
Nagy tekintetű m. kir. ítélő-Tábla 
mint fegyelmi bíróság!

A joglót fő talpkövét minden államban az igazságszolgáltatás intézménye képezvén, természet
szerű, hogy valódi jogrend csakis ott képzelhető, hol az igazság mérlege oly egyének által kezeltetik 
kik nem csak törvónytudománybani jártasságok, de és különösen szeplőtlen jellemük, és igazság sze- 
retetük által e fontos minőségre kiválólag hivatvák, és kik az állam által reájok ruházott hatalom
nak esküjükhöz híven, s becsületességgel való kezelése által a személyükbe helyezett .nagy bizalmat 
igazolni is képesek.

Ezen tudat a tisztelettel alólirottban azon meggyőződést kelti, hogy a jogrend fentarthatása 
szempontjából, minden egyes honpolgárnak lelkiismeretes kötelességét képezi az igazságszolgáltatás 
helyes kezelése felett őrködni, s e kezelés közül felmerült, s a jogrendet veszélyeztető netáni vissza
élések orvoslását lehetővé tenni.

Minthogy azonban egyrészt az e téren előfordult visszaélések tulajdonkópeni orvoslására az 
állam vagyon hivatva, másrészt pedig ezen állam — bárha Árgus száz szemével bírjon is —  a külö
nös esetekre figyelmét ki nem terjeszthetvén, az egyes polgárok segélye nélkül felügyeleti jogát gya
korolni nem is képes, — a honpolgárok ezirányú kötelessége oda terjed, hogy az igazságszolgáltatás 
aberátióit, s a jogállapotot veszélyeztető egyes visszaéléseket, mint az intézmény gyökerén rágódó kór
jeleneteket az állam főhatalomnak följelentsék, s annak ez irányban biztos adatokat nyújtsanak. __
Ezen kötelessógérzet vezéreli tisztelettel alólirottat első sorban arra, hogy a nagytekintetü fegyelmi 
bírósághoz mint az állam hatalom ez irányú képviselőjéhez, az alább következő panaszos előterjesztés
sel járuljon. Midőn az 1871. óv végén a törvénykezésnek újjá szeverzése volt eszközlendő, őszinte örömmel 
üdvözöltetett általánosan a nagymóltóságu m. kir. igazságügyórnek azon többször kifejezett intentiója, 
hogy a betöltendő bírói állomásoknál a kinevezendő egyének jellemtisztasága kiváló figyelemre fordí- 
tatui fog. A nyitra-zsámbokróthi bírói kerület lakóssága annálinkább kecsegtető magát, azon jogos re
ménnyel, hogy az itteni járásbirói állásra hivatott egyén fog neveztetni, mert ez állás elnyeréséért, 
kivételesen nagy számmal pályáztak oly egyének, kik úgy tudományos képzettség, mint jellemtiszta
ság tekintetében valóban kiválók valának; De a rendezésnek nagy munkája nem volt hibátlanul ke
resztül vihető, s az eredmény nem mindenütt igazolta a várakozást.

így csalódott reményeiben a nyitra-zsámbokréthi járásbirói kerület lakossága is, mert az ál
talánosan ismert és köztiszteletben részesülő pályázók mellőztóvel Ocsovszky Ferencz személyében oly 
egyén neveztetett ki járásbirónak, kinek itt előbb neve sem ismertetett, s kinek választása ilykóp 
egyelőre csak tartózkodással volt fogadható.

A már kinevezett járásbirónak, ki és mi léte feletti tudakozódások azonban csakhamar meg
ismertették e kerülettel a valót. így tudatott meg, hogy Ocsovszky Ferencz eleintén falusi jegyző — 
majd a Schmerling korszak idejében Barsmegyében szolgabiró volt, s ily minőségben szolgált ugyanott 
később is egész a rendezés bekövetkezteig. Ugyanígy tudatott meg, hogy ellene már Barsmegyei szol- 
gabiráskodás idején fegyelmi perek voltak folyamatban, melyekből üggyel bajjal kibontakoznia, bizo
nyos hatalmas pártfogások következtében sikerült. A hir csakhamar kineveztetósére befolyással bíró 
körülményeket is megismertető, s e szerint az egy vidéki befolyásos egyén pártfogásának volt nagy rész
ben köszönhető, s a pártolás egyik indokát hir szerint az kőpezó, hogy az eddigi tartózkodási helyén 
túlságosan eladósodott Ocskovszky Ferenczet idegen megyébe segíteni, s ilykóp hitelezőinek zaklatásai 
elől elvonni lehessen.

Ezen az újabb kutatások és értesülések által csak megerősített körülmények, a mig egyrészt 
sokakban aggályt, és csüggedést ébresztőnek, másokat és különösen kiknek a bírói személyes pártfo
gókra szükségük volt, arra bátoríthattak föl, hogy magoknak Ocsovszky Ferencz járásbirónak bírói 
pártfogását kézzel fogható okok által biztosítsák, — s mert valószínű kisórleteik sikerhez vezethettek, 
lassankint azon meggyőződés kezdett gyökeret vetni, hogy Ocsovszky járásbirónak igazságszolgáltatási 
mérlegében legfőbb súlyt a pénz képezi.
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Mai napon, bárha a vesztegetéseknek titkos természeténél fogva concret eseteket bizonyítani 
felette nehéz, vagy lehetetlen, — még is, —  és ezt hitelt érdemlő számos tanúval beigazolni kész va
gyok — általánossá vált a Nyitrazsámbokréthi járásbirói kerületben a h i t : hogy Oesovszky Ferencz/ 
járásbiró a legnagyobb mérvben megvesztegethető, —  hogy benne az, ki őt fizeti, bárha jogtalan 
ügyének mindég buzgó védőjére talál, szóval, hogy az igazság kiszolgáltatása Oesovszky Ferencz já 
rásbiró kezében közönséges áruezikké fajult.

Hogy ily körülmények között az igazságszolgáltatásba vetett hit' és bizalom teljesen meg
ingott, az annál természetesebb, mert — mint alább néhány példával igazoltatni fog — Oesovszky Fe
rencz járásbiró, bírói eljárásában a törvényt tetszése szerint mellőzi, — a törvények világos sérelmével 
másoknak illetéktelen hasznot, s tulajdonkép jogtalan kárt okoz, — szóval legkiáltóbb törvénytelensé
geket valóságos cynismussal követ el, — s ilykép a fentebb említett általános meggyőződés, az ered
mények, s a tapasztalás által csakis támogatást nyer.

Nem lehet feladatom itt, Oesovszky Ferencz járásbirónak minden hivatalos bűntetteit egyen- 
kint elősorolni, — hisz Augias király istállóinak kitisztítására is csak egy Herkules vállalkozhatott! — 
czélom csupán néhány jellemző concret esetben ismertetni meg birói eljárását, s aztán a nagytekintetü 
fegyelmi biróság bölcs megítélésétől várni a netán szükségesnek mutatkozandó orvoslást.

Mielőtt azonban ezen néhány jogesetnek felsorolásába is bocsátkoznám, időszerűnek látom né
hány szóval megérinteni, hogy a Nyitra-zsámbokréthi járásbirói iroda vezetésében Oesovszky Ferencz 
főnöksége mellett példátlan hibákra találunk. Nem a kezelő személyzetet kívánom kárhoztatni, mely 
maga részéről igen nagy buzgalmat is fejt ki, hogy a közönség igényeit kielégítse, —  de a fölött 
nyilvánítom megütközésemet, hogy az iktató könyvek 1872-ik évtől kezdve nem összevarrott vagy be
kötött könyvekben, hanem különvált, mindenkor változtatható foliansokon vezettettek, s igy aztán az 
iktató könyvi ivek felcserélése, a régi számoknak újakkal való pótlása, s egyéb bármi vissaélés lehet
ségessé lön. Az önmagában is büntetésre méltó ezen rendellenesség még vótkesebbó, és gyanusabbá 
válik az által, hogy az iktatókönyvben időről időre egyes számrovatok még kitöltetlenül is hagyattak, 
így még 1873-ik évi junius hó végén, midőn alólirott, bizonyos ügyeimnek keresete alkalmából az 
1872. évi iktatókönyv füzetlen foliansait lapozgattam, azt találtam, hogy az 1872. évi február hó 
14-ről vezetett 298-ik szám, továbbá ugyan e napról 378-ik szám, — február hó 19-ről a 437. 441. 
442. 444. számok, — február hó 20-ról a 473. 480. 505. 528. számok kitöltetlenül találtattak, — 
majd ismét ápril hó 20-án jegyzett 1375-ik számtól 7 üres rovat hagyatott. Hogy ezen rendellenes
ség által a visszaélések számára tág kapu nyittatott, s hogy abból Oesovszky járásbiró kezelése mel
lett mily veszély származhatott, azt az alább felhozandók kellő világlatba helyezni fogják.

Ezek előre bocsátása után, a következőkben tüzetesen, s tán hosszasabban fejtegetek egy 
jogesetet, mint mely egyrészt Oesovszky Ferencz járásbirónak kellő jellemzésére szolgál, másrészt 
pedig nagyobb horderejénél fogva különben is figyelmet érdemel.

Értem Neuman Márk helybeli kereskedőnek bukását, ki mintegy 40 ezer forintnyi szenve
dőleges állapottal megbukván, 5 —6 ezer forintra menő ingóságait, a Nyitra-zsámbokréthi királyi já 
rásbiró segélyével, leányára és sógorára játszotta át.

Mielőtt e botrányos jogeset részleteit szellőztetném, tájékozásul megjegyzem, hogy Neuman 
Márk röviddel bukása után csőd alá helyeztetett, — hogy bukása csalással párosult hamis bukásnak 
véltetvén, ellene a bünfenyitő eljárás megindittatott, — és hogy a foganatosított elővizsgálatokból az 
ellene indított vádak alapossága be is győzetett. Üzlete és kereskedelmi vagyona szinleg ugyan leá
nyának kezére került, voltaképen azonban ugyanazon boltban, ugyanazon személyek által, s ugyancsak 
Neuman Márk főnöségo mellett, tovább is kezeltetik, — s az egész változás csak abban áll, hogy 
Neuman Márk neve a falról lemeszéltetvén, helyébe leányának férjezett Singer Teréznek neve Íratott, 
még e névcsere mellett, Neuman Márknak nagyszámú hitelezői keserűen panaszolják kijátszatásukat.

Áttérve magára a jogesetre; az a következőkbe foglalható :
Neuman Márk, miután elébb áruinak egyrészét éjjel titokban elherdatta, áruinak másik ré

szére leánya Singer Teréz, és sógora Singer Lipót által, maga ellen egy 3200, és 2500 frtos, valószí
nűleg koholt követelések fedezésére biztosítást vezettetett, — Arra hogy a biztosítás ellene vezethető, 
és illetőleg elrendelhető legyen, a polg. per. 338-ik §. szerint a követelések veszélyeztetése volt ki
mutatandó, ez azonban nem vala könnyű feladat, mert Neuman Márk ez időben nem csak virágzó 
kereskedési üzlettel, de szilárd hitellel is birt, mit eléggé igazol az, hogy 40 ezer frtot felülhaladó 
■edóssága, legnagyobb részben az utóbbi időben kötött, s még le sem járt váltókból állt.
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Bárha ilykép a veszély e kimutatása nehézséggel is járt, segitett azon Ocsovszky Ferencz 
járásbiró egy oly okmánynak kiállítása által, melyben bizonyítván azt, hogy Neuman Márk ellen úgy 
az 1872-ik, mint 1873-ik évben keresetek, és végrehajtási kérvények nyujtattak be, ezekből folyólag a 
követelések veszélyeztetését decretálta, s a bizonyítvány alapján Neuman Márk ellen biztosítást rendelt.

Az ennek alapján foganatosított biztosítás, indokul szolgált ismét arra, hogy Neuman Márk 
hitelezőinek azon része, mely az eseményről még idején értesült, ezen biztosítás alapján szintúgy biz
tosítást kérjen; -s igy történt hogy rövid néhány nap alatt Neuman Márknak mintegy 5 ezer forint 
értékű ingóságai, több mint 12  ezer frt értékben lefoglalva, s illetőleg felülzálogolva lettek.

És minthogy ilykép nyilvánvaló, hogy Neuman Márknak biztosítási végrehajtásokkal való 
megtámadtatása, s ennek következtóbeni bukása, az ellene elrendelt első biztosítások folyományának 
tekintendő, méltó lesz vizsgálni azt, ha vájjon Neuman Márk ellen veszély csakugyan forgott-e fon ? 
s ilykép vájjon a biztosításnak elrendelése a járásbiró részéről helyes, és jogosult volt-e ?

Az 1 . alatt ide csatolt hivatalos bizonyítványban állitta tik : miszerint „Neuman Márk ellen 
a Pest lipótvárosi járásbiróság által Slesinger József, és Károly javára, — nem különben a budai ki
rályi törvényszék által végrehajtás lett rendelve, s hogy e két eseten kívül Neuman Márk ellen, a 
múlt és jelen óv folyamán többrendü kereset, és végrehajtási kérvény lett beadva.* Vizsgáljuk tehát 
mennyi igaz ebből, és vájjon a Neuman Márk elleni beadványok mennyiben igazolnak ellene veszélyt?

Neuman Márkra vonatkozólag az 1872-ik év folyamán a Ny.-zsámbokréthi járásbírósághoz 
következő beadványok érkeztek be :

1) Február hó 20-án 504. sz. alatt beérkezett a Pest lipótvárosi járásbíróság megkeres- 
vénye, melyre a hivatalos bizonyítvány hivatkozik, Slesinger József és Károlynak 261 frt. 30 kr. 
követelése tárgyában;

2) Február 20-án 546. sz. alatt Bachrich és Hermán végrehajtási kérvénye;
3) Márczius 6-án 903. sz. alatt a nyitrai kir. törvényszék megkeresvénye Vaczlavik és tár

sának 93 frt. 92 krnyi követelése ügyében;
4) Május 6 -án 1451. sz. a. a budai királyi törvényszék megkeresése, a budai királyi gőz

malom, mint felperes keresetének kézbesítése iránt, — és végül
5) September 22-én 2578. sz. alatt Vaczlavik és társának jegyzőkönyvi panasza.
A Neuman Márk ellen beterjesztett ezen beadványok azonban, ellene még legkisebb veszélyt 

sem igazolhatnak, mert ugyancsak a fentebbi számok alatt beérkezett percsomókban egyenként, és 
világosan kitüntetve találtatik, hogy a Neuman Márk ellen intézett fenti végrehajtási, s egyéb köve
telések, mindenkor még a tárgyalás vagy végrehajtás előtt kielégítve lőnek, — csakis ennek tulajdo
nítható az, hogy Neuman Márk ellen, sem az 1875-ik évben, sem pedig előbb, vagy később bármi
nemű végrehajtás vezetve nem lett, és hogy ellene 1873. évi május hó 18-án, vagyis a hivatalos bi
zonyítvány kiállítása idejében egyetlen egy kereset, vagy végrehajtási eljárás sem létezett függőben.

Márhogy abból, ha valaki ellen másfél óv előtt némi, aránylag igen csekély követelések
támasztattak, melyeket az azonnal, a tárgyalás vagy végrehajtás előtt lefizetett, úgy hogy ellene
tettleg végrehajtás soha sem inteztetett, — hogy mondom e tényből, az illető fizető ellen, még egy 
két óv múlva is veszélyt kimagyarázni lehessen, azt mondanom sem kell, hogy képtelenség. Nem is 
ezen régi, és elintézett követelésekből látszik származtatni a járásbiró Neuman Márk ellenében a ve
szélyt, hanem, igen helyesen, a jelenből, mert hisz midőn valamely követelés veszélyeztetéséről van 
szó, ezalatt csakis a jelenleg létező veszély, s illetőleg a jelenben folyamatba tett, s még függőben 
lévő keresetek, és végrehajtások érthetők. — Ezért is mondja bizonyítványában „hogy Neuman Márk 
ellen, a fentebb elősoroltakon kívül, a múlt és jelen, tehát 1873. év folyamán, többrendü kereset és 
végrehajtási kérvény lett beadva.“

Már hogy Neuman Márk elleni ezen újabb, és különösen az 1873. évben beérkezett kere
setek, és végrehajtások, mennyire igazolják a biztosítás elrendelését, az megbírálható abból, ha tekin
tetbe vétetik, hogy a hivatalos bizonyítvány ezen főrésze teljesen hamis, és hogy Neuman Márk ellen 
a fenn elősoroltakon kívül, s azok után semmi nemű más beadvány nem adatott be.

Az utolsó beadvány, mely Neuman Márkra vonatkozólag beérkezett, mint már fentebb mon
dám. Yaczlavik és társától származik, s az 1872. évi sept. hó 12. 2578. sz. alatt beterjesztve van 
— de ezen a bíróság kezei közt lévő jegyzőkönyvi kereset hátlapjára is rá vagyon vezetve, hogy a kö-
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vetélés időközben kifizettetvén m egszűnt; Ezen beadványon kívül, a hivatalos bizonyítvány kiállítását 
megelőzőleg, több mint egy éve már, hogy Neuman Márk ellen épen semmi nemű szenvedőleges be
advány, kereset, vagy végrehajtási kérvény be nem érkezett, —  az. 1873-ik iktató könyvben pedig, 
a hivatalos bizonyítvány kiállításáig, Neuman Márknak még csak neve sem fordul e lő ; — Midőn te
hát a járásbiró, ennek daczára hivatalosan bizonyítja »hogy Neuman Márk ellen az általa elősorolta- 
kon kívül 1872-ik évben, és különösen a jelen 1873-ik évben többrendü kereset, és végrehajtási kér
vény le tt beadva* — akkor hivatalosan hazudik, s bírói tekintélyét hamis bizonyítvány gyártására 
használja föl, hogy azután annak alapján Neuman Márknak leányát és sógorát, annak vagyonába bí
rói lépések által segíthesse be.

S valóban el is érte czólját! mert mig egyrészt e bizonyítványra alapított végrehajtások 
következtében, a bukott és leánya, az előbbi vagyonban ép úgy gazdálkodnak mint annak előtte, s 
az egész változás csak a kereskedelmi czimek kicserélésére szorítkozik, —  addig másrészt a ki

játszott hitelezők számára nem maradt főn egyéb, mint azon keserű vigasz, hogy a kárukra ily csa
lárd módon gazdagulókat, az állam büntető keze végre mégis sújtani fogja ! . . .

De Ocsovszky Ferencz járásbiró nem elégedett meg azzal, hogy hamis ürügy alatt biztosí
tásokat rendelt akkor, midőn a veszélynek legcsekélyebb valószínűsége sem forgott fenn, nem elégedett 
meg azzal, hogy Neuman Márk bukását előidézte, —  ő Singer Lipőt, s Singer Teréz iránti szolgá
latkészségében még sokkal továbbra ment.

Nehogy a jóhiszemű hitelezők utólagos fellépése, vagy esetleg a csőd elrendelése által Neu
man Márk, ős leánya számításaikban csalódhassanak, másrészt pedig hogy az üzlet mennél hamarább 
újból kezdhető legyen, — a járásbiró minden szemérmetesség elvetésével, oly lázas sebességgel hajtotta 
végig ezen egész végrehajtási manővert, hogy a mellett nemcsak a végrehajtásoknak törvényileg ki
tűzött menetrendje, s a törvényi határidők mellőztettek, hanem páratlan cynismussal, még a látszat 
az ildom megóvására sem forditatott figyelem.

Május hó 21-én nyujtattak be —  mint mondatott — a biztosítási kérvények, s a becslési 
eljárás május hó 22. 23. napján foganatosíttatott. Ugyancsak május 21-én adattak be az alapkere
setek is, s az időző végzés azokra azonnal, még a benyújtás napján hozatván, azok tárgyában — 
természetesen Neuman Márk egyetértése mellett — május hó 27-én jogórvónyes Ítéletek voltak hozva.

A becslési eljárás május hó 23-án fejeztetvén be, az igónybejelentősi felhívás még az nap 
május hó 23-án küldetett a hivatalos hírlapba körözés végett, s az erre vonatkozó felhívás a Buda
pesti közlöny május 29. 30. 31-ki számaiban jelenvén meg, a tulajdoni és elsőbbségi igények beje
lentésére, május 31-től, mint utolsó közlési naptól számított 15 napi határidő tűzetett ki. Az igény- 
bejelentések határideje ilykőp junius hó 15-én lett volna lejárandó, s a prts. 402. §-a szerint csakis 
ezután lehetendett volna az árverés kitűzéséről gondoskodni, —  ámde Neuman Márknak, s társainak 
még e 15 napi várakozás is hósszúnak tűnt elő, s ezért az árverés már junius hó 9-re, tehát még 
az igény és elsőbbség bejelentési határidő lejárta előtti időre tűzetett ki, s a lefoglalt ingók tekintet 
nélkül arra, hogy azokra junius hó 15-ig bárki által tulajdoni igények támaszthattak volna, már 
junius hó 9-ik napján végrehajtásilag eladattak volt.

Hogy pedig ezen fogásnak némi törvényes látszatja legyen, reá fogták a jobbára kelméből, 
vászonból, nürnbergi iparczikkekből, czukor, kávé s más ily es éveken át is tartható holmiból álló le
foglalt árukra, hogy azok megromlás veszélye nélkül el nem tarthatók, s hogy igy azoknak rögtöni 
elárverezése szükséges.

Föl is le lt még május hó 24-őn, rögtön a becslés befejezése után, egy tárgyalási mint szak
értő kihallgatási-jegyzőkönyv véve, mely azonban a szakértői nyilatkozatoknak legkisebb törvényes 
kellékével sem dicsekedhetik, mert a szakértők felesketve nem lőnek, a lefoglalt tárgyak szakértői 
vizsgálás czőljából nekik fel nem mulattattak, s véleményük még csak az egyes netán megromolható 
tárgyak felsorolására sem szorítkozott; — e hiányok felett egyébkint csodálkozni sem lehet, mert a 
beidézett szakértők közül kettő izraelita lévőn, a tárgyalás napján, május hó 24-én, mint vallásuk 
ünnepén, még csak jegyzőkönyvet sem Írtak alá, annál kevésbbó bocsátkoztak egy bolt tárgyainak 
szakértői átvizsgálásába, — május hó 25-ig várni pedig annálfogva nem látszott czólszerűnek, mert 
különben az árverésnek egy nappal későbbre halasztatnia, s igy egy napnak Singer Teréz s Singer 
Lipótra nézve kárba vesznie kellendett. — Csakis ily nagy sietségből származhatott aztán azon mu
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latságos qui proquo is, hogy mig egyrészről a május 24-én fölvett ezen tárgyalási jegyzőkönyv el
intézéséül, a biztosítási árverésre határnapul junius hó 1 0 -e tűzetett ki, akkor ugyan ezen napon ho
zott más végzéssel, a hivatalos hírlapba beküldött körözvény által felhívás intéztetett a végből, hogy 
az ezen fentebbiek szerint junius 1 0 -én eladandó tárgyakra, junius hó 15-ik napjáig tulajdoni, s el
sőbbségi igények jelentessenek be.

Az árverés napján, junius hó 10-én uj alkalom nyílt a Neuman Márk, és családja iránti 
kedvezés érvényesítésére, és a törvények mellőzésére. Oly esetben ugyanis, midőn ingóságok a meg
romlás veszélyének kikerülése czéljából biztositásilag árvereztelek , nem csak a polg. prts. 3 4 3 . §-á- 
ból, de a dolog természetéből is az folyik, hogy az árverés készpénz fizetés mellett eszközöltessék, s 
hogy a bejött pénz további intézkedés végett a letéttárban helyeztessék el. Még az 1873. évi május 
24-én fölvett — fentebb birált — jegyzőkönyvben is akkép kéretik az árverés, hogy az abból befo
lyandó pénz, a prts. 343. §-hoz képest további intézkedésig birói letétkép kezeltessék. — Mindennek 
daczára az árverés nem akkép foganatosíttatott, hanem miután Singer Teréz és Singer Lipót pénz 
nélkül óhajtották az áruk tulajdonához jutni, megengedtetett nekik, hogy ezen biztosítási árverésnél, 
midőn még az igénybejelentési határidő sem já rt le, és midőn még nem tudatott, váljon fognak-e, — 
és esetleg milyen elsőbbségek bejelentetni, ? mondom megengedtetett nekik, hogy a dolgok ily állá
sába is készpénz helyett, követeléseik erejeig hitelbe vásárolhassanak ; —  s ezen a többi venni je
lentkezők feletti nagy előnyük által aztán a vevők czélszerü versenye is korlátoltatván, annak folytán, 
csaknem az egész bolt, jóval becsáron alól kezükre, s illetőleg tulajdonukba ment át.

így, és csak annyi valószínűleg jól megvásárolt törvénytelenségek árán, történhetett meg 
azon a törvénykezési eljárásban valóban hallatlan jogeset, hogy mintegy 5 ezer forintot felülhaladó 
követelések, nem egészen 3 hót folyamán, azaz május 21-től junius 10-ig, az eljárás minden stádiu
mán átkergetve, végül ily rövid idő alatt, még árverés utján is kielégíthetők levének.

Habár a törvénykezési idomosság, s az ezen bukásban csalást látó, s a felett jogosan meg
ütköző közórzület, méltán megkövetelték volna, hogy jelen esetben a járásbiró — látván Neuman Márk 
vagyonának biztosításokkal való túlterheltetósét s a jóhiszemű hitelezők követeléseinek legnagyobb 
mérvbeni veszélyeztetését, — a legnagyobb óvatosságot fejtse ki, főleg a Neuman Márk leánya, és 
sógora által támasztott követelésekkel szemben, — és hogy a járásbiró ezen kezdettől fogva igen ké
tesnek látszó követeléseket nem rögtön, s a képzelhető Iggrövidebb idő alatt, hanem akkor, midőn e 
bukás ügyében már némi tájékozás lesz nyerhető, intézze el érdemlegesen, — mindamellett, mint már 
fentebb mondatott, a járásbiró ezen, és az azokkal egy kalap alá vont, s együtt kezelt Walach Mária 
féle 800 frt. követelésre, a benyújtás napján rögtön határidőt tűzött, s azokban már ötöd napon 
midőn a biztosítások Neuman Márk ellen épen legjobb folyamatba jőni kezdettek, zárt ajtóknál, s 
még a különben minden tárgyalásnál használni szokott tolnoknak is, ezen kivételes esetbeni mellőzé
sével, önkezűleg vezetve a jegyzőkönyvet, tárgyalást tartott, s a mindenben beleegyező, s mindent be
ismerő Neuman Márk egyetértésével, ez utóbbit marasztaló, s Neuman Márk megnyugvása következ
tében, jogérvényessé vált Ítéleteket hozott.

A járásbirónak ezen ténye által nemcsak az éretett el, hogy a Singer Teréz és Singer Li
pót, s az ezekkel együtt kezelt Walach Mária féle követelések, a csődbíróságnak rendszerint csiga- 
lassúságé, de alaposabban bíráló működése köréből kivonattak, hanem az is, hogy Neuman Márk le
ányának követelésénél, az oklevél hamisítási bűntény nem lett megállapítható.

Midőn ugyanis folyó évi julius hó 11. napján tartott fenyitő vizsgálat alkalmával, annak 
szakértői constatálása czéljából, vájjon Singer Teréz kötelezvénye, keltéhez képest, valósággal 1861. 
évben vagy pedig csak a bukás előtt néhány nappal állittatott-e ki ? a vizsgáló bíró által, a köte
lezvény eredetijének felmutatása kivántatott, már akkor a kötelezvény megtekinthető nem volt, mert 
azt Neuman Márk, és leánya azon ürügy alatt, hogy azt már megsemmisiték, kiadni nem akarák.

A kötelezvény felmutatásának ezen megtagadása, és esetleg annak oly gyors megsemmisitóse 
pedig, a kötvény hamisságát annál nagyobb valószínűségbe helyezi, mert eren 2500 forintra kiállí
to tt kötelezvény, a vételár felosztási jegyzőkönyv bizonysága szerint, még 686  frt. 38 kr., tehát csak
nem egy harmadrésze erejeig kifizetetlen maradott, s igy ószszerüleg nem is volt föltehető, hogy azon 
Singer Teréz, ki atyját Neuman Márkot, ép e követelés biztosítása által a bukásnak kitéve, ezen ily 
tetemes öszvegre fizetetlen kötelezvényét, ha az valódi, megsemmisítette, — vagy pedig ha megnern 
semmisítette, annak önigazolására szolgálható felmutatását megtagadta volna. De bár mily fontos, és
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terhelő lett légyen e gyanús ok, a kötelezvény hamisságát még is, épen a megtekinthetés, és szakértői 
megvizsgálhatás hiányában hiróilag megállapítani nem lehetett, s igy joggal mondható, hogy Ocsovszky 
Ferencz járásbirónak Singer Teréz, és Singer Lipót iránti kedvezményes, és törvényellenes eljárása 
oka annak, hogy ez ügyben ez oklevél hamisítási bűntény álladéka eltitkolható, s ilykép a jóhiszemű 
hitelezőknek, ezen hamisság begyőzésétől függő, kártalanítási joga megsemmisíthető lön.

De ha ennyi figyelemre méltattuk Ocsovszky Ferencz járásbirónak eljárását a Neuman Márk 
leánya, és sógora által támasztott követelésekkel szemben, méltányos lesz egy rövid pillantást vetni 
arra is, mit a nevezett járásbiró, az egyéb hitelezők érdekében tőn. —

És itt elismeréssel kell nyilatkozni jó akarata fölött, mert boldog, és boldogtalannak aki 
csak jelentkezett, megadta a biztosítási jogot, legkevésbbé sem törődve azzal, ha vájjon a kérelmező 
hitelt érdemlő okmányt mutatott-e fel? vájjon követése lejárt-e és vájjon egyáltalán a biztosítás fel
tételeinek elég vagyon-e téve ?

De mit is törődött volna ezzel! — hisz válságos körülmények között kicsiségeken fenakadni 
nem lehet, s aztán gondolhatta: Neuman Mark vagyona ügy is levan már leánya és sógora által a 
vagyon valóságos értékét jóval felülmúló követelések fejében foglalva, mért ne tenné meg tehát a hi
telezőknek ezt a kis örömet, — a felülzálogolandó kávéra, és czukorra úgy is hiába fáj fonik mert 
számokra ott legfölebb füge maradhat főn ! —

Nyertek is ilykép, és pedig nagy részben lejárt, és le nem já rt váltók alapján biztosítást, ille
tőleg felülzálogolási jogot Waczlavik és társa, Lauer és Strauss, Herschman Lipót, a surányi czukor- 
gyár, pesti Árpád gőzmalom, és egyéb hitelezők. — A biztosítási felülzálogolás foganatosítása után 
azonban többé nevök a Neuman Mark elleni perben hiróilag említve sem lön. —  Beadták ugyan ezek 
is a biztosítás érvényesítésére czélzó alapkereseteiket, de hasztalan vártak abban tárgyalási határnapo
kat, mert a járásbiró úr lelkiismeretes kötelességének tartotta a csődbíróság számára is föntartani ' va
lamit. De talán véleményük meg lön hallgatva a felülzálogolásaikkal terhelt ingóknak biztosítási 
eladása tárgyában? — Ellenkezőleg! sem a biztosítási árverés kérdésében tartott tárgyaláshez, sem 
árveréshez, sem a vételár felosztási tárgyaláshoz meg nem hivattak, — ez ügyben tett egyetlen egy 
bírói intézkedésről, vagy hozott végzésről nem tudósitattak: sőt mesésnek látszó, de igaz!0 a fentebb
nevezett felülzálogolásokkal biztosított hitelezőknek, a bíróság székhelyén lakó alolirott képviselője, az 
árverésnek leendő eszközléséről csak is akkor értesülhetett, midőn árverés napján, a városi tizedes’ az 
árverésnek leendő megkezdését, háza előtt dobszó mellett kihirdette volt. —

Ez lett szomorú sorsa azon hitelezőknek, kik elég balgák voltak azt hinni, hogy Ocsovszky 
Ferencz járásbiró uralkodása alatt, Singer Teréz, és Singer Lipót érdekei" mellett, még az ő jo°-os 
érdekeikre is fog fordíthatni figyelem!

Látván Singer Teréz, és Singer Lipót érdekeinek hivatalosan-történt ilyetén törvényellenes 
paitolását és a többi hitelezők teljes mellőzését, és nem lévén képes oly perorvoslattal élni, mely az 
arról való tudomásszerzéskor már megkezdett árverés beállítását eredményezte volna, tiszteletettel alol
irott az ide 2 /.  ̂ alatt csatolt távirati kérvényben a nagyméltóságú magyar kir. igazságügyministeri- 
umhoz, mint az igazság-szolgáltatás és törvények legfőbb őréhez, az árverésnek távirati utón való be
szüntetése, és ez ügy körüli visszaélések szigorú vizsgálata iránt folyamodást intéztem. —

Kiélésemnek eredménye annyiban lett, a mennyibeu az igazságügyministerium annak folytán 
Ocsovszky Ferencz járásbirót ez ügybeni tüzetes nyilatkozat adásra szóllitotta föl. Be is terjesztő az 
f. é. junius hó 15-én 90. elnöki szám alatt nyilatkozatát, de akkor már,- mint az távirati kérvényem
nek az arra hozott 3/. alatt csatolt elutasító végzéssel való egybevetéséből bizton állítható, érdekelt
ségében oly messze ment, hogy nyilatkozata által még az igazságügyministeriumot is félrevezetendő, 
hamis jelentést tőn, s hivatalos jelentésében nyílt hazugságokat állított.

Nevezetesen hazudott, ha azt állította, hogy a biztosítási árverés clrendelhetése kérdésében 
tartott tárgyalás alolirott Turcsáuyi Istvánnál is közölve lett, mert ón sem ezen, sem bármily más ez 
ügybeni tárgyalásról, vagy árverésről értesítést nem vevék, —

hazudott, ha azt állította, hogy az árverés a hivatalos hírlapban is bözzótétetett, —
. hílzudott, ha azt állitá, hogy az áruk legnagyobb része nem Singer Lipót és Singer Teréz

által hitelben, hanem idegenek által, és készpénzen vétetett meg, mert a vételár felosztási jegyzőkönyv
szerint, az árverésen bevétetek öszvesen 5236 frt. 76 kr. -  erre pedig Singer Lipót a maga ré
széről 3058 frt. 46 kr. öszvegig, -  Singer Teréz pedig 1415 frt. 92 kr. összegig, és ilykép ösz-
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vesen 4474 frt. 38 kr. erejeig vásároltak hitelbe — már pedig 4474 frt. 38 kr. 5236 forintnak 
7/g, tehát mindenesetre az V8-nál nagyobb részét képezi, —

hazudott továbbá, ha azt állító, miszerint óvatosság tekintetéből akkép intézkedett, hogy addig 
még a keresetek el nem intéztetnek a bejövendő pénz letéteménykép kezeltessék, mert mint fenntebb 
mondatott az általa pártolt követelések tárgyában a keresetek már május 27-én végérvényes elintézést 
nyertek, a többi keresetekre pedig még máig sincs kiirva a határidő, holott a pénz már réges-régen 
felosztatott, —

végül hazudott, ha azt állitá, hogy nem volt ok, mely a hitelbeni eladást gátolta volna, mert 
az árverés tartásakor a tulajdon igények, és az elsőbbségi igények bejelentésére kitűzött határidő még 
le nem járt, s igy nem volt tudható, vájjon nem fognak-e épeu a bírói felhívás következtében az 
árverezett tárgyakra tulajdoni igények, vagy pedig a bejövendő vételárra elsőbbségi igények bejelen
tetni, — —

s ilykép mindezeket egybevéve, hazudott akkor, midőn távirati kérvényemet koholmánynak 
bélyegzé. —

Mindezek feletti tüzetesebb tudomás szerezhetési okából, mély tisztelettel kérem a nagyte- 
kiutetű fegyelmi bíróságot, hogy Ocsovszky Ferencz járásbirónak 1873-ik évi junius 15-én 93. szám 
alatt beterjesztett hivatalos nyilatkozatát, a nagyméltóságu m. kir. igazságügyministeriumtól bekivánni 
méltóztassék.

Mint Ocsovszky járásbiró érdekeltségét, és ezen egész bukási ügyet felette jellemzőt még 
csak azt említem föl, hogy ugyan azon Neuman Márkot, kit Ocsovszky Ferencz a helytelenül elren
delt biztosítások által tönkre juttatott, ugyanazon Ocsovszky Ferencz járásbiró az ellene vezetett vég
rehajtások után, ezen bukásából folyó kérdésekben még bírói hatáskörén kívül álló esetekben is pár- 
tolá, úgy hogy midőn a hitelezők által kért csődtárgyalásra határnap tűzetett, Neuman Márk ügyét 
magáévá tette, és annak védelmére egyik barátját a különben köztiszteletben álló ** nyitrai köz- és 
váltó-ügyvédet, egy külön e czélból Írott és Neuman Márk által kézbesített, ajánló levél által meg
kereste volt.

Ezen hírhedté vált, s jelenleg a nyitrai bünfenyitő törvényszék előtt álló ügy feletti pana
szos észrevételeim befejezéséül még csak azt jegyzem meg, hogy Ocsovszky Ferencz járásbirónak bün
tetésre méltó roszhiszemüségét, még inkább világlatba helyezi, sőt növeli az, miszerint daczára annak, 
hogy ezen egész eljárás minden stádiuma az ő kívánsága, és határozott utasitása alapján vitetett fo
ganatba, ő mindamellett személyét megóvandó, s a felelőséget magáról elhárítandó, a kivételnél a 
közbecsülésben álló, s kifogástalan jellemű aljárásbiró, Bossányi Rudolf neve mögé rejtezett, — s az 
utasitása szerint eljáró aljárásbiró neve alatt űzte fondorlatait; — Ámde a becsületességnek hozzá 
nem illő álczáján keresztül is fölismeré, és észrevevé a kellően tájékozott közönség, hogy itt Ocsov
szky Ferencz járásbirónak jól megkent kezei szövik a fonalat, s a ritkán csalódó közvélemény mél
tán sütötte egyedül reá,a hamisan bukott, s újra más alakban felemelkedett családdal való bűnös 
egyetértés bélyegét.

Hogy pedig Ocsovszky Ferencz járásbiró, akkor, midőn önérdekéről van szó, minden egyéb 
tekintetet mellőz, — hogy midőn megvesztegettetett, sem becsület, sem törvény által nem korlátolta- 
tik, sőt hogy még az államnak legszentebb érdekei ellen is, közönséges büntényesekkel szövetkezni 
kész, — eléggé kitűnik az alábbi példából:

1872. évben Radobicza községben Weinberger József ottani bérlőnek fiai, Weiner Mór 
oszláni lakósnak Radobiczai farakhelyéről, nevezetes mennyiségű fát loptak el. —  Károsult Weiner Mór 
a falopás bűntényét, a Nyitra-zsámbokréthi királyi járásbíróságnál, Kollmár János ügyvéde által be 
jelentvén, az elővizsgálat a járásbiró részéről nagy hévvel, mondhatni szokatlan eréllyel kezdetett meg, 
s eredménye az lön, hogy igen számos tanúnak kihallgatása után, a lopás bűnténye teljesen constatál- 
tatott. — Az elővizsgálatnál Lónart Sándor ügyvéd által képviselt, s ilykép annak folyamáról teljes 
tudomással bíró vádlottak, látván a vizsgálatnak reájok nézve kedvezőtlen voltát, az ellenök indított 
fenyitő eljárásnak elsimítását, és az egész ügynek elpalástolását kísérték, meg, s e czélból a káro
sult Weiner Mórt kártérítési követeléseivel, bárha áldozatok árán, kielégítették, s illetőleg vele ki
egyeztek. — És ugyan mi lön kiegyezésüknek eredménye? az, hogy az egész fenyitő eljárás rögtön
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beszüntetett, Weinbergerók ellen folyó vizsgálat teljesen elejtetett, s a vizsgálati ügyiratok a helyett, 
hogy a királyi ügyészség utján a fenyitő törvényszékhez terjesztettek volna föl, vagy megsemmisítet
tek, vagy valahol a járásbíróság irattárában föltámadás reménye nélkül eltemettettek, s örök feledés
nek szemfödője borittatott rájok.

A hírnek csacska szája ugyan azt fecsegé, hogy ezen szemhunyás Ocsovszky járásbirót 1 00  
írttal gazdagitá, de azt határozottan állítani nem lehet, — Weinbergerék legalább nem vittek magukkal 
tanukat, midőn a járásbirót ártatlanságok felől kézzel fogható bizonyítékok által meggyőzék. — De 
legyen bármikép, annyi kétségtelen, hogy az elővizsgálat folytán a lopás begyőzetett, — hogy Ocsovszky 
járásbirónak a vádló, és vádlottak közti kiegyezésről tudomása volt, — hogy daczára a bűntény con-
statálásának, — daczára annak, hogy ez esetben a kiegyezés a bűntény önbeismerését képezé,__ <3
még is, nem hogy a büntényeseket az állam büntető hatalmának általadta volna, hanem az előtte 
mint vizsgáló biró előtt bebizonyult bűntény elpalástolása által oly orgazdaságot, s illetőleg bűnpár
tolást követett el, mely még ha közönséges polgár által vitetik is véghez, a büntető törvények súlyát
vonja maga után, — mennyivel büntetésre méltóbb tehát akkor, midőn egy biró által, hivatalos bün-
vizsgálati tényeiből eredőleg tétetett.

Hogy az ily bírói eljárás által a polgári perrend. 155-ik §. szerint, bebizonyított tényekből 
vont okszerű következtetés utján, a megvesztegethetőség is begyőzetik, az annál nyilván valóbb, mint
hogy valóban senki sem fogja hinni, hogy Ocsovszky Ferencz járásbiró, az általa alig ismert Wein- 
bergerek, vagy Weiner Mór szép szemeiért kövessen el bűnpártolást, és tegye koczkára állását.

A lopási bűnténynek bírói eltitkolása tárgyában bizonyítékul csak a vizsgálati iratokra kel
lene utalnom, de miután az előzmények után az is feltehető, hogy Ocsovszky járásbiró az öszves vizs
gálati iratokat, vagy legalább a terhelő tanúvallomásokat megsemmisítette volt, és csak azon tanuk 
vallomásait tartá főn, melyek vádlottakra nézve nem terhelők, — bizonyítékaimat, s illetőleg a kihall
gatott tanuknak már birtokomban lévő teljes névsorát, s a kiegyezés megtörténte iránti bizonyítékai
mat, az elrendelendő vizsgálat folyamán beterjeszteni fogom.

Hogy Ocsovszky járásbiró működése mily jogtalan zsarolásokat szül, annak előtüntetéseül 
szolgáljon az alább következő eset :

Gróf Stadion Felix Kameneczi földbirtokosnak egy Piszár János nevű zsellére, Engl Sala
mon Kameneczi lakosnak, 13 darab fiatal libáját behajtván, a behajtásból per keletkezett, és abban 
Piszár János alperes, ki a perben gróf Stadion Felix űr által képviseltetett, vesztes lévén, úgy az 
első, mint a másodbiróság által, a 13 liba kiadásában, 4 frt. 30 kr. perköltségben, és 4 frt. tanu- 
zási díjban elmarasztaltatott. A másodbiróság Ítéletének 1873. évi május hó 13-án történt kihirdeté
sekor, alperesre még újabb 3 frt. 60 kr. itélethirdetési költség rovatott, maga az Ítélet a felek meg
nyugvása következtében jogérvényessó vált.

Gróf Stadion Felix az Ítélet hirdetésekor kijelenté, miszerint a védenczére rótt kötelezett
ségeket pontosan teljesíteni kívánja, egyszersmint miután a libák nagyrésze kidöglött, s igy azok ter
mészetben vissza _ adhatók nem voltak, a járásbirót azok becsértékének megállapítására kérte. Ezen kí
vánságára Ocsovszky Ferencz járásbii ótól azon hivatalos utasítást nyeré, hogy a libák értékét a köz
ségi biró, illetőleg a községi elöljáróság által becsültesse meg, és a becslési sommát a megítélt per
költségekkel Engl Salamon felperesnek fizesse le.

Gróf Stadion Felix ezen bírói utasításhoz képest, a községi elöljáróság által rögtön becslést 
eszközöltetett, s minthogy ezek a libák darabját 50 krra becsülték, Engl Salamont a 13 db. liba 
becsértéke fejében 6 frt. 50 kr. alapköveteléssel, és az öszves perbeli költségekkel megkínálta volt. 
Engl Salamon ezen összeget által Venni vonakodván, gróf Stadion Felix zsellérét további költségektől 
megóvandó, ezen egész általa 18 írtban felszámított sommát, a 4/. alatt másolatban csatolt beadvány, 
és ahoz csatolt községi becslevél kapcsában, a hivatalos ügyekben épen Oszlánban időző járásbiró ke
zei közé lefizette, s ilykép teljesen a bírói utasításhoz képest cselekedvén, és intézkedése a járásbiró 
által a pénz felvétele mellett különben is helyeseltetvén, ezen ügyet befejezettnek tekintő.

Hanem ugyan csalódott, mert daczára annak, hogy a libák becsárát, és a költségeket már 
május hó 23-án a járásbiró kezébe lefizette, ez a kezei közé fizetett pénzt visszatartván, ön javára 
használta föl, s igy történt, hogy Engl Salamonnak képviselője, a teljesített fizetésről mit sem tudván,
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mint az 5/. alatti végzésből kitűnik, egy hónappal később, azaz junius 23-án a libák beesértóke, és 
perköltségek erejeig végrehajtást kért, s a végrehajtás el is rendeltetvén, az Piszár János ingóságai
nak bírói zár alá vétele mellett még 1873. évi junius 23-ik napján foganatositatott, s Piszár János 
nem csak újabb, és pedig a kérvényért 5 frtnyi, a végrehajtásért 14 frtnyi költségekkel terheltetett, 
de ingóságainak hosszas lezárolása által, egyrészt egyenes kárt, másrészt pedig a végrehajtás fogana
tosítása következtében hitelének vesztése által közvetett kárt is szenvedett.

Gróf Stadion Felix megütközvén ezen eljárás felett, azonnal a bíróság székhelyére sietett, s 
a járasbirótól felvilágosítást kérvén, attól azon mentegető választ nyeré, hogy az egész eljárás csak 
tévedésen alapulván, ő a végrehajtási eljárást azonnal beszüntetni fogja.

De a helyett, hogy ezt tette volna, 1873. évi julius hó 25-én, tehát egy hónappal fentebbi 
ígérete után 1936. szám alatt, Adamik János végrehajtó jelentését helyeslőleg tudomásul vette, s a 
végrehajtási költségeket Piszár János ellenében megállapította volt. Piszár Jánosnak 1873. évi julius 
4-én benyújtott 1875. számú kérvényét pedig, melyben a nevezett a végrehajtást annak alapján, mert 
a követelést képviselője által bírói kezekbe máris lefizette, beszüntetni kéri, elutasította azon indok
ból, mert kérvénye állítólag a perrendtartás szabályainak meg nem felelt, —  mint ha bizony a per- 
rendtartásban intézkedés lenne téve az esetre, ha a biró a kezei közé fizetett marasztalási sommát 
zsebre dugván, valaki ellen annak erejeig másodízben végrehajtást rendelt.

A junius hó 23-án foganatosított végrehajtásnak julius hó 23-án történt helyeslő tudomásul 
vétele által a járásbiró oly törvénytelenséget is szentesített, mely által Engl Salamonnak különben is 
illetéktelen haszon, Piszár Jánosnak pedig jogtalan kár okoztatott. Midőn ugyanis a bírói végrehajtó 
junius hó 23-án a végrehajtás helyén megjelent, Piszár Jánosnak abbeli kijelentése folytán, hogy a 
libák természetben nem léteznek fönn, a libákat az általa önkényüleg választott két becsüs által da- 
rabonkint 2 írtra, öszvesen 26 írtra becsültette fel, s ilykép hatáskörét annál jogtalanabbul lépte túl, 
minthogy egy bírói végrehajtó a pertárgy becsértékének megállapításába bocsájtkozni jogosult egyál
talában nem lehet.

Midőn tehát a járásbiró ennek daezára a Piszár János kárára követett törvénytelenséget he
lyeslése által szentesítő, már ez által is oly hivatalos bűntettet követett el, melyért törvény értelmé
ben különben is felelőséggel tartozik.

Daczára annak, hogy mint fentebb mondám, Ocsovszky Ferencz járásbiró, gróf Stadion 
Felix úrnak mint Piszár János képviselőjének, f. évi junius hó 24-én Brogyánban ifj. Simonyi János, 
és Ordódy Mór tanuk előtt megígérte, hogy ezen tévedésből elrendelt végrehajtást, minden következ
ményeivel együtt beszüntetni fogja, mindamellett Piszár János az 1873. évi junius 23-án lefoglalt 
marhájának elárverezését csak is úgy kerülhette el, hogy a kitűzött árverési határnapon, a végrehaj
tásra megjelent felperes, s illetőleg bírói végrehajtó kezébe, mindenféle végrehajtási költségek czimén 
még újabb 59 forint o. é. öszveget fizetett.

Hogy ily zsarolás, ily szószegés, és ily jogtalan károsítás mily elkeseredést szül, és meny
nyire ingatja meg a bíróság iránti bizalmat, és tiszteletet, azt mondanom sem szükséges.

A mily kevés lelkiismeretességet mutat Ocsovszky járásbiró a törvények alkalmazásában 
s bírói működésében, épen oly könyelmü, mondhatni bűnös a hivatalos, és közpénzek kezelése, és zse
belése körül. —  A bírói letéteményi, s birság pénzek, a helyett hogy szabályszerű kamatozás czél- 
jából, a m. kir. adóhivatalba helyeztetnének el, Ocsovszky járásbiró zsebébe vándorolnak, s a járás
biró szükségleteinek fedezésére szolgálnak.

Csakis innét magyarázható azon különben megfoghatlannak látszó jelenség, hogy még az 1872. 
év folyamán, a polg. iktatókönyvben közel négyezer, s az 1873. év folyamán, julius hó végéig mint
egy 1800, tehát összesen csaknem 6 ezer ügydarab van mint beérkezett bejegyezve, az ügydarabok 
ezen nagy száma mellett, Ocsovszky járásbiró működése idejétől 1872. óv kezdetétől, 1873. évi julius 
hó 24-ig, összesen 6, mond hat birói letétemény fordul elő, — csakis innen magyarázható továbbá, 
hogy daczára annak, miszerint az iktató könyv tanúsága szerint, a fennebb említett 6 ezer számból 
legalább 1500 szám oly ügyekre vonatkozik, melyek után becsületsértés, hatalmaskodás, vagy más 
czimeken az állam pénztár javára díjfizetés jár, mindamellett ily dijak czitnón, az államunk vagy épen 
semmi, vagy pedig aránylag említésre alig méltó csekélység szolgáltatott be.

3
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A bírói letétemények, és bírság pénzek ezen kényes titkának féltékenyen őrzött fátyolán 
keresztül, felette nehéz főleg az avatlan szemnek concrót esetek felsorolásába bocsájtkozni, mindamel
lett támogatásául a fentebbi állításoknak, megkisértetik e feladat a következőkben:

1. Beck Adolf zlatniki lakos, mint Holub András hagyatékához tartozó ingatlan birtoknak 
bérlője, 1873. évi november hó 3-ik napján, a 3077. sz. a. felvett jegyzőkönyv szerint, esedékes bér- 
részlet fejében, Ocsovszky Ferencz járásbiró kezeihez 30 frt. o. é. összeget fizetett, mint az a járásbirónak 
./• alatt másolatban ide csatolt nyugtájából is, — melyben a pénznek letéteménykép való fizetése vi
lágos szavakkal kifejezve van — kitűnik. — Ocsovszky Ferencz a 30 frtot saját hasznára fordítván, 
a 3077-ik szám alátti jegyzőkönyv elintézéséül, f. évi február hó 2 0 -ik napjára határnapot tűzött, 
a melyre Beck Adolf bérlőt, s a kiskorú Holub Anna gyámját, Oravetz Mihály, kis-vendéghi lakost 
beidézte. Yalószinüleg azonban nem adhatván még 1873. évi február hó 20-án, az átvett 30 frtot 
vissza, ezen tárgyalási napon a távolról megjelent feleket, minden jegyzőkönyv felvétele nélkül, egy
szerűen haza küldötte azzal, hogy ez ügyet majd annak idején az illetékes nyitramegyei árvaszékhez 
átteendi. — Csupán folyó évi junius vagy julius havában, midőn e pénznek az árvásszók által való be- 
követelése közeinek látszott —  adta Ocsovszky Ferencz át a 30 frtot Oravetz Mihály gyámnak, mi
után elóbb azt magánál 10 hónapig jogtalanul visszatartotta volt.

2. Pancsó András racsiczi lakosnak felperessége alatt, Krajcsovits Nándor nagy-bossányi 
lakos ellen, 1872. évi september hó 5-én, 2502. számú végzés alapján, alólirottnak közbenjöttével 
végrehajtási foglalás, — majd 1872. évi november hó 19. napján árverés vezettetvén, az ez alkalom
mal az árverésnél begyült, s Takács József kir. végrehajtó által 3393. számú jelentés kapcsában, 
Ocsovszky Ferencz kezei közé azonnal beszolgáltatott 26 frt. 55 kr. összeget, a nevezett járásbiró 7 
hónapon át visszatartván, azt alólirottnak, mint felperesi képviselőnek kezeihez csak f. évi junius hó 
23-ik napján, tehát 7 hónap múlva, midőn már sejtette, hogy ellene fegyelmi vizsgálat fog inditatni, 
szolgáltatta át.

3. Deutelbaum Samu borcsányi lakos, Borcsán községben általa haszonbérelt korcsma és 
földek utáni haszonbér czimén, Addá Titusz úr pozsonyi lakos javára, a nyitra-zsámbokréthi járásbí
róságnál, 1872. évi február hó 1-ső napján 31 frt. 25 kr., — 1872. évi május hó 1-ső napján 
31 frt. 25 kr., — és ismét 1872. évi augustus hó 1-ső napján 31 frt. 25 kr. o. é. összeget biróilag 
lététeményezett volt.

Az 1872. évi február hó 1-én letett 31 frt. 25 kr. a járásbiró által három hónapig ön
hasznára fordittatott, s csak 1872. évi május hó 4-én helyeztetett el, a Deutelbaum Samu által 1872. 
évi május 1-én fizetett 31 frt. 25 kr. második részlettel együtt a magyar kir. adóhivatalba, — a
harmadik 1872. évi augustus hó 1-én letett 31 frt. 25 krnyi bérrészlet teljesen elsikkasztatott, —
legalább 1873. évi julius hó végső napjáig, mint letéteményntk nyoma sehol sem található.

4 . Petrikovits Antal kis-bossányi lakos ellen, Blumgrund Jakab általam képviselt tőkésuj-
falusi lakos felperes javára, 1872. évi julius hó 15-én, 2127. számú végzés következtében, Takáts 
József kir. végrehajtó közbenjártával végrehajtást vezettem. A végrehajtás alkalmával alp. részben még 
gyökéren levő árpája foglaltatván le, Korecz József bossányi lakos mint zárgondnok, az árpa keze
lésével megbizatott, — s ez azt kicsépeltet vén, s elárverezvén, az ebből befolyt pénz fejében, még
1872. évi augustus hóban, mintegy 250 frtot tett le a nyitra-zsámbokréthi járásbiró Ocsovszky Ferencz
kezei közé. Ezen Korecz József által letett mintegy 250 frt. o. é. összeg teljesen eltűnt — annak sem 
a letétemények közt nyoma nincs, sem pedig a feleknek ki nem szolgáltatott, s igy az kétségkívül 
még most is, több mint egy éve már, a járásbiró egyéni költségeinek fedezésére szolgál; -- mi több 
midőn néhány nappal ezelőtt, alólirott az ezen végrehajtási ügyre vonatkozó periratokat a járásbiró- 
sági irodában betekintés okából kerestem, maga a percsomó sem lön semmimódon előkerithető, — s 
igy alaposan feltehető, hogy talán a letétemény hiányának mentéséül, — maga az egész percsomó 
is eltüntettetett.

Mint a bírói letéteraényekkel, ép úgy bánik a járásbiró a bírságpénzekkel is, — legyen itt 
szabad concrét esetekül csak az alábbi két esetre hivatkoznom :

1. Kovács Mihály felperesnek, Kovács Hlavaty Tamás nagy-ugróczi lakos alperes elleni, 
42 frt. hatalmaskodási dij iránt, 1872. évi augusDs 9-én 2335. szám alatt indított perében, 1872. 
évi september hó 13-án, Nagy-Ugróczon tárgyalás tartatván, ez alkalommal Ocsovszky járásbiró Ko
vács Hlavaty Tamás alperest, azon okból, mert állítólag védelme közben a bíróság iránt tiszteletlen-
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séget tanúsított, a polg. prts. 118. §-hoz képest, 5 frt. pénzbírsággal büntette meg. — Kovács Hla- 
vaty Tamás az 5 frt. bírság összeget, 8 nap lefolyta alatt tettleg a nyitra-zsárabokréthi járásbíróság! 
irodában le is fizette, de ezen bírság összeg, illetékes helyre máig sem szolgáltatott át.

2. Az 1872. évi október hó 1-ső napján, Práznovszky Mihály nadlányi esperesnek, Kramár 
Antal nadlányi lakos alperes elleni, 1872. évi 2264. számú keresettel indított becsületsértési perében 
tárgyalást tartván, a tárgyalást akkép vezórlé, hogy alkalma nyíljék, a különben köztiszteletben álló 
esperes iránti személyes ellenszenvét érvényesíteni. Terve sikerült is, mert midőn a perlekedési ügyek
ben járatlan felperes, alperesnek védőimül felhozott állításait több Ízben, „nem igaz“ „ez hazugság“ 
s indignatióját kifejező ilyes egyéb szavakkal visszautasította, őt Ocsovszky járásbiró, nemcsak hogy a 
bíróság iránti tiszteletlenség ürügyén, 50 frt. birságban elmarasztalta, de őt még a hivatalos irodá
ból is, hivatal szolgája által erőszakkal kidobatta volt, ug’y hogy az esperesi állását ily compro- 
mitáló ténytől megóvni akaró felperes, és a hivatalszolga között, a nagyszámú közönség általános 
megbotránykozására, több perczig tartó erőszakos küzdelem fejlett ki.

Hogy Ocsovszky járásbiró ezen botrányt czólzatosan idézte elő, kiviláglik abból, hogy ugyanő 
ezen tárgyalásnál leendő részvételhez azon általa bevallott indokból, hogy a kifejlendőknek tanúi le
gyenek, több egyént, igy többi között ifj. Simonyi János urat, s tisztelettel alólirottat, különösen 
meghívott, s hogy ugyancsak a szolgálatára beosztott pandúrt ezen tárgyalás tartamára, pecséte
ld  ürügye alatt, voltaképen azonban, — mint maga bevallá — hogy szükség esetén kéznél legyen, 
különösen az irodába berendelte volt.

Az ily bánásmód által mélyen sértett esperes, hogy magát további üldözésektől, a birság megvéte
lére irányult végrehajtásoktól megóvja, elállván szóval bemondott felebbezósétől, a reá mórt 50 frt. 
bírságot, Ocsovszky járásbirónak kezeihez küldönc által, már a következő napon 1872. évi október 
2-án lefizette volt, — azonban Ocsovszky járásbiró, valószínűleg azt vélvén, hogy hisz ezen 50 frt. 
beszerzése csakis az ő buzgalmának köszönhető, azt magáénak tulajdonítván, rendeltetése helyére nem 
szolgáltatta be.

Számos adatot, egy egész bünlajstromot lehetne még e téren felsorolni, de untig elég ennyi 
is annak begyőzósóre, hogy Ocsovszky Ferencz járásbiró a hivatalos pénzeket nem csak nem szabály- 
szerüleg, de határozottan hütlenül kezeli; — s e  hűtlen kezelés úgy vélem önmagában is elég világo
san bizonyítja Ocsovszky Ferencz járásbirónak a bírói állásra való méltatlan voltát, mert az oly kezekre, 
melyek idegen pénzek eltulajdonítása által, önmagok rendszeresen követik el a legnagyobb igazságta
lanságokat, az olyanokra mondom, az igazság kiszolgáltatásnak felette kényes mérlege nem bizható.

Nagytekintetü fegyelmi bíróság! Az elősoroltak által csak néhány oldalról mutattam be 
Ocsovszky íeiencz járásbirót, nem az ón hibám, ha a kép, melyet róla is igazságszolgáltatásunk 
állapotáról, csak e néhány vonással alkotók, oly sötét l e t t ! — De hogy is ne ? —  hisz e képhez 
csaknem minden hivatali bűntett nyujta szint, — ott van a megvesztegetés és hamisítás, ott a jogta
lan kártétel és zsarolás, ott az erőszak és sikkasztás ! Lehet-e ily sziliekből vidám képet festeni ? _
De ha gyászos is a helyzet e pillanatban, még azért az kétségbeejtő nem lehet. Egy rendezett állam, 
bán kell, hogy ily bajokra is legyen orvoslás! és ha alolirott polgári kötelességemnek, az út kijelö
lésével eleget tevék, most már az államnak kötelessége a kijelölt utón vizsgálva földeríteni a valót, 
— reám csakis azon kötelesség várhat még, hogy panaszos feljelentésem egyes állításait tüzetesen 
bizonyítsam be, minek az előveendő vizsgálat alkalmával leendő pontos teljesítésére, késznek nyilatkozom.

A nagytekintetü fegyelmi bíróság gyors segélyéért kiált az égető helyzet! Legyen kegyes 
nemes hivatását méltóan betölteni! — legyen kegyes e panaszos feljelentés folytán beható vizsgálatot 
eszközölni! — és ha az előveendő vizsgálat, a helyzet gyászos képét egész meztelenségében feltárandja, 
úgy legyen kegyes az állam büntető hatalmának, minden melléktekintet nélkül szerezni érvényt! — 
A nagytekintetü fegyelmi bíróságnak igazságos és erélyes intézkedésétől függ, újjáéleszteni a jogszol
gáltatás iránt már már kihaló bizalmat, — tegye e z t ! mert különben az igazság istennője keserű 
könnyeket lesz hullatni kénytelen, ha szentelt templomát, épen fölkent papjai fertőztetik meg !

Tiircsáiiy! István, s. k.
köz- és váltó-ügyvéd.
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Ő felsége a Király nevében.
A pesti kir. Itólő-Tábla fegyelmi bírósága.

Turcsányi István nyitra-zsámbokréthi h. ügyvéd által Ocsovszky Ferencz nyitra-zsámbokréthi 
kir. járásbiró ellen emelt fegyelmi panaszt, a kir. főügyész mint közvádló, és panaszlott kir. járásbiró 
nyilatkozatának megtétele után 1873. évi deczember hó 13-ik napján tarto tt ülésében vizsgálat alá 
vevén, következő határozatot hozo tt:

Panaszlott Ocsovszky Ferencz nyitra-zsámbokréthi járásbiró ellen azon panasz tekintetében, 
hogy a vezetése alatt álló kir, járásbíróságnak 1872. évi iktató könyvében kitöltetlen hézagok fordul
nak elő, a fegyelmi eljárás megindítása, s ezzel kapcsolatosan a vizsgálat teljesítése elrendeltetik. A 
magánpanaszló által felhozott többi panaszpontra vonatkozólag a fegyelmi eljárás megindításának hely 
nem adatik, —  azonban az 1871. VIII. t. ez. 28. §-ban körülirt eljárás netaláni eszközlése végett, 
az iratok a fegyelmi eljárás befejezte után a nyitrai kir. törvényszék elnökéhez áttétetni rendeltetnek.

I n d o k o k ;
magánpanaszló Turcsányi István feljelentésében Ocsovszky Ferencz nyitra-zsámbokréthi kir. járásbiró 
ellenében panaszként mindenekelőtt azt adja elő, miszerint nevezett ki ', járásbiró a megvesztegethe
tőség hírében áll. Ezen általánosságban előadott panasz tekintetében azonban magánpanaszló egyes 
meghatározott esetekre nem hivatkozván, ebbbeli panasza nem nyújtót elegendő támpontot arra, hogy 
a panasz ezen részének tárgyául vett hivatali bűntett elbírálása végett az ügy az 1871. VIII. t. ez. 
6 illetve 60 §§-ai értelmében az illetékes büntető bírósághoz tétessék át.

I. A feljelentésnek azon első pontjára nézve, hogy a nevezett kir. járásbiró vezetése a la tt 
álló ny.-zsámbokréthi járásbíróságnak 1872. évi iktató könyvében kitöltetlen hézagok fordulnak elő, 
magánpanaszló azt adja elő, hogy ő egy alkalommal azt észlelte, hogy az 1872. február 14-ről ve
zetett 298 és 378. ikt. számok, továbbá a február 19-ről vezetett 437. 441 . 442 és 444 számok 
február 20-ról a 473. 480. 505 és 528 számok kitöltve nem voltak, az april 30-án jegyzett 1375-ik 
számtól kezdve pedig két üres rovat hagyatott. Ezen panaszpontot részben maga panaszlott kir. 
járásbiró sem vonván kétségbe, miután az elvádolt panasz bevalósulása esetében, panaszlott részéről, 
hivatali kötelességének megszegésére enged következtetést vonni: ezen panaszpont tekintetében neve
zett kir. járásbiró ellen a fegyelmi eljárás megindítandó, s egyeidejüleg a tényállás kiderítése czéljából 
a vizsgálat az 1871. VIII. t. ez. 40 §-a értelmében elrendelendő volt.

A feljelentés többi pontjaiban is vádoltatik panaszlott hivatali büntettek elkövetésével, de 
vádjai tekintében panaszló, bizonyítékot nem nyújtván, ezek tekintetében sem volt az 1871. VIII. t. ez. 
6 illetve 60 §§-aiban megszabott intézkedés foganatba vehető. De ezen panaszpontok a fegyelmi eljá
rás megindítására nézve sem szolgáltatnak elegendő tám pontot; ugyanis:

II. A Neuman Márk ny.-zsámbokréthi kereskedő irányában követett eljárásra alapított panasz 
tekintetében panaszlott igazolja, hogy a Neuman Márk ellen benyújtott biztosítási kérvény az ügyviteli 
szabályok 59. §-a értelmében kötelességében állott soron kívül elintézni, az utóbb teljesített árverést 
pedig a bemutatott nyilatkozat szerint Bossányi Rezső albiró foganatosítván, ennek eljárásáért panasz
lott nem felelős.

III. Az Engl Salamonnak —  Piszár János ellen 13 db. liba kiadása iránti sommás perében 
követett eljárásra fektetett panasz ellenében panaszlott kir. járásbiró igazolja, hogy a kezeihez szol-
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gáltatott 18 irtot az Ítélet kihirdetéséről felvett jegyzőkönyvre vezetett elismerés szerint felperesi ügyvéd 
helyettese átvette. S hár az érintett ügyben a kölcságek túlhajtott módon látszanak megállapítva lenni 
mégis ezen körülmény fegyelmi eljárás alapjául nem szolgálhat, miután a kölcségeknek túlzott meg
állapítása a törv. rendt. által kijelölt utón lett volna orvosolható.

IV. A Weiner Mór feljelentése folytán Weinberger József fiai ellen lopás gyanúja miatt 
folytatott bűnvádi vizsgálatnak panaszlott által történt rögtöni beszüntetésére alapított panasz ellenében 
panaszlott a bemutatott ügyiratokkal igazolja, hogy Weiner Mór panaszától elállott, s ezen elállás 
folytán, — tekintve, hogy hivatalból üldözendő bűncselekmény nem forgott fent, jogosítva volt a pa
naszlott a további fenyitő eljárást megszüntetni.

V. A bírói letétbe helyezett pénzek, és bírságok szabálytalan kezelésének felderítésére fel
hozott —

a) alatti eset tárgyában panaszlott igazolta, hogy a Beck Adolf által átadott 30 frt. nem 
bírói letét gyanánt, hanem a Holub kiskorúak gyámjának leendő kiszolgáltatás végett fizetett panasz
lott kezeihez, ki is azt a nevezett gyámnak át is adta, s igy nincs igazolva, hogy a panaszlott az 
érintett összeget hivatalos kötelességének megszegésével tartotta volna magánál több ideig, — egyéb
iránt az, kitől a pénz visszatartatott, kár iránt nem is panaszkodott.

b) Krajcsovits Nándortól behajtott öszvegre vonatkozólag igazolja panaszlott, hogy a 26 frt. 
55 krt. panaszlónak kifizette; a e) alatt előadott eset tárgyában panaszlott, Adda Titus képviselőjének 
nyilatkozatával igazolja, hogy Deutelbaum Samu által fizetett két első részletet Adda Titus képviselő
jének a letéti pénztárból kiszolgáltatta, a harmadik részletet pedig nem ő, hanem Bossányi Rezső al- 
biró vette át, de ez is lefizettetett. —

d) Petrikovits Antaltól végrehajtás utján behajtott pénzösszeg tárgyában panaszlott a bemel- 
lókelt periratokkal igazolja, hogy a kérdéses összeget 94 frt. kölcség levonásával a végrehajtó Juhi 
Mór (s nem Blumgrund) felvette; az

e) pont alatt felhozott azon esetre vonatkozólag, hogy a Kovács-féle egyébiránt még most is 
folyamatban lévő peresügyben kiszabott, s azonnal lefizetett 5 frt. birság panasz-peres ügyben kisza
bott, s azonnal lefizetett 5 frt. valóban lefizettetett-e — nem emlékszik, miután nejének September 
hó 10-én bekövetkezett halála által előidézett lelki állapota mellett a September hó 13-án állítólag 
lefizetett birságnak átvételét fel nem jegyezte; —  egyébiránt ezen panaszpont tárgyául vett 5 forint 
birság valósággal megtörtént lefizetésére nézve panaszló nem nyújtván semmi bizonyítékot sem, annak 
alapján sem volt a fegyelmi eljárás elrendelhető. —

Az f) alatti eset tekintetében panaszlott a ny.-izsámbokréthi adóhivatal bizonyítványával iga
zolja, hogy a Práznovszky Mihály által fizetett 50 frt. bírság az adóhivatalba f. évi junius 24-én, 
beszolgáltatott. —

Azonban panaszlott kir. járásbirónak nyilatkozata által is igazolva van azon körülmény, 
hogy ő a birói kézhez letett pénzeket több esetben nem helyezte a szabályszerű idő alatt letétbe, — 
a mennyiben pedig jelzett mulasztása az 1871. YIII. t. ez. 28. §-ban körülirt csekélyebb rendetlen
ségek közé sorozható: ennél fogva a hivatkozott §-ban megszabott eljárásnak netaláni eszközlése végett 
az iratoknak a fegyelmi eljárás befejezte után a nyitrai kir. törvényszékhez leendő áttételét elren
delni kellett.

Miről a pesti kir. főügyészség mind közvádló' magánpanaszló Turcsányi István, ny.-zsámbo- 
kréthi ügyvéd, panaszlott Ocsovszky Ferencz nyitra-zsámbokréthi kir. járásbiró, — és nyitrai törvény
szék elnöke jelen határozat közlésével értesittetnek.

Kelt a pesti kir. Itélő-Tábla fegyelmi bíróságának 1873. évi deezemb. hó 13-án ta r
tott üléséből.

Szabó Miklós s. k.
elnök

Burg Lajos s. k.
jegyző.

(P. H.)
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443. sz. Turtsányi István
1873. fegy. hit. ügyvéd urnák

Hivatalból N y itra -Z sá m b o lc ré th e n .
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T u rc sá n y i I s tv á n  Nyitra - Zsámbokróthen 

székelő köz- és váltó-ügyvédnek.

melyben O c s o v s z k y  F e r e n c z  Nyitra- 

Zsámbokréthi járásbiró ellen a fegyelmi eljá

rás megindításáért esedezik.

1—6 sz. a. mellékletekkel.

Nyitrin, nyomatott Siegler Mihály gyorssajtóján

Panaszos feljelentési


