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BÜNTETŐELJÁRÁSJOG TÜKRÉBEN 

 

THE WORK OF KÁROLY EÖTVÖS AS CRIMINAL DEFENSE ATTORNEY  

IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY CRIMINAL PROCEDURE LAW 

 

Tunyi Mária Vivien* 

 

„Ma már nincs szabadság. A bírót nem köti úgy a törvény, mint ahogy a szíveket 

és lelkeket megköti ma a divat, a közhangulat, a társaság szokásai, s a 

tudományok tantételei. Ahogy megszokott módon kell öltözködni: éppúgy 

megszabott módon kell gondolkozni. Sőt még érezni is. Minden érzésre van 

műszó, minden minden műszónak van tudós meghatározása, s minden 

cselekvésnek szigorú törvénye. A gyermeket attól kezdve, amikor már futni tud, 

mindezek szigorú megtartására oktatják. Mintába gyúrják az agyagot, hogy 

szabályos tégla legyen belőle. Ily téglából áll az épület. S mintába gyúrják az 

emberi lelket, hogy rendes közpolgár legyen belőle. Ezekből áll a korszerű 

társadalom.” (Eötvös Károly) 

 

Abstract: 

The topic of this article is given by the main person of my research, who was a very prominent 

person in the legal profession. It shows the way for the next generation of lawyers as it shows 

how to overcome public sentiment, social pressure, and judge the guilt of defendants solely on 

the basis of facts. Eötvös ’life and work are an excellent reflection of the difficulties he has had 

and must face, a lawyer who does not give in to current political influence. 
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Bevezető gondolatok 

 

Ezen cikk témáját, kutatásom fókuszpontját az ügyvédi hivatásrend kiemelkedő alakja nyújtja. 

Példát ad a jövő nemzedék jogászainak számára, ahogyan megmutatja, hogyan kell 

felülemelkedni a közhangulaton, a társadalmi nyomáson, és kizárólag a tények alapján 

megítélni a vádlottak bűnösségét. Eötvös élete és munkássága kiválóan tükrözi, hogy milyen 

nehézségekkel kellett akkor és kell szembe néznie ma is egy ügyvédnek, ha nem enged az 

aktuális politikai befolyásnak.  
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1. Eötvös Károly élete 

Mezőszentgyörgyön született 1842. március 11-én. Édesapja gazdálkodó köznemes volt. Apja 

részt vett a megyei politikában, valamint képviseltette magát a haladó köznemesi pártban1. 

Eötvös Károlya élete során mind az ügyvédi, mind a politikusi, mind az írói pályán illetve 

publicistaként is kamatoztatta tehetségét és ismereteit. Iskoláit Pápán, később pedig Veszprém 

városában végezte. Előbbi városban váltak ismertté irodalmi szárnybontogatásai. Ezt követően 

kezdi meg ügyvédi szolgálatait, melyet a következő fejezetben fejtek ki.  

Ügyvédi tevékenysége mellett jelentős mértékben részt vett a 19. századi magyar politikai 

életben, melyet írói munkássága, publikációi nagyban tükröznek, ékes példája ennek Kerkapoly 

az új pénzügyminiszter című politikai témájú műve. Politikai karrierje gyorsan emelkedett, már 

harminc éves korában a Veszprém kerület képviselője lett. Ezt követően csatlakozott a Deák 

párthoz. Majdan a Deák-párt és Tisza Kálmán által vezetett ,,Balközép” egyesülésének 

hatására, nem vállalt egy időre képviselői megbízatást. Ennek megfelelően politikai 

pályafutásában az évek múlása alatt kirajzolódik egy olyan kép előttünk, amiben láthatjuk, hogy 

Eötvös pártállását sűrűn változtatta. Mindezek közepette magánéletét sem hanyagolta el, és 

feleségül vette Fromm Etelkát, szerelmükből egy gyermek született, Bálint, aki édesapját 

követve szintén az ügyvédi pályának szentelte életét.  

 

2. Ügyvédi munkássága 

 

Habár a híres Tiszaeszlári per hatására politikai karrierje komoly veszélybe került, ügyvédi 

presztízse a pernek köszönhetően jelentősen megemelkedett. Volt olyan év, amikor pesti 

ügyvédi irodája 30-40 főt is foglalkoztatott.  

Ahogyan minden ügyvédnél, úgy nála is felmerülhet az a kérdés, hogy vajon mekkora 

jövedelme származhatott ebből a nagy volumenű perből. Ugyan elmondása szerint a védelem 

elfogadásakor nem ezt tartotta elsődleges szempontnak, (védőtársát még intette is arra, hogy 

nem az legfontosabb tényező, hogy milyen jövedelemmel gyarapodik majdan a vagyonuk) 

mégis könyvében olvashatunk róla, hogy a Központi Iroda által először felajánlott 10000 

Forintnyi összeget először nem fogadta el, mert kevésnek tartotta a per és az elvégzett munka 

súlyához képest. Ezt követően a második felajánlást ami már 20000 Ft-ot kóstált elfogadta (ezen 

felül természetesen minden további kiadását állta a Zsidó központi Iroda).2 

Ha valaki meghallja Eötvös Károly nevét, akkor rögtön a Tiszaeszlári-per jut eszébe róla, 

de ezen kívül még számos perben kiválóan teljesített.  Példának okáért ilyen volt, a híres lottó-

perben nyújtott teljesítménye, amelyben Farkas Menyhértet képviselte.  Ugyanis a Temesvári 

Királyi Törvényszék leghírhedtebb bűnpereként tartották számon. A királyi törvényszék 

közokirathamisítás bűntette miatt folytatott eljárást Farkas Menyhért és társai ellen. 1889. július 

6-án állami lottóhúzást tartottak, amikor a szerencsekerékből a 44.,50.,55., 80. és 88. számok 

kerültek ki. Ezt követően Bécsben jelentkezett a nyertese.  

,,A kis lutrinak nevezett állami lottójövedéknél eddigelé hallatlan összegű nyeremény 

gyanús volt. Tényleg kiderült, hogy Bécsben három ottani lottógyűjtőben a 40., 44., 50., 55., 

60., 66., 70., 77., 80. és 88. számokból különböző változatossággal összeállított 240 ternó 

sorozatot, minden egyes sorozatot 5–5 forinttal rakván meg, Farkas Menyhért, volt városi 

hivatalnok, ügyvédi írnok tette be az 1889 július hó 9-én Temesvárott tartandó húzásra a lutriba, 

 
1 TÓTH Jánosné: Eötvös Károly Bibliográfia, Veszprém, 1987. 10. 
2 EÖTVÖS Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége, M-érték Kiadó Kft., Budapest, 2010. 533. 
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a ki 1889. évi július hó 1-től 3-ig Bécsben tartózkodott. A megindult vizsgálat azután kiderítette, 

hogy Farkas Menyhért3 a húzás napjára Temesvárra érkezett, itt a Koronaherczeg-szállóban 

vett lakást, ott özv. Telkessy Nándorné nevű bűntársával találkozott és ennek 11 éves Margit 

nevű leányát fiúruhába öltöztetve, ezekkel a húzás helyére, a lottóhivatalba ment. A nyerő 

számokat az erre rendelt bizottság előtt rendesen a Gizella-árvaházból odaküldött fiúcska 

emelte ki a szerencsekerékből; ezt a fiúcskát azonban Püspöky József lottóhivatalnok, Farkas 

Menyhértnek szintén bűntársa, eltávolította és a szerencsekerékhez Telkessy Margitot állította. 

A negyedik bűntárs, Szobovits Károly lottóhivatalnok, e közben a szerencsekerékbe a számokat 

berakta, a számok befogadására szolgáló fatokok közül azonban tíz, előzőleg sötétre festett 

tokba a Farkas Menyhért által megrakott tíz számot helyezte el. A kis Margit, a kit Farkas 

Menyhért megelőzően erre kitanított, a kerékből hat sötét tokot húzott ki, a mi által Farkas 

Menyhért4 húsz ternónyereményt, egyénkint 24.000, összesen 480.000 forinttal ért el.  A bírói 

vizsgálat az egész bűnszövetkezetre világosságot vetett és Farkas Menyhért öt évi, Szobovits 

Károly és Püspöky József 4 és fél-évi, özvegy Telkessy Nándorné pedig 1 és fél évi börtönnel 

lakolt.”5 

Farkas Menyhért és cinkosai perében hozott ítélet ellen Eötvös védőtársaival 32 oldalas 

fellebbezést és semmisségi panaszt nyújtott be. Az ítélet azon része ellen tett kifogást, amely a 

vádlottat csalás bűntettében is bűnösnek nyilvánítja. A kifogás alátámasztó indoka az volt 

miszerint ezen vádra el sem rendelték a vizsgálatot, és nem is vitték véghez, továbbá a 

bizonyítási eljárást nem terjesztették ki a vizsgálat ezen részére. Fellebbezése szerint nem 

reflektálhattak ezen tényekre. Eötvös szerint semmis az ítéletnek ezen további része, mert az 

osztrák kincstár mint magánfél csalás miatt sem panaszt nem emelt, sem vádindítványt nem 

tett. A védők álláspontja szerint, a btkv. 11. és 6.§-ai értelmében külföldön elkövetett bűntettnek 

vagy vétségnek kell tekinteni, és ennek értelmében Farkas Menyhért ellen csalási bűntett miatt 

ítéletet hozni a bíróság nem volt feljogosítva. 6 Ezek csak alaki indokok, melyek a törvényszéki 

eljárás törvényellenességét bizonyítják, ezen túlmenően a csalás bűntettében való elmarasztalás 

sem állhat meg érdemleges anyagi indokokból sem, „Ugyanis minden józan elméjű ember előtt, 

de minden tisztán látó jogász és bíró előtt is világosan áll, hogy Farkas Menyhért akár maga, 

akár társaival együtt a julius 6-iki huzásnál csak egyetlen-egy bűncselekményt követett el, ha 

ugyan elkövetett. Neveztessék bár csalásnak, vagy neveztessék okirathamisításnak: annyi 

bizonyos, hogy vagy csak az egyikről, vagy csak a másikról lehet szó, de mindkettőről, mint 

önálló bűncselekményről, szó nem lehet.”7 A nagyszerű ügyvéd perorvoslatában még számos 

indokot sorakoztat fel az ítélet és a kiszabott büntetési tétel megváltoztatásáért, mint például az 

ítélet fogalmi és jogi képtelenségek tűnnek fel, valamint ha I. rendű vádlott nevezetesen Farkas 

Menyhért követte el a bűncselekményt, akkor sem köteles Eötvös szavaival élve – bejelentést 

tenni, mivel a törvény szerint önmagát feljelenteni, ,,bevádolni” bűncselekménnyel terhelni 

nem köteles. Ezen túlmenően a lottónyeremény július 8-i bécsi felvétele a cselekmény integráns 

és kiegészítő részét képezi, miszerint az ítéletben foglalt minősítés nem megfelelő.  

 
3https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1890_04/?query=farkas%20menyh%C3%A9rt&pg=144&

layout=s 2020.09.19.  
4https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzegediNaplo_1890_03/?query=farkas%20menyh%C3%A9rt&pg=145&la

yout=s letöltés dátuma: 2020. 09. 27. 
5 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-

varosai-1/temesvar-1A7E9/torvenykezes-irta-ury-lajos-kir-tablai-elnoki-titkar-1B09F/lottoper-1B0AF/ 

letöltés dátuma: 2020. 05. 06. 
6https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1890_04/?query=farkas%20menyh%C3%A9rt&pg=144&

layout=s letöltés dátuma: 2020. 09. 27.  
7https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1890_04/?query=farkas%20menyh%C3%A9rt&pg=144&

layout=s letöltés dátuma: 2020. 09. 27. 
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Fellebbezésében említést tesz az ,,ítélet irtózatos tévedésére”, a sérelmes ítélet így szólt: ,, 

a kir. törvényszék figyelemmel volt arra, hogy bűnperekben a bizonyítási kötelezettsége nem 

kizárólag a vádat terheli, hanem azt a kinek érdeke szenved, ha az ítélőbíróság valami 

ténykörülmény valóságáról teljes meggyőződést nem szerezhet”. Eötvös szerint ez az elv 

egyike a legkárhozatosabb és legveszélyesebb elveknek, melyek csak elképzelhetők, továbbá 

összerontja és csúffá teszi mindazon okosságot, célszerűséget, bölcsességet és humanitást, 

melyet száz év óta a művelt nemzetek igazságszolgáltatásukba s ennek intézményeibe 

beleoltottak s beleoltani komolyan törekedtek. Ezen elvnek diadalra juttatása visszalökné 

bíróságainkat s társadalmunkat nem múltunk valamelyik sötét korszakába, mert legsötétebb 

múltunk se emelte követendő elvvé ezt a nézetet, hanem visszalökné a keleti félvad társadalmak 

állapotába.  

További pereiről sajnos kevés adat maradt fenn az utókor számára, pedig ezek is érdekes 

adalékokkal szolgálhatnának.    

 

3. Védői szerep – Tiszaeszlári per 

 

Ügyvédi munkásságának, egyik és egyben legmeghatározóbb állomása a magyar történelem 

egyik leghíresebb pere, melynek híre bejárta egész Európát. Melyről oly sokat hallunk 

manapság is, ez nevezetesen a Tiszaeszlári vérvád. 

A történet 1882-ben játszódott le, egy Szabolcs megyei faluban Tiszaeszláron, egy kis 

parasztlányka, nevezetesen Solymosi Eszter cselédlány eltűnésével. A leány 13-14 éves volt, 

keresztanyja házánál szolgált. Gazdaasszonya (Huri Andrásné) elküldte festékért házának 

Húsvét előtti rendbetételéhez. A leány útja során azonban eltűnt.  

A helyi zsidó közösség azon a  napon tartotta a sakter- (metsző), és előimádkozó (hazzán) 

megválasztását. Az akkori jövedelmi viszonyokhoz mérten biztosan jövedelmező állásnak 

számított. Többen is jelentkeztek a posztra.8 

Eszter eltűnését édesanyja jelentette be (Solymosi Jánosné), a községi bírónak, majd a 

járási szolgabírónak. Az ügy első gondolatra egy szokványos eltűnésnek hangzik. Azonban, 

ahogy az általában lenni szokott egy kis községben, felröppent egy híresztelés miszerint a 

zsidók Peszah szertartásaihoz (kovásztalan kenyerük elkészítéséhez), kivéreztették, és 

rituálisan megölték a szegény lányt. Május 4-re már Solymosiné is vérváddal gyanúsította a 

zsidókat9. 

A híresztelés eljutott Ónody Géza helyi születésű birtokoshoz, a hajdúnánási kerület 

országgyűlési képviselőjéhez, aki a képviselőházban hangot adott gondolatainak, és 

előhozakodott a váddal. Az ülés elnöke megpróbálta megállítani, sajnos sikertelenül. ,,Állítólag 

az izraeliták vallási szabályait tartalmazó Thalmud szerint az engesztelődési ünnepen ártatlan 

keresztény leánynak vérét kell venni.”10 Ezen egyetlen  parlamenti felszólalás, szinte minden 

 
8 Scharf Salamon metsző, valamint Buxbaum Ábrahám tanító, és Braun Lipót Lébi metsző jelentkeztek az állásra, 

közülük Scharf Salamont választották a község metsző- és előimádkozójának.  
9 Ennek következményeként 1882. május 27-én elfogták Scharf Móricot. 
10 Az 1881. évi szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója,Pesti Könyvnyomda-

Részvény-társaság,1882,VI.11.oldal (Idézve: Komoróczy Géza: 

https://www.szombat.org/ftp/tiszaeszlar_komoroczy.pdf letöltés dátuma: 2018.10.25. 
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sajtótermékben megjelent, és hatalmas mértékben hozzájárult a hír felértékelődéséhez11 Ónody 

Istóczyt az antiszemita párt12 egyik vezetőjét a ,,Thalmud” szakértőjeként emlegette.  

Az antiszemita nézeteket vallók a vérvád hírének hallatára mérhetetlen agitációba kezdtek. 

Az oly sokszor megvezethető közvélemény pedig az első hírek hallatára megtelt a ,,zsidó 

ellenes uszítással”13 

Habár ezen ügyben a védői szerep viteléhez többen is hozzájárultak, mégis Eötvös neve jut 

eszünkbe, ha meghalljuk a Tiszaeszlári vérvád elnevezést. Viszont, Eötvös az eljárás kezdetén 

még nem vett részt a védelemben.  Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy több nagyszerű 

ügyvéd is védte a vádlottakat, mint például Heumann Ignác, kiről aligha hallunk mostanság 

ezen ügy kapcsán, Eötvös könyvéből is kevésbé ismerhető meg .  

A legfontosabb amit ki szeretnék emelni róla, hogy ő volt az első védő, a ,,legderekasabb 

és legtekintélyesebb ügyvédek egyike”. Kezdetben hatalmas elszántsággal rendelkezett, ami 

azonban alábbhagyott, ahogy egyre mélyebbre ásta magát a képviseletbe. ,,Rászakadt a 

közgyűlölet minden átka” (Eötvös Károly), éppen ezért, és a nagy mennyiségű atrocitásokért is 

leszeretett volna mondani a képviseletről. Féltette jó hírét, valamint attól félt, hogy a per 

kimenetelétől függően elpártolnak tőle régi, illetve leendő ügyfelei. Viszont erélyes felesége 

megállította ebben.  

Továbbá Funták Sándor, Friedmann Bernát, és Székely Miksa is a védelemhez tartoztak, 

akikről a későbbiekben ejtek szót részletesebben. 

Oly érdekes az a tény is, hogy mennyire kiállt az Izraelita Központi Iroda egy apró falusi 

zsidó közösségért, hiszen a vádlottaknak nem lett volna anyagi forrásuk arra, hogy ennyi védőt 

felkérjenek, és finanszírozzák a per költségeit.14 Ebből is látszik az, hogy a központi iroda 

egyrészt megakarta védeni a vádlottakat, másrészt be akarta bizonyítani, hogy ezen vádak 

koholtak, és ezzel is megpróbálta védeni a zsidók jövőbeni megítélését a 19. századi 

Magyarországon, sőt egész Európában.15 Az első védő, Heumann Ignác kérte a Központi Iroda 

segítségét, akik felkérték a sokat emlegetett ügyvédet, Eötvöst a per vitelére. 

Ekkor kapcsolódott be Eötvös a per életébe, habár tisztában volt azzal a sok szennyel ami 

belengte a közhangulatot, ő mégis vállalta a védő szerepét. Tudta, hogy ezzel a ,,kitenyésztett” 

hangulattal csak egy politikus szállhat szembe, továbbá Kossuth Lajos is kiemelt érdeklődéssel 

figyelte, és bátorította.16  Annak ellenére, hogy a Függetlenségi 48-as párt ellenezte, hogy 

elvállalja a pert. Mivel a hír kiszivárgott, hogy felkérték a vádlottak képviseletére, így két 

képviselőtársa is felkereste, hogy lebeszélje a védelemről, de ez Eötvös könyvéből kiderül, 

hogy még inkább megerősítette abban, hogy elfogadja a felkérést, amennyiben az hivatalosan 

a vádlottak szándéka. Eötvös mégis kockára tette mind ügyvédi, mind politikai pályafutását, és 

1882-ben megkezdte élete ,,legnagyobb közéleti küzdelmét”. 

Sokunkban megfogalmazódik a kérdés, vajon miért vállalta? Talán azért, mert zsidó 

származású volt? Esetleg politikai indíttatás állt a háttérben?- Ezen kérdésekre a választ 

egyrészt könyvében véltem felfedezni, másrészt saját kútfőmből próbáltam megválaszolni. 

Művében mintha előre sejtené az érdeklődő kérdéseit, részletesen taglalja származását, és azt 

miért kelt a ,,zsidók” védelmére. Mivel az ellenzék megvádolta azzal, hogy zsidó ennek 

 
11 KÖVÉR György: A tiszaeszlári dráma, Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 397. 
12 Az antiszemita-párt Istóczy Győző és Simonyi Iván vezetésével alakult meg, és 1882 október 15-én közzétett 

programjában a zsidóhatalom megtörését, és a zsidó befolyás ellensúlyozását tűzte ki célul. 
13 KOMORÓCZY Géza: https://www.szombat.org/ftp/tiszaeszlar_komoroczy.pdf letöltés dátuma: 2018.10.25. 

14 Eötvös könyvéből kiderül, hogy mekkora mértékű tiszteletdíjban részesültek a további védők: Horánszky 

Nándor 3000 Ft, Funták Sándornak kiegészítéssel együtt 9000 Ft, Heuman Ignácnak 5000 Ft, Friedmann 

Bernátnak 3000 Ft. 
15 A központi iroda védelmét támasztja alá az is, hogy 5000 Ft-ot ajánlott fel a holttest megtalálójának. 
16 Eötvös egyébként Kossuth nézeteinek egyik legnagyobb támogatója volt.  
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következményeképp egy egész alfejezetet töltött meg könyvében azzal, hogy megismertesse 

származását. Valamint a németországi sajtó is elhíresztelte róla, hogy nagyapja neve 

,,Goldschmied volt, aki a Napóleon elleni háborúkban a bécsi udvar számára hadsereg-

élelmezési szállítással foglalkozott, s ezért kapott volna a kereszténységre áttérése után új nevet 

és magyar nemességet.”17 Ez viszont valótlan állítás volt, mivel családja ősi magyar nemesi 

család volt, akiknek nemesi előneve Ráckevi. Levezette egész családfáját, ebből megkapjuk 

arra a választ, hogy nem azért vállalta a védelmet, mert egy volt ezen népcsoport tagjai közül. 

Hanem azért, mert felekezeti- és nemzeti hovatartozása miatt hasonlóképpen támadták, és 

üldözték felmenőit. Például családjának egy jeles alakját, megválasztották Buda bírójának, aki 

így első tisztviselője lett a városnak. Azonban Buda túlnyomórészt német lakossága ezt nem 

tudta elfogadni, és beiktatása után megtámadták házát, és agyonütötték, majd holttestét a 

Dunába dobták. 

Ahogy megismerkedtem Eötvös személyével kutatásom alatt, arra a következtetésre 

jutottam, hogy nem lehet kijelenteni róla azt, hogy filoszemita vagy antiszemita nézeteket 

vallott-e.  Ugyanis, mint már említettem, megvádolták filoszemitizmussal, viszont korábbi, és 

későbbi műveiben is élcelődik a zsidókról. Véleményem szerint, haladó irányzatokat vallott, 

mert nem faji, esetleg felekezeti hovatartozás szempontjából ítélte meg az embereket. Hanem 

egyenlő félként kezelte őket. Mikor felvállalta a per vitelét, nem a zsidó hovatartozást nézte, 

hanem az embereket, akik a vádlottak padján ültek. Eltudott vonatkoztatni a közvéleménytől, 

és feltudott emelkedni olyan magaslatokba amire nagyon sokan sem a 20. században nem 

voltak, se ma sem képesek. 

Az előbbiekben már említett Központi Iroda a felkérés előtt megkérte arra, hogy 

mindenekelőtt látogassa meg a leglényegesebb tanút, akire alapozták a vádat. A kis Scharf 

Móricot18 Nyíregyházán. Eötvös meg is tette ezt, egészen véletlenül azon a napon amikor a 

csonkafüzesi holttest előkerült leutazott. Előzetes egyeztetések segítségével meglátogathatta a 

tanút. A királyi főügyész Székely Ferenc kérése csupán csak annyi volt, hogy az ő társaságában 

történjen meg a találkozó. Továbbá nem kérdezhetett semmit, közvetlenül a perrel 

kapcsolatban. Így Eötvösnek úgy kellett leszűrnie a tanú épelméjűségét, és bizonyosságát, hogy 

csupán néhány általános kérdést tehetett fel számára. Egy rövid kérdés-felelet zajlott le 

közöttük: 

,,- Hány éves vagy, fiam? 

A fiú hallgatott. Csak nézett rám mereven. 

-No, beszélj hát! Hány éves vagy? 

A fiú aggodalmas arccal nézett a Kozákra, a nagy fejű és hatalmas termetű őrmesterre. 

Egész nézésében az a félő kérdés rejlett: vajon szabad-e neki ezt az idegen, ismeretlen 

úr kérdésére megmondani? 

A királyi főügyész nyájas, biztató hangon szólt hozzá: 

-Ne féljen Móric, feleljen bátran! 

E szóra az őrmester is intett fejével, mintha beleegyezett volna abba, hogy a fiú feleljen 

kérdésemre. 

Felelt is. Megmondta életkorát”19 

Eötvös ebből rögtön leszűrte, hogy a fiú csupán egy jól megfaragott báb, aki nem a valóságot 

állítja, hanem kifaragói gondolatait. Hiszen a tanú csak felsőbb engedélyre szólalt meg, és csak 

annyit válaszolt amennyire engedélyt kapott. 

 
17 EÖTVÖS i.m. 198. 
18https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1883_06/?query=E%C3%B6tv%C3%B6s%20k%C3%A1roly

%20v%C3%A9d%C5%91&pg=113&layout=s letöltés dátuma: 2020. 09. 22. 
19 EÖTVÖS i.m. 194-195. 
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Ezt követően összegyűjtötte a per adatait, és kidolgozta a védelem koncepcióját. Felállította 

a védelmet, tudta, hogy egyedül nem bírhat el ekkora nyomással amit a tömeg gyakorolt rá. 

Ezért tudatosan összeválogatta az ügyvédeket maga mellé, hogy a ,,parlament minden pártja 

képviselve legyen”20 A mérsékelt ellenzék tagjai közül Horánszky Nándort kérte fel21, másik 

kiszemeltje Funták Sándor lett22. Miután Heumann Ignác értesítette a vádlottakat, ,,…hogy 

hajlandók vagyunk védelmükre vállalkozni, ha ők erre fölkérnek, s megbíznak bennünket, s 

ekként törvényes alakot nyer tisztünk.”23 Részletesen tehát: Eötvöst Scharf József, a zsidó 

templomszolga és felesége, valamint Bukszbaum Ábrahám bízta meg, Horánszkyt hat eszlári 

lakos vádlott, Funták Sándort pedig két pályázó metsző kérte fel.  

Egészen július közepéig semmiféle tennivalójuk nem volt, már a hír is megnyugtató 

hatással bírt a zsidó lakosság számára, hogy felvállalták az ügyüket. A ,,gyűlölködő tömeg”24 

miatt azonban, minden lépésükről nyilatkozniuk kellett, mivel az újságok hamisan szellőztették 

meg cselekményeiket, de Eötvös szerint látszólag csak rontottak vele a kialakult helyzeten. 

Időközben azonban, Horánszky lemondott tisztségéről, kifogásolhatónak tartotta a nyíregyházi 

törvényszék függetlenségét, elfogultságának hiányaira, és a kormány, valamint az igazságügyi 

miniszter gyengeségére hivatkozva. (Ami persze igaz volt hiszen Eötvös is említette, hogy sem 

a kormány, sem a gyakorlati politikai vezetők nem foglaltak állást, hanem mély hallgatás övezte 

véleményüket, mert féltek a saját támogatóik elvesztésétől. Viszont Horánszky lemondásának 

a valódi oka az országgyűlési választások megnyerésének reménye volt, melyet pártja kért tőle.) 

Ezt követően, Eötvösnek új védők után kellett néznie, ekkor a Központi Iroda Friedmann 

Bernátot ajánlotta neki. Friedmann nagyváradi születésű, apró termetű, éles eszű jogász hírében 

állt. ,, Időnként még a szangvinikus Eötvösre is rászólt: ,,Ugyan kérlek, ne légy olyan nagy 

zsidó.”25 A védők legfiatalabbja Székely Miksa  (nevét Sternből változtatta meg), zsidó 

származású fiatal ügyvéd volt, aki önként ajánlkozott a védelemre, hivatkozva arra, hogy jól 

ismeri Junger Adolf, Braun Ábrahám, és Lusztig Sámuel vádlottakat, amennyiben Eötvös őt 

szívesen fogadja.  

Eötvös stratégiájának elemeként fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy még az 

érintkezést is kerülte az ellentábor embereivel, és kollégáit is erre intette, rossz néven vette, ha 

mégis találkoztak az ellentáborral. Úgy vélte, hogy az érintkezés gyengíti álláspontjukat, és az 

ellenségét pedig erősíti.  

 A tárgyalás idejére sikeresen megismerte a tényállást, sőt sokkal jobban, mint a vizsgálat, 

vagy akár a bíróság. Ezt bizonyítja például az is, hogy előkészülete során bonctani órákat vett 

a legnevesebb orvosprofesszortól. Alapos ismeretei segítségével orvosokat zavarba ejtő módon 

bravúrozott kérdéseivel, Az ő védőbeszédének hatására Ausztriában kötelezővé tették a jogi 

egyetemen a törvényszéki orvostant, és hazánkban is létrehozták az Igazságügyi Orvosi 

Szakértő Szolgálatot. 

Felismerte, milyen fontos az elhangzottak hiteles rögzítése, ezért a váddal együttműködve 

kérte a bíróságtól a gyorsírók alkalmazását, amely egyedülálló volt. Mivel abban az időben ez 

nem tartozott a szokásos eljáráshoz. A bíróság helyt adott kérelmének, és így ez lett az első 

olyan magyar büntetőper, amelynek jegyzőkönyvei gyorsírás alapján kerültek rögzítésre. 

 
20 EÖTVÖS i.m. 210. 
21 Horánszky Nándor ősi magyar nemesi család leszármazottja volt. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 

működött gyakorlati jogászként. Eötvös leírása szerint, jó hírű ügyvéd, és jeles elme volt, aki nagy tekintéllyel 

rendelkezett az egész vármegyében. Először Tisza Kálmán alatt a balközéphez tartozott, majd megtörtént a nagy 

összeolvadás így végül kormánypárti lett. 
22 Funták Sándort az ország legnagyobb ügyvédi kamarája, a budapesti kamara elnőkévé választotta.  
23 EÖTVÖS i.m. 214. 
24 Uo. 
25 KÖVÉR i.m. 439. 
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4. Korabeli büntetőeljárásjog  

 

Visszatérve a Solymosi Eszter eltűnése okán kialakult perhez, nemcsak az volt a tét, hogy 

Eötvös meglátja-e, hogy a vád csupán a népi hiedelmekre és babonákra épített, hanem hogy a 

kiegyezés utáni Magyarország bírósága megvezethető-e, és fel tud-e emelkedni a ,,a jog, az 

igazság, és a humanitás magaslataiba.”  

Hiszen a Tiszaeszlári- per volt az első Magyarországon, sőt Európában, amiben a ,,modern 

büntetőjogi elvek ismeretében, és a polgári jellegű jogszolgáltató intézmények keretében egy 

középkori karakterű vérvádról bírói döntést kellett hozni”  

Ugyanis a korabeli, a 19. századi magyar büntetőeljárási jog hiányos volt. Nem 

elhanyagolható a tény, hogy ekkor már 2 éve hatályban volt a kor leghíresebb 

büntetőjogászának műve, a Csemegi-kódex, mégis a magyar büntető eljárásjogi szabályozás és 

ítélkezési gyakorlat a rendi kort tükrözte, mellyel egyetértett a politikai elit is, mint például 

Irányi Dániel. Mivel sem a Tisza Kálmán-féle igazságügyi politika, sem a korabeli 

jogtudomány nem szorgalmazta a törvényi szintű jogösszefoglalást.  

A fentiekben említett Csemegi-kódex megalkotója Csemegi Károly igazságügyi 

minisztertanácsos egy 122 §-ból álló büntető eljárási törvénytervezetet dolgozott ki, melyet 

Bittó István igazságügyminiszter 1872. március 6-án terjesztett a képviselőház elé. A tervezetet 

április 12-én bocsátottak törvényhozási vitára (az országgyűlés röviddel ezután feloszlott, ezért 

nem fogadták el), ezután az igazságügy-miniszter 1872. május 1-én, 4765. számú rendeletével 

a Királyhágón inneni bíróságoknak megküldte ,,egyértelmű eljárás végett”. Ez a javaslat volt 

az úgynevezett  ,,Sárga könyv”, amely fontos szerepet játszott az akkori jogalkalmazásban. A 

per szempontjából azért fontos ez a könyv, mert nagyon sokszor hivatkoztak erre a ,,kétes 

normativitású jogforrásra”.  Megállapítható még az a tény, hogy a per idején a Királyi Kúria 

ítélkezési gyakorlata szintén a Sárga könyv, a végrehajtásra szolgáló Legfőbb ügyészi és 

Belügyminiszteri rendelet az 1880. augusztus 15-én kiadott Igazságügy-miniszteri rendelet, 

továbbélő szokások és a polgári eljárásjog egyes szabályai szerint zajlottak. 

Ennek ellenére 1880-as évek elején alaki igazságszolgáltatásunk kodifikálatlan volt. 1883-

ban a büntető igazságszolgáltatás területén még mindig érvényesült az egyéni jogfelfogás, így 

a jogszolgáltatást a partikularizmus jellemezte, az ország különböző területein eltérő volt a 

büntető jogalkalmazás (a vizsgálati szakaszban az inkvizíciós elvet követte.) Emiatt 

Magyarországon egészen 1896-ig nem voltak intézményes garanciák, amelyekkel 

visszaszoríthatók lettek volna a hanyag, szakszerűtlen, rosszhiszemű nyomozási cselekmények 

és tudatos hivatali visszaélések.  Továbbá tudjuk azt a tényt, hogy a sajtó nagy mértékben 

próbálta befolyásolni az igazságszolgáltatást (melyre Eötvös is reflektált védőbeszédében), 

mely szintén az igazságszolgáltatás gyengeségének látszatát keltette. Nemcsak 

sajtótermékekben, hanem a politikában is elvárások fogalmazódtak meg az előkészítő 

eljárásban a gyanút megfogalmazó hatósági képviselőkkel szemben, amelyben az állításuk 

bizonyítékokkal történő alátámasztására vonatkozott. Eötvös Károly szerint Magyarországnak 

,,sajátos büntető perrendszere volt akkor”. Az előkészítő eljárás tág jogalkalmazói mozgásteret 

tett lehetővé, ugyan akkor már létezett az 1869-ben elfogadott törvényben deklarált bírói 

függetlenség. A perben megmutatkozott, hogy milyen volt az igazságszolgáltatási személyzet 

általános és jogi szemlélete, a bírák, ügyészek, védők szakmai felkészültsége, hivatali karrierje 

és judíciuma, közben pedig nyilvánvaló vált a közigazgatási szakban közreműködők szakmai 

és emberi alkalmatlansága, tapasztalatlansága. Melyek legjobban a perszakaszok folyamán 

ejtett szándékos mulasztások során ütköztek ki.   
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A vizsgálat során például sem a védők, sem más nem érintkezhettek a vádlottal, valamint 

a vizsgálat irataiba nem tekinthetett be még a védő sem, vagy a szándékosan dátum nélküli 

előre megírt tanúvallomás, vagy a nyomozati szak kései megindítása is ilyen szándékos 

mulasztásnak tudhatók be. 

A vád benyújtására 1883. április 14-én került sor, melyben a közvádlók egyetértettek a 

védelem irányítójával (Eötvös) abban, hogy a vádat nem lehet jogilag védhető és nyilvános 

tárgyalás próbáját kiálló bizonyítékokkal alátámasztani, mégis vádat kellett emelniük a 

felizgatott magyar társadalom lenyugtatása érdekében, valamint a vizsgálatot irányító 

ügyésznek ideje sem volt arra, hogy mérlegelje a bizonyítékokat. ,,A törvényszék határozattal 

döntött a vád alá helyezésről vagy a vizsgálat megszüntetéséről, esetleg annak kiegészítéséről.”  

Amelyről a már sokat emlegetett Sárga könyv 78.§-a szerint a vizsgálat befejezése után a 

vizsgálóbíró az iratokat átadja a királyi ügyésznek, aki köteles a vádlott vád alá helyezése vagy 

a vizsgálat megszüntetése iránti indítványát 30, ,,vagy pedig a mennyiben a vizsgálatot 

hiányosnak tartja, annak kiegészítése iránti indítványát 8 nap alatt az iratokkal együtt a 

törvényszék elé terjeszteni.” ,,Ha a királyi ügyész a vád alá helyezést kezdeményezte, az 

indítványában határozottan és külön megjelölendő mindazon büntetendő cselekmény, melyekre 

a vád alá helyezési határozatot kiterjeszteni kívánja.” A hazai perjog hiányosságai miatt 

azonban nem különültek el az eljárás egyes szakaszai, és nem volt egyértelmű a perbeli 

személyek jogállására vonatkozó szabályozás sem. A perbeli védelem egyik legnagyobb 

feladata a csupán látszólag az ügyhöz kapcsolódó események perbeli tényállástól való 

elhatárolása volt. Amelyhez eszközül szolgáltak számukra védőbeszédjeik. 

 

 

Összegzés 

 

Mindent átértékelve Eötvösre nézve a Tiszaeszlári-per mind pozitív, és negatív befolyással is 

bírt. Sorsát a külső tényezőktől eltekintve, akárcsak mint minden ember ő is saját maga 

alakította. Véleményem szerint, Eötvös Károly kiváló példakép lehet mind az akkori, és a 

jelenkori joghallgatók számára is. Hiszen a tiszeszlári-perben nyújtott teljesítménye, és 

elszántsága megmutatja azt, hogyan kell egy jó jogásznak tevékenykednie. 

Kiemelendő egy jogász számára Eötvös Károly nagyszerű szónoki képessége, ami szintén 

elengedhetetlen az ügyvédi pályán való boldoguláshoz tekintettel a perbeszédek sikerességére. 

 Megfigyelhető az, ahogyan nem hagyta, hogy a külső körülmények elvonják a figyelmét. 

Megmutatja azt, ami egy jogásznak az egyik legfontosabb sosem szabad valakiről azt állítani, 

hogy bűnös, míg jogerős ítélet nem született róla, megadta a vádlottaknak az ártatlanság 

vélelmét, mikor szinte mindenki más rögtön ítélve bűnösnek kiáltotta ki őket. Attól függetlenül, 

hogy a korabeli (19. századi) magyar büntetőeljárás jog fejletlenségei gátolták, a megfelelő 

kutatómunkával, és elszántsággal felkarolta a védelmet, és ,,megnyerte” a pert. 

A tiszaeszlári-per kutatása és tanulmányozása során, arra a következtetésre jutottam, hogy 

egy adott per mennyire megváltoztathatja egy ügyvéd életét és karrierjét, ahogyan ez Eötvös 

Károly esetében megtörtént, melyre rövid írásom is rávilágít.  

A korabeli sajtót pedig a zsidókkal és Eötvössel szembeni legnagyobb véleményformáló 

erőnek gondolom, amely sokszor gúnyosan adott hírt a per állapotáról. 

Becsülendőnek tartom, hogy Eötvös ezen kritikák ellenére sem tántorodott el a védelem 

képviseletétől.  

Ezen kutatás célja Eötvös ügyvédi munkásságának megismerése, és feltárása volt, amelyen 

keresztül az akkori magyar büntetőeljárásjog állapota is feltérképezhető.  


