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"A királyi járásbíróságok valamikor tekintélyes hivatalok voltak. A bírói 

függetlenség, a bíróság független jogállása a községen, városon, 
vármegyén belül, különleges szerepet kölcsönzött az intézménynek. 

Személyzete kiválogatásánál különös fontossága volt a 
feddhetetlenségnek, képzettségnek, kifogásolhatatlan magatartásnak. Ha 

elő is fordult valami támadható ügy, azt az igazságügyi szervezet maga 
megoldotta anélkül, hogy a testület jó hírnevén csorba esett volna." 

(Barcsay, 1995, IV. k.) 

 
Magyarországon az 1891:XVII. tc. I. fejezete rendelte el a királyi 
bíróságok működésének felügyeleti vizsgálatát, amelyet a járásbíróságok 
tekintetében a törvényszék elnöke évente foganatosított. A vizsgálatról 
készített jelentéseket meg kellett küldeni az illetékes ítélőtábla elnökének 
is, aki ezekre észrevételt tehetett és – a hivatali út betartásával – 
utasíthatta a járásbíróságokat bizonyos eljárásokra, vagy rendelhetett el 
felügyeleti intézkedést. A jogszabály érdekességét az adja, hogy az 
ügyészséggel és másokkal együtt szabályozta a kir. bíróságok 
felügyeletét. 

Az évenként megtartandó rendszeres felülvizsgálat, amely az 
iratkezelésre és a határidők betartására terjed ki, látszólag semmilyen 
hatással nincs az ítélkezés tartalmi kérdéseire. A jogszabály alapján 
foganatosított felügyeleti ellenőrzések azonban nem csak adminisztratív, 
hanem tartalmi kérdéseket is érintettek. A vizsgáló elnök betekintett 
minden járásbíró jegyzőkönyveibe és ítéleteibe, személyesen 
meghallgatott tárgyalásokat, és véleményt formált a kinevezett bírák 
ítélkező tevékenységéről is. Ez pedig már felveti a beavatkozás 
lehetőségét. 

Mi indokolhatta akkor mégis azt, hogy az állam ilyen szoros pórázon 
tartotta a járásbíróságokat? A szigorú felügyelet célja az állam 
tekintélyének megóvása volt, amelyre azáltal került sor, hogy az állam 
egy kiemelt szervét, a bíróságokat kellett az állampolgárok előtt a lehető 
legjobb színben feltüntetni.  

 

                                                 
1
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A felügyeleti intézkedések neoabszolutista mintája és 
dualizmus-kori szabályozása 
 
Az 1848. évi áprilisi törvények fő célkitűzése a közjogi, alkotmányos 
keretek megváltoztatása volt, azaz ebbe a korszakos átalakításba nem 
fért, nem férhetett bele a bírósági rendszer módszeres átalakítása. A 
szabadságharcot követő erős osztrák központosítás eredményeként a 
magyar területeken is államosították az igazságszolgáltatást, törekedtek a 
bírói hatásköröknek a közigazgatásról való leválasztására, és egységes 
fórumrendszert hoztak létre. A fordulópontot tehát e tekintetben nem az 
1848-as jogi forradalom, hanem sokkal inkább a neoabszolutizmus 
időszaka jelentette, amelyben megjelent a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás szétválasztásának követelménye is. 

Az Olmützi alkotmány 102. §-ában előrevetített helyzet, amely szerint a 
közigazgatás és a bírói tevékenység a jövőben el lesz egymástól választva 
(Papp, 2014:159) esetünkben azért is különösen érdekes, mert a 
végrehajtó hatalomtól elkülönült bíráskodás felveti a királyi prerogatívák 
további érvényesülésének kérdését is, ugyanakkor az Olmützi oktrojált 
alkotmány minden tekintetben kifejezetten a hatalomegység és a „minden 
hatalom a császáré” elvet (továbbá a monarchikus legitimitást) juttatta 
kifejezésre. 

Azzal ugyanis, hogy a végrehajtás körében az 1848:III. tc. 3. §-a 
kimondta, hogy „Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó 
a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében független magyar 
ministerium által gyakorolják…”, továbbá hogy a király aktusait miniszteri 
ellenjegyzéshez kötötte, a végrehajtás tekintetében kijelölte az uralkodói 
hatalomgyakorlás jövőbeni körét, rögzítette annak korlátait is. Ilyen 
kijelentésre azonban a bíráskodás tekintetében nem találunk példát. 
1848-ban, amikor a bíráskodást még kétségkívül a végrehajtó hatalom 
részének tekintették, ugyanezen törvény 27. §-a a bírói feladatok mikénti 
ellátásáról mindössze annyit rögzített, hogy „[a] törvényes bíróságok és 
ítélőszékek törvényes önállásukban, s a törvény további rendeletéig eddigi 
szerkezetökben fenntartandók.” Arról azonban, hogy etekintetben a bírói 
felségjog részjogosítványai miként fognak érvényesülni, nem szólt a 
jogszabály.  

Az 1849. november 10-án Haynau által közzétett jogszabályban, amely 
az Olmützi alkotmány alapján a bíráskodás rendezésére volt hivatott, az 
alkotmánnyal egyezően szerepelt a közigazgatás és a bíráskodás 
szétválasztása elsőfokon. Ez az elkülönítés azonban nem mint a (korabeli 
értelemben vett) jogállamiság kritériuma jelent meg, hanem „egyszerű 
szervezéstechnikai eszközként” (Papp, 2014:160). Ez a rendelet sem 
tartalmazott azonban utalást a bíráskodási felségjog körében érvényesülő 
jogosítványok körére, terjedelmére, és – természetesen – szintén nem 
rendelkezett a bírói felségjog bármiféle korlátozásáról sem.  

A bíróságok belszerkezete és ügyrendtartása iránt kiadott 1853. május 
3-i császári nyíltparancs 2. §-a pedig a bírói kinevezést – amely a 
császártól vagy igazságügyminiszterétől származik – „feddhetetlen 
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erkölcsi és politikai magaviselethez” (de facto: császárhűséghez) kötötte. 
Ez biztosította az uralkodó számára a bíróságok felügyeleti jogát, hiszen a 
feddhetetlenség hiányára a későbbiekben is lehetett alapítani bírák 
elmozdítását. A pátensben megjelenő fegyelmi szabályozás is biztosította 
az uralkodó – igazságügyi miniszterén vagy a bírói szervek általa 
kinevezett vezetői keresztül érvényesülő – állandó felügyeleti jogát. 

E pátens első részének utolsó, VIII. fejezete (90-107. §§) rendelkezik 
„a bírói hatóságok alárendeltségéről, ’s azoknáli igazságügyek folyamatára 
felügyeletről.” Ennek értelmében az elsőfolyamodású bíróságok 
(törvényszékek és járásbírák – Bezirksrichter) a főtörvényszékek 
elnökének felügyelete alá tartoztak, a főtörvényszékeket pedig a pátens 
egyenesen az igazságügyminiszter alá rendelte. Előírta, hogy az alárendelt 
kötelesek a felettes törvényszék vagy törvényszéki elnök utasításait 
pontosan teljesíteni, és annak kívánságára minden hivatalos ügyről 
„fölvilágosítást és számot adni.” A legfőbb törvényszéket pedig 
feljogosította az első- és másodfokú bíróságok feletti ellenőrzés körében 
rosszallás kifejezésére, utasításadásra, ha pedig nem áll hatáskörében a 
hiba, hiányosság elhárítása, közvetlenül az igazságügy-miniszterhez 
fordulásra is.  

A 93. § az alárendelt bírói fórumok rendszeres ellenőrzését tette 
kötelezővé: a főtörvényszékek a székhelyi elsőfokú fórumokat évenként, a 
többi törvényszéket és járási bíróságot pedig kétévenként voltak kötelesek 
rendes eljárásban ellenőrizni. Ha pedig rendkívüli vizsgálat vált 
szükségessé, az azonnal foganatosítandó volt. Az ellenőrzés terjedelméről 
pedig azt írja a pátens, hogy „[a] kirendelt biztos tartozik pontosan 
kinyomozni, vajjon az igazságszolgáltatás minden ágaiban törvényszerű 
eljárás tartatik-e meg; terheli-e, és mennyiben a’ bíróságot és egyes bírói 
személyeket hivatalos tiszteik elhanyag[o]lása, és miképen kell a’ netalán 
fönnálló visszaéléseknek elejétvenni. Köteles egyszersmind a’ tanácsosok 
és hivatalnokok személyes képességeit és személyes tulajdon[ság]aikat 
lehetőleg kiismerni. Evégre jelen kell nehány tanácsülésekben lennie, per-
, csőd-, tárgyalási, gyámsági és egyéb bírósági irományokat, az előadók 
kidolgozatait, a’ benyujtványi, tanácsi és irattári jegyzőkönyveket és 
nyilvánkönyveket elő kell mutattatnia és megvizsgálnia. Tartozik továbbá 
az utolsó években fölterjesztett ügyeleti kimutatások helyességéről, 
a’mennyire lehetséges, ’s legalább néhány adatoknak az illető 
irományokkal összehasonlítása által meggyőződni. A tapasztalt hiányok 
iránt köteles a bírósági főnököt, ’s a’ körülmények mivoltához képest 
egyéb bírói hivatalnokokat is kihallgatni, többire pedig hivatalos 
működéseiben mindazt elkerülni, miáltal a’ bíróság becsülete és tekintélye 
megsértethetnék, vagy az ügytárgyalásban késedelem okoztathatnék.” A 
vizsgálat eredményéről a kiküldöttnek véleményes jelentést kellett tennie 
a főtörvényszék elnökének, akik a szükséges intézkedéseket ez alapján 
voltak kötelesek megtenni, szükség esetén az igazságügyminiszter 
tájékoztatása mellett. 

Ha végigtekintünk ezeken a jogszabályokon, értékeljük a folyamatot (és 
hozzátesszük azt, hogy a tartalom mellett az e rendelkezésekkel szembeni 
ellenállást az a formai ok is fokozta, hogy a magyar történeti/történelmi 
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alkotmány szabályait – különösen az 1790/91-es országgyűlésen 
elfogadott 12. törvénycikknek a pátensek tilalmára vonatkozó 
rendelkezését – egyértelműen sértette a kiadás módja), világossá válik, 
hogy az 1849 és 1853 között meghozott rendelkezések erősítették az 
uralkodói illetve igazságügyi miniszteri befolyást, és – visszatekintve 
elmondhatjuk – a bíráskodást övező közjogi környezetben egyre távolabb 
került a független bíráskodás lehetősége. 

A kiegyezést megelőző bő évtized e hullámzása érthető: a Habsburg-
birodalom az abszolút uralkodói hatalomgyakorlás eszközeivel is nehezen 
volt működtethető, ráadásul sem a belpolitikai, sem a külpolitikai 
(elsősorban katonai) események nem kedveztek az erős központi 
hatalomnak. A magyar nemesség passzív rezisztenciája, a gazdaság 
működésének tudatos elfojtása, emellett a porosz seregektől szenvedett 
súlyos vereség, a nagyhatalmi befolyás, vezető szerep elvesztése miatt 
kialakult feszült helyzet okán az udvar, a bécsi kormányzat 
„engedményekre” kényszerült. Az igazságszolgáltatás és a helyi 
önkormányzás (azaz a közigazgatás) elválasztása tekintetében helyi 
szinten a hatalmi-politikai adottságok mellett gyakorlati, pragmatikus 
szempontok is szerepet játszottak abban, hogy az alsóbbfokú bíráskodás 
tekintetében az állam befolyása sokáig alig maradt érezhető. Ilyen 
szempont volt például az, hogy a jólképzett jogász „személyzetet“ 
finanszírozni kellett, és az utánpótlásáról is szükséges volt gondoskodni. 
Ezért sokáig keveredett a helyi igazgatás és bíráskodás, illetve fordult elő 
az állami és helyi hivatalok egyszerre történő betöltése (Stipta, 2003: 
79-85). 

A kiegyezés után, a modern államberendezkedés megteremtése 
érdekében már 1869-ben törvény született a bírói képesítés feltételeiről és 
a hivatásgyakorlás alapvető szabályairól (1869:IV. tc.). Ennek nyomán 
megjelentek a bírói kinevezés szakmai követelményei, és 
megfogalmazódtak a bírói függetlenség alapelemei, garanciái is. A törvény 
rögzítette a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezeti és hatásköri 
különválasztását. A bíráskodás – a szervezet mellett – tartalmilag is 
egységessé vált, hiszen alapelvvé vált a törvény előtti egyenlőség, 
valóban eltűntek a rendi különbségek (Máthé, 1982). 

1869 tehát az a meghatározó évszám, amely az igazságszolgáltatást 
mint önálló hatalmi ágat megteremtette, szervezeti és szakmai 
értelemben is leválasztva azt a közigazgatásról. A törvény rögzítette, hogy 
„az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a 
közigazgatási, sem a bírói hatóságok egymás hatáskörébe nem 
avatkozhatnak.” (1. §) A bírák a továbbiakban „a törvények, a törvények 
alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek s a törvényerejű szokás 
szerint” tartoznak eljárni és ítélni (19. §). Ebből a rendelkezésből vezetjük 
le a bírói függetlenséget, amely magában foglalja a bírói szervezet 
függetlenségét éppúgy, mint az egyes ítélőbíró függetlenségét is. A bírói 
függetlenség körébe soroljuk azt a követelményt is, hogy bíróságokat csak 
törvény állapíthat meg, de ide tartozik a bírák elmozdíthatatlanságának 
elve és az összeférhetetlenség precíz szabályainak kidolgozása is. Ez a 
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jogszabály tartalmazta a bírói kinevezés kötelező képesítési 
követelményeit is. 

A dualizmus időszakának bíróságai állami szervek voltak, amelyeket a 
jogalkotó garanciákkal vett körül. A bíróságok folyamatosan működtek 
(szemben a korábbi, oktavális eljárással), emellett helyhezkötöttek és 
szervezetileg egységesek lettek, hierarchiájukat, hatáskörüket, 
illetékességi területüket és felügyeletüket is jogszabály rögzítette. 

A bíróságok felügyeletét és egymáshoz való viszonyát is rendezte a 
jogalkotó. Eszerint az igazságügyminiszter felügyelete mellett minden 
bírósági elnök felügyelő hatósága lett az adott bíróság dolgozóinak, illetve 
a magasabb fokú bíróság szervezetileg felügyeleti jogot kapott az 
alacsonyabb felett. Mindez elősegítette az egységes hierarchia kiépítését, 
amelyben az egyes bíróságok hatásköre is törvényben, pontosan 
rögzítésre került. 

A bírák és bírósági hivatalnokok felelősségéről szóló 1871. évi VIII. 
törvénycikk 5. §-a rendelkezett arról, hogy hogyan érvényesül a király 
bírói felségjoga a független bírói hatalmi ág kialakítása folytán előállt 
helyzetben (Antal, 2006:155-158). 

A rendelkezés szerint: „Ő Felsége legfőbb felügyeleti joga, melynél 
fogva felelős igazságügyi ministere által a bíróságok pontos és 
szabályszerű ügykezelése fölött őrködik, e részben a tapasztalt hiányok 
orvoslásáról gondoskodik, az igazságügy általános érdekében, vagy egyes 
panaszok esetében a szükséges adatok felterjesztését elrendeli, a 
visszaélések megvizsgálása és megtorlása iránt intézkedik, jövőre is 
érintetlenül marad, (…)”  

Amint az előzőekkel való egybevetésből kitűnik, ez a szabályozás a 
központosított osztrák bírósági rendszer öröksége, amely a király jogaként 
definiálja, és tartalmilag szinte teljesen megismétli a korábbi rendelkezést. 
Az önálló bírói hatalmi ág létrehozása, a végrehajtó hatalomból való 
kiválás tehát érintetlenül hagyta az igazgatási értelemben vett függelmi 
helyzetet.  

A hatáskör és a felügyelet jogszabályi rendezése alapján az 1871:31. és 
32. törvénycikkek útján állították fel az egységes állami bírósági 
szervezetet, kiemelve a rendes bíráskodás elsődlegességét a 
különbíróságokkal szemben. 

Az 1891. évi XVII. törvénycikk – semmit sem változtatva a korábbi 
szabályozás érdemén –akként rendelkezett, hogy „[a]z 1871:VIII. tc. 5. 
§-ának rendelkezése alapján a kir. bíróságok, a békebírák, a kisebb 
polgári peres ügyekbeni bíráskodással felruházott szolgabírák, az áru- és 
értéktőzsde és a termény- és gabona-csarnokok külön bíróságai, 
úgyszintén a kir. ügyészségek az igazságügyminister felügyelete alatt 
állanak.” (A szolgabírák itt nevesítése külön is érdekes, hiszen evidens 
bizonyíték az 1869:IV. tc. tökéletlenségére.) 

A felügyelet körét illetően a jogalkotó ekként fogalmazott: „1. őrködés 
az ügyvitel szabályszerűségére, az alkalmazottaknak hivatalos 
működésére és arra, hogy magaviseletök hivatali állásuknak megfelelő 
legyen (1871:VIII. tc. 20. §. b) pontja); 2. megvizsgálása szabálytalan 
vagy késedelmes ügyvitel miatt tett panaszoknak; 3. intézkedés úgy a 
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tapasztalt rendetlenség, késedelmeskedés és visszaélés megszüntetése, 
valamint azoknak megtorlása iránt.” (4. §) 

A felügyelet ellátásának módjáról a 7. § rendelkezett akként, hogy a 
felügyeleti hatóságok a felügyeletük alá utalt bíróságok ügyvitelét akár 
személyesen, akár a vezetésük vagy a jelen törvény szerint felügyeleti 
hatóságuk alatt állók sorából kiküldött más személy által 
megvizsgálhatták, az alkalmazottaknak a hivatásukra vonatkozó 
személyes képességeiről és működéséről ekként közvetlen meggyőződést 
szerezhettek, de a bíróságok tanácskozásánál és a határozatok 
hozatalánál nem lehettek jelen. A felügyeleti vizsgálatot a kir. 
törvényszékeknél a fölöttes kir. táblai elnök legalább minden két évben, a 
járásbíróságoknál pedig a fölöttes kir. törvényszéki elnök évenként 
egyszer volt köteles megtartani, IM rendeletben megadott kérdéssor 
alapján. 

 
Konkrét felügyeleti vizsgálatok a Debreceni 
Törvényszék elnöke által a XX. század első évtizedeiben 
 
Anélkül, hogy a jelen tanulmányban akár csak a debreceni törvényszék 
elnöke által a fenti jogszabályok keretei között lefolytatott felügyeleti 
vizsgálatokat részletesen megpróbálnánk elemezni (az egy jóval hosszabb 
tanulmány tárgyát képezheti), talán reprezentatív példaként érdemes az 
1920-as évek néhány bírósági ellenőrzésének keresztmetszetét 
áttekintenünk. Mivel ebben az évtizedben már tapasztalt törvényszéki 
elnöknek számított dr. Kesserű Lajos, a debreceni kir. törvényszék első 
embere, az általa lefolytatott éves ellenőrzéseknek a Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárban (MNL HBML) fennmaradt iratanyaga kellő áttekintést ad és 
alapot nyújthat megalapozott következtetések levonására is. 

Ha a törvényszék elnökének felügyeleti hatáskörébe tartozó bíróságok 
személyi állományát tekintjük, rögzíteni kell, hogy a Debreceni királyi 
törvényszéknek 12 bírája és 14 beosztott bírája volt. A törvényszék alá az 
1920-as évek elején összesen hat királyi járásbíróság tartozott, amelyek 
közül a debreceni királyi járásbíróságnál hét bíró és hét beosztott bíró, a 
derecskei járásbíróságnál két bíró (nincs beosztott személyzet), a 
hajdúböszörményi járásbíróságnál három bíró és három beosztott bíró, 
Hajdúnánáson két bíró és egy beosztott, Hajdúszoboszlón két bíró és egy 
beosztott, a püspökladányi királyi járásbíróságon pedig egy ide kinevezett 
bíró és két beosztott bíró tevékenykedett (MNL HBML VII. 4/a 4. d., jelzet 
nélkül). Mellettük általában joggyakornokok is be voltak osztva, akik közül 
a bírói kar rekrutálódott. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatokkal érintett 
személyi kör kb. 60 bíróból valamint a bíróságokon  alkalmazott hivatali és 
kezelő személyzetből állt. E személyzet létszámát (figyelemmel arra, hogy 
a járásbíróságok telekkönyvi bírósági szerepet is elláttak, valamint az 
állandók mellett ideiglenes díjnokokat is alkalmaztak) a bírák kb. három-
ötszörösében kell meghatároznunk, tehát a debreceni törvényszék 
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elnökének legalább 250-300 alkalmazott (bíró és hivatalnok) munkájára 
volt rálátása. 

 
Minősítés 
 
A felügyeleti vizsgálatok – amint annak jogszabályi alapja is elrendelte – 
módot adtak a törvényszéki elnöknek az egyes bírák minősítésére, 
amelynek számos nyomát találhatjuk meg a fennmaradt személyi iratok 
között. A bírákat általában öt szempont szerint minősítették. Ezek – a 
korabeli szóhasználat szerint – a következők voltak: jogismeret, felfogás, 
ítélőtehetség, szorgalom, magatartás, bánásmód a felekkel, vezető állásra 
alkalmasság. E szempontok alapján a bírák rendszeresen kaptak 1-3 
közötti értékelést, amelyeket rendszerint „szigorúan bizalmas” jelzéssel 
küldött meg a törvényszék elnöke az ítélőtábla elnökének (pl. MNL HBML 
VII.4/a. 1. d.: levéltári jelzet nélküli 2. cs.). A fennmaradt jegyzőkönyvek 
és személyi anyagok arra engednek következtetni, hogy a minősítés során 
az elnök (és ez nem csak Kesserű Lajos hosszú elnöki hivatalára volt igaz) 
legtöbbször a kettes kategóriát alkalmazták. Ennél csak akkor adtak 
jobbat, ha egy fiatal kolléga kiemelkedően szorgalmas, tehetséges volt, 
vagy a vezető kiemelkedően eredményesen vezette a bíróságot, és 
rosszabbat is csak akkor, ha az érintett bíró vagy igazságügyi alkalmazott 
feddésben, megintésben, szóbeli vagy írásbeli megrovásban, esetleg más 
(pl. büntetőeljárás során kiszabott) büntetésben részesült. Utóbbira 
példaként álljon itt néhány idevágó bejegyzés az előbbi jelzet alatt 
található iratokból! A leggyengébb, 3-as minősítés mellett: „Írásbeli 
megintés, hivatalon kívüli magatartása miatt. Fennhéjázó, 
összeférhetetlen,” másnál: „10 P. pénzbírsággal büntetve. Jövedéki 
kihágások miatt alaposan gyanúsítva.” De a közepes (2) minősítésnél is 
lehettek megjegyzések. Például egy 25 éves joggyakornoknál: 
„Korlátoltan alkalmazható. Lassan fejlődik,” egy 65 éves irodakezelőnél 
„Nagyon szorgalmas, de betegeskedése miatt korlátoltan alkalmazható,” 
más esetekben többször szerepelt megjegyzésként, hogy megintésben 
részesült. 

Ez a minősítés képezte az alapját nemcsak az előrelépéseknek (Homoki-
Nagy, 2017:54-55), címzetes bírói címek adományozására vonatkozó 
javaslatoknak, hanem a fizetési fokozatban való előrelépés ideje esetleges 
lerövidítésének is. A berettyóújfalui járásbíróság bírái például láthatóan 
nem tűntek ki semmiben különösebben a ’20-as évek elején, hiszen mert 
nem javasolták a várakozási idejük lerövidítését 1922-ben sem. (MNL 
HBML VII/4a. 2. d.: 1921.El.V.Z.98–102.) Az 1922.El.V.Z.98. sz. Kesserű-
javaslatban sem szerepelnek. (1922. január 31.) Az 1925.El.V.Z.20. sz. 
irat és melléklete szerint 1925. február 25-én azt jelentette Kesserű 
törvényszéki elnök az ítélőtábla elnökének, hogy Berettyóújfaluban dr. 
Tomola Béla ugyan 1922. augusztus 30-án lépett az I. fizetési csoport 1. 
fokozatába, de sem őt, sem más bírát nem javasol az elnök várakozási idő 
leszállítására, mivel „egyrészt a minősítésük nem elsőrendű, másrészt 
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pedig a működésül értéke nem éri el a fent idézett rendeletben megjelölt 
mértéket.” (MNL HBML VII/4a. 2. d.) 

Egy, a hajdúszoboszlói kir. járásbíróságról származó felügyeleti 
vizsgálati jegyzőkönyv 1921-ből való. Ebben Kesserű Lajos, a törvényszék 
elnöke kénytelen volt megállapítani, hogy Szoboszlón (legalábbis Péterfy 
Pál büntetőbírónál) még igencsak „háborús” állapotok vannak: „A szobák 
Péterffy Pál kir. jb. szobája kivételével, amely a legnagyobb 
rendetlenségben van, amennyiben hivatalos helyiséghez nem tartozó 
dolgok vannak szanaszét hányva – tiszták és rendezettek, mindemellett a 
szobákban a legnagyobb szellőztetés dacára is a fennebb említett 
talajnedvesség felszivárgása miatt dohos szag érezhető.” (MNL HBML VII. 
16. 5. d.: 1921.El.II.A.6. (1921. május 20.) p. 3)  

A jegyzőkönyv záró megállapítása sem tüntette fel kedvező színben a 
büntető ügyek szoboszlói bíráját: „Külön közöltetett Péterffy Pál kir. 
járásbíróval, hogy megütközéssel észlelte szobájának egy tárgyaló 
teremhez s egy bíró hivatalos helyiségéhez nem méltó s a bírói tekintélyt 
sértő rendetlen voltát, s úgy őt, mint a vezető járásbírót a helyiség 
rendbehozatalára felhívván, utasította a vezető járásbírót, hogy a helyiség 
rendbehozatalát 14 nap alatt jelentse.” Június 7-i keltezéssel lakonikusan 
szól a vezető járásbíró idevonatkozó feljegyzése: „Jelentem továbbá, hogy 
Péterfy Pál bíró úr szobája most már nagyjában rendbe van hozva.”  

 
Igazgatási fegyelem (tárgyalások tűzése, iratkezelés) 
 
Az infrastruktúra hiányosságát mutatja, hogy a járásbíróságokon az 1920-
as évek elején általában még sem telefon, sem írógép nem volt. (MNL 
HBML VII. 16. 5. d.: 1923.El.II.A.16. (1923. június 5.) pp. 5, 10. és 11. ) 
Hajdúszoboszlón például csak 1925-ben szereztek be egy írógépet, de az 
is használhatatlan volt – egyébként pedig nem is tudná használni senki. Ez 
utóbbi még évek múlva is probléma maradt: az 1929-es vizsgálat is szóvá 
teszi, hogy a járásbíróságnál nincs gyakorlatban a határozatoknak gépre 
diktálása. Pedig ez az első olyan esztendő, amelynek elnöki levelezése 
géppel készült, és már nem kézírásos. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a 
bíróságnál alkalmazottak közül csak Szatmári Lajos kezelő bír jártassággal 
a gépírásban, s így a rendelkezésre álló egyetlen írógép sincs eléggé 
kihasználva. (MNL HBML VII. 16. 5. d.: 1929.El.II.A.51. (1929. június 5-
7.) p. 12)  

Az ügykezelés terén is sok a kívánnivaló az 1920-as években. Itt a 
főlajstrom és a nyilvántartó könyvek pontatlan vezetésén kívül különösen 
a telekkönyvi bevezetési hátralék ijesztő nagy számát emelik ki a 
felügyeleti vizsgálatok. Ezt az elmaradást az észrevételezésen túl a kir. 
járásbíróságok általánosan kedvezőtlen kezelő személyzeti viszonyaira 
tekintettel általában nem szankcionálta a felügyelő törvényszéki elnök 
(ahogyan a táblai elnök sem), inkább a törvényszék személyi állományán 
belül kirendelt kisegítő munkaerejével igyekeztek a hátralékokat 
apasztani. 
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Az ügyforgalom nagyságának és a polgári ügyek befejezési tempójának 
illusztrálásául álljanak itt a hajdúszoboszlói 1922-es adatok: 74 polgári 
per fejeződött be 3 hónapon belül, 29 polgári ügy 3-6 hónap közt, 25 ügy 
6 hó és 1 év közt ért véget elsőfokon, míg 13 olyan ügy volt, amelynek 
elsőfokú befejezése 1 éven túl húzódott. A telekkönyvi ügyek mennyisége 
körülbelül az előző évinek megfelelő maradt. A főlajstromot tekintve, 
minden ügytípust számításba véve az előző évből maradt folyamatban a 
járásbíróságon 2491 ügy, kiosztásra került 964, befejezést nyert 804, év 
végén folyamatban maradt: 651. (E legutóbbi tétel kb. az előző évi 
duplája volt, joggal tette a törvényszéki elnök kifogás tárgyává.) (MNL 
HBML VII.16. 5. d.: 1922.El.II.A.7. (1922. július 19.) 

1924-ben már 151 polgári per fejeződött be 3 hónapon belül, 51 polgári 
ügy 3-6 hónap közt, 13 ügy 6 hó és 1 év közt ért véget elsőfokon, 6 ügy 
elsőfokú befejezése 1 éven túl húzódott. 

Domokos Jenő a büntető ügyeket ő vitte. Ezekből 75 maradt előző 
évről, érkezett 215, befejezést nyert 225, év végén folyamatban maradt 
65. A telekkönyvi ügyek száma is emelkedett. 

Összesítés: mindenféle bírósági ügyből: előző évből maradt 
folyamatban 248, kiosztásra került 668, befejezést nyert 704, év végén 
folyamatban maradt: 212. (MNL HBML VII.16. 5. d.: 1924. El. II.A.23. 
(1924. május 27-28.) 

A felülvizsgálat következtében 1924 őszétől a járásbíróság elnöke 
havonta jelentette a hátralék ledolgozásának állását (1924 és 1925. 
El.II.A. számok alatt az 5. dobozban), illetve elrendelte a hivatali idő egy 
órával történő meghosszabbítását – azonban a törvényszéki elnöknél 
szóvá tette, hogy ennek nincs értelme, mert a hivatali helyiségekben már 
délután öt órakor is sötét van, és nem lehet dolgozni. (A szoboszlói 
járásbírósági épület tűrhetetlen állagára is kitérnek egyébként a vizsgálati 
jegyzőkönyvek (Megyeri-Pálffi, 2019:99-100), mindaddig, míg az új épület 
meg nem épül.) 

1927-ben a polgári perek aránylag hosszú tartama volt az egyik 
legkiugróbb kifogásolható körülmény. Az ügyek 1/5-e 6 hónapon túl 
fejeződött be, ami az ügyforgalom adatai szerint teljesen indokolatlan 
volt. Ez a késedelem részben arra vezethető vissza, hogy „dr. Kocsis 
Árpád kir. járásbírónál egyes ügyek huzamos ideig hevertek elintézetlenül, 
s hogy a nyilvántartások pontatlanok, sőt, a nevezett kir. járásbíró az 
ügynek nyilvántartásba vételét nem is rendeli el.”  

A nevezett kir. járásbíró a tárgyalási naplót sem vezeti pontosan, 
amennyiben bár 283 ügyet fejezett be, az időtartam szerinti részletezés 
csak 270 ügyet tüntet fel. Ugyanő egyes ítéletek írásbafoglalását 
késedelmesen, s a Ppn. 11. §-ában meghatározott időn túl teljesíti. 

Az ügyviteli és eljárási szabályok ellen elkövetett ezen hibák és 
késedelmek miatt dr. Kocsis Árpád kir. járásbírót egyébként az ítélőtábla 
elnöke az Ált. B.Ü.SZ. 86. §-ának 4. pontja szerint figyelmeztetésben 
részesítette, s őt e szabályok jövőbeni betartására felhívta. A hathatósabb 
ellenőrzés végett pedig elrendelte, hogy további intézkedésig a 
hajdúszoboszlói kir. járásbíróságtól ne évnegyedenként, hanem havonként 
kérje be a törvényszék elnöke a tevékenységi kimutatást, amelyet minden 
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hónap 5. napjáig a táblai elnöknek is meg kellett küldeni. (MNL HBML VII. 
16. 5. d.: 1927. augusztus 3-i keltezéssel: 1927.El.II.A. 44.) 

A döntően az 1929-es évre vonatkozó, 1930-ban megtartott 
vizsgálatnál megint egy sor adminisztrációs szabálytalanságot tett szóvá a 
törvényszék elnöke (letéti napló, bűnjelnyilvántartó könyv, főlajstrom 
egyes rovatai, csatolás feltüntetése nem pontos, a mutatózás néha 
másnapra marad, személyi adatok nyilvántartása, leírási és kiadási 
sorrend nem a Jüsz 70. §-a szerinti, tkv-i iratborítékok vezetése, stb.) 
„Vizsgáló elnök kifogásolta, hogy értesítési idő alatt az ügyvédek maguk 
keresgélnek kellő felügyelet nélkül az iratok között.” (MNL HBML VII. 16. 
5. d.: 1930.El.II.A.56. (1930. május 5-7.) p. 14) „…az ügyiratok 
betekintése közben az irattári polcon talált vizsgáló elnök kb. mintegy 200 
darabra tehető iratot, amelyekben múlt év elején tartatott perfelvételi 
tárgyalás – bírói intézkedés: szünetel, aláírás. Elirattározva nincsenek.” A 
jegyzőkönyv összegző megállapítása szerint a járásbíróságnál nagy 
kézbesítési és leírási hátralékok vannak, és rendetlen ügykezelés. Ezt 
pedig csak részben indokolja a kézbesítő elhalálozása, illetve a 
kezelőszemélyzet négy tagjának vizsgára való készülése (Uo., pp. 31–32). 

 
Peres eljárási szabályok betartása, pervezetés 
 
A perrendtartási szabályokat a törvényszék elnöke tárgyaláslátogatás és 
iratellenőrzés útján ismerhette meg. A tárgyalások hallgatása szúrópróba-
szerű volt, és elsősorban a fiatal, frissen kinevezett bírák 
tárgyalásvezetésére irányult. A járásbíróság elnökei esetében a 
tárgyalásvezetés értékelésére csak ritkán találunk példát a 
jegyzőkönyvekben. 

A pervezetési tapasztalatok olvasása közben az a benyomás támad az 
olvasóban, hogy elsősorban a büntető ügyeket tárgyaló (vagy 
többségében büntető ügyeket tárgyaló, mert kis járásbíróságokon volt 
bíró, aki vegyes referendát vitt) bíráknál fordult elő kivetnivaló gyakorlat. 

A polgári perekben a Pp. alapvető szabályai: a szóbeliség és 
közvetlenség megóvására szolgáló rendelkezések betartása és betartatása 
volt az egyik legfontosabb elérendő cél. A felügyeleti vizsgálatok 
visszatérően megállapítják, hogy a tárgyalásokat általában a kívánatos 
rövid határidőkre tűzik ki a bírák, a bizonyítást egységesen rendelik el és 
foganatosítják, mindazonáltal a tárgyalás egységét az oláh megszállás 
miatti köztudomású vasúti és postai akadályok miatt – különösen a vidéki 
ügyeknél a ’20-as évek elején még nem lehetett teljesen betartani. „a 
polgári bíró hetenként 3 napon tárgyal s az egyes tárgyalási napra átlag 6 
(érdemleges) ügyet tűz ki…”  

Ezzel szemben pl. a hajdúszoboszlói járásbíróság „fekete bárányának” 
számító dr. Péterfy Pál járásbíró esetében – jóllehet, tapasztalt bíráról van 
szó – számos esetben őriznek a jegyzőkönyvek elmarasztaló, kritikus 
bejegyzéseket. 
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Az 1918/19-es forradalmakat követően a jegyzőkönyvek szerint „a 
büntető ügyek száma az utóbbi időben erősen megcsappant.” Péterfy 
átlagosan havi három napot tárgyalt, 1-1 napra 20-40 (!) ügyet tűzött. 
(Ezt még a vizsgáló törvényszéki elnök is sokallta.) Hibául rótta fel neki, 
hogy a magánindítványos és ügyészi ügyeket egy napra tűzte. Erre 
Péterffy azzal védekezett, hogy eddig az ügyek csökkenése miatt tűzte 
egy napra ezeket, ami ellen az ügyészi megbízott. Dr. Hetey László 
ügyvéd kifogást nem emelt. (MNL HBML VII. 16. 5. d.: 1921.El.II.A.6. 
(1921. május 20.) pp. 5-6)  

Az 1922. évi vizsgálat megállapította, hogy „a büntető bíró igen sok 
tárgyalást napol el s a szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent 
vádlottakkal vagy tanúval szemben megtorló intézkedést nem alkalmaz s 
így hozzászoktatja a feleket ahhoz, hogy a bírósági idézésre ne jelenjenek 
meg. Ezáltal a bíróság munkáját is szaporítja s a bíróság tekintélyét is 
rontja.” (MNL HBML VII. 16. 5. d.: 1922.El.II.A.7. (1922. július 19.) p. 10) 

Az 1925. évben Kesserű Lajos törvényszéki elnök által megtekintett 
tárgyalások kapcsán a hajdúszoboszlói jegyzőkönyv rögzíti, hogy 
Domokos Jenő tárgyalásvezetésével a vizsgáló egyáltalán nincs 
megelégedve (a könnyű testi sértés miatt Gazer János és neje elleni 
1925.B.1192. sz. ügyben a tanú, a vádló és a vádlott egyszerre beszéltek 
hangosan, a bíró pedig nem utasította rendre őket. Az ítélethirdetésnél 
nem állt fel a bíró, stb.). A rágalmazás miatt Erdei Eszter ellen folyó 1924. 
B. 17778. sz. ügyben „két hónapnál hosszabb ideig tartó halasztást adott 
a büntetés foganatosítására. Ezzel és a többi halasztásaival rendszerré 
teszi a halasztások engedélyezését, pedig csak kivételes esetekben 
kellene a büntetések foganatba vételére halasztást engedélyezni.” (MNL 
HBML VII. 16. 5. d.: 1925.El.II.A.36. (1925. június 4-5.) p. 15) 

1926-ban Domokos bíró megint feddést kapott Kesserűtől, ezúttal 
azért, mert indokolatlanul sok helyszíni büntető tárgyalást tart, anélkül, 
hogy kikérné az elnök előzetes engedélyét. (M NL HBML VII.16. 5. d.: 
1926.El.II.A.39. (1926. június 8-9.) p. 15) 

Ilyen előzmények, súlyos mulasztások és retorziók után a következő évi 
vizsgálat során a vizsgálót is meglepő rend uralkodott a járásbíróságon. 
Az ügykezeléssel és a büntető ítélkezéssel azonban még nem volt minden 
rendben. A felügyelet körében a törvényszéki elnök megnézte Domokos 
Jenőnél a lopás vétsége miatt Sz. Kovács Róza elleni 1927.B.2044. sz. 
ügyet. „Az iratokból megállapítható, hogy a vádlott a cselekmény 
elkövetése előtt lopás miatt már háromszor volt büntetve s utolsó 
büntetése kitöltése óta 10 év még el nem telt. Ennek ellenére a 
járásbíróság a Btk. 338. §-a szerint minősülő s a kir. törvényszék 
hatáskörébe tartozó lopás bűntette helyett, hatáskörének túllépése mellett 
lopás vétsége miatt 5 hónapi fogházra ítélte. 

Az eljáró Domokos Jenő járásbíró ez iránt megkérdeztetvén előadta, 
hogy tudta ezt a körülményt, de azért járt el ebben az ügyben s hozott 
ítéletet, hogy legyen a járásbíróságnál egy hosszú időre elítélt fogoly, aki 
a fogházőr és a foglyok részére főzzön. Ez a cinikus védekezés a bírói 
lelkiismeretesség hiányára mutat.”  
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„Az ítéletnek úgy a rendelkező része, mint az indokolása hiányos. A 
rendelkező részben a cselekményt így határozza meg: „Sz. Kovács Róza 
egy 40 pengőn aluli értékű cipőt vitt el.” Ez a körülírás a lopás fogalmának 
több lényeges tényálladéki elemét nélkülözi. Így pld. nélkülözi azt a 
tényálladéki elemet, hogy az elvitel „jogtalan eltulajdonítási célból” 
történt, jóllehet, a vádlott éppen e szándék fenn nem forgásával 
védekezett.” (MNL HBML VII.16. 5.d.: 1927.El.II.A.43. (1927. június 21-
22.) 22-23. és 29) 

A szoboszlói járásbíróságon 1929. május 8-tól új bíróként került 
alkalmazásba dr. Veréczi Sándor. Az őt alig egy hónap múlva vizsgáló 
törvényszéki elnök észrevételezte is, hogy „bíró erősen küzd még a kezdet 
nehézségeivel, a tárgyalás menete lassú, vontatott, a vezetést bíró nem 
tartja kézben, jegyzőkönyvbe vesz lényegtelen dolgokat is.” (MNL HBML 
VII. 16. 5. d.: 1929.El.II.A.51. (1929. június 5-7.) 14.) Nem kerülte el az 
ellenőrző ítélőtáblai elnök figyelmét az a körülmény sem, hogy a három 
legrégibb polgári perről és a három legrégibb bűnügyről a vizsgálati 
jelentéshez VI. és VII. alatt csatolt kimutatás hiányos, amennyiben az 
csupán a legutolsó intézkedéseket s illetve a nyilvántartásba helyezés okát 
tünteti fel. Ebből pedig nem állapítható meg, hogy a kimutatott ügyek 
intézésében megelőzően nem merült-e fel indokolatlan késedelem (Uo., 
melléklet). 

 
Egyéb: hagyatéki, végrehajtási nemperes eljárások 
 
A hagyatéki ügyek elintézése az 1920-as években általában megfelelő 
gyorsasággal történt, bárha a bíróság ebbeli működését hátráltatta az, 
hogy a román megszállás alatt a haláleset és hagyatéki leltárak a postán a 
„cenzurálás” miatt sok esetben elvesztek. „Az előző évben a tüzelőanyag 
hiánya miatt megakadt működés következtében felgyülemlett ügyek 
elintézése igen szépen halad” – állapítja meg több vizsgálati jelentés –, 
amennyiben pl. Szoboszlón az 1920-as év végén folyamatban maradt 320 
ügy, folyó évben (május 20. a felügyeleti vizsgálat dátuma) máris 285 
nyert befejezést, míg a múlt évben csak 164 intéztetett el. (MNL HBML 
VII. 16. 5. d.: 1921.El.II.A.6. (1921. május 20.) p. 4) A közjegyzőnél is 
igen nagy akadályokba ütközött eddig is, sőt még most is nagy 
nehézségekkel jár a hagyatéki ügyek letárgyalása, amennyiben az 
örökösök egy része még mindig hadifogságban van, és hirdetményi 
eljárást kell foganatosítani. A hirdetmények közzététele pedig az oláh 
megszállás alatt a postai forgalom szünetelése folytán lehetetlen volt; 
nemkülönben késlelteti a hagyatéki ügyek letárgyalását azon körülmény, 
hogy az örökösök egy része megszállt területen tartózkodik.” 
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A törvényszéki elnök jelentései a felettes táblaelnök 
előtt 
 
A vizsgálati jelentések hivatali úton felkerültek az ítélőtábla elnökéhez 
(Antal Tamás állapította meg, hogy jelentős változás 1871-től, hogy nem 
a felettes bíróságot, hanem kifejezetten annak elnökét/elnökségét 
jogosította fel a törvényhozás az ellenőrzésre. Vö.: Antal, 2006, p. 156. és 
Antal, 2011, pp. 9–21, aki számos észrevételt tett például a nem kielégítő 
szoboszlói ügymenetre, amelyet a törvényszék elnöke közvetített a 
járásbírónak: „A kir. .jb. ügyvitelben észlelhető hátramaradást 
indokoltnak, s ebből folyóan a bírói személyzet részéről a folyó évben 
kifejtett tevékenységet kielégítőnek nem találta. Ugyanis a 
Hajdúszoboszlói Kir. Járásbíróság ügyforgalma oly csekély, hogy azt 
legfeljebb 3 bíró, vagy akár 2 bíró és egy segéd (jegyző vagy titkár) 
minden nehézség nélkül állandó egyensúlyban tarthatja. A folyó évben 
eddig 3 bíró és egy bírósági titkár működött, kik közül a járásbírósági 
elnök 11, a másik két bíró összesen 79 napig volt távol és így a bírói és 
fogalmazó személyzet együttes létszáma a rendesnél nagyobb volt, mégis 
a polgári perhátralék 173 db-ról (amely különben is nagy volt) 260-ra, a 
nem peres ügyek hátraléka 212-ről 234-re s a bűnügyeké 106ról 157-re 
szökkent fel. Különösen csekélynek tűnik fel – más vidéki polgári bírák 
tevékenységéhez viszonyítva is – a Nagyságod és a Bihary Kálmán 
tevékenysége, akik közül nagyságod csupán 40, Bihary Kálmán jb. pedig 
csak 36 polgári érdemleges ítéletet hozott, egy fél év alatt, noha más 
ügyszakban foglalkoztatva nem voltak.” Emiatt a törvényszéki elnök 
azonnali jelentést kért, legkésőbb november 1-ig, a hátralék mielőbbi 
feldolgozásáról. November 25-én érdeklődött, hogy feldolgozták-e már a 
hátralékot (mert nyilván nem kapott jelentést). November 29-i keltezéssel 
Gerstner Miksa, a járásbíróság elnöke válaszolt: „hátralék még teljesen 
feldolgozva nincsen. Domokos Jenő járásbíró úr bírói működését csak 
október hónapban kezdte meg, közbeesett a bírák rendes szabadságideje 
is, úgyhogy az ekként rendelkezésre állott idő – tekintettel az újonnan 
érkezett ügyek meglehetősen nagy számára is – a hátralék teljes 
megszüntetésére elegendő nem volt. A legnagyobb szorgalommal 
igyekszünk, hogy a bíróság régi jó hírnevét helyreállítsuk.” (MNL HBML 
VII. 16. 5. d.: 1922.El.II.A.7. (1922. július 19.) melléklet) 

Az 1926-os vizsgálati jegyzőkönyvre megint elég kíméletlen 
fogalmazású iratban tett észrevételt az ítélőtábla elnöke. (1926.El.II.A. 
42. (1926. augusztus 25.), melléklet.) A hajdúszoboszlói királyi 
járásbíróság ügymenete ugyanis messze nem volt kielégítő. Ennek 
közelebbi okát nemcsak abban látja a táblai elnök, hogy a királyi 
járásbíróság jelenlegi vezetőjének az idejét részben az O.F.B. (Országos 
Földbirtokrendező Bizottság) megbízásainak a teljesítése foglalja le, 
másrészt pedig hogy a bíróság bírói személyzetében a folyó évben 
változás történt, hanem abban is, hogy a bírák közül az újonnan 
kinevezett dr. Kocsis Árpád valamint Domokos Jenő járásbírák nem 
fejtettek ki kellően eredményes munkásságot. 
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Ugyanis a dr. Kocsis Árpád járásbíró tevékenysége, amely 51 munkanap 
alatt 13 polgári ítélet hozatalában, 70 végrehajtási és öt egyéb nemperes 
ügy elintézésében merült ki, oly csekély, hogy az még a közepes átlagon 
is alul marad. Tevékenységének ezt a csekély eredményét hajlandó volt a 
táblai elnök a kezdet nehézségeinek tulajdonítani, de ezzel a körülménnyel 
nem volt indokolható az, hogy az ítéleteket heteken át ne foglalja írásba, 
úgy hogy a vizsgálat napján (helyesen: napjáig – B.J.) az általa hozott 
összesen 13 polgári ítéletből még 11 darab nem volt írásba foglalva, 
„amelyek közül a legrégibb 1 és ½ hónap előtt hozatott.” Miután a 
nevezett járásbíró a kezdet nehézségein már átesett, az elnök elvárja tőle, 
hogy a jövőben jóval kedvezőbb eredményt fog felmutatni. Egyben 
felhívta a törvényszék elnökét, hogy a nevezett járásbírót az ítéletek 
írásbafoglalásánál a törvényes rendelkezések betartására hívja fel, 
valamint adja tudomására, hogy a jövőben a hasonló késedelmes eljárás 
miatt felügyeleti úton fogja a táblai elnök felelősségre vonni. 

Súlyos kifogás alá esett ugyanezen vizsgálat alkalmával a büntető 
ügyek vitele is. Itt a hátralék az évi kiosztásnak (:248) több mint a felét 
(:125) tette ki. A jegyzőkönyv 598. pontjában foglaltakból kitűnően a 
bűnügyek bírája, Domokos Jenő királyi járásbíró „nemcsak a 
nyilvántartások iránti intézkedéseknél követ el mulasztásokat, de az 
ítéleteket is felületesen, hanyagul szerkeszti, s azok nem felelnek meg a 
Bp. 327. és 328. §-aiban foglalt rendelkezéseknek (…) annak ellenére, 
hogy nevezett kir. járásbíró a múlt évben teljesített időszaki vizsgálat 
alkalmával tapasztalt hasonló szabálytalanság miatt már 
figyelmeztetésben részesült. Ezen felül az ítéleteket kellő időben nem 
foglalja írásba, hanem azokat összegyűjtve, egyszerre készíti el, ami a Bp. 
541. §-ának utolsó bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel 
nemcsak nem engedhető meg, hanem az ilyen eljárás az alaposság 
rovására is esik. Ezt az eljárást egyébként nem látja a táblai elnök úr 
megokoltnak sem az ügyforgalommal, amely alig közepesnek mondható, 
sem pedig a nevezett kir. járásbíró nagy elfoglaltságával, mert a 
kimutatás adatai szerint 158 munkanap (:23 hét) alatt mindössze 28 
napon tárgyalt, vagyis egy hétre alig esik 1 ¼ tárgyalási nap.” 

Domokos Jenő járásbírót amiatt, mert a folyó évi április hó 30-tól a 
vizsgálat napjáig vagyis folyó évi június hó 8-ig hozott ítéletek közül a 
vizsgálat napjáig 22 darabot még nem foglalt írásba, az Ált. B. Ü. Sz. 
(:429/1891. I.M.E. számú rendelet) 86. §-ának 5. pontja alapján 
szóbelileg megintette a kir. ítélőtáblai elnök. 

Kesserű felkérte ezért Biharyt, hogy szíveskedjék a táblai elnök ezen 
felügyeleti intézkedését vele szemben foganatba venni, és egyben a 
figyelmét felhívni arra, hogy hasonló mulasztások és szabálytalanságok 
miatt a jövőben vele szemben súlyosabb megtorló intézkedést fog 
alkalmazni, esetleg fegyelmi úton leendő felelősségrevonása iránt fog 
intézkedést tenni (Uo., p. 17). 
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Összegzés 
 
A vizsgálati jelentések áttekintéséből – röviden – az alábbi 
következtetések vonhatók le: 

1. A törvényszék elnöke (de az ítélőtáblai elnök is) évről-évre igen 
alaposan tekintette át az illetékessége alá tartozó járásbíróságok 
működését. Ez az ellenőrzés az infrastruktúrára, az ügykezelési szabályok 
betartására éppúgy kiterjedt, mint a bíróság igazgatásárnak-vezetésének 
és az egyes bírák munkavégzésének értékelésére 

2. A bírósági vezetőnek ily módon közvetlen tapasztalás útján lett 
véleménye a beosztott bírákról, amelyet jutalmazásukhoz, 
előléptetésükhöz készített javaslataihoz a törvényszék elnöke mindig fel is 
használt. Az ellenőrzés ebben az értelemben a bírák anyagi függetlensége 
megteremtésének egyik eszközeként, s mint ilyen, a bírói függetlenség 
egyik garanciájaként is felfogható (A bírák anyagi függetlenségéről 
Beliznai, 2017:8-10). 

3. A tárgyi infrastruktúra ellenőrzése alkalmat teremtett arra, hogy a 
törvényszék elnöke megalapozott javaslatot tegyen a bírósági épületek 
felújítására, bővítésére vagy épp új épület felállítására, hiszen az ezzel 
kapcsolatosan jelentkezett nehézségeket első kézből és rendszeresen 
érzékelte. 

4. Az ügykezelési gyakorlat vizsgálata során ellenőrizhette az ügyviteli 
jogszabályok betartását, és közvetíthette az újabb gyakorlatokat, a 
vizsgált évtizedben pl. a telekkönyvi nyilvántartás és irattározás körében. 

5. A rendszeres ellenőrzés módot adott az igazgatási vezetőnek a bírói 
állomány és kisegítő személyzet munkájának közvetlen megismerésére. 
Ezügyben viszonylag ritkán kellett élnie felügyeleti intézkedés 
elrendelésével, azonban különösen indokolt esetekben, a bíróhoz 
méltatlan magatartás határán, tehát közvetlenül a fegyelmi felelősség 
érvényesítése előtti helyzetben a törvényszéki elnöknek módja volt elejét 
venni a helytelen gyakorlatnak vagy tendenciának. Így néhány felügyeleti 
intézkedéssel általában sikerült elkerülni a fegyelmi eljárást. 
(Megjegyzendő, hogy a járásbírósági elnökök pedig többnyire erősen 
kiálltak beosztott bíráik mellett, és még alig menthető magatartásukra is 
igyekeztek elfogadható magyarázatot adni.) 

6. A tárgyalásvezetésre való közvetlen rálátás egyrészt a bírósági 
előrelépésnél, megüresedő felsőbb bírósági helyek ideiglenes vagy 
végleges betöltésénél is  

7. Az eljárásjog fejlődésében is fontos szerepe volt az egyes eljárási 
cselekmények határidőhöz kötésének (Bónis, Degré & Varga, 1996:204-
210), és ezzel együtt fontossá, garanciális jellegűvé vált annak betartása 
is. Ebből a szempontból az ellenőrzés alkalmas volt arra, hogy feltárja a 
rendszerszintű problémákat. Ez is elősegítette azt, hogy a független bírói 
hatalom az állam szervének hivatalos eljárása a társadalom tagjaiból 
tiszteletet váltson ki. A 20. század elején ment ugyanis végbe az a 
jelentős eljárásjogi változás, amely során a tömegnapok tartását 
felváltotta a pontos időre tűzött tárgyalások rendszere. Ez pedig nagyban 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

22 

növelte az állami igazságszolgáltatásba vetett bizalmat azáltal is, hogy 
nem kellett a jogkeresők jelentős részének vagy dolgavégezetlenül 
hazakullognia a bíróságról, vagy ott töltenie reggeltől délutánig az egész 
napot, s várni, míg sorra kerül (Balogh, 2019:59). 

8. A felettes bírói ellenőrzésnek a fent ismertetett rendszere felvetette 
(és még inkább a mai olvasóban veti fel) a kérdést: vajon mennyire 
egyeztethető össze a bírói függetlenséggel ez a szoros felügyelet és 
rendszeres ellenőrzés? Vajon nem befolyásolta-e a bírák mindennapi 
működését a megfelelési kényszer? Vajon a tárgyalások látogatása és a 
pervezetés helyszíni értékelése nem teremtett-e alkalmat az eljáró bírák 
(akár politikai, akár más szempontú) befolyásolására? 
 

Meggyőződésem, hogy mindezekre a kérdésekre nemleges válasz 
adható. Ha tényleges pertestekbe nézünk, bele, akkor is. Mert ez az 
ellenőrzés, ez a felügyelet nem jelentett dierkt beavatkozást az egyedi 
ügyekbe. A szigorú felügyelet, a folyamatos ellenőrzés – megítélésem 
szerint – egyetlen alapvető célt szolgált: az állampolgári bizalom 
kialakítását és erősítését egy államhatalmai intézmény, a rendes 
bíróságok tekintetében. Akkor ugyanis, amikor még a 20. század elején is 
azt a meggyőződést igyekeztek fenntartani, hogy az állam – és annak 
szervei – tökéletesek, az állam aktusai (nyilvánuljanak is meg azok 
bármiben, akár bírói egyedi döntésekben is) vitathatatlanok, szükséges 
volt ennek „látszatát”  is fenntartani, amelyben fontos szerepe volt a 
feddhetetlen bíráknak, a precíz, fegyelmezett eljárásoknak, a határidőben, 
pontosan és méltó körülmények között végzett igazságszolgáltatási 
munkának. Ez kelthette az állampolgárokban a biztonságérzetet abban a 
vonatkozásban, hogy az állam szervei nem tévedhetnek, sőt, egyedül az 
állam az a szervezet, amely képes a megkérdőjelezhetetlen és kritikával 
nem illethető jogszolgáltatás biztosítására. Ennek a meggyőződésnek a 
kialakítása pedig – a középkortól a 19. század közepéig működött 
önkormányzati bíróságokat (pl. Pétervári, 2018:241-253) az 1869:IV. 
törvénycikk (és az 1871-es szervezeti törvények) alapján felváltó állami 
bírósági rendszer számára – vitán felül az elsőszámú feladat volt. Ha 
ugyanis nem így lett volna, az az állampolgári bizalmat (ezzel együtt az 
engedelmességet) áshatta volna alá (vö. etekintetben a közigazgatási 
bíráskodással szembeni érveket, Balogh, 2017:60-64). 
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