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1 911-ben Olaszország annektálta Trípoliszt, mely
nek következtében Olaszország és Törökország 
között háború tört ki. A feszültséget a következő 

évben megkötött lausanne-i béke sem tudta feloldani, sőt 
Szerbia és Bulgária közeledése, majd 1912. március 1-én 
megkötött szövetségi szerződése előkészítette a Balkán 
tűzbe borítását. Miután a Balkán-szövetség kiegészült 
Görögország és Montenegró csatlakozásával, mint arra 
számítani lehetett, 1912 októberében kitört az utóbb el
sőnek nevezett balkáni háború. Az Osztrák-Magyar Mo
narchia Balkán-politikája és az osztrák vezérkar agresz- 
szív háborús készülődése2 Magyarországon is napirendre 
kényszerítette az évek óta elodázott törvényi rendelkezést 
a háború vagy a háború fenyegető veszélye esetén eset
legesen bevezetendő rendkívüli intézkedésekről, kivételes 
állapotról.

1912. október 7-16. között -  a balkáni eseményekkel 
összefüggésben -  tárcaközi értekezlet keretében szakértői 
egyeztetésekre került sor a honvédelmi minisztériumban.

Mezey Barna

A kivételes hatalom jogi 
természete1

Az, hogy a korábbi tárgyalások helyszíneként szereplő 
igazságügy-minisztériumból a honvédelmi tárca épületé
be került át a munka színhelye, vitathatatlan bizonyítéka 
a hadkészültség fokozásának. Az 1906 óta folyamatosan 
tárgyalt javaslat3 előkészítésének felgyorsulása a hábo
rú fenyegető előjeleként ítélhető meg. Az események 
felgyorsulását és az azonnali döntés fontosságát igazol
ja  az is, hogy a minisztertanácsban október 7-én Lukács 
László miniszterelnök előzetes elvi felhatalmazást kért a
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kormánytagoktól a szakértői munka eredményeként vég
legesre formált tervezet benyújtására a képviselőházban. 
A 16-án lezárult törvényszerkesztő munka eredményeként 
megszületett törvényjavaslat tervezetét Lukács miniszter
elnök haladéktalanul felterjesztette előszentesítésre,4 s már 
november 22-én birtokában volt a 19-én kelt uralkodói elő
zetes hozzájárulásnak a parlamenti előterjesztéshez.5

A törvény a jogalkotás lépcsőin figyelemre méltó gyor
sasággal haladt végig. 1912. november 30-án hivatalosan 
is letette a miniszterelnök a ház elé a törvényjavaslatot, 
december 4-én pedig már kész volt a közigazgatási és 
igazságügyi bizottság szakvéleménye. 1912. december 
7-én a törvényjavaslat általános és egyben különös vitá
jára is sor került, miután az általános vita olyan rövidre 
sikerült, hogy aznap még megnyithatták a különös vitát 
is.6 Az általános vitának összesen három szereplője volt. 
Egyrészt maga az előadó, aki 
a leghosszabban tartotta az ex
pozét, és indokolta, hogy miért 
és miért ebben a formában van 
szükség a szabályozásra.7 Más
részt egyetlen -  ha úgy tetszik 
-  ellenzéki hang volt. Giesswein 
Sándor képviselő rövid gondola
tot fogalmazott meg, amely a leg
komolyabb támadás a javaslat el
len. Ez pedig a következőképpen 
hangzott: „ arra kell törekednünk, 
hogy bár az alkotmányos, a poli
tikai élet egy bekövetkezendő há
ború esetén alszik, hogy ebből az 
alvásból azután ne legyen örök 
alvás, hogy ebből az álomból a 
nemzet ismét felébredhessen, ez 
közös felelősségünk”. Ez volt az 
ellenzéki hang a tárgyalásokon, 
amiből érzékelhető az is, hogy tu
lajdonképpen teljes egyetértésben 
fogadta el a törvényt az ország- 
gyűlés.8 Harmadikként a miniszterelnök kért szót, hogy 
megnyugtassa Giesswein képviselőt, és biztosíthassa arról, 
hogy természetesen nem fog a magyar alkotmányos élet 
„örökre elaludni”, erre a kormánynak gondja lesz.

A különös vitában egyetlen módosító hozzászólás 
esett, ez pedig a törvényjavaslat előterjesztőjének a kom
mentárja volt, aki egyébként a miniszterelnök javaslatát 
ismertette.9

1912. december 14-én lezajlott a főrendi házi vita is,10 
melynek hangulata és bíráló stílusa összehasonlíthatatla
nul radikálisabb volt, mint a képviselőházé. Köszönhető
en elsősorban gróf Hadik András lendületes támadásának, 
mely a „háború fenyegető veszélye” megfogalmazás ellen 
irányult. Lukács miniszterelnök nagy nyugalommal „ok
tatta ki” a grófot, némi csúsztatással az országgyűlés és a 
kormány viszonyára vonatkoztatva, összemosva a Hadik 
által hiányolt előzetes országgyűlési jóváhagyást a kötele
ző utólagos bejelentéssel. Végül nem vitatkozva tovább, 
kérte a főrendeket a kormány javaslatának támogatására, 
amely meg is történt.11

Még a karácsonyi ünnepek előtt, 1912. december 21- 
én megtörtént a törvény szentesítése is.12 Ezzel a magyar 
közjog új szakaszába lépett. A kivételes hatalom kor
mányzati elrendelésének lehetősége immáron a magyar 
jogrend részévé vált.

*

A magyar alkotmánytörténetben, ha nem is teljesen előz
mény nélküli az ilyen rendkívüli felhatalmazás, a koráb
biakban ez nem valamiféle általános jogosítás formájában 
és nem mint a kormányt megillető általános jogkörként je
lent meg. Amiképpen (feltehetően ebből fakadóan) hosszú 
ideig nem is történt meg a garanciális szabályozás ilyen 
átgondolt, korlátokat állító megfogalmazása sem.

A magyar joghistóriában a 16. században jelent meg a 
cirkálás, egyértelműen az inqui- 
sitio részeként. Eredete a török 
háborúk, majd a három részre 
szakadt Magyarország áldat
lan közbiztonsági viszonyainak 
helyreállítását célzó intézke
dések forrásvidékén kereshető. 
A közbiztonság súlyos leromlása 
miatt gyakorlattá lett, hogy köz
gyűlési felhatalmazás alapján 
az alispán szolgabírákkal és es
küdtekkel „faluról falura járva 
nyomozott a gonosztevők után, 
s akiket kézre kerítenie sikerült, 
azok felett a hely színén azonnal 
ítélkezett is”.13 Erre a radikális 
„gyors” bíráskodásra a várme
gyei törvényszéken és a rendes 
alispáni ítélőszéken kívül került 
sor, tehát a „rendes” bírósági fó
rumok és törvénykezés mellőzé- 
sével.14 A cirkálás lényegét te
kintve a bűnüldözés körébe esett, 

melyhez a hatékonyság jegyében fordultak a hatóságok. 
Benne a bűnfelderítés és a gyors felelősségre vonás fo
nódott össze. Erdélyben szinte valamennyi fejedelemség
korabeli országgyűlés foglalkozott a cégéres gonosztevők 
üldözésével. Trócsányi Zsolt adatai szerint latrok kerge- 
tésére vonatkozóan legkevesebb 160 törvényt alkottak az 
erdélyi országgyűlések.15 Rablók, tolvajok, gyilkosok, or
vok, felkeltek, útonállók, házfelverők, házégetők, orgaz
dák, álpénzverők, álpénzzel kereskedők, étetők, bűvösök, 
feleség/férjhagyók, házasságbeli paráznák, kétfeleségűek, 
nyilvánvaló paráznák, „és mind ez félék, kikért az em
bereket meg szokták büntetni” ellen.16 Az országgyűlési 
dokumentumok alapján meglehetősen egyértelmű, hogy 
országos vagy regionális közrendfenntartó akciókról van 
szó, melyek a kevésbé hatékonyan működő büntető tör
vénykezés kiegészítéseképpen jelentek meg a magyar 
jogban. Az 155l-es marosvásárhelyi országgyűlés artiku- 
lusa értelmében a cirkálást a főispán vezette a vármegye 
12 nemesével, akiknek a feladata volt, hogy „gonosztevő
ket kituggyák”17. „Az inquisitiónak nevezett vizsgálatok

Giesswein Sándor országgyűlési képviselő
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eredményeként összeállították a gonosztevők regestrumát 
(levelesítés), amely alapján és sorrendjében a főispán be
járta a vármegyét, s a lajstromba foglaltakat felakasztat
ta.”18 Néhány évtizedig a főispán büntető hatalma adott 
keretet a cirkálásnak, és ebben a képletben bizonyos mér
tékben összeolvadt a rögtönbíráskodással. 1568-tól az 
országgyűlés differenciált a nyomozás, az ítélkezés és a 
büntetés végrehajtása között, amikor is a cirkálás eredmé
nyeképpen összeállított lajstrom delikvenseit a főispán ve
zette vármegyei szék elé kellett idézni, míg a végrehajtást 
a földesurak közreműködésével foganatosították, amire 
nekik 30 nap állt rendelkezésükre. Ezzel a köztörvényes 
bűnelkövetők felelősségre vonását a vármegyékre testál
ták (beleértve a cirkálásban részt vevők választását is).19 
A 17. századi erdélyi fejlődés egyértelműen abba az irány
ba mutat, hogy a cirkálás nyomán felderített köztörvényes 
bűnök számonkérése a vármegyei törvényszéken történ
jen meg. A sedria szakosodásával jellemzővé lett, hogy 
kifejezetten a malefactorok tárgyalására ültek össze a vár
megye asszesszorai. Előbb csak az alaposabb kivizsgálást 
igénylő, a cirkálás alkalmával felfedett ügyek kerültek a 
vármegye széke elé,20 majd a cirkálás fokozatosan a vár
megyei széken lefolyó tárgyalás előkészítő lépésévé vált, 
szervesült a nyomozásba.21

A cirkálás visszaszorulását és jobbára nyomozati cse
lekménnyé „degradálódását” a statáriális bírósági eljárás 
meggyökeresedése is segítette.22 Ebbe az irányba hatott az 
alispán egyedüli felhatalmazása a gonosztevők üldözésé
re, olykor a megyei közgyűlések statáriumszerű határo
zatokat hoztak.23 A 18. században a cirkálásból egyértel
műen kinövekedett a statáriális bíróság, mely döntéseivel 
szemben hiányzott a jogorvoslati lehetőség, ítélete azon
nal végrehajtandó volt.24 Nagy korszaka a rögtönbírásko- 
dásnak a 18-19. század fordulója, amikor is a betyárvilág 
és a jobbágymozgalmak felszámolására használatos gya
kori megoldásként alkalmazták. 25 A judicium statarium 
olyan bevetté és elterjedtté lett a rendi jogban, hogy azt 
még II. József büntető kodifikációja sem számolta fel.26 
A Helytartótanács is csak 1803 -ban látott hozzá érdemben 
a rendeleti szabályozáshoz.27 Addig a szokásjogra támasz
kodó gyakorlat szerint folyt a „talpon álló per”.28

Ennek ellenére nem volt ellentmondásmentes a rögtön- 
bíráskodás gyakorlata. A jog tudósai (még ha szükségét el 
is ismerték) inkább viszolyogtak tőle, mintsem kedvelték. 
A statáriális eljárás körüli vitákat Dósa Elek értelmezé
sében tisztázni látszott (bár a rögtönbíráskodás történetét 
nem zárta le) az 1791/92. évi magyar29 és az 1791. erdélyi 
törvényhozás.30 „Ezen törvényszék, mely az ember és a 
polgár legbecsesebb kincse, az élet felett, minden mene
dék s az önkényt zabolázó törvényes formák kirekesztése 
mellett, a bírót nem illető csaknem korlátlan hatalommal 
rendelkezik, még azon esetben sem lenne tűrhető, midőn 
kikerülhetetlen szükségessége bébizonyíttathatnék.”31

Önmagában azonban az a tény, hogy az uralkodó el
fogadta a törvényhozás követelését a független bírásko
dásról és a kizárólag törvényszékek útján történő ítélke
zésről, még nem jelentette a különleges kezelést igénylő 
közbiztonsági helyzetek kezelésének igényét. („Ennél
fogva a törvénykezésnek törvény útján megállapított

vagy megállapítandó rendjét nem fogja királyi hatalmával 
megváltoztattatni; sem a törvényes ítéletek végrehajtásait 
a törvénnyel meg nem egyező bírói parancsokkal meg
akadályozni vagy megengedni, hogy mások meggátolják, 
sem a törvényszékek ítéleteit nem fogja leküldött bírói 
parancsokkal megmásítani, vagy felfüggeszteni, hanem a 
törvényesen beállítandó illetékes bírák az eddiglé alkotott 
vagy jövőre alkotandó törvények és az országnak okleve
lekkel biztosított alkotmánya értelmében fognak ítélkez
n i”) A statáriális bíráskodás gyakorlata a vármegyei pra
xisban folytatódott. Jelentőségét nyomatékosította, hogy 
a Helytartótanács mindinkább igényelte a rögtönítélő bí
róságok szabályozását, ráadásul még a nagyszombati jogi 
képzés tematikájába is bekerült.

A Helytartótanács 1813. február 23-án tette közzé az 
idevágó, január 19-i királyi leiratot,32 mely átfogóan kí
vánta rendezni a statáriális bíráskodás elrendelésének, 
kihirdetésének, megszűnésének a feltételeit, valamint 
a célba vett bűncselekmények körét. Ezt a normát még 
többször (1837-ben, 1840-ben, 1846-ban), kisebb-na- 
gyobb mértékben módosították, de 1852-ig hatályban 
volt. 1852. december 12-én az osztrák büntető, büntető 
perjogi és büntetés-végrehajtási jogszabályok oktrojálásá- 
val egy időben megújították a statáriális szabályokat is. 
1862-ben újfent, majd 1867. augusztus 11-én az 1846-ban 
jóváhagyott normákhoz tért vissza a királyi kormányzat. 
Végül 1868. november 5-én igazságügy-miniszteri rende
let formájában hirdették ki a rögtönbíráskodás új szabá- 
lyait.33 Ez a rendelet volt hatályban a büntető perrendtartás 
hatályba léptetéséig (1900. január 1-ig).34

A statáriális eljárások központi eleme tehát a közbiz
tonság megromlása, melynek orvoslására a rendelkezésre 
álló hagyományos törvénykezési formák alkalmatlannak 
látszottak, ezért a bűnözés csökkentésére rendkívüli esz
közöket alkalmaztak. Így például az 1868. november 5-ei 
szabályozás a meghirdetés feltételeként a törvényhatóság
tól megkövetelte a „rendes eszközök elégtelenségének” 
igazolását.35

A statáriális eljárások jellegzetes vonása annak elret
tentő megtorlással párosított foganatosítása. Ezenközben 
az alkalmi nagy erejű támadások a bűnöző világ ellen kö
nyörtelenségénél fogva ritkította is a gonosztevők sorait. 
Világosan fogalmazott Vuchetich: a statárium célja, hogy 
„a büntetéssel való gyors megtorlás következtében mások 
hasonló bűncselekményektől elrettenjenek”. 36

Magának a rendes peres eljárás köréből kiemelt bírás
kodásnak fontos jellemzője tehát a gyorsaság (gyakori 
elnevezése ezért ennek az eljárásnak a rögtönbíráskodás 
vagy „talpon álló bíróság”, processus judicii statarii37). 
Hogy „a köz üdve, amely a legfőbb törvény, megőríztes- 
sék, a lehető leggyorsabban jár el a bíró a gonosztevővel 
szemben”. 38 A gyorsaság érdekében született előírás volt 
a letartóztatástól számított három napon belül megkezdett 
tárgyalás és a további három napon belül meghozott ítélet 
(felmentés vagy halálra marasztalás). Az ítélethozataltól 
számított három (Erdélyben 2439) órán belül a halálos íté
letet kötél által végre kellett hajtani. Az eljárás jellemzője 
tehát, hogy az elítéltnek nincsen jogorvoslati lehetősége. 
Amennyiben a terminusok nem voltak betarthatók, az
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ügyet az illetékes rendes bírósághoz kellett áttenni.40 Er
délyben az 1619. évi országgyűlés határozata alapján a ne
mes által befogott és a főispánnak vagy alispánnak átadott 
jobbágyot nyolc nap alatt meg kellett ítélni.41

Az 1813. és az 1846. évi helytartótanácsi szabályozás 
szerint is a letartóztatottnak a törvényszék székhelyére 
szállításától számított három napon belül össze kellett 
ülnie az eljáró bíróságnak. A körülményeskedés nélkül 
lefolytatott kihallgatások után nyomban, de legfeljebb 
három napon belül (1813-tól 24 órán belül) meg kellett 
hozni az ítéletet.42 Ha a szentencia elmarasztaló, a delik
venst 24 órán belül át kellett adni az ítélet-végrehajtónak, 
akinek a foganatosítást három órán belül eszközölnie kel- 
lett.43 Amennyiben a meghatározott határidőn belül a ter
helttel szemben az eljárást végleg nem lehetett befejezni, 
az eljárást rendes büntető peres útra kellett terelni. 44 Az 
osztrák Strafprozefiordnung és az 1868. évi leirat egyön
tetűen nyolc napban határozza meg konkrét ügyben a rög- 
tönbíráskodás leghosszabb tartamát. 45

A statáriális eljárás -  bár története erre utal, és sok 
esetben szakirodalmi megközelítése is valamiféle kirívó 
és különleges állapotként definiálja -  valójában a bünte
tő eljárás része. Vuchetich már idézett 1819-ben publikált 
tankönyvében, az Institutiones Iuris Criminalis Hungari- 
ci második könyvében (az 1813. évi királyi leiratot és a 
vármegyei gyakorlatot feldolgozva) egyértelműsíti a rög- 
tönbíráskodás pozícióit. Eszerint a büntető igazságszol
gáltatáson belül, a rendes törvényes út mellett „a másik, 
kevésbé ünnepélyes eljárás avagy sommás eljárás az un. 
statáriális eljárás, amelyben mellőzvén a körülményessé
get, megtartván mégis a lényeges elemeket, legrövideb
ben járnak el a terhelttel szemben”.46 Valamiféle gyorsított 
büntető törvénykezéssel van tehát dolgunk.

A rendes és a gyorsított eljárás párhuzamosságát van 
hivatva kifejezni az is (legalábbis a 19. századra), hogy a 
rögtönbíróságot a vármegye törvényszékének bíráiból ala
kították meg. A sedrián ismertetett felhatalmazó irat tette 
lehetővé a statáriális ítélő tanács felállítását, melynek ösz- 
szetétele (elnök és négy ítélőbíró) évszázadok során állan
dósulni látszott. 47 Az 1868. évi rendelkezések szerint az 
elnök és négy szavazó bíró mellett akadályoztatás esetére 
póttagot is kell kiküldeni, kikhez még járul a tiszti ügyész 
és a jegyző. 48

A Vuchetich-meghatározásban említett lényeges ele
mek megtartására figyelve alakította ki előbb a joggya
korlat, majd a rendeleti szabályozás a rögtönítélő eljárás 
garanciáit, melyek a törvényes kereteken belül tarthatták a 
sommás elintézés során is a bíráskodást.

A garanciális korlátok kezdettől arra utaltak, hogy a 
felhatalmazó hatóságok tudatában voltak a különleges el
járás veszélyeinek, a túlzások és visszaélések lehetőségé
nek. A biztosítékok között első helyen szerepelt a felha
talmazás megszerzése. A korábban vármegyei közgyűlési 
döntéstől függő rögtönbíráskodás engedélyezésére a 18. 
században már igényt tartott a királyi hatalom, így az -  
vármegyei kezdeményezésre, de -  a király, a nádor vagy 
a Helytartótanács hozzájárulásával volt lehetséges.49 Ezt 
tartalmazta az 1803., 1846. és az 1862. évi szabályozás 
is.50 Az engedélyezési rendszer a központi hatalom bizo-
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nyos kontrollját biztosította a vármegyei szándékok és te
vékenység fölött, mely némiképp csökkentette az oktalan, 
illetve elhamarkodott döntéseket. Az 1868. november 5-ei 
helytartótanácsi rendelkezés előírta, hogy a törvényható
ság a belügyminiszterhez benyújtott engedélykérelemben, 
mely a statárium kihirdetésének tervét tartalmazta, a ké
relmező hatóság a „fennforgó veszélyes körülményeket” 
(s amiként fentebb említettük, „rendes eszközök elégte- 
lenségét”).51

A felhatalmazás a statáriumra nem parttalanul biztosí
totta a rögtönbíráskodás jogát az illetékes hatóságoknak, 
hanem előre meghatározott, szigorú keretek közé terelték 
azt. Mindenekelőtt a rögtönbíráskodás terjedelmének vi
lágos tartalmi rögzítésével, többek között azoknak a bűn
cselekményeknek tételes felsorolásával, melyekre vonat
kozóan a rögtönítélő eljárást alkalmazni lehet. „A mindig 
név szerint megnevezett gonoszságok megzabolázhatása 
végett tartathatván.”52 (Leggyakrabban a rablás, az úton- 
állás, a rablógyilkosság és a gyújtogatás felszámolása 
volt a meghatározott cél.) Az 1813. évi rendelkezés meg
kívánta a felfolyamodásban „egyedileg, megfelelően, a 
körülményeket kifejtve... hogy e jog szükségessége vilá
gossá váljék”.53 Vagyis már a kérvényben meg kell jelölni 
a statárium alá eső deliktumokat, és ennek megfelelően 
az engedélyt is ezekre (egyenként vagy összességében) 
lehet elnyerni. Pauler Tivadar hívta fel arra a figyelmet, 
hogy az 1813. évi szabályok radikálisan leszűkítették a 
statáriális bíráskodás tárgyául szolgáló bűncselekménye
ket, a rablás, a rablógyilkosság és a gyújtogatás esetire.54 
A felsorolást tekintve egyfelől feltűnő, hogy a deliktumok 
közül hiányoznak a politikai típusú, az államellenes cse
lekmények, másfelől ez érthető annyiban, amennyiben a 
tényállások meglehetősen képlékeny keretei, de leginkább 
a jogi szabályozáson túl is működő önkényes büntető ha
talom rövid úton elintézte a szervezkedő, lázadó, zendülő 
parasztságot.

Az eljáró bíróság szigorúan kötve volt a felhatalma
zásban rögzítettekhez, így csupán az abban meghatáro
zott deliktum vizsgálatát végezhette, odáig menően, hogy 
az elkövető előéletét sem vizsgálhatta („csak annyiban, 
amennyiben az elkövetett gonosztett és gonoszság alapo
sabb bizonyításához ez szükséges” volt55).

A statáriális eljárások fontos érvényességi kérdésének 
tekintették a meghirdetés határidejét. Ez részben a meg
felelő nyilvánosság miatt volt fontos („hogy a gonoszte
vők félelemben tartassanak”), részben pedig a statárium 
tartama okából. Engedélyezés esetén oly módon kellett 
közzétenni a statáriumot, hogy annak híre 14 nap alatt (!) 
mindenkihez eljusson, különös tekintettel a rögtönbíró- 
ság elnökére és tagjaira. 56 A statárium fenntartása szabály 
szerint addig volt indokolt, amíg a meghirdetés okaként 
megjelölt helyzet fennállt. A statárium feloldását negyed
évenként megfelelő indoklással kérhette a kezdeményező 
törvényhatóság, de legfeljebb egy esztendeig tarthatott. 
Ha szükségesnek mutatkozott az egy éven túli érvényben 
tartás, meg kellett ismételni a meghirdetési procedúrát. 
Amennyiben megtörtént, a visszavonásról már nem kel
lett hirdetményt közzétenni.57 1868-ban már havonta je
lentést kellett tenni a belügyminiszternek. Az esetlegesen
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megismételt engedélyeztetésre vonatkozó szabályokat és 
a visszavonás nem nyilvános mivoltát fenntartották.58

Miután a rögtönbíráskodást is a büntető törvénykezés 
egyik ágának tekintették, alapszempont lett a meggyengí
tett eljárási rend miatt a bizonyítottság jelentős megerősí
tése. A legfőbb elvárás volt az eljáró bírók részéről a min
den kétséget kizáró bizonyíték megléte. Ezért igényelte 
meg a királyi leirat (az idevágó gyakorlatban egyébként 
is érvényesülő) tettenkapást, mint az elkövetett delik- 
tum legvilágosabb bizonyítékát. A közvetlen tettenérést 
legfeljebb a tetthelyről elmenekülő elkövető folyamatos 
üldözése és elfogása vagy az ilyen bűncselekmény elkö
vetésével vádoltnak a letartóztatási kísérletnél fegyveres 
védekezése válthatta ki.59 (Ilyenkor nemessel szemben is 
el lehetett járni.60 Egyébként a kóborló, latrokkal cimborá- 
ló vagy birtoktalan nemest a praxis nemnemesként kezel
te.61) Ha a fenti feltételek (tehát a tettenkapás, a folytonos 
üldözés során történő elfogás, illetőleg a letartóztatáskor 
tanúsított fegyveres ellenállás) valamelyike hiányzott, az 
ügyet nyomban rendes útra kellett terelni. Hasonlóképpen 
alakult az erdélyi jogban is a kérdés. „A nyilvánvaló latrot 
helyben exequálhatják a viceispánok”, akik felől azonban 
csak gyanú van, fogságba kell vetni, az ügyüket kivizsgál
ni, és ez után kell az ítéletet meghozni.62 Erdélyben már a 
17. század közepe táján arra utal a többször is felmerült 
tömlöcínség, hogy a súlypont a rögtönítélő eljárásról a 
széki tárgyalás felé tolódott el.63

Ugyanezen teljes bizonyítottság céljának alárendelten, 
eljárásjogi garanciaként írta elő a jogszabály, hogy az íté
let érvényességéhez teljes szavazategyenlőségre van szük
ség.64 Amennyiben bármilyen kétség mutatkozott a bírák 
meggyőződésében, a statáriális eljárást vissza kellett te
relni a rendes per útjára. Ugyanaz történt abban az esetben 
is, ha nem volt egyértelmű a történeti tényállás, ha további 
vizsgálatra volt szükség, vagy ha szembesítést láttak a bí
rák szükségesnek. Az ügy ebben az esetben is az illetékes 
rendes bírósághoz került.65

Néhány további körülmény is szerepelt a szabályo
zásban, melynek megléte esetén a rögtönbíróság helyett 
rendes perben kellett megítélni a befogott elkövetőt. Ne
vezetesen a 20 esztendőt még be nem töltötteket, ameny- 
nyiben nem ők a felbujtók; a rablók, ha a zsákmány jelen
téktelenségéből nem a gazdagodás, hanem a létfenntartás 
szándéka következtethető.66 1846-tól mindazok, kiknek 
„elmebeli állapotja felől alapos kétség előfordul”, továbbá 
a megfelelő előéletnek („kik még terhesebb büntetést nem 
szenvedtek”), 1868-ban már a magukat és bűntársaikat 
önként feladók is a kivételi lajstromon szerepeltek. Hogy 
mennyire nem a törvényhatóságok statáriális felfogása 
volt a szigorúbb, például szolgál, hogy Pest vármegye ki
fejezetten kérte a 70 év feletti aggastyánok mentesítését 
is, erre azonban a Helytartótanács nem látott megfelelő 
indokot.67

A statáriális bíráskodás bizonyítási eljárásában a vád
lottakat szigorúan tilos volt fenyegetéssel vagy veréssel 
beismerésre késztetni.68 1868-tól kötelezővé tették a védő 
kirendelését.69

*

A „talpon álló bíróság” későbbi szakkifejezéssel élve egy
értelműen polgári statáriális törvénykezési fórum volt, s 
abba katonák legfeljebb olyankor keveredtek, ha háborúk 
idején a kóborló-fosztogató, dúló katonákra le tudott csap
ni a cirkáló megyei közbiztonsági erő. (Bizonyos ponto
kon a civil és a katonai személyekre vonatkozó hatáskö
rök találkoztak, így az 1868. évi statáriális rendelet szerint 
bárkit is fog be a statárium kihirdetése után a gonosztevők 
üldözésére kiküldött katonaság, ellene a rendelet statáriá- 
lis szabályait kell alkalmazni.70)

Netán nemesi felkelés esetén folytak össze a határvo- 
nalak.71 Ekkor ugyanis a seregbe vonult mágnások, bir
tokos nemesek, vagyonosabb címerlevelesek, egytelkes 
nemesek és szegény armalisták egyaránt, mint a felkelés
ben részt vevők átmenetileg a katonai büntetőjog hatálya 
alá kerültek.72 „Minden egyéb, bármilyen fajta bűntett és 
vétség a maguk rendes formájában tárgyalandók; midőn 
azonban összeesküvés és nyilvánosságra törő lázadás, va
lamint szemle idején fegyveres kézzel elkövetett rablás, 
fosztogatás és a feljebbvalók s tisztek ellen megkísérlett 
és a többiek megbotránkoztatásával, valamint sebesítés- 
sel, tagcsonkítással vagy öléssel egybekötött támadás a 
rögtöni halálbüntetést a közbiztonság fönntartása okából 
elkerülhetetlenné tenné: az elnök összehívja a katonai sza
bályzathoz képest, tehát közkatonák alkalmazásával is 
alakított rögtönítélő bíróságot.”73 Ez a rendelkezés azon
ban nem vonta össze a hadi és civil szabályozást.

A 1848/49. évi szabadságharc idején kialakult speciá
lis helyzet különleges megoldásokat hozott. Regisztrálható 
egy párhuzamos berendezkedés -  mint a Tóth J. Zoltán által 
elvégzett elemzésből kirajzolódott - , a magyar ellenőrzés 
alatt álló területen a magyar kormányzati tényezők kísérle
teztek különféle eszközökkel részben a nemesi, a jobbágy-, 
a nemzetiségi lázadások letörésére, részben a hadi helyzet 
alakulása miatt, a háborús bűncselekmények meggátlása 
okán. (Ebben éppúgy megtalálható volt a statárium egykori 
intézménye, a hadbíróságok kiterjesztése, mint az ostromál
lapotot rövid időre meghonosító Vésztörvény is.74) A másik 
fél által megszállt országrészben az osztrák hadvezetés al
kalmazta a hatályos (1846-ban kibocsátott) polgári rögtön- 
bíráskodásra vonatkozó szabályozást, de operált a haditör
vényszékek és a katonai statáriális eljárás kiterjesztésével 
is. Haynau proklamációja az osztrák katonai statáriális el
járás polgári alkalmazását hozta magával.75 Mindkét meg
oldásban egy új jelenség figyelhető meg, melynek összha
tása egy irányba mutat. A katonai-politikai célok alá rendelt 
joggyakorlat immáron olyan politikai bűncselekmények 
tömeges szankcionálását kezdte meg a statáriális eljárásban 
hadiállapotra hivatkozva, mint a hazaárulás, a hűtlenség, a 
lázadás és a felségsértés. Ezzel a magyar (és osztrák) polgá
ri állam politikusai a közjog egyik kulcskérdésévé tették az 
állam intézményei és polgárai fölött gyakorolható erősza
kos hatalom lehetőségét, illetve az alkotmányos garanciá
kat. A monarchikus diktatúra múltán évtizedekig nem kel
lett a kérdéssel „élesben” foglalkozni. Egészen addig, amíg 
a századforduló után az Osztrák-Magyar Monarchia ter
jeszkedni vágyása nem idézte fel az újabb háború veszélyét.

*
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Amikor az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadügymi
nisztere szorgalmazni kezdte a magyar kormánynál a há
borús helyzetre vonatkozó kivételes intézkedések lehető
ségének megteremtését, már egészen más keretek között 
kellett és lehetett gondolkodni a felhatalmazásról. A 19. 
század második felében Európa-szerte jogállami keretek 
között működő polgári államberendezkedések lettek jel
lemzőek, melyek a francia forradalom óta lényeges közjo
gi vívmányként kezelték az emberi jogok érvényesülését. 
Ezért azután az azokat korlátozó intézkedések különös 
figyelmet érdemlő intézménnyé váltak. A legkülönfélébb 
kifejezésekkel (mint a kivételes állapot, szükségállapot, 
hadiállapot, ostromállapot, statárium, rendkívüli álla
pot76) jelzett rendkívüli alkotmányos helyzet lényegét a 
polgárok, a társadalom és a gazdaság korlátozásai adták. 
A jelenséggel kapcsolatban a jogtudománynak két kérdés
re kellett választ adnia. Egyfelől, hogy szabad-e, lehetsé
ges-e, megindokolható-e bármilyen közérdekre történő 
hivatkozással a polgári jogok jelentős vagy kevésbé jelen
tős megnyirbálása? Létezhet-e olyan politikai szempont, 
amelyik alátámaszthatja az emberi jogok katalógusának 
csökkentését? Másfelől, amennyiben a válasz igen az első 
kérdésre, utat kell mutatni, hogy miként és milyen konst
rukcióban hívható életre. Hogyan lehetséges az alkotmá
nyos állam alapértékeit áttörni úgy, hogy bizonyos garan
ciális képletek mentén elérhető legyen a lehető legkisebb 
rossz. Vagyis az emberi jogok gyengítése milyen módsze
rekkel redukálható minimálisra. A kérdésekre adott vála
szok természetesen csak a jogállami berendezkedésekben 
érvényesek, a hadsereg által megszállt, letiport ellenséges 
társadalmak fölött gyakorolt győztesek joga felülírja a de
mokratikus szerkezeteket.

A 19. század fordulójának jogtudománya elfogadta 
azt az álláspontot, hogy „midőn a közrend fölbomlásá
tól lehet tartani, az az midőn az államhatalom alkotmány 
szerinti tényezőinek, avagy a társadalom tagjainak jog 
szerinti összeműködését államtagok zendülése, lázadá
sa, nagyszámú rablások, gyilkosságok, gyújtogatások, 
megfélemlítő erőszakoskodások fenyegetik avagy ép
pen megzavarják, az államnak a maga vagy a társadalom 
megvédésére más, kivételes eszközökhöz kell folyamod
nia, mint a melyekkel közhatóságait és bíróságait állandó 
jogrendjében felruházta”.77 Az állam biztonságát fenye
gető veszélyt azért kell tehát rendkívüli eszközökkel ke
zelni, mert a tradicionális alkotmányos lehetőségek erre 
nem adnak módot. A kivételes állapot eszerint nem más, 
mint a jogrend felfüggesztése. A jogrend azon szabályai, 
melyek „a közhatóságok működési körét, eljárási módját, 
az egyéni szabadság biztosítékait meghatározzák, időleg 
mellőztetnek avégből, hogy a közrend elleni támadások 
elnyomathassanak” 78 Magyary szerint a kivételes állapot 
elrendelése egyenesen annak beismerése, hogy „a parla
mentáris rendszer saját magát csak az egyszerűbb és ke
vésbé kritikus békés viszonyok közötti használatra tartja 
alkalmasnak, s azt belátja, hogy háborúban a kormánynak 
a parlament alá való rendelése az ország érdekének felel 
meg” 79 Ereky határozottan védelmébe vette a felhatalma- 
zásos rendeletalkotást, mondván, hogy a népképviseleti 
elv győzelmével majd meggyökeresedésével veszélyte-
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lenné vált a parlament számára a rendeletalkotó (törvény
pótló, illetve törvénykiegészítő) jogkörök átadása akár az 
államfő, akár a kormány számára.80 A parlamentáris tör
vényhozás nem képes a végrehajtó hatalom teljes zónáját 
átfogni, és jogalkotó tevékenységével lefedni. Ezért (kü
lönösen a 20. században) a végrehajtó hatalom túlsúlya 
és a feladatok átengedése is természetes jelenség.81 Ha ez 
ráadásul olyan helyzetben válik szükségessé, amikor a ve
szélyek elhárítására a rendes, békeidőben használt állam
szervezeti struktúra sem szervezetileg, sem működésében 
nem alkalmas, aligha lehet kérdéses a végrehajtó hatalom 
felhatalmazása a veszélyek elhárítására.82

Annak függvényében, hogy a speciális helyzet meg
oldását a kormányzatra és a belbiztonsági, rendőri erőkre 
bízzák-e avagy a hadseregre, szól a szakirodalom kivéte
les állapotról vagy ostromállapotról. A 19. századi magyar 
szóhasználat szerint ostromállapoton azt a helyzetet kell 
érteni, „midőn az ellenség valamely várat, várost, tarto
mányt, vagy országot megszállva tart; különösebben, mi
dőn valamely városban, tartományban, vagy országban a 
lázadás, vagy forradalom legyőzése végett, vagy legyő
zése után még darab ideig többé-kevésbbé szigorú kato
nai törvények szerént kormányoznak”.83 Elfogadva ezt a 
meghatározást, és összevetve Concha Győző definíciójá
val (mely szerint „a politikai rendőrség legerősebb eszkö
ze: a kivételes állapot létesítésének, a jogrend részleges 
felfüggesztésének hatalma”84), a leglényegesebb különb
ség e két fogalom között a katonai fennhatóság kérdése, 
vagyis a hadi igazgatás és törvénykezés kiterjesztésének 
mértéke a teljes polgári életre. A veszély foka erős ösz- 
szefüggésben áll a rá adott válaszokra. Nem mindegy pél
dául, hogy a veszély forrása háború, háborúval fenyegető 
helyzet, netán belső, forradalmi, politikai mozgalom, ter
mészeti csapás, esetleg a közrend egyéb okokból történő 
megbomlása-e. Háborús, forradalmi viszonyok között na
gyobb az esélye a hadsereg különböző fokú fellépésének, 
míg a közrendet és a társadalmat jelentősen veszélyezte
tő egyéb események vagy cselekmények kiválthatják a 
rendőrség jogkörének megerősítését, olykor a végrehajtó 
hatalom egészének feljogosítását kivételes hatalommal. 
A rendőri hatáskörök kiterjesztése a jogrendnek csak bi
zonyos, kisebb részeit érinti, a közigazgatási-kormányzati 
jogkörök átengedése a katonai hatóságoknak adott eset
ben a politikai berendezkedést is érinthetik. Ostromállapot 
esetén a katonai hatóságok kezében van a közrend és köz
érdek biztosításának lehetősége és joga, míg a kivételes 
hatalom esetén a polgári kormányzat egyes végrehajtó ha
talmi szervei jutnak döntő szerephez.

A magyar történeti példa arra utalt, hogy korántsem je
lentéktelen ez a különbség. Nem történt oly régen, hogy az 
osztrák hadak megszállták Magyarországot, és hadi törvé
nyeket léptettek érvénybe. Az osztrák katonai ostromál
lapot, az osztrák katonai rögtönbíráskodás túlburjánzása, 
majd Haynau „különös haditörvényszékeinek” működé- 
se85 viszolyogtatóan ellenszenvessé tették a magyar tör
vényhozás tagjai számára a katonai megoldásokat. (De 
még a magyar jogtörténelemben sem próbálkoztak sike
resen a haditörvények és haditörvényszékek hatáskörének 
polgári igazgatásra és személyekre történt kiterjesztésé-



vel.) A szabadságharc idején is nem a katonai parancsno
kok, hanem kormánybiztosok számára juttatott rendkívüli 
hatalom megoldását igazolta vissza a politikai praxis.86

Az alkotmányos berendezkedéshez való következetes 
alkalmazkodás a magyar politika számára (kormányoktól 
függetlenül) lényeges szemponttá tette a dualista sarok
pontok következetes betartását. A Monarchia közös had
seregével kapcsolatos magyar politikai félelmek és kifo
gások is azt a meggyőződést erősítették, hogy a katonai 
irányítás alá helyezett polgári kormányzat Magyarország 
függetlenségét és Monarchián belüli státusát veszélyeztet
né. Márpedig a közös hadügyminisztérium egyértelműen 
az osztrák modellt erőltette a magyar kormány felé. Az 
1906-ban az osztrák kormány és a hadvezetőség által ki
dolgozott tervezet háború esetén az osztrák tartományok
ban olyan kivételes rendszabályokat87 javasolt életbe lép
tetni (nem kevéssé a német megoldást követve), melyek 
szükségállapot idején a katonai vezetés alatt álló Armeeo- 
berkommando felügyelete alatt működő Kriegsüberwa- 
chungsamt hatáskörébe utalták a polgári kormányzati jog
körök jelentős részét. Vagyis a klasszikus ostromállapoti 
konstrukciót hozta létre katonai főséggel a polgári felett.88 
A magyar kormányok és a magyar törvényhozás azonban 
elutasították a katonai mintát.

Már a Wekerle-kormány belügyminisztériuma meg
lehetős határozottsággal szögezte le, hogy „tekintettel 
Magyarország közjogi helyzetére, óvatossággal kell el
járnunk, s úgy hiszem, az esetleges rendkívüli hatalmat 
nálunk nem a katonai, hanem a polgári hatóságra, a fele
lős kormányra kellene bízni”.89 A polgári közigazgatásnak 
vagy egy részének katonai hatóságra ruházása a magyar 
alkotmánnyal ellentétes, hiszen az 1848:3.tc. 3.,4. és 6. 
§§-inak ellentmondana, az 1848-as szabályozás sarkalatos 
jogelveit, a népképviseleti elv áttörését, a felelős miniszte
ri rendszer („a parlamenti kormányzás”) alkotmányos in
tézményeit veszélyeztetné. A megoldás csak a kormányra 
ruházott kivételes hatalomban kereshető.90

Az Igazságügyminisztérium91 a közös hadügyminiszté
rium által szorgalmazott megoldásban a magyar alkotmány 
sarkalatos törvényeinek sérelmét látta. A Kriegsüberwa- 
chungsamt hatáskörének magyarországi kiterjesztésében a 
kiegyezési törvény ártalmát nevesítette, mely szerint a kö
zös minisztérium „a közös ügyek mellett se egyik, se má
sik résznek külön kormányzata ügyeit nem viheti, azokra 
befolyást nem gyakorolhat”.92 A magyar törvényhozásra 
kényszerítendő ostromállapot nem más, mint a közösügyi 
miniszter felruházása azon joggal, hogy beavatkozhasson 
az ország közigazgatásába, annak szerveivel szemben ha
tósági jogot gyakoroljon. A polgári közigazgatás hatás
köreinek bizonyos részét a hadsereg szerveire ruházni 
annyit tesz, mintha „a másik államnak a mienkkel ellen
kező jogintézményei lépnének, ha részben is, tényleg ha
tályba” Ugyanezen probléma merülne föl akkor is, ha a 
hadbíróságok illetékességét állapítanák meg, ti. a közös 
hadsereg hatályos szabályai osztrák jogforrások.93 Ennek 
alapján szögezhette le az igazságügy-miniszter, hogy „há
ború esetén bizonyos kivételes intézkedések tétessenek, 
azt részemről teljesen indokoltnak és helyesnek tartom. 
De hogy ezek az intézkedések oly messzemenők legye-

nek, mint amilyenek a rendelkezésemre bocsátott adatok 
szerint Ausztriában kilátásba vannak véve, azt a ki közjogi 
viszonyaink között nem tartom megengedhetőnek.”94 Né
hány évvel később Khuen-Héderváry miniszterelnök-bel
ügyminiszter is leszögezte: „Nem járulhatok hozzá ahhoz, 
hogy a ministerium a katonai büntető törvény hatályát és a 
hadbíróságok hatáskörét polgári egyénekre kiterjeszthes
se. Ennek közjogi szempontból súlyos következményei 
lehetnének és erre nézetem szerint szükség nincs.”95

A magyar kormányzatok világos álláspontot képvisel
tek. Határozottan visszautasították a közös hadsereg ha
táskörének kiterjesztését. A kivételes hatalomnak csak a 
magyar törvényhozás által a magyar kormánynak adott 
felhatalmazási törvényen alapuló megvalósítását látták 
megvalósíthatónak. Aggodalmukat fejezték ki az egyé
ni szabadságjogok (a személyes szabadság, a házjog, a 
levéltitok, az egyesülési és gyülekezési jog, valamint a 
sajtószabadságnak) rendeleti úton történő felfüggeszté
sével kapcsolatban, a szabadságjogok megszorítását csak 
mértékkel tudta elfogadni. Magának a kivételes állapot
nak szükségességét nem tagadván egyfelől a szabadságjo
gok garanciális keretek közötti megszorítását, másfelől az 
egyéb korlátozó rendelkezések (útlevélkényszer és -ellen
őrzés, fegyver és robbanószer birtoklása, ellenséges álla
mokkal szembeni postai, hajó, vasútforgalom megszünte
tése, stb.) tervét kisebb averzióval fogadták.

Egy azonban bizonyos. A kivételes hatalom kereteiben 
a különleges jogrend alkalmazásának fő szempontja lett, 
hogy a veszély elhárításához időlegesen szükséges olyan 
jogtechnikai és joggyakorlási metódusokat alakítsanak 
ki, ami a közjó érdekében legitimálja a rendes állammű
ködési rendtől való eltérést.96 Vagyis ebben a jellegzetes 
alkotmányos állapotban a törvényhozó speciális közjogi 
garanciákkal kívánta oltalmazni az emberi jogokat. Ebben 
az értelemben a kivételes hatalom az alkotmányos állam 
tartozéka. A jogkorlátozás a diktatórikus berendezkedések 
esetében koncentrált kormányzati működés magától ér
tetődő velejárója, nem jelent tehát valamiféle különleges 
helyzetet.97 Ezzel szemben a polgári államban az emberi 
(a polgári) jogok garantálása főszabály, így azok korláto
zása jelent kivételességet. A jogállam igénye, hogy még 
rendkívüli és kivételes állapotok esetén is érvényesüljenek 
az emberi jogok garanciái és szavatolják azokat.

A biztosítékok keresésekor jó ötleteket lehetett meríte
ni a statárium körüli garanciális szabályozásból, jóllehet 
jelentős hangsúlyeltolódásról van szó. A szabályozás ter
rénuma jóval szélesebb, hiszen nem csupán egyes bűn
cselekményi alakzatok elkövetőinek speciális üldözése 
a cél, hanem az egész társadalomnak a háborús célkitű
zések szolgálatba állítása (beleértve persze a büntetőjogi 
vonatkozásokat is).98 Nem a kormányzat hatalmazza fel a 
helyi vagy regionális hatóságokat, hanem a törvényhozás 
a végrehajtó hatalmat. A garanciáknak nem egyes ható
ságok visszaéléseivel szemben kell megfogalmazódniuk, 
hanem a kormányzatnak biztosított teljhatalommal szem
ben a törvényhozó és a bírói hatalmat, valamint a pol
gárok jogait oly módon körbebástyázni, hogy a háborús 
helyzetben ne élhessen vissza a kormány lehetőségeivel, 
a háborús állapotok megszűnte után pedig a lehető leg-
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gyorsabban szűnjék meg a különleges jogi helyzet. Úgy 
kellett a felhatalmazási jogszabályt megkonstruálni, hogy 
a rendkívüli jogalkotói hatáskör, a jogfelfüggesztő jogkör, 
a hatalomkoncentráló lehetőségek, a beavatkozási jog a 
hatóságok életébe, a lakosság ellenőrzése, igénybevétele 
és mozgásának korlátozása, az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem működésének tetszés szerinti szabályozása, 
stb. ne terjeszkedhessenek túl a szükségesen.

Az alkotmányos garanciák kimunkálásánál segíthe
tett a statáriális eljárások meghirdetésének jogi környeze
te. Az alkotmányvédelem felépítésének és a biztosítékok 
megnevezésének e helyütt is alapvető feltétele lett a pon
tosan definiált kivételes hatalom. Székely Ferenc igazság
ügy-miniszter világosan összegezte a kormány álláspontját. 
„Megnyugtató megoldást... csak olyan törvényjavaslatban 
találunk, amely minden egyes ügyre vonatkozóan pontosan 
és szabatosan állapítja meg a kormány kivételes hatalmát, 
de egyúttal felállítja azokat a korlátokat is, a meddig a kor
mány kivételes hatalma terjedhet.”99

A felhatalmazási törvény a kormányra bízta a kivételes 
hatalom gyakorlását és ezzel sikerült elkerülni a hadügyi 
igazgatás kiterjesztését. A törvény följogosította ugyan 
a kormányt az egyébként törvényhozási útra tartozó tár
gyakban a rendeleti intézkedésekre, de a felhatalmazás 
nem volt általános. Határait jelentette e jognak, hogy csak 
háború vagy a háború fenyegető veszélye esetén vehet-
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Rechtliche Natur der Gewalt im Ausnahmezustand
(Zusammenfassung)

Nachdem im Oktober der Balkankrieg ausgebrochen 
war und der österreichische Generalstab aggressive 
Kriegsvorbereitungsmabnahmen getroffen hatte, war 
auch Ungarn gezwungen, die seit Jahren aufgeschobe- 
ne gesetzliche Regelung einer eventuellen Verhangung 
des Ausnahmezustandes und der Einführung von auber- 
ordentlichen Mabnahmen bei drohender Kriegsgefahr 
auf die Tagesordnung zu setzen. Noch im Dezember des 
gleichen Jahres verabschiedete die Landesversammlung 
das spater auch sanktionierte Gesetz, durch das die Ver- 
hangung des Ausnahmezustandes durch die Regierung 
zum Bestandteil der ungarischen Rechtsordnung wurde. 
In der ungarischen Verfassungsgeschichte ist eine solche 
auberordentliche Ermachtigung nicht ganz ohne Vorge- 
schichte. Als Vorgeschichte kann das im 16. Jh. entstan- 
dene so genannte „Zirkulieren“ (durch eine allgemeine

Jegyzetek

1 2014. október 15-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Ma
gyar Állam- és Jogtörténeti tanszék, a Magyar Állam- és Jogtörté
neti Tudományos Diákkör és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti 
és Egyházjogi Szakosztálya által megrendezésre kerülő, Út az első 
világháborúba című konferencián elhangzott előadás szerkesztett 
változata.

2 Galántai József: Az első világháború. Budapest, 1980, Gondolat Ki
adó, 58-59. p.

te igénybe a kabinet e rendkívüli lehetőséget. A kormány 
följogosítottsága a törvény szerint (egyben a kivételes ha
talom körében hozott rendelkezésekkel) az állapot okának 
megszűnésekor azonnal hatályát veszítette. Ez jelenthette 
a háború végét, illetőleg háború fenyegető veszélye esetén 
a négy hónapos várakozási idő leteltét, amikor is háború 
nem robbant ki. A törvény részletesen fölsorolta a kivéte
les hatalom körét (a közigazgatás, a személyes szabadság
jogok, a gyülekezési jog és a sajtószabadság korlátozása, 
a kivándorlás korlátozása, egyes bírói eljárások felgyorsí
tása), melyben a hadviselés érdekében rendkívüli intézke
déseket lehetett hozni. A törvény kötelezte a kormányzatot 
a meghozott rendelkezések publikálására, tiltotta a titkos 
utasításokat. Igénybe vehető különleges kormányzati 
szervként a kormánybiztosokat nevezte meg, kiknek meg
bízatása a kormánytól származik, és tevékenységükért a 
kormánynak felelősek. S végül fontos garanciális intézke
dése volt a jogszabálynak a kormány, a miniszterek fele
lősségének kikötése a kibocsátott rendelkezésekért.

A kivételes hatalom 1912-ben történt bevezetése szük
séges volt, ez aligha lehet kérdés.100 A kormány javaslata 
(mert a törvényhozás nem változtatott a közös hadügy
miniszterrel kialkudott, az uralkodó által előszentesített 
tervezeten) pedig megtalálta az arany középutat a magyar 
alkotmányosság tradíciói, a polgári jogok védelme és a 
háborús igények között.

Versammlung ermachtigt zogen Vizegespan, Stuhlrichter 
und Geschworene durch die Dörfer, um Übeltater zu er- 
mitteln, und wer gefasst werden konnte, wurde an Ort und 
Stelle verurteilt) angesehen werden, denn daraus entstand 
das Standgericht. Beim Ausarbeiten des Gesetzes über die 
Ausnahmegewalt und ihrer Verfassungsgarantien konnte 
das rechtliche Umfeld der Einleitung von standrechtlichen 
Verfahren behilflich gewesen sein. Das Ermachtigungs- 
gesetz beauftragte die Regierung mit der Ausübung der 
Ausnahmegewalt, und dadurch gelang es, eine Ausdeh- 
nung der Kriegsverwaltung zu vermeiden. Über die Re- 
gelung der Ausübung der Ausnahmegewalt kann gesagt 
werden, dass die Regierung den goldenen Mittelweg zwi- 
schen Traditionen der ungarischen VerfassungsmaBigkeit, 
Schutz der Bürgerrechte und dem Bedarf im Kriegszu- 
stand gefunden hat.

3 Tóth Árpád: Törekvések a szabadságjogok korlátozására. A  kivéte
les állapot bevezetésének problémái a „darabont” és a koalíciós 
kormány idején (1905-1909). Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. Tomus XXXII. 
Fasciculus 4. Szeged, 1984, Szegedi József Attila Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara. 8. p.

4 T óth Árpád: A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon 
az első világháború előestéjén. Acta Universitatis Szegediensis de
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Állam- és Jogtudományi Kara. 11. p.

5 Galántai József: A háborús állam. A „kivételes hatalom” kodifikálá
sa és alkalmazása 1914-16-ban. In: A magyarországi polgári ál
lamrendszerek (Tanulmánykötet) (szerk. Pölöskei Ferenc-Ránki 
György). Budapest, 1981, Tankönyvkiadó, 199. p.

6 Az 1910. évi június hó 21-re hirdetett Országgyűlés nyomtatványai
-  Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőhá
zának Naplója (továbbiakban Ogy. KN.1910-18) Tizenhetedik kötet 
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Révész T. M ihály

A sajtójog metamorfózisa 
az első világháború 

esztendeiben 
Magyarországon1

Bevezetés2

A  nyár, 1914-ben Európa-szerte nem csupán az egy
korú meteorológiai szolgálatok jelzései szerint 
ígért figyelemre méltó és bajosan elkerülhető for- 

róságot. Az évek hosszú során az öreg kontinens délkeleti 
régiójában felhalmozódó feszültségek, a különböző né
pek, népcsoportok, az ott élő vallási és kulturális közössé
gek egymással szemben tanúsított ellenérzéseinek, mond
hatni zsigeri indulatainak okán a politikai közbeszédben 
méltán nevezték a Balkánt a kontinens „lőporos hordójá
nak”.3 A mélyben zsarátnokként szunnyadó, jószerivel év
századok óta érlelődő ellenségeskedések kitöréséhez ha
marosan a szikra is megadatott, hogy az abból kerekedett 
lángcsóva előbb a már addig is sokat szenvedett földrészt, 
majd kisvártatva az egész világot elborítsa. Az anarchista 
Gavrilo Princip merénylete,4 amellyel e rejtélyes gyilkos 
Ausztria-Magyarország trónörökösének, Ferenc Ferdi- 
nándnak és feleségének életét kioltotta, vezetett el a visz- 
szafordíthatatlan fegyveres összeütközésig.

Ferenc József, az Osztrák-Magyar Monarchiát meg
testesítő, trónját hatvanhat éve birtokló államfő hadat 
üzent Szerbiának, a nagyhatalmak pedig rövid időn be
lül „sikeresen” és visszavonhatatlanul belebonyolódtak 
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a háború szövevényes hálójába.5 Magyarországot és kü
lönösen annak politikai elitjét voltaképpen nem érte vá
ratlanul a háború kirobbanása.6 Két esztendővel koráb
ban ugyanis a pesti törvényhozás hosszas előkészületek7 
eredményeképpen törvényt fogadott el, amelyben a vég
rehajtó hatalmat a háború idejére vagy pusztán a háború 
„fenyegető veszélyének okából” is kivételes hatalommal 
ruházta fel.8 Mindennek birtokában pedig a kabinet még 
ugyanebben az esztendőben hozzálátott annak az intéz
kedéscsomagnak a kimunkálásához, majd végleges for
mába öntéséhez, amelynek megannyi intézményét és 
intézkedését -  mint arra lentebb csupán jelzésszerűen, 
de mégiscsak utalni fogunk -  akár már a hadiállapot be
jelentésének napján kibonthatta, s amely valójában apró
pénzre váltotta, mi több, alkalmazhatóvá tette a parla
ment döntését.9

Szerbia és a Monarchia között a hadiállapot, melyről az 
agg államfő elhíresült szózata10 1914. július 28-án tudósí
totta a világot, kész helyzet elé állította a birodalom lakóit. 
A magyar politika fősodrában -  még a kormány legelszán
tabb ellenfeleinek zömét is ideértve -  nem akadt senki, aki 
a fegyveres megoldás helyett a diplomácia tárgyalóaszta
lainak szánt volna valamiféle szerepet. A magyar főváros
ban a politika színpadán és a napi sajtó oldalain -  egy-egy 
ritka kivételtől eltekintve -  sem jelentkezett senki,11 aki a 
harcias nyilatkozatok élét tompítani vagy azokkal a harcot 
felvenni megkísérelte volna.12 A Szerbiának „postázott” 
hadüzenet valóban döntő fordulatot hozott az addig meg
osztott, egymással évtizedek óta konfrontálódó hazai po
litikai osztály soraiban. A korábbi mély és áthidalhatatlan 
tűnő szakadék kormány és ellenzéke között varázsütész- 
szerűen enyészett el. 1914 júliusának utolsó keddjét írták. 
A kabinet első embere a hadüzenet konzekvenciáit sor
jázta szűkre szabott, de mégis tárgyszerű parlamenti be
szédében; az államfő az országgyűlést elnapoló kéziratát 
jegyezte, majd beterjesztette „a háború esetére szükséges


