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MEGHÍVOTT BÍRÁK AZ ÚRISZÉKEN 
A XVIII.— XIX. SZÁZADBAN

Az úriszék jelentőségét már a XVII. században is emelte, ha egy-egy országos nagybíró 
ítélőmesterét hívták meg elnöknek. Ez a gyakorlat a XVIII-XIX. században is megma
radt. így volt jelen a dunántúli kerületi tábla elnöke és az alispán az 1724. szeptemberi 
szalonaki, felsőbüki Nagy István protonotárius, alispán az 1718. decemberi lakompaki, 
Péchy Gábor nádori ítélőmester az 1753. áprilisi zborói, Horváth Ferenc királyi táblai 
hites jegyző az 1972. februári almási és Szilassy József személynöki protonotárius az 
1803. májusi pándi úriszéki ülésen.1

A XVIII. századra megváltozott az úriszék képe a meghívottak tekintetében is. 
A XVII. századi meghívottak között Varga Endre a vármegyei tisztviselőket, a nemesi 
ülnököket, az urasági alkalmazottakat, a szabad királyi városok polgárait, a földesúri 
várőrség és a királyi helyőrség tisztjeit, a berendelt falusi bírákat, az esküdteket, a hegy
mestereket, az ítélő mestereket, a kamarai tisztviselőket, a közjegyzőket, a papokat és 
az ügyvédeket említi. Eckhart szerint a XVIII. századra a régebbi népes úriszék helyét 
szűkebb körű váltotta fel, amelyen két vármegyei tiszt mellett uradalmi tisztek (jószág- 
igazgató, felügyelő tiszttartó, ügyész és más alkalmazottak) vettek részt.2

A XVIII-XIX. századi úriszék azonban ennél szélesebb körű volt. A convocatus- 
nak, coassidensnek, meghívott közbírónak nevezett meghívottak között földesúri csa
ládtagokat, rokonokat, jogtudó nemeseket, vármegyei tisztviselőket, ügyvédeket, váro
sok és falvak bíráit, tanácsosait és esküdteit, egyháziakat és uradalmi tiszteket látunk.3

Az ülnökök kiválasztása azokban az uradalmakban, ahol ügyészi hivatal működött, 
a földesurak vagy megbízottainak a feladata volt. De meghatározhatta az ülnökök 
körét a családülés vagy a tisztiszék is. A Máriássy család 1784. márciusi ülésén olvasták 
fel pl. Máriássy Borbálának az ülnökök kiküldetéséről szóló levelét. Frank Ignác művé
ből egyértelműen kitűnik, hogy az ülnökök kiválasztása a földesúr hatásköre volt.4

Mindenekelőtt ott ültek az úriszéken a földesúr családtagjai is. A nemesi úriszék 
1743. szeptemberi ülésén pl. Semsey Pál és József, a wagendrüsseli 1783. májusi úriszé
ken Máriássy Ferenc, Farkas, Mihály, József és István, a következő évi márciusi ülésen 
Máriássy Ferenc, József, Boldizsár, Farkas és özvegy Máriássy Imréné.5

Szorgalmasan bíráskodtak a Kállay családtagok is, úgyhogy néha az úriszékből csak
nem családülés lett, ahol a közös ügyeket (pl. a családi levéltár rendezését, közös csa
ládi perek eligazítását) is megtárgyalták. Az 1779. április ülésen részt vett Kállay 
György, József, Ferenc, Antal, az 1790. szeptemberin Ferenc, Miklós, László és Lajos, 
az 1793. márciusin Ferenc, Miklós és Gábor. — A Szilassyak 1803. májusi úriszékén 
ott látjuk Szilassy Józsefet és özvegy Szilassy Jánosnét.6

Ettől eltekintve is előfordult, hogy az ülnökök között rokonok voltak. A Gersei 
Pethő család 1756. szeptemberi tapsonyi úriszékén az öt ülnök között ott látjuk a 
Bakó testvéreket, vagy a Károlyiak 1835. februári szegvári ülésén Vidovich Mihályt és 
testvérét, Imrét mint törvényes bizonyságot.7
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Megmaradt -  ha szűkebb körben is -  az a korábbi gyakorlat, hogy jogban jártas ne
meseket hívtak meg az úriszéki ülésre. 1724-ben pl. a Zichy-úriszék csicsói ülésére há
rom, vagy a szalonaki úriszékre 1724-ben öt helyi és környékbeli nemest. Az 1734. évi 
Balassa-úriszéken a Semseyek mellett ott ültek a Bertóthyak is. Az 1753. áprilisi zbo- 
rói úriszék ülnökei között találjuk Büdeskuthy István, Tahy András és Beretzky János 
nevét. Az 1774. februári nagykárolyi úriszékre -  egyéb jogban járatos személyek, jog
tudó urak mellett -  meghívást kapott Eötvös Imre is. A Kállayak úriszékén ott ült 
báró Perényi József, Ibrányi Miklós, Krucsay Károly, Gentsy Lajos és Erdődy Antal.8

A vármegyei tisztek nem lehettek alkalmazásban vármegyebeli földesúmál. Az úri
széki ülésekre azonban meghívhatták őket, amiért napidíj járt. A vármegyei főjegyző 
volt pl. az egyik ülnök az Nádasdyak 1794. októberi úriszékén, sőt a jegyzőkönyvet is 
vezette. Ugyancsak jelen volt a Forgách-úriszéken 1808-ban Gaál István Bars vármegye 
jegyzője.9

Előfordul, hogy főszolgabírót, szolgabírót és az esküdtet nemcsak törvényes bizony
ságként, hanem meghívottként is látjuk. 1705-ben pl. az oroszvári úriszéken két szolga
bírót és öt megyei esküdtet, az 1725. évi szabadbattyáni úriszéken két főszolgabírót és 
három esküdtet, vagy az 1750. évi lóki úriszéken három főszolgabírót.10

Ennél gyakoribb volt a tiszteleti táblabírók meghívása, ugyanis ha „díjasok” voltak, 
akkor a vármegyén nem ítélhettek ugyanabban az ügyben. Eckhart és Csizmadia egy
öntetűen arról beszél, hogy az úriszékre legalább három táblabírót hívtak meg. A gya
korlatban ez ritkán fordult elő, mindössze három ilyen esetet ismerek. 1724-ben a Har- 
ruckem-úriszéken, 1784-ben és 1791-ben a Kállay-úriszéken látunk három táblabírót.11

A két táblabíró volt a Habsburgok 1803. februári magyaróvári, a Dessewffyek 1820. 
januári cserépvári, a horti közbirtokosság 1832. decemberi és a Csákyak 1837. márciusi 
kővági úriszékén. Egy táblabírót hívtak meg a Benyovszky család 1740. júniusi nagy- 
szelesenyi, a Habsburg család 1816. szeptemberi és 1819. januári úriszékére. Ez utób
bira Andrássy Józsefet, aki vármegyei főperceptor is volt.12

A Batthyányiak úriszékén találkozunk 1710-ben a körösi végvidék vajdájával, 
1722-ben a kaproncai vajdával és ludbergi postamesterrel. Máshol ezeket nem hívták 
meg.13

Mint jogtudók kerültek az úrszékre az ügyvédek. Velük találkozunk többek között 
az 1703. novemberi semptei, az 1793. júniusi nagykárolyi és az 1834. decemberi tatai 
ülésen.14

Eckhart szerint a XVII. században a jogismeret igénylése irányította a földesurakat, 
amikor a szomszédos városok tanácstagjait, polgárait is meghívták. A XVIII-XIX. szá
zadban a városi tisztségviselők meghívásának oka elsősorban a városnak a tárgyalt ügy
ben való érdekeltsége. Ezért került a semptei úriszékre 1703-ban Pyber Ferenc, Nagy
szombat város kapitánya és szenátora, valamint Ocskay György szenátor. Ott voltak 
Nagyszombat képviselői az 1708. decemberi Zichy-úriszéken, egy, a városi gyám ellen, 
végrendelet végrehajtása ügyében folyó perben.15

Sopron város jegyzője, két tanácsnoka, Ruszt város két tanácsnoka, Kismarton és 
Kőszeg egy-egy tanácsnoka vett részt az 1718. decemberi lakompaki, két kőszegi ta
nácsnok az 1724. szeptemberi szalonaki úriszéken. A Viczayak 1723. decemberi héder- 
vári úriszékén ott ült Győr város kapitánya is.16
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A csicsói Zichy-úriszék elé került 1725-ben egy körmöcbányai illetőségű asszony, 
akit az uradalom területén fogtak el gyermekgyilkosság miatt. Az asszony bevallotta, 
hogy megszületett fiúgyermekét a földre dobta, majd a kender közé rejtette, és három 
napig felé sem nézett. Az úriszéknek az uradalmi praefectus (elnök) mellett Körmöc
bánya város jegyzője és még egy meghívott volt a tagja.17

1753-ban Bártfaújfalun követett el lopást Zanek József, de uradalmi területen fog
ták meg és állították a zborói úriszék elé, ahol ott voltak a meghívottak között Bártfa 
város küldöttei is. A vádlott a tortúra alatt beismerte az ingóságok lopását, amiért kö
tél általi halálra ítélték.18

1782-ben egy szabadságolt katona, szatmári városi polgár, az erdődi szőlőhegyen 
egy ökröt lopott. Ezért az úriszék elé került, amelyre meghívták Szatmár város ügyé
szét és tanácsnokát. A bíróság a vádlottat büntetés céljából az ezredének adta át.19

Degré Alajos a dél-dunántúli gyakorlatban csak egyetlen olyan esetet talált, amikor 
a mezőváros bírája és esküdtei az uradalmi felügyelő elnöklése alatt ítélkeztek. Az or
szág többi részében ez gyakoribb volt. Abban az esetben hívták meg őket az úriszékre, 
ha a mezővárosi lakosokat érintő -  pl. úrbéri -  pert vagy az általuk elkövetett súlyo
sabb cselekményt tárgyaltak. 1694-ben pl. Divény mezővárosból való nemes és nemte
len lakosok ültek a Zichy-úriszéken az in flagranti kapott Gonda György elleni bűn per
ben (a vád két ökör elhajtása volt egy szegény ember istállójából). Gonda azzal mente
gette magát, hogy részegségében tette. Az uradalom ügyvédje halált kért rá, ez alól 
azonban az mentesítette, hogy a kárvallott nem kívánta a halálát. Az általa követelt 
4 Ft homagiumban marasztalták el.20

Ugyancsak részt vett a Zichy-úriszék 1724. februári ülésén Nagymeggyes mezőváros 
bírája és jegyzője. A vádlott László István, a mezőváros területén a vízbe vesztette sze
retője urát. A bíróság ezért pallos általi halálra ítélte.21

Erdőd mezőváros bírái és esküdtjei többször kaptak meghívást a helyi úriszékre, 
1728-ban pl. az egész tanácsot invitálták meg. Ott voltak a nagykárolyi mezővárosi bí
rák és esküdtek a helyi úriszéki üléseken, ha a várost érintő ügyekben (pl. legeltetés, 
kocsma) ítéltekeztek. Ez történt pl. 1743 augusztusában, 1762 októberében vagy 1779 
decemberében. -  Meghívták a nagykárolyi úriszékre Nagyecsed mezőváros főjegyzőjét, 
tanácsnokait és több jogban járatos férfit, amikor az uradalmi jobbágyok és lakosok 
egymás közti úrbéri perét tárgyalták.22

Részt vettek Szentes város esküdtjei és bírája az 1775. márciusi Harruckern-úriszé- 
ken, amikor a mezővárosi bíróságtól felebbezett ügyeket tárgyaltak. Hasonló volt a 
helyzet 1780 májusában a csongrádi úriszéken.23

Ez a gyakorlat nem volt idegen a kamarai uradalmak úriszékeitől sem. 1787-1788- 
ban a tarcali úriszékre meghívták a mezővárosi bírót, amikor a helybeliek által beadott 
kérvények és panaszok voltak napirenden.24

Az Orczyak 1825. októberi gyöngyösi úriszékén ott látjuk a mezőváros gyámatyját 
egy árvaügy tárgyalásán.25

Az irodalom egyetért abban, hogy a XVII. században dívott a szokás, a falusi bírák 
és esküdtek részvétele az úriszéki ítélkezésben a XVIII. században fokozatosan meg
szűnt. Mindössze három adatom van, amelyben falusi bíró és esküdtek szerepeltek. Az 
első 1729-ből, az óbudai Zichy-úriszéktől való. Az ülésnek egyetlen napirendje: az óbu
dai polgárok a budakeszi processzió alkalmából megverték a katonai puskaművest.
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A tárgyaláson az óbudai és a szentendrei bíró, esküdtek és jegyző mellett ott látjuk 
Zsámbék német esküdtjét, valamint Budaörs jobbágyfalu bíráját és esküdtjeit. Az 1761. 
április nyírbátori úriszéken a falusi bíró és az esküdt is részt vett. Az érkávási úriszéken 
ugyancsak jelen volt a helyi possessio bírája.26

A XVII. században a polgári és a katonai jogszolgáltatás összhangjának a megterem
tését szolgálta, hogy az úriszékek tanácsába katonákat (tiszteket, hadbírákat) is be
vontak. A békés idő jeleként erre a XVIII—XEX. századból egyetlen példát sem talál
tam.27

Egyházi személyek csak néhány esetben vettek részt úriszéki ülésen. 1700-ban pél
dául a zsigmondházi Balassa-úriszéken a vágbesztercei plébános, 1716-ban a bátorkeszi 
plébános a Károlyi-úriszéken és 1805-ben Szerenka Pál soproni kanonok, alesperes, ta
tai plébános a helyi Esterházy-úriszéken. Meghívásuk csak esetleges, mert semmi sem 
volt napirenden, amely egyházi bíróság elé tartozott vagy azt érintette volna.28

Jellemző a XVI11—XIX. századi úriszéki bíráskodásra az uradalmi tisztek részvétele. 
A század első felében ez a tiszttartót, az ispánt, a felügyelőt, a vámost stb. jelentette.
1689-ben a zborói úriszéken Sáros megye szolgabíráján és két esküdtjén kívül csak az 
uradalmi ispánok voltak jelen. Az 1700. áprilisi Viczay-úriszék meghívottjai között ott 
látjuk az uradalmi tisztet és tiszttartót. A vámszedő az 1703. novemberi semptei és az 
1725. márciusi szabadbattyányi úriszéken volt jelen.29

Az 1729: 41. te. megtiltotta, hogy a tanúk meghiteltetésénél az uradalmi tisztek je
len legyenek, ennek azonban nem sok foganatja volt. A nagykárolyi úriszék ülésén pl. 
rendszeresen részt vettek az uradalmi tisztek: a felügyelő, a számadó, a számvevő, a 
tiszttartó, az ispán stb. A számadó, őt illető napirend esetén, részt vett a Zichy-úriszék 
ülésén is.30

Az Esterházy-úriszék állandó ülnöke volt az uradalmi levéltáros és a titkár. Alkal
manként, ha az illető uradalomvagy kerület volta napirenden, feltűntek a felügyelők és 
a tiszttartók.31

A Habsburg-úriszéken is gyakran szerepeltek az uradalmi tisztek: a tiszttartó, a 
pénztári contraagens, a levéltárnok, a számadó, a számvevő és — ha földmérési (pl. le
gelőelkülönítési) ügy volt napirenden — az uradalmi geometra.32

Az 1836: 10. te. teljesen kitiltotta az uradalmi tiszteket az úriszékről, ennek elle
nére azonban mégis találkozunk velük. 1844-ben pl. a csákvári úriszék meghívott köz
híréi mind az uradalmi tisztek (számvevő, levéltárnok, tiszttartó) közül kerültek ki, 
akik az uradalmi felügyelő (egyébként táblabíró) elnöklete alatt üléseztek.33

Az úriszék jegyzője Pfahler szerint az ügyész, vagy az ő akadályoztatása esetén egy 
meghívott. Frank Ignác az ellenkezőjét mondja: szerinte a földesúr bárkit választhat 
jegyzőnek, a saját ügyészén és tisztjein kívül. Zsoldos Ignác óva int attól, hogy a jegyző 
az uraság ügyésze, tisztje vagy más lekötelezettje legyen. A gyakorlat azonban mégis ez 
volt. Az ülésen jelenlévő és fontos szerepet játszó uradalmi ügyész volt egyúttal a jegy
ző is. Ez történt pl. 1799-ben a Szathmáry Király család nádudvari; a Dessewffyek 
1820. évi cserépvári, az Esterházyak 1834. évi tatai és 1844. évi csákvári úriszéki ülé
sén.34
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