debrecen városa 
erőteljesen fellépett a házas
ságtörőkkel és a paráznákkal 
szemben, őket pellengérre 
állították vagy kalodába zár
ták, de egyéb megszégyenítő 
büntetésekkel is sújthatta őket 
a bíróság, például szalmako
szorúval való koszorúzással 
vagy csengettyűs kosszarvak
kal való megcsúfolásra.

Debrecennek saját hóhéija 
volt. Ha a tolvajokat, a gyújtogatókat, a tűzveszélyt okozó
kat vagy egyéb főbenjáró bűnöket elkövetőket halálbünte
tésre ítélte a bíró, akkor -  debreceni szóhasználattal -  a per- 
do hajtotta végre az akasztást és a máglyán való megégetést 
is. A halálos ítéletek száma azonban nem volt magas.

1848-ig az ítélkezés a helyi statútumok, a Hármas
könyv, valamint az országos törvények szellemében zaj
lott.

1850 között minden nagyobb súlyú büntető- és polgári 
ügyben a debreceni városi törvényszék ítélkezett. A tör
vényszék mellett járásbíróságok is működtek.

A neoabszolutizmus éveit követően 1861-ben az Ideig
lenes Törvénykezési Szabályok rendezték az igazságszol

gáltatás szervezetét, visszaál
lítva az 1848 előtti állapotot, 
ez azonban inkább visszalé
pést, mintsem fejlődést jelen
tett.

Az 1869. június 1-jén ha
tályba lépett polgári törvény
kezési rendtartásról szóló 
1868:54. tc. átalakította az 
addigi bírósági szervezetet. 
A bírói hatalom gyakorlásá
ról szóló 1869:4. tc. pedig új 
fejezetet nyitott a hazai igaz
ságszolgáltatásban: közigaz
gatás és igazságszolgáltatás 
szétválasztása, bíróvá válás 
feltételeinek rögzítése, bírói 
függetlenség garanciái.

A bírósági hierarchia ki
építése nyomán törvény rög
zítette azt is, hogy a rendes és 
a különös bíróságok milyen 
hatáskörben járhatnak el. Az 
új szervezetrendszerben Deb
recenben 1872. január 1-jétől 
kir. járásbíróság és kir. tör
vényszék működött. A fel- 

lebbviteli fórum 1890-ig a marosvásárhelyi, 1890 után pe
dig az újonnan felállított debreceni kir. ítélőtábla lett. Az 
1896. évi bűnvádi perrendtartás bevezetésével a debreceni 
törvényszék mellett is működött esküdtbíróság.

Papp József: Törvénykezési helyszínek 
Debrecenben a 20. századig

Balogh Judit: A modern bíráskodás 
kialakulása és fórumai Debrecenben
Bár 1723-ban és 1785-ban megkísérelték az igazságszol
gáltatás és a közigazgatás szétválasztását, a két hatalmi 
ág elkülönülésére egészen 1869-ig várni kellett. Így 1848 
előtt Debrecenben is a városi tanács az önkormányzati 
teendők ellátása mellett ítélkező tevékenységet is folyta
tott. A bírói tisztség betöltéséhez még nem volt szükség 
jogban jártasságra. A városi polgárok jogsérelmeinek tár
gyalásakor a városi tanács , judicialis ülésen” vagy néha 
alkalmazva a kifejezést, törvényszékként járt el. Polgári 
perekben fellebbezést lehetett benyújtani a tárnoki szék
hez vagy a személynöki székhez, büntetőperekben első és 
másodfokon is a városi tanács döntött.

1848 és 1871 között a korábbi évtizedekhez hasonlóan 
sokszínű képet mutatott a bíráskodási szervezet. 1848 és

Bíráskodás céljára emelt épületek híján más helyszíneken 
zajlott az ítélkezés a korai századokban. A XIV. századtól 
Debreceni Dózsa nádor udvarháza volt a bíráskodás he
lye, amelyet a XV. századtól kezdve -  Szilágyi Erzsébet 
szóhasználatát követve -  kastélynak neveztek.

A másik helyszín a főbíró, Tar András háza volt, ame
lyet a város a XVI. században hivatali célokra megvásá
rolt, és városházaként emlegették. Udvarában még tömlö- 
cök is voltak. Nagy lehetett a zsúfoltság, 1823-ban -  az új 
épület tervtárgyalásán -  szóltak arról, hogy a rabok száma 
sokszor meghaladja a százat. Amikor ezt a régi épületet, 
amely már majdnem összedőlt, az 1820-as évek elején le
bontották, hasznosították is: a téglákat eladták, a törmelé
ket a Piac utca feltöltésére használták, a kikerülő „jó zsíros 
földet” pedig a leendő Botanikus Kertbe szállították.

Az új városháza építését 1825-ben kezdték meg, az 
építkezés 1844-re fejeződött be. Tömlöcöt is építettek, 
méghozzá a kort meghaladóan belső árnyékszékekkel a
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cellákban (ezzel azonban akadtak gondok, büdös is volt). 
1844-től az új városházán zajlott a bíráskodás is. Az impo
záns épületben a nagyterem közepén álló, zöld posztóval 
borított tölgyfaasztalnál tanácskoztak a bírák. Kényelmü
ket bőrkarosszékek szolgálták.

1725 februárjában Nagyváradról Debrecenbe helyez
ték a Tiszántúli Kerületi Táblát. Ennek épülete a Varga 
utca 5. szám alatt állt. A táblabíróság később a Degenfeld- 
Tisza-palotába költözött. 1872-től itt működött a debrece
ni kir. törvényszék.

A debreceni kir. ítélőtábla első otthona a Podmanicz- 
ky-ház volt. 1891 és 1896 között az ítélőtábla elnökségének 
ideiglenes elhelyezésére bérelték és bútorozták be a ház he
lyiségeit. 1896-ban pedig a Széchenyi utca 9. és a Simonffy 
utca 10. alatti épületegyüttesbe költözött az ítélőtábla.

A büntetés-végrehajtás helyszínei: a pellengér, a kaloda 
és a négyágú akasztófa. A városnak saját hóhérja volt. Bár 
a hóhért általában megvetették, Debrecenben az 1739
1740. évi kolerajárvány idején tett orvoslásáért az akkori 
ítélet-végrehajtó elnyerte a városi polgárok elismerését és 
megbecsülését.

Megyeri-Pálffi Zoltán: Igazságügyi 
építkezések Debrecenben
A XIX. század bírósági szervezetét érintő törvények nyo
mán országszerte felmerült az igény arra, hogy az átmeneti 
elhelyezés helyett állandó székhelyet kapjanak a törvény
kező fórumok, épüljenek bírósági épületek. Megindult a 
törvényszéki, illetve igazságügyi paloták építésének nagy 
hulláma.

A debreceni törvényszék építését 1893-ban kezdték 
meg Wagner Gyula építész tervei alapján, és éppen 120 
éve, 1895. október 13-án adták át az épületet.

A debreceni törvényszék épületében kapott elhelyezést 
a kir. járásbíróság és a telekkönyvi hatóság is, valamint a 
fogház.

Részletes leírást kapunk az épületről, annak beosztásá
ról, az egyes helyiségek elrendezéséről, a berendezésről 
és a díszítő elemekről. Az első emeleten törvényszéki bí
rói szobák, elnöki irodák, valamint tárgyalótermek voltak. 
A második emeleten volt egy bírói lakás (férfi szoba, sza
lon, ebédlő, két hálószoba, fürdőszoba, konyha, kamra és 
cselédszoba).

Az itt elhelyezett bíróságok az 1920-as évekre kinőtték 
a törvényszéki épületet, így azt bővíteni kellett, majd Or
bán Ferenc tervei alapján 1929-ben megkezdődött a járás
bíróság építése.

Jog________
löíténeti sze m le '— /

Kovács Ilona: Igazságszolgáltatás 
bombatűzben
1944-ben több súlyos légitámadás érte Debrecen városát, 
és bombatalálatot szenvedett mindhárom bírósági épület 
és a fogház is.

Jeney Sándor törvényszéki elnök és Fábián Antal járás
bírósági elnök a két bíróságot a város más részére szerette 
volna áthelyezni, Szobonya Béla ítélőtáblai elnök azon
ban elutasította a felvetést. Készült azonban egy bizalmas 
terv arra az esetre, ha Debrecen légoltalmi kiürítésére ke
rülne a sor, a debreceni bíróságokat Hajdúnánásra, Hajdú
szoboszlóra és Derecskére költöztették volna. Erre azon
ban nem volt szükség.

Az orosz csapatok 1944. október 19-én érkeztek Deb
recenbe. Néhány nappal később „polgármester” aláírással 
falragaszok jelentek meg, amelyek valamennyi állami és 
egyéb hivatalt felszólítottak, hogy működésüket haladék
talanul kezdjék meg.

Tóth Kálmán ítélőtáblai tanácselnök vezetésével meg
kezdődött az igazságügyi alkalmazottak összeírása és 
névjegyzék készítése. Ebből kiderült, hogy összesen 
51 igazságügyi alkalmazott maradt a városban, közülük 
mindössze hatan voltak bírók. Az alacsony létszám oka, 
hogy az alkalmazottak egy részét már 1944 első hónap
jaiban behívták katonai szolgálatra, sokan a gyakori légi
riadók és bombázások elől menekültek.

A bíróságok az orosz utasításnak megfelelően október 
31-én megkezdték működésüket. Az érdemleges munkát 
azonban több dolog gátolta: egyetlen ügyész sem maradt 
a városban, illetve a fogház megmaradt helyiségeibe leg
feljebb húsz rabot lehetett elhelyezni.

A bírósági tisztviselők nagy része 1945 tavaszán visz- 
szatért Debrecenbe, és a létszám folyamatosan emelke
dett. Az ítélőtábla épületében nagy volt a zsúfoltság: ke
vés hely jutott a bíráknak és a jogkereső közönségnek 
egyaránt. A helyzet csak májusban javult, amikor a tör
vényszék vissza tudott költözni az épen maradt épületrész 
helyreállított helyiségeibe.

A járásbíróság épületét 1945-ben, a törvényszékét pe
dig 1950-ben lebontották.

Az egyes tanulmányok végén rövid angol nyelvű ösz- 
szefoglaló is olvasható.
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