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Az idén van 100 éve, hogy a XIX. század utolsó harmadának és a XX. század elejének kiemelkedő 

büntetőjogásza, Edvi Illés Károly elhunyt. Nevét a ma gyakorló jogászai már kevéssé ismerik, nem 

így a büntetőjog tudományával és a jogtörténettel foglalkozó szakemberek és érdeklődők, hiszen 

számtalan szakcikk írója és az első modern magyar büntető törvénykönyv (1878. évi V. tc.) három 

kötetes magyarázatának egyedüli szerzője, amely három kiadást élt meg, legutoljára teljesen 

átdolgozva 1909-ben. Találkozhatunk a nevével A bűnvádi perrendtartás (1896. évi XXXIII. tc.) 

kommentárjának írói között is Balogh Jenő és Vargha Ferenc mellett. Folyamatosan publikált, 

többek között a Jogászegyleti Értekezésekben, a Bűnügyi Szemlében, a Jogállamban, a 

Jogtudományi Közlönyben, az Ügyvédek Lapjában és a Budapesti Hírlapban. Címszavakat jegyez a 

Magyar Jogi Lexikonban és a Révaiban is. Sajtó alá rendezte Gyomai Zsigmond ügyvéddel karöltve 

Csemegi Károly Műveit1, amelynek előszavát, és a nagy kodifikátor méltatását írta. Emellett 

szépirodalmi próbálkozásai is voltak. Cifra Juci című népszínművét 1884 telén Pécsett mutatták be, 

majd néhány évvel később a budai színkörben is előadták.2 

 

Angyal Pál büntetőjogász, egyetemi tanár, aki az édesapja révén gyermekkora óta jól ismerte 

„Károly bácsit”, írta róla: 

„….az elmélet s gyakorlat terén egyaránt példát nyujtott ügyésznek, ügyvédnek s írónak, mert 

klasszikus magaslatról szólt míg a vádhatóság képviselőjeként működött, - mert védőként való 

szereplései mindannyiszor eseményszámba mentek, s mert mint az irodalom legbuzgóbb s 

leghivatottabb művelője, irányt vágott a büntetőjog fejlődése elé.”3 

 

Edvi Illés Károly 1842. június 26-án a Somogy vármegye igali járásában, Kaposvártól mintegy 20 

km-re található Szil4 községben született, ahol édesapja gazdatiszt volt5. Az elemi iskola után 

Aszódon kezdte meg gimnáziumi éveit, majd a soproni evangélikus líceumban folytatta 

tanulmányait, ahol Domanovszky Endre6 volt az osztályfőnöke. 

1860 őszétől a bécsi egyetem jogi karára járt, de 1861 tavaszától már a pesti egyetem hallgatója. 

Kedveli a büntetőjogot, a jogbölcseletet, a jogtörténetet, foglalkozik törvényszéki orvostannal, 

valamint polgári törvénykezéssel. Tanárai többek között: Wenczel Gusztáv jogtörténész, Vécsey 

Tamás római jogász, Récsi Emil a jogbölcselet, Pauler Tivadar az ész-és büntetőjog tudora. 

                                                 
1 Edvi Illés Károly és Gyomai Zsigmond: Csemegi Károly Művei I-II. Kötet, Budapest, Franklin-Társulat, 1904. 

2 Angyal Pál: Edvi Illés Károly l. tag emlékezete, Budapest Magyar Tudományos Akadémia, 1929. 14. o. 

3 Angyal Pál: i. m. 3. o. 

4 Mai neve Somogyszil 

5 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm 

6 http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 



1864 nyarán letette a bírósági államvizsgát és „képesítettnek ítéltetett kitüntetéssel a büntetőjogból 

és magyar eljárásból”.7 Az oklevél megszerzése után Szirákon kapott állást a gróf Dégenfeld 

családnál, ahol a két fiút, Lajost és Józsefet8 három évig oktatta jogtudományra. 

1867. április 30-án jogi doktorrá avatják, majd ugyanebben az évben „törvényes tudományának s 

ügyességének kitünő jelét bizonyítva”9ügyvédi oklevelet szerzett. 

1867. november végén a törvényesen egyesült Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlésén tiszteletbeli 

tiszti alügyésznek nevezik ki, 1868. március közepén pedig „rendszerinti tiszti alügyésszé” 

választották és 1869 augusztusáig a megye központi fenyítő törvényszékénél dolgozik. Ezután a 

Szegedre kiküldött és 1869-1872 között működött királyi biztosság10 mellé delegált fenyítő 

törvényszék egyik ügyészeként tevékenykedett. Ezekről az évekről jóval később, három különböző 

helyen és időben megjelent írásában emlékezett vissza, amit már csak a halála után a Világ című 

napilap egységes szerkezetben, 16 folytatásban tett közzé 1923. április 19 - május 8-i számaiban.11  

Megjegyzendő, hogy a Ráday fémjelezte királyi biztosság 1872-ben tett pontot Rózsa Sándor 

közbiztonságot veszélyeztető ténykedésére. A vádat Edvi Illés Károly képviselte és halálbüntetést 

indítványozott a haramiavezérre, ám az elsőbíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte, amit a 

felsőbíróság változtatott át halálbüntetésre. A király 1874. november 7-én, immár negyedik 

alkalommal kegyelemben részesítette12, és ezzel az első fokon eljáró bíróság verdiktje lépett életbe. 

A büntetését a szamosújvári börtönben kezdte meg, miközben „Szidta a németet, mert csak az 

találhatott ki ilyen huncutságot.”, mivel rajta kívül ott senki sem tudott magyarul. Halála a 

Csemegi-kódex évében, 1878. november 22-én került feljegyzésre a fegyintézet törzskönyvében.13 

1867-től elindul a polgári értékeket hordozó modern magyar igazságszolgáltatás rendszerének 

kialakítása, felváltva a szokásjogra épülő jogszolgáltatást. Ennek egyik állomása a királyi 

ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. tc., amely 1872. január 1-jén lépett életbe. Ennek azért van 

szerepe, mert 1871. november 3-án Bittó István igazságügy-miniszter értesítést küld Edvi Illés 

Károlynak, miszerint a király október 31-én kelt „legfelsőbb elhatározásával” az akkor szerveződő 

szolnoki királyi törvényszék mellé királyi ügyésznek nevezte ki, ugyanakkor a miniszter 

rendeletileg 1872. január 29-én továbbra is kirendelte őt a Szegedre kiküldött aradi törvényszék 

melletti ügyészi feladatok ellátására. 1873 tavaszától királyi ügyészként dolgozik Szolnokon, 

később Aradon és a fővárosban.  

                                                 
7 Angyal Pál: i. m.7. o. 

8 Gróf Dégenfeld József (1847. Kolozsvár -1927. Debrecen) 1883-1901 között Hajdú vármegye főispánja. 

9 Angyal Pál: i. m. 8. o. 

10 Az intézményről, annak történetéről Csapó Csaba: Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság (A „betyárvilág” 

felszámolása) c. könyvében lehet bővebben olvasni (21-35. o.) Pro Pannónia Kiadói Alapítvány  

11 Edvi Illés Károly: Emlékeim a szegedi várból, Szerkesztette: Nánási László, Kecskemét 2009. 

12 Rózsa Sándor első büntetőperéről (1836. Szeged) Jencs Árpád írt rövid ismertetőt, amely az Eckhart Ferenc és Degré 

Alajos által szerkesztett Dr. viski Illés József Emlékkönyvben jelent meg, Budapest 1942. Stephaneum Nyomda, 214-

220 o. 

13 Edvi Illés Károly: i. m. 127-128. o. 



1876 januártól a pécsi királyi ügyészség vezetését bízták rá, ám kis idő múltán néhány hónapra 

berendelték az igazságügyi minisztériumba és részt vett a büntető anyagi jogi törvény 

előkészítésében. 

1876 tavaszán a család Pécsett telepedik le. A sors alig tíz év alatt három megrendítő csapást mért 

rá.  

1877 nyarán észleli először látásának romlását, majd diagnosztizálják gyógyíthatatlan 

szembetegségét, amely miatt fokozatosan elveszíti a szeme világát és teljesen megvakul. 1881. 

tavaszán – hat hetes korában – meghalt Szilárd fia. Ugyanebben az évben – mivel a világ sötétségbe 

burkolózott számára – fel kellett adnia szeretett hivatását és ügyészből ügyvéd lett. Így ír erről: 

„Állapotomnál fogva hivatalomból kizárva […] mit tegyek, hogy valami hasznos dolgot műveljek: 

ez okozott most legtöbb gondot. Ekkor eszembe jutottak a könyveim, a büntetőjog, amellyel annyit 

foglalkoztam s a büntetőtörvénykönyv, amely még mindig várja a hivatott magyarázóját. Hátha én 

lehetnék az?”14  

1882 tavaszán Pécsett nyitja meg ügyvédi irodáját és több közérdeklődésre számon tartott 

büntetőperben jár el. Beletemetkezett a munkába. Írja a büntetőjog kommentárját és szinte minden 

lényeges jogi témában kifejti nézeteit a korabeli szaklapokban. Ebben az időben fordul a 

szépirodalom felé. 1885 szilveszterén újabb tragédia éri, meghal szeretett felesége, Aradi Emília. 

Pécsről Aradra költözött, ahol a város jogásztársadalma tisztelettel fogadta. A szórakozást a 

kávéházi asztaltársaságában találta meg. Angyal Pál az egyik ügyvédjelölttől hallotta, hogy egy-egy 

kávéházi eszmecsere után hazafelé tartva rendezte a gondolatait és otthon egyből tollba mondta a 

témába vágó szakcikket vagy vezércikket. Akik ismerték csodálták emlékezőtehetségét. A nyári 

szabadságát többnyire édesanyjánál, Ercsiben töltötte.  

1888-ban Budapestre költözött, időközben ismét megnősült. Elvette Szluha Máriát. Beleveti magát 

a munkába és hamarosan az első ügyvédek között tartják őt számon. Balogh Jenővel és Vargha 

Ferenccel együtt megírja a bűnvádi perrendtartás magyarázatát, amelynek első kiadása 1900-ban 

jelent meg négy kötetben. Ehhez csak a törvényszöveg, annak a miniszteri indokolása és a 

tudományos jogirodalom állt a rendelkezésre. Joggyakorlat nem lehetett, hiszen az eljárási rend 

szabályai 1900. január 1-jén léptek hatályba. A magyarázat későbbi kiadásaiban már az alakuló 

judikatúra is beépítésre kerül az ekkor már csak három kötetes műbe. 

Írásaival, előadásaival nevet szerzett magának a tudományos életben, ami azt eredményezte, hogy 

1895-ben a MTA levelező tagjai sorába választotta. Kimagasló szakmai, tudományos teljesítményét 

az uralkodó is elismerte és 1918-ban a magyar királyi udvari tanácsosi címet adományozta neki. 

 

                                                 
14 Angyal Pál: i. m. 13. o. 



„Mint védő átérezte, hogy ő is éppúgy az igazság papja, mint a bíró. Nem a mindenáron felmentésre 

törekedett, nem is a szerecsenek fehérre mosását vallotta feladatául, hanem az anyagi igazságnak 

érvényrejuttatásán fáradozott. Klasszikus védő volt, ki mikor beszédjének végeztével levonta 

következtetéseit, mindenki érezte, hogy itt az ember Justitia istenasszonyának megelégedésére 

szólott.”15 

 

1919. április 6-án távozott az élők sorából. 

 

                                                 
15 Angyal Pál: i. m. 17. o. 


