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Az 1849 és 1867 közötti időszakra a magyar történelem egyik 
legkeserűbb, legfájdalmasabb epizódkorszakaként szoktunk tekinteni. Az 
1848-as események katarzisát követő szűk két évtizedet a megtorlás, 
bebörtönzések, száműzetések, a magyar államiság megszüntetése, az 
ország területének feldarabolása, besúgók, birodalmi önkény és 
centralizmus, majd sokáig meddő és elhúzódó államjogi viták és 
alkudozások jellemezték.  

A neoabszolutizmus korszaka nemcsak gondolkodásmódban, de jogi és 
intézményes értelemben is egy törést jelentett a magyar állam 
fejlődésének történetében. Az 1848 decemberében trónra kerülő Ferenc 
József császár nem koronáztatta magát magyar királlyá, Magyarország 
alkotmányos jogait és belkormányzati függetlenségét felfüggesztette, az 
országot az Osztrák Császárság koronatartományaként (Kronland) 
kormányozta, egyúttal a birodalmi államszervezetbe beolvasztotta, a 
jogalkotás pedig az Országgyűlés nélkül, császári nyílt parancsokkal és 
osztrák miniszteri rendeletekkel történt. 

Berzeviczy Albert a következőképpen összegezte a neoabszolutizmus, 
azon belül a Bach-rendszer korszakát: „Megtanította rá a magyar embert, 
hogy az államban az ellenségét lássa, melynek követeléseitől elzárkózni, 
melyet érdekeiben megrövidíteni vagy kijátszani nemcsak joga, hanem 
kötelessége; hogy gyűlöljön olyan intézményeket, melyek nélkül állam és 
jogrend nem is képzelhető s melyeket azután az alkotmányos korszakban 
is csak nehéz küzdelemmel sikerült a nemzettel megértetni es 
elfogadtatni.” (Berzeviczy, 1937:5) 

Elmondható, hogy nem csak maga a neoabszolutizmus rendszere, 
hanem annak számos - egyébként előremutató – eleme és intézménye is 
nemkívánatos lett, az állam fogalma kompromittálódott. Szomorú 
emlékezete ellenére az 1849 és 1867 közötti időszakhoz számos olyan 
vívmányt is köthetünk, amelyek a kiegyezést követően is előképül 
szolgálnak a magyar jogalkotók számára az alkotmányos polgári állam, 
egyúttal a jogállam kiépítése során. A teljesség igénye nélkül a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása, modern és 
bürokratikus állami szervezetrendszer bevezetése, a szakigazgatási 
szervek létrehozása, vagy a telekkönyvi igazgatás – melyet szokásjogi 
úton az Országbírói Értekezlet 1861-ben megtartott. 

Mivel a magyar jogtörténet szerint egy közjogilag érvénytelen 
időszakról van szó, a neoabszolutizmus korában született jogszabályok 
nem képezik a Corpus Iuris Hungarici részét. A vonatkozó jogszabályok a 
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Reichsgesetzblattból (a továbbiakban RGBl), vagyis a birodalmi 
kormánylapból kutathatók, ami pedig a levéltári forrásokat illeti, sajnos a 
mennyiségében könnyebben vizsgálható főtörvényszéki iratok szinte teljes 
mértékben megsemmisültek 1956-ban, míg a megyei törvényszékek és a 
járásbíróságok iratainak hatalmas mennyisége szinte lehetetlenné teszi az 
átfogó, reprezentatív vizsgálódást. Így a bírói reformok vizsgálata során a 
szakirodalom mellett a RGBl-ban kiadott elsődleges jogszabályokra, illetve 
adalékként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára D2 
(belügyminisztériumi iratok) és D291 (könyomatos iratok) fondjainak 
anyagaira támaszkodtam. 

 
Előzmények 
 
Az 1848. évi áprilisi törvények gyökeres változást nem eredményeztek az 
igazságszolgáltatás terén. A szervezetrendszer döntően a régi maradt, a 
judikatíva átfogó és általános szabályozására nem került sor, éppen 
ellenkezőleg az 1848:III tc. – a független magyar „ministerium” 
(kormány) felállításával az igazságszolgáltatás állami felügyelete a 
Kancelláriától az új Igazságügyminisztériumhoz került – rendelkezése 
szerint: „a törvényes bíróságok és ítélőszékek törvényes önállásukban, s a 
törvény további rendeletéig eddigi szerkezetükben fenntartandók” (Stipta, 
1997:106). 

Megszűnt viszont a nádori főtörvényszék (1848:XXVIII. tc.) és az 
úriszék (1848:IX. tc.) is, ezutóbbi feladatait a megyei törvényszék vette 
át. Maguknak a vármegyei törvényszékeknek (sedriáknak) a 
szervezetében nagyobb változás nem történt. Az 1848:XXIX. tc. 
rendelkezett a bírák elmozdíthatatlanságáról, amin túlmutatóan az 
igazságszolgáltatást érintő jelentősebb változás már csak a szabadságharc 
alatt említendő. Az Országos Honvédelmi Bizottmány időszakában majd 
Kossuth kormányzó elnöksége alatt születtek releváns jogszabályok, úgy 
mint a haditörvényszékek felállítása, vagy a kormányzóelnök rendelete a 
felsőbíróságok felállításáról. Azonban ezek a judikatívát átfogóan nem 
érintő rendelkezések sem lehettek hosszú életűek a szabadságharc bukása 
és Magyarország katonai megszállása miatt. 

A szabadságharccal és az ellenállás időszakával párhuzamosan a 
birodalmi minisztertanács már tárgyalta a magyar koronatartományban 
bevezetendő államszervezet alapvonásait 1849-ben. Ferenc József 1848. 
december 2-i trónralépésével1 és első rendelkezéseivel még inkább 
áthidalhatatlanná vált az ellentét a meg nem koronázott király és a 
magyar nemzet között. Az uralkodó a pillersdorfi alkotmány (Bernatzik, 
1911:101-145) helyett 1849 márciusában új alkotmányt adott ki a 
birodalom számára, amelyben Magyarországot koronatartománnyá 
minősítette és előrevetítette a birodalomba való tagolását.2 Az olmützi 
alkotmány (Märzverfassung) számos kérdést nyitva hagyott. Ezen - az 
                                                           
1 RGBl 1849/1. 
2 MNL OL D291 
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alkotmány által későbbi szabályozásra kijelölt - kérdéseknek és 
területeknek törvényekkel történő rendezése később végül nem – vagy 
döntően nem az alkotmány szellemében - valósult meg, hiszen 1851. 
december 31-én Ferenc József császári nyílt parancsával (szilveszteri 
pátens) az alkotmányt felfüggesztette,3 emellett az uralkodó személyében 
egyesített államhatalommal nyílt abszolutizmust vezetett be. 

Az alkotmány szűkszavúan szól az igazságszolgáltatásról, azonban 
néhány rendelkezést érdemes kiemelni. Elsőként talán a legfontosabb a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása („102.§. Az 
igazságszolgáltatás és a közigazgatás elválnak, és egymástól függetlenek 
lesznek”), ami egyébként az 1849-es ideiglenes rendezésben még 
következetesen meg is valósul. Az alkotmány emellettaz 
igazságszolgáltatást a jövőre nézve államosítani rendeli, az úri 
törvényszékek működését kizárja. Emellett a törvényszékek rendes 
eljárását nyilvánossá és szóbelivé rendeli, illetve a XIII. fejezetben 
megnevezi a legfelső birodalmi törvényszéket alkotmány szellemében a 
birodalmi minisztertan már 1849 nyarán megvitatta a politikai hatóságok 
(közigazgatási szervek), illetve az igazságszolgáltatás szervezetének 
alapvonásait is. Bár végső soron az egymástól elválasztott közigazgatás és 
igazságszolgáltatás közül utóbbit szervezték a katonai megszállás és 
katonai igazgatás nyomán már alakulóban lévő új államszervezethez, 
elsőként a bíróságok szervezetének alapvonásairól szóló császári 
elhatározás jelent meg 1849. június 14-én.4 

Az Alexander Bach birodalmi belügyminiszter által ellenjegyzett 
elhatározás külön fejezetekben vázolta fel az új fórumok alapvonásait, 
tételesen a következő biróságokról rendelkezett: járásbróságok 
(Bezirksgerichte), társas járásbiróságok (Bezirks-Collegialgerichte), 
megyei bíróságok (Landesgerichte), különbiróságok (Causalgerichte), 
főtörvényszékek (Ober-Landesgerichte), valamint a Legfőbb Ítélő- és 
Semmitőszék (Oberster Gerichts- und Cassationhof). Emellett a császári 
elhatározás előrevetítette a külön szervezetű államügyészség 
(Staatsanwaltschaft) külön felállítását is, valamint elrendelte a járások és 
községek határainak, valamint az alsó szintű politikai hatóságok 
illetékességi területeinek gyors rendezését.5 

Ezt követően a politikai (közigazgatási) hatóságok szervezésének 
alapvetéseit határozta meg az uralkodó 1849. július 26-i császári 
elhatározásában. A császár a koronaországok élére helytartókat állított, 
míg a legalsó politikai hatóságként a járást (Bezirk) nevezte meg. Az 
igazságszolgáltatás szempontjából jelentősnek bizonyult a rendelkezés is, 
miszerint a közigazgatási egységek határait a területrendezés során olyan 
módon kell kialakítani, hogy az ne keresztezze községek vagy bíróságok 
illetékességi területét. Ezutóbbi rendelkezést Alexander Bach 
belügyminiszter is hangsúlyozta az uralkodóhoz intézett előterjesztésében, 

                                                           
3 RGBl 1852/2. 
4 RGBl 1849/278. 
5 RGBl 1849/295. 
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egyúttal figyelmeztetett rá, hogy az új szervezet kialakításánál 
körültekintően kell eljárni, hogy a reformok ne terheljék a költségvetést.6 

 
A provizórium 
 
Az új államszervezet berendezésének alapvonásairól szóló vitákkal 
párhuzamosan zajlott a szabadságharc, majd 1849 augusztusára 
Magyarország szinte teljesen az osztrák hadsereg fennhatósága alá került. 
A megszállt területeken katonai igazgatás és ostromállapot került 
bevezetésre. A polgári és a katonai igazgatási szervezet 1850-ig nem 
került egymástól elválasztásra, a koronatartományt az V. 
Hadseregparancsnokság vezetője Julius Haynau táborszernagy 
kormányozta, mint császári királyi teljhatalmú kormányzó. 

Magyarország tartósan koronatartománnyá degradálódott, területéről 
leválasztották és külön koronatartományként kormányozták Erdélyt, 
Horvátország-Szlavóniát és az újonnan kialakított koronatartományt Szerb 
Vajdaság és Temesi Bánság néven. A magyar koronatartomány 
megmaradt területét 5 kerületre osztották fel Sopron, Pozsony, Buda, 
Kassa és Nagyvárad központokkal, majd a kerületek alá osztották be a 
megyéket, míg a megyék alá a járásokat. 

Az államszervezet átalakítását és a Gesamtmonarchie (összmonarchia) 
elvéhez történő igazítását az új hatalom több lépcsőben tervezte 
végrehajtani. A véglegesnek szánt igazgatási rendszer (definitívum) 1854-
ig húzódó életbe léptetéséig átmenetileg ideiglenes szabályok, 
szervezetrendszer és eljárásrendek születtek 1849-ben (provizórium). 
Azonban a politikai igazgatási hatóságok és az új bírói fórumok kialakítása 
és átalakítása folyamatosan zajlott, időbeni éles határokat nem mindig 
lehet megállapítani. 

A magyar bírák általában nem rokonszenveztek 1849 céljaival, bíztak 
benne hogy működésük tevékenységük maradhat, azonban a katonai 
megszállás nyomán az igazságszolgáltatás szervezetrendszere és 
működés is nagy változáson esett át (Stipta, 1997:111). 

A bíróságok szervezetének megszervezését külön bizottságok végezték, 
ami a közigazgatási szervezethez igazítva, annak kialakításával 
párhuzamosan történt. Az Oberste Justizstelle funkcióját már korábban 
átvevő birodalmi Justizministerium (Sarlós, 1975:133-135) által felügyelt 
legfőbb törvényszék (Oberste Gerichts- und Cassationshof) felállítását – és 
joghatóságának a magyar tartom anya történő kiterjesztését - követően 
elsőként a kerületi törvényszékek kialakítása történt meg, majd felálltak 
az alacsonyabb szintű fórumok is. A Legfőbb Ítelő- és Semmitőszéken egy 
magyar osztály is működött a magyar koronatartomány fórumaiból 
fellebbezett ügyek elbírálására, illetve a korábbi Hétszemélyes Táblából 
(Tabula Septemviralis) bírák is átkerültek az új birodalmi szintű 

                                                           
6 MNL OL D291 2/73. 
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felsőbíróságba. Ugyanígy a kerületi főtörvényszékek elnökének is jórészt 
magyar arisztokraták kerültek kinevezése.7 

A júliusi alapvonások mentén a császár 1849. november 3-án kelt 
legfelsőbb elhatározása alapján Haynau november 10-én hirdette ki az 
ideiglenes bírósági szerkezetet és rendtartást., amely összességében öt 
határozatot tartalmaz: Az ideiglenes bíróságok felállitásáról (I.), a 
felállított ideiglenes bíróságok hatásköréről (II.), az ideiglenes törvényszék 
eljárásról (III.), a törvényszünetről (IV.), végül az új rendszer 
életbeléptetéséről (V.).8 

Az első határozat a Magyarországban igazságszolgáltatás kezelő 
bíróságokként a járási bíróságokat (Bezirksgerichte), a megyei 
törvényszékeket (Landesgerichte), a kerületi főtörvényszékeket 
(Districtual-Obergerichte), valamint a legfőbb törvényszéket (der oberste 
Gerichtshof) nevezi meg, emellett az eljárás tekintetében 
háromfokozatúvá teszi a bíróságok működését. Úgynevezett „első-
bírósági” bíróságként a járási bíróságot, valamint a megyei törvényszéket 
nevezte meg a határozat, mely Magyarország egész területét járásokra 
osztotta fel. A járásbíróságok egyesbíróságként működtek megfelelő 
számú helyettesekkel és segédtisztekkel, korlátolt hatáskörben polgári és 
büntető ügyekben is ítélkeztek. A provizórium időszakában a 
járásbíróságoknak két fajtája – első osztályú járásbíróságok és 
másodosztályú járásbíróságok – is létezett. A fent ismertetett 
egyesbíróságok működtek másodosztályú járásbíróságként, a nagyobb 
tévtettek feletti büntető bíráskodásra azonban az egyes bíró mellé 
ülnökökként további bírák rendeltettek. A megyei törvényszékek 
illetékessége több járásra terjedt ki, székhelyük általában a korábbi 
megyei sedriák székhelyével esett egybe. Polgári ügyekben egy elnökből 
és két bíróból, míg büntető ügyekben egy elnökből és négy bíróból álló 
testületben ítélkeztek (2.§.)  

Ami a „másod-bíróságképp” ítélő fórumokat illeti, a határozat a megyei 
törvényszékeket és a kerületi főtörvényszékeket nevezi meg. A megyei 
törvényszékek a járásbíróságoktól fellebbezett ügyekben, míg a kerületi 
főtörvényszékek – melyek illetékességi az adott kerületben található 
megyei törvényének „körületére” terjedt ki – a megyei törvényszékektől, 
mint „első-bíróságoktól” fellebbezett ügyekben ítélkeztek. (3.§.) A 
„harmad-bírósági” törvényszék közül a határozat a kerületi 
főtörvényszékeket és a Bécsi legfőbb törvényszék nevezi meg. Előbbi a 
megyei bíróságoktól (mint másod-bíróságoktól) fellebbezett ügyekben, 
míg a legfőbb törvényszék a kerületi főtörvényszékekről fellebbezett 
ügyekben ítélt. A harmadfokú bíróságok a határozat alapján egy elnökből 
és hát bíróból álló tanácsokban ítélkeztek. (4.§.) 

A második határozat az ideiglenes bíróságok hatásköréről rendelkezett. 
Az igazságszolgáltatási reformok közül talán a legfontosabbként deklarálta 
a lakosok egyenlőséget a bíróságok előtt: „Minden lakosok kötelesek állási 
különbség nélkül, a’ jelen határozat által felállított bíróságok előtt keresni 

                                                           
7 MNL OL D2 
8 Magyarkoronaroszágot illető Országos Törvény- és Kormánylap. 1850/1. 
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és elfogadni, mind a’ polgári jogügyekben, mind a’ büntető tárgyakbani 
igazságszolgáltatást.” (6.§.) E fontos alapelv mellett a határozat 
részletesen felsorolja a bíróságok hatáskörét polgári és büntető ügyekben. 
A harmadik határozat – az 1848 előtti állapotokhoz képest szintén 
előrelépésként értékelhető módon - kimondta, hogy az ideiglenes 
törvényszékek a fennálló törvények határozataihoz vannak kötve. (23.§.) 
Végül érdemes megemlíteni az ötödik határozat azon rendelkezéseit, 
melyek a nevezett bírói hivatalok életbe léptetését e célra felállított 
bizottságok bízta. Ezt követően 1850. január 14-én immáron Geringer 
báró adott ki ideiglenes rendeleteket a járásbíróságoknál vezetendő telek 
és betáblázási könyvekről, valamint a fenyítőbíróságok és a bánvádi 
eljárás tárgyában.9 

Az új rendszer tagadhatatlanul előrelépést jelentő vívmánya, hogy állási 
különbség nélkül mindenki mind a polgári, mind a büntetőügyekben 
egységesen az 1.§. által megnevezett fórumok előtt voltak kötelesek 
keresni az igazságszolgáltatást, emellett az igazságszolgáltatás 
államosítása és közigazgatás tó történő elválasztása. Csupán a községek 
szintjén, 12 pengőt meg nem haladó értékű panasz esetében ítélkezhettek 
a községi elöljárók, mint békebírók (Stipta, 1997:114). 

 
Az 1854-es rendezés 
 
A végleges rendezés (definitivum) 1854 május 1-jén lépett életbe, 
azonban eredetileg 1851. január 1-jével tervezték bevezetni (Sashegyi, 
1965:42), a szervező rendelet pedig ekkor még az alkotmányosság 
szellemében született (Sashegyi, 1981:92). Az ideiglenes időszakhoz 
képest az 1854-es rendszerre már komoly hatással volt az olmützi 
alkotmányt felfüggesztő 1851. december 31-én kiadót császári nyílt 
parancs, melyet szilveszteri pátensként is ismerünk. A potenciális 
alkotmányosság nyílt abszolutizmussá lett. Ferenc József császár az 
alkotmányt felfüggesztő nyílt parancsának melléklete az „ausztriai császári 
állam koronaországaibani szerves intézmények alapelveit” is tartalmazta, 
melyben az uralkodó rendelkezett a járási hivatalok felállításáról, egyúttal 
az elsőfolyamodású (egyesbíróságok) járásbíróságok a közigazgatásban, 
járási hivatalban történő egyesítéséről (19.). Ami a bírói hivatalt általában 
illeti, „az e’ végre kirendelt hatóságok és bíróságok által, a’ fennálló 
törvények szerint, Ő császári királyi apostoli felesége nevében 
gyakoroltatik” (17.). A melléklet rendelkezett továbbá az esküdtbíróságok 
megszüntetéséről, és arról is, hogy az eljárás nem nyilvános (27., 29.). 

A végleges rendezés során a korábbiakhoz képest a legfontosabb 
változást a járásbíróság szabályozásában kell keresnünk, ugyanis az első- 
és másodosztályú járásbíróságok külön működése megszűnt – feltehetően 
mert túl költségének bizonyult- (Varga, 1961:140), egyúttal a szolgabírói 
hivatalok megszerzésével a járásbíróságok a politikai (közigazgatási) 
hatóságokkal összevonásra kerültek. A belügy-, igazságügyi- és 
                                                           
9 Magyarkoronaroszágot illető Országos Törvény- és Kormánylap, 1850/2. 
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pénzügyminiszterek 1853. január 19-én kiadott közös rendeletének célja: 
„a szolgabírói járások számának és határainak, valamint a’ megyei 
hatóságok, szolgabírói hivatalok, és első folyamodású törvényszék ék 
székhelyeinek végleges megállapítása”, valamint személyzeti létszám 
megállapítása. A rendelet továbbá kimondta (az ideiglenes rendszerhez 
képest talán a legnagyobb változást) a szolgabírói hivatalok 
megszervezését, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás újraegyesítését 
járási szinten. A közigazgatási és bírósági funkciókat is ellátó hivatal okát 
vegyes szolgabírói hivatalnak nevezték (gemischtes Stuhlrichteramt), 
viszont az is előfordult, hogy az igazságszolgáltatás teendőit ún. önálló 
járárásbíróság (selbstständiges Bezirksgericht) látta el. A megyei 
törvényszékek székhelyén pedig az első fokú ügyekben városilag kiküldött 
járásbíróság (Städtisch-delegirtes Gericht) ítélkezett (Varga, 1961:139-
140). 
 

1. ábra. Egyszerűsített felsorolás az ideiglenes és végleges rendezés  
időszakának bíróságairól 

Provizórium 
(1849-1854) 

Definitívum 
(1854-1861) 

Oberster Gerichtshof  
 [Legfőbb törvényszék] 

Oberster Gerichtshof 
 [Legfőbb törvényszék] 

Districtual Obergericht  
 [Kerületi főtörvényszék] 

Oberlandesgericht 
 [Országos főtörvényszék] 
Landesgericht (Pest, Buda) 
 [Országos törvényszék] 

Landesgericht  
 [Megyei törvényszék] 

Comitatsgericht 
 [Megyei törvényszék] 

Bezirks-Collegial-Gerichte (I.Kl.)  
 [Járási társas bíróság (I. Oszt.)] 
Bezirksgerichte (II.Kl.)  
 [Járásbíróság (II. Oszt.)] 

Gemischtes Stuhlrichteramt 
 [Vegyes szolgabírói hivatal] 
Selbstständiges Bezirksgerichte 
 [Önálló szervezetű járásbíróság] 
Städtisch-delegirtes (Bezirks-)Gericht 
 [Városilag kiküldött járásbíróság] 

 
A rendi korszakhoz képest jelentős változás az államosítás, illetve a 

bírák államilag történő fizetése is. Az 1853-as rendelet egységes 
táblázatban meghatározta a fizetési osztályokat is, mind a közigazgatási, 
mind a bírósági szervekre nézve. A rendelet ’E’ mellékletében a 
tisztviselők összesen 12 osztályba kerültek beosztásra, a magyar 
koronatartományban a legmagasabb – a III. - osztályba a helytartó került. 
A kerületi főtörvényszékek elnökei 5000 forint fizetéssel a IV. osztályba, a 
megyei törvényszékek elnökei 3000 forint fizetéssel a VI. osztályba, míg a 
szolgabírói 1000-től 1200 forintig terjedő fizetéssel, valamint 
szabadlakással és szálláspénzzel mint mellékjárandóság a VIII. Osztályba 
soroltattak. A táblázatból az egyes fórumok személyi állományát is 
megismerhető. A kerületi főtörvényszékekhez tartozott egy a helytartósági 
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alelnökkel egy szintén álló elnök (IV.), alelnökök (V.), kerületi 
főtörvényszéki tanácsosok (VI.), tanácstitkárok (VIII.), titkársegédek 
(IX.), hallgatászok (XII.), egy segédhivatal-igazgató (VIII.), segédek (X.), 
hivataltisztek, járulnokok (XII.), tanácsszolgák, irodaszolgák és 
szolgasegédek. A megyei törvényszék ehhez a helytartósági tanácsossal 
egy szinten álló elnök (VI.) mellett szintén működtek kerületi törvényszéki 
tanácsosok (VII.), valamint megyei törvényszéki tanácsosok is (VIII.), 
továbbá egy tanácstitkárok (IX.), bírósági segédek (X.), egy segédhivatal-
igazgató (IX.), segédek (X.), hivataltisztek (XI.), járulnokok (XII.), egy 
várnagy (XIII.), hivatalszolgák, fogolyfelügyelő és szolgasegédek. A 
szolgabírói hivatalban pedig a helytartósági titkárokkal egy szintén álló 
szolgabírói (VIII.) mellett szolgabírói segéd (IX.), tollnokok (XI.), 
szolgabírói hivatali írnokok (XII.), valamint szolgák és segédek 
működtek10. 

Végül a politikai és bírósági hatóságok szervezetét és működését az 
osztrák birodalmi bel-, igazság- és pénzügyminisztériumok közös 
rendeletekben szabályozták 1854. április 6-án. Ebben a rendeletben már 
egyenként tételesen felsorolták a kerületek, a megyék és a járások 
beosztását, ugyanígy az ezekhez kapcsolódó bíróságokat és székhelyeiket. 
A definitívum rendszere véglegesen az ostromállapot megszüntetésével, 
1854. május 1-jén lépett életbe, ezt követően jelentősebb átszervezések 
az októberi diplomát (Bernatzik, 1911) követő átalakulásokig már nem 
voltak. 

 
Befejezés 
 
Az 1848-as áprilisi törvények bizonyos tekintetben többszáz éves 
lemaradást pótoltak, majd 1849 után szintén hirtelen és jelentős 
változások álltak be az alkalmazandó joganyagban, gondolhatunk az 
osztrák polgári, illetve büntető törvénykönyvek bevezetésére, vagy a 
kodifikált perrendtartásra. 

Általában az előremutató változások és az új hatalom által okozott 
sérelmek is kibékíthetetlenek voltak. Még az ideiglenes rendezés 
szervezésekor is felmerült a reformok gyorsaságának kérdése. A magyar 
társadalom évszázados beidegződései, szokásai, valamint az új hatalom 
iránti gyűlölet együtt sok problémát okoztak. Berzeviczy felidézi Hauer 
Soproni miniszteri biztos aggályait és az újraösszevonás szükségességére 
vonatkozó javaslatait. Hiszen a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
szétválasztásakor, a közigazgatási szervek tekintélyét csorbította ezen 
szervek büntetőbírói hatóságának megszűnése, illetve a testi büntetések 
megszüntetése (Berzeviczy, 1937:54-55). 

A hatalmas új joganyag és az új szervezetrendszer mellett a német 
nyelv használata és az új törvénykönyvek dogmatikájának elsajátítása is 
nehézséget okozott. Christian Neschwara egy Magyarországra küldött 
hivatalnok szemszögéből mutatja be a korabeli állapotokat. Az osztrák 
                                                           
10 RGBl 1853/9. 
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polgári törvénykönyv hatályba lépésekor a magyar nyelvű fordítás még 
nem készült el. A hivatal épülete nem volt megfelelően berendezve, a 
személyzet pedig írni is alig tudott németül, nemhogy az új 
törvénykönyveket egy nemrégiben felállított, de azóta is átalakulóban lévő 
intézményrendszerben alkalmazni (Neschwara, 2011:82-86). Nemcsak a 
szaknyelv és a dogmatika, de még olyan alapvető kérdések is komoly 
vitákat szültek, mint a szervek pontos megnevezése. A szolgabíróságok 
nevének hivatalos címeren történő feltüntetésének kérdésében még a 
birodalmi miniszterkonferencia 1855. július 22-i ülésén is hosszas vita 
alakult ki (Rumpler, 1987:119-124). 

Összességében a neoabszolutizmus reformjai nem voltak képesek 
kibontakozni, részben az elsietett átalakítások, részben a magyar 
társadalom befogadáslélektana és 1849 terhes örökség miatt. Azonban a 
korszaknak számos - köztük az igazságszolgáltatással kapcsolatos - 
szabályozására és intézményeire a kiegyezést követő jogállam 
előfutáraként is tekinthetünk.  
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