
történeti sietnie

A Carolina révén, lehetőség nyílt a boszorkányperek
ben is fellebbezés benyújtására. Általában a Legfelsőbb 
Birodalmi Törvényszékhez (Reichskammergericht) for
dulhattak a perbe fogott személyek.39 Ez is a központi 
hatalom megerősítéséhez járult hozzá.
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1. A  KEZDETEK
Az ügyészség történetének kezdetei a homályba 

vesznek. Az intézmény kialakulása lassú folyamatban 
történt, különféle, a hiteles tevékenységgel összefüggő 
teendőket ellátó szervek és személyek megjelenésével, 
majd a funkciók lassú összeolvadásával. Az intézmény 
kialakulásának áttekintéséhez adalékokat tartalmaz a 
poroszló, a királyi ember, a királyi jogügyi igazgató, a 
vármegyei tiszti ügyészség, a városi tiszti ügyészség, az 
uradalmi ügyészség, a pénzügyi ügyészség és a királyi 
ügyészség története, amelyek megismerése által jutha
tunk el napjaink ügyészségéhez.

Árpád-házi királyaink korában jelent meg a porosz
ló, aki a bíró segédje volt. A bíró küldte ki a bírósági 
eljárást előkészítő bizonyítás felvételére. A poroszló 
részt vett a peres felek eskü tételében. Bírói pecsét fel
mutatásával idézést közölt szóban. A bírósági eljárás 
során a felperessel együtt járt el a perben. Ő jelentette
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be a perbeli egyezséget. Az ítéletet a poroszló vallotta 
(jegyeztette) be a kanonokok testületéből álló káptalan
nál, vagy a szerzetesekből álló konventeknél, mint hi
teles helyeknél. Behajtotta a bíró által megítélt pénzbír
ságot. Jelen volt a határjárásnál, a vagyonbecslésnél, az 
osztályra bocsátásnál, vagyis az örökség egyezségen 
alapuló felosztásánál az örökösök között.1 A poroszló 
ellenőrizte a megyésispánokat. Az ispán kellő vigyá- 
zással figyelte, beszedte-e a vámok, révek, vásárok 
után járó regálékat, (királyi haszonvételt) a szabadok



dénáradóját, a munkaváltságot, a bitang (elkóborolt és 
befogott) jószágváltságot. Az ispán kezelte a bányajö
vedelmet, közreműködött az egyházi tized beszedésé
nél. A beszedett jövedelmek (termény, állat, pénz) két
harmadát kellett a királyi kincstárba juttatnia. A po
roszló, mint „hatósági közeg” az 1200-as évek derekán 
megszűnt.2

2. A  KIRÁLYI EMBER (H O M O  REGIUS)
A poroszló helyébe a királyi ember lépett. (Nagy La

jos 1351. évi decrétuma 22. cikkelye; I. Mátyás 1486. 
évi decrétuma 8. cikkelye.) A király vagy az országbíró 
parancslevele küldte ki a királyi udvarból feladatai ellá
tásra. A királyi ember a hiteles hely megbízottja jelen
létében idézést vitt, vizsgálatot végzett, tanút hallgatott 
ki, birtokba helyezett, végrehajtotta a bíró ítéletét, ikta
tást (nyilvántartást) végzett.

1. Mátyás törvényére 1486-tól a királyi embert a vár
megyei közgyűlések választották a nemesek sorából. A 
választás elfogadása kötelező volt, megtagadása bírsá
got vont maga után. Ez a jelentős munkateherre, a fele
lősség súlyára mutat, mint ahogy az is, hogy megölése 
a hűtlenség, megverése a nagyhatalmaskodás bűntettét 
valósította meg. Ha hűtlenül járt el, vagy hamis jelen
tést tett, esküje megszegése miatt fej és jószágvesztés
sel bűnhődött. A királyi ember az igazságszolgáltatás
ban az 1700-as évek közepéig, III.  Károly igazságügyi 
reformtörvényeinek bírói gyakorlatban történő megerő
södéséig működött.3

3. A JOGÜGYI IGAZGATÓ
Teljes nevén a királyi ügyek igazgatója, a szent ko

rona őre. (Fiscalis Sacral Coronal et director causarum 
regis.) A jogügyi igazgató régi forrásmunkáinkban más 
és más elnevezéssel szerepel. Róbert Károly 1335. évi 
oklevelében: István jegyző. Zsigmond 1424. évi paran
csában: a királyi speciális jelenléti bíróság ügyintézésé
ben és a kincstári ügyek intézésében jártas Jakab mes
ter. Zsigmond 1430. évi adomány-okirata Ravven Mi
hálynak szól, akit director et procurator Sual Majes- 
tatis címmel (őfelsége ügyintézője és jószágigazgatója) 
ruházott fel. II. Lajos 1519. évi okiratában találkozunk 
először a királyi ügyek igazgatója, a szent korona őre 
elnevezéssel. Nádasdi Sárközy Albert az első, aki e cí
men viselt hivatalt. A jogügyi igazgató jogirodalmunk
ban még egyéb elnevezésekkel is jelen van: Királyi 
ügyész, királyi prókátor, királyi ügyvéd, királyi ügynök, 
fiscus, Erdélyben közügyigazgató.

Pauler Tivadar a királyi ügyigazgató hivatalát az or
szággal egykorúnak tekinti.4 Svaiger Antal királyi 
ügyészről írott könyvében a következők olvashatók. „A 
királyi ügyész elnevezés -  amint ez kitűnik régi köny
veinkből -  már Szent István idejében használatos volt. 
Szent László harmadik törvénye 13 bekezdésében kirá
lyi poroszló (pristaldus regis) megnevezéssel szerepel.” 
Svaiger Antal a királyi ügyész egyik jogosítványaként 
említi, hogy az 1351. évi decrétum 6. cikkelye szerint a 
kilencedet, illetve az ebből származó bort a kincstár

__számára beszedje.5 Nádasdi Sárközy Albert jogügyi
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igazgató 1519. évi feljegyzéséből tudjuk, hogy „az or
szág szokása szerint a király és az alattvalói közötti 
ügyekben a nádor ítél.” A király érdekét a perben a jog
ügyi igazgató képviseli.6 A poroszló és a királyi ember 
a bírót segítette, a közhitelességet biztosította, ellenő
rizte a királyi jövedelmek befizetését, ekképpen a törvé
nyesség őre volt, de önálló hivatallal nem rendelkezett.
A XV. század végéig a sértett, a sértett rokona volt a 
vádló. A XVI-XVII. században maga a bíró nyomozott 
és emelt vádat. A XIV. században kezdett kialakulni a 
jogügyi igazgató sajátos feladata. Bár ő is még a bíró
ság tagja, de tevékenysége egyre jobban elkülönül a bí
róétól. Külön válik a királyi, kincstári-vagyonvédelmi, 
büntetőjogi hatásköre. A jogügyi igazgató életre jöttét 
megkövetelte az ország helyzete is. Már IV. Béla és III. 
Endre elkezdte visszaperelni a királyi adomány birtoko
kat. Károly Róbert uralomra jutásakor a főurak gazda
sági és hadiereje meghaladta a királyét. A királyi füg
getlenség visszaszerzése, megerősítése érdekében a ki
rályságot gazdaságilag erőssé kellett tenni. Fegyverrel, 
pénzzel, perrel vissza kellett venni az évszázadok alatt 
szétadományozott királyi birtokokat. Ehhez a decré- 
tumok, adománylevelek, hiteles helyek világában jár
tas, önálló jogi képviselő -  jogügyi igazgató -  létrehí
vása vált szükségessé. Kb. 1221-ig a jogügyi igazgató 
eseti megbízatást kapott. Pl. IV. Bélától 1228-ban 
Detre. Károly Róbert 1327 körül adott tartós megbíza
tást a jogügyi igazgatónak, akit prókátorlevéllel és gyű
rűs pecséttel látott el. 1369-ben Johannes filius 
Wezzeus Zichy, 1374-ben magister Simon de Patha a 
jogügyi igazgató. A bíróságtól függetlenségük, a bírók
kal való egyenrangúságuk tükröződik a Mátyás 1459. 
évi decrétuma XL. cikkelyéből, amely szerint az ítélő
mesterhez hasonlóan a jogügyi igazgató a személyes 
hadbaindulás kötelessége alól fel volt mentve. A királyt 
érintő perek a jogügyi igazgató jelenlétét nélkülözhetet
lenné tették. A jogügyi igazgató volt köteles a perben 
megítélt esküt letenni a király helyett. A jogügyi igaz
gatónak a királyi táblán -  mint a bíróság tagjának -  
mindig jelen kellett lennie, hogy a király jogaira fel
ügyeljen, mások perébe a király érdekében beavatkoz
hasson.

A jogügyi igazgató állandó hivatalát Zsigmond ki
rály létesítette 1430-ban. A hivatal kezdetben az igaz
gatóból, helyetteséből és az igazgató alá rendelt néhány 
(3-5 fő) kincstári ügyvédből állt. A hivatal hatéko
nyabb volt, mint az eseti megbízással eljáró jegyző, íté
lőmester, jószágigazgató. A jogügyi igazgató hivatala a 
hatáskör kiterjesztésével, szűkítésével, olykor az önál
ló szervezet szüneteltetésével 1871. december 31-ig 
állt fenn. Az utolsó jogügyi igazgató Kozma Sándor 
volt. Vele kezdte meg működését 1872. január 1-jén a 
már európai színvonalú, egységes királyi ügyészség. A 
jogügyi igazgató hivatalát a királytól, jogait a decre- 
tumokból,7 királyi utasításokból, királyi parancsokból 
nyerte.

A jogügyi igazgatóra vonatkozó első (fennmaradt) 
királyi utasítást az I. Ferdinánd király által a pozsonyi 
kamarának adott 1529. évi utasítás tartalmazza. Ebből



a jogügyi igazgató kamara alá rendeltsége olvasható ki. 
A pozsonyi kamara második, 1548-ból való utasítása 
részletesen szabályozta a jogügyi igazgató feladatait. 
Az ügyészi jogköröket az 1571. évi, az 1588. évi, az 
1720. évi kamarai utasítások fokozatosan bővítették. 
Az utasítások szerint: minden ügyben, amelyben akár 
nyílt, akár lappangó királyi jogról van szó, a kamara 
köteles azt a jogügyi igazgatóval megtárgyalni a meg
indítandó kincstári per sikere érdekében. Miksa előírta, 
hogy „A kincstári pörökben figyelmesek és gondosak 
legyetek, hogy becsületesen tárgyaltassanak és semmi 
se mulasztassék el abból, ami bennünket jog szerint 
megillet.”8

A jogügyi igazgatóról Hajnik Imre a következőket 
írta: „rendszerint a királyi kanczelláriában tett kitűnő 
szolgálatok alapján jutottak ez állásba, honnét őket 
többnyire ítélőmesterekké léptették elő. A királyi 
ügyek igazgatója és az alája rendelt királyi ügyvédek a 
királyi kincstár jogi érdekeit lévén hivatva szemmel 
tartani, ők Zsigmond alatt a kúria székén az ülnökök 
társaságában fogtak helyet. Ezt az 1439. XXIII. t. ez. 
rosszaiba és elrendelte, hogy ők, ha perek a király 
ügyeiről folynak, a perlekedők közé álljanak és az el
lenfél ügyvédje által felmutatott leveleket se kezükbe 
nem vegyék, se azokat ne vizsgálhassák, hanem ezt 
csak a bírák tehessék. Mátyás király azonban a Zsig
mond korabeli szokást ismét visszaállította. A királyi 
jogügyek igazgatójának tehát a királyi táblán mindig 
jelen kellett lennie, hogy a királyi jogokra felügyeljen, 
és ha a perlekedők ügyei tárgyalása alkalmával észre
veszi, hogy akár hűtlenség, akár királyi jog eltitkolása 
esete vagy más törvényes ok fenn forog, mely kívána
tossá teszi beavatkozását a perbe, ő abba azonnal be
avatkozhatott és a perben felmutatott levelek mását 
kérhette. A királyi ügyek igazgatójának különös hiva
tása volt még, hogy azokat, kikkel szemben a király a 
nekik adományozott jószágokra nézve szavatosságot 
vállalt, birtokában a király nevében megvédje, vala
hányszor tudniillik erre az érdekeltek által felszólítta- 
tik, amint az a hozzá és a neki alárendelt ügyvédekhez 
intézett számos parancsok tanúsítják is. Ha ily esetben 
a királyi ügyek igazgatója az adományost meg nem 
védhette, ez a királyi javakból kárpótlandó volt, mit a 
nádor, ki ez ily ügyekben ítélni hivatva volt, bírói te
kintéllyel foganatosítani tartozott. És végtére a királyi 
ügyek igazgatója volt hivatva azokat is a perben véde
ni és támogatni, kiket a király különös védelmébe (pro- 
tectio) fogadott, ha t. i. ezek őt erre felhívták.” 9

Ennyi előzetes ismertetés után összegzés tehető a 
jogügyi igazgató különböző feladatköréről.

A jogügyi igazgató általános hatásköre. Köteles je
len lenni a Királyi Tábla és a Hétszemélyes Tábla tár
gyalásain, hogy őrizze, megkeresse a korona jussait, jó
szágait, óvja a koronajavakat.

Felvetődik a kérdés: mit jelent az, hogy megkeresse? 
Magszakadás, vitás öröklés, hagyaték, kincslelet, bitang 
jószág esetén érvényesítenie kellett a kincstár öröklési, 
bevételi jogát. Pl. pert kellett indítania a kincslelet egy- 
harmadáért.

További kérdés, hogy mik a koronajavak? Szabad ki
rályi városok, bányavárosok, Jász-Kun, Hajdú és a Ti
szai kerületek, Diósgyőri, Zólyomi, Huszti uradalmak. 
A koronajavak biztosították az udvartartás állandó fede
zetét. El nem adhatók, el nem zálogosíthatok. Csak az 
országlakosoknak adhatók bérbe. A jogügyi igazgató 
felügyelt a nagyobb királyi regálékra pl. a pénzverésre, 
pénzbeváltásra, a sókereskedés jogára, a határon átlépő 
áruk után fizetendő harmincadra. Felügyelt a kisebb re
gálékra is: pl. a révjog, vámjog, bányanyitás, szeszfő
zés, boltnyitás, malomműködtetés, halászati jogbérlés, 
kővágás, mészégetés, vásár, piactartás jogára. E jöve
delmek elmaradása esetén pert kellett indítania. A ka
mara hasznát képezte a nemes fémpénz helyett azonos 
névértékű, de kisebb súlyú pénz verése. A király hasz
na a súlykülönbözet. Az ügyészi felügyelet ezt is figye
lemmel kísérte. Az országgyűlésről távolmaradók, on
nan idő előtt távozók ellen pénzbüntetést kezdeménye
zett.

A jogügyi igazgató volt a nemzetiségi jogok és a 
harcban elesettek uratlanná vált vagyonának őre. Ellen
őrizte a közérdekű alapítványi, vallási alapítványi va
gyon kezelését. Felügyelte, hogy a nádor egy személy
nek ne adhasson harminckét jobbágyteleknél nagyobb 
adományt. Részt vett az országhatár kijelölésében. Fi
gyelemmel kísérte az országból kiköltözők vagyona 
10%-ának befizetését a kincstárba.

A jogügyi igazgató eseti ügyekre vonatkozó hatás
körrel is rendelkezett. Jogkérdésben, pl. birtokperekben 
véleményt adott. Vagyonjogi védelemben (perképvise
letben) részesítette azt, aki a királytól támogatást kért és 
kapott. Pl. 1467-ben Mátyás király arra utasította a jog
ügyi igazgatót, hogy a szentlőrinci pálos rend peres 
ügyeit a királyi kúrián képviselje. Ha a király szavatol
ta az adománybirtok tehermentességét, az ezzel kapcso
latos perben a jogügyi igazgató ellátta az alperes per
képviseletét. A jogügyi igazgató előzetes véleménye 
alapján a pervesztes fél a helytartótanácstól visszavásá
rolhatta lefoglalt vagyonát, ha az adósságát addigra ki
fizette.

A jogügyi igazgató büntetőjogi hatáskörében eljá
rást indított a hűtlenség, a katonaságtól szökés, a kato
nai szolgálat meghiúsítását célzó öncsonkítás, a hadi 
segélyt hanyagul behajtó alispáni mulasztás, a várme
gyei bírókat leváltó főispáni önkényeskedés, hamis 
vád, hites táblai jegyző általi hivatali visszaélés, a pal
losjogú földesúri bűnpártolás, széksértés, uzsora, tiltott 
szerencsejáték szervezés, az ilyen játékban részvétel, 
az árdrágítás eseteiben. A hűtlenség főben járó bűnei
nek esetei többször változtak az újabb és újabb decré- 
tumoktól függően.10 A mohácsi vészig a hűtlenség vét
kének az esetei: felségsértés, lázadás, hamis okmány- 
és pecsétkészítése, hamis pénz verése és használása, 
házastársaknak és rokonoknak negyedíziglen való 
meggyilkolása, nőrokonokkal nemi érintkezés, gyújto
gatás, ellenséges idegen zsoldosok behozatala, mene
déklevelek megsértése, várak elárulása, vagy jogtalan 
elfoglalása, végvárak feladása, bírák megölése, elfogá
sa, megverése, vagy megsebesítése, törvényszékre.



vagy országgyűlésre utazók és onnan távozók megölé
se, a végrehajtásra kiküldött királyi emberek, a kápta
lan és konvent kiküldötteinek megölése, megverése és 
megsebesítése, eretnekekhez való csatlakozás, test
csonkítás és szemkivájás, az ellenségnek fegyver vagy 
élelem szolgáltatása, az országba visszatértek háborga
tása, fosztogatása. III. Károly 1723. évi újraszabályo
zása szerint hűtlenséget követett el aki: nyíltan a szent 
korona, a királyi fenség és az ország közállománya el
len támadt, ellenszegült; aki bíróként, hiteles személy
ként hamis leveleket készített; aki hamis pénzt vert; aki 
az ország feldúlására embereket hozott az országba; 
aki nyilvános eretnek; aki végvárat elveszít; aki az el
lenségnek fegyvert, háborúban élelmet adott; aki a Tö
rökországból Magyarországra menekülőket zaklatott, 
letartóztatott, kifosztott, az országból az aranyat, ezüs
töt kivitte.11 A jogügyi igazgató pert indított a bűncse
lekményt elkövető ügyvéd ellen is.

A jogügyi igazgató széles körű feladatait csekély lét
számmal látta el. Egy aligazgatója és változó létszámú 
kincstári ügyésze volt.

A kincstári ügyészek száma 
1720 1772 1787 1795 1835 1848 1864 1865

5 5 32 6 16 18 8 4

A történelmi Magyarország területéhez, lakosságá
hoz képest a jogügyi igazgató hivatala meglehetősen 
csekély létszámú. Az ügyek sokrétűségét tekintve is, 
alaposan feltételezhető az ügyészek magas szintű szak
tudása.

A jogügyi igazgatóról Ökröss Bálint 1864-ben így írt 
„A királyi ügyész oldala mellett egy aligazgató, nyolc 
rend szerinti igazgatósági ügyvéd és elegendő számú 
segédszemélyzet működik: ezen kívül minden egyes ki
rályi uradalmakban megannyi ügyészi állások vannak 
rendszeresítve, melyek a központi igazgatósággal hiva
talos érintkezésben állnak.”12

A XIX. századi jogi szakírók szerint a királyi ügyész 
segítői voltak a tiszti ügyészek. A közösséget illető 
olyan -  a jogügyi igazgató által indítható perekben -  
amelyek a közösség védelmét illették, de azok lefolyta
tása a vármegyei, városi, szabad kerületi bíróság elé tar
tozott, a királyi fiscus személyét az odavaló (önkor
mányzati) fiscus képviselte. Kivételes jelentőségű 
ügyekben tehát a jogügyi igazgató a maga hivatalán kí
vül a tiszti ügyészi kart is utasíthatta. (Főállamügyész, 
legfőbb ügyész korai megjelenése).

A jogügyi igazgató eljárásának főbb szabályai évszá
zadok során alakultak ki és egyes részeiben meg is ma
radtak a XX. század elejéig. A király és a királyné ügy
védei nem ülhettek a bírákkal együtt. A peres felek kö
zött kellett állniuk. A király és a királyné az ország la
kosainak jogát kötelesek tiszteletben tartani, ügyvédeik 
ügyszintén. Az önkényesen elfoglalt fekvő jószágokat a 
fiscusnak vissza kellett adnia. A fiscus törvény útján tá
maszthatott jogot, önkényesen nem foglalhatott. A fel
ségsértők ingó és ingatlan javait a fiscusnak le kellett 
foglalnia, de az atya bűnébe nem keveredett fiák részét 
meg kellett hagyni.13

A jogügyi igazgatókra jellemző a túlbuzgóság. Az 
országgyűléseken hangoztatott sérelmek miatt a kirá
lyok több esetben kényszerűen fékezték ügyészeik eljá
rását. A harminc évig uralkodó III. Károly fogékony 
volt a rendteremtést illetően. A saját jogügyi igazgató
ját is szárba fogta, kordában tartotta, erről sok decrétu- 
ma tanúskodik. Támogatta a büntetőjogi reformot, és 
nem rajta múlott, hogy a Szatmári béke (1711) utáni vi
szonylag békés, csaknem száz évben bíróságaink to
vábbra is a középkori decrétumokat, Werbőczi elavult 
hármas könyvét alkalmazták.

Visszatérve a jogügyi igazgatóra, III. Károly előír
ta, hogy megkívánja szüntetni a fiscus elleni panaszo
kat, amelyek élén az állt, hogy a királyi ügyész nem a 
törvény útján, hanem tettleg foglalja el az 
országlakosok fekvőjószágait. Ezért elrendelte, hogy a 
fiscus csak a nyilvánvalóan (senki által nem vitatot
tan) magvaszakadt családok birtokait vehesse törvé
nyes eljárás nélkül hatalmába. A kihalás kétséges ese
teiben (amikor a nemzetségi atyafiak, mai szóval az 
oldalági rokonok és a család női ága követeli az örök
séget) a fiscus a fekvőjószágokat és a jogokat csak zár 
alá vetesse. Hívja fel az örökséget követelőket arra, 
hogy öröklési jogaikat egy év alatt bizonyítsák a bíró
ságon. Ha ezt nem teszik, egy év után a fiscus lép a ja 
vak birtokába.14

III. Károly azt is szabályozta, hogy a már kincstári 
tulajdonba vett javak visszaperelhetők legyenek. (Mai 
szóval: reprivatizáció) Ennek érdekében elrendelte, 
hogy a kincstári és a kamarai javakat illető minden 
esetben és ügyben a királyi ügyek fő- vagy aligazga
tója ellen kell a pert megindítani.15 Ez a maga korá
ban és azon túl is olyan jelentős és tartós decrétumnak 
bizonyult, hogy ezt a szabályt a polgári perrendtartás
ról szóló 1868. évi, majd az 1911. évi törvények is vál
tozatlanul hagyták.16 A jogügyi igazgató működésé
nek további korlátái voltak: vele szemben a királyi 
táblabíróság bírságot szabhatott ki erőszakoskodás, 
tartozatlan keresetindítás, ok nélküli fellebbezés ese
tén. Egyezséget a királyi kamara jóváhagyásával köt
hetett.

Az évszázadok során kiforrott és máig közismert 
ügyészi fegyelemnek is köszönhetően sok peres és 
egyéb irat került a jogügyi igazgatók irattárába. Az 
ugyancsak hosszú ideig uralkodó Mária Terézia átte
kintette a jogügyi igazgatók működését. Az ország
lakosok perlési lehetőségeit, bizonyítékaik hozzáférhe
tőségét támogatva a következőképpen rendelkezett: a 
honlakosokat érdeklő leveleket, továbbá az országos 
levéltárba vagy a nádori levéltárba őrzött leveleket a 
királyi ügyész (kérelemre) keresse elő és adja ki.17

A jogügyi igazgató, mint az ország egyik legmaga
sabb rangú jogalkalmazója (mai szóval: közjogi méltó
sága) részt vett a jogalkotásban. Pl.: Werbőczi István 
hármas könyvének tervezetét az 1514. évi országgyűlés 
egy tíztagú bizottságnak adta ki véleményezésre. E bi
zottság tagja volt Petroviczi Henzelffy István, a királyi 
ügyek igazgatója.18 II. Lipót császár 1790-ben, majd 
Ferenc császár 1827-ben decrétumaikkal az egységes



büntetőtörvénykönyv megalkotását kívánták elősegíte
ni. Ferenc a bizottság tagjai közé ültette ügyészét, Nyé
ki Németh Jánost is.19

Az 1843-as büntetőjogi javaslatot készítő bizottság 
tagja az ügyészi joggyakorlattal rendelkező Deák Fe
renc.20 Az 1878. évi btk. tervezetének megvitatásában 
részt vett Kozma Sándor budapesti főügyész, megbízott 
korona ügyész.

A jogügyi igazgató -  Zsigmond idejében -  saját hi
vatallal rendelkezett, közvetlenül a király irányítása alá 
tartozott, 1531-től a pozsonyi kamara keretében műkö
dött. Mária Terézia idejében ismét külön hivatallá szer
veződött. Causarum regalium directoratus (a királyi 
ügyek igazgatósága) néven. Mária Terézia visszavette a 
szent korona ügyésze titulust. Fia József azonban az 
igen intenzív 10 évi uralkodása alatt a jogügyi igazga
tóságot, mint önálló hivatalt ismét megszüntette és a 
Helytartó Tanácsba csatolta. Csak mellékesen: a hely
tartó tanács volt az újkorban az első jól megszervezett 
központi hatóság, rendeletéivel szabályozta a polgári 
életviszonyokat. Ferenc 1792-ben visszaállította a jog
ügyi igazgató önálló hivatalát, aki az aligazgatóval és a 
királyi ügyvédekkel együtt Pesten alkotott külön hiva
talt 1848-ig.21

A jogügyi igazgató büntetőjogi, polgári jogi, köz- 
igazgatási jogi, négyszáz éves hatalmát forradalmi len
dülettel és véglegesen az 1848-as törvényhozás törte 
meg. Ami az 1860-as években feltámadt, már nem volt 
ugyanaz.

1848-ban a jogügyi igazgatói intézmény megszűnt. 
A közvádlói jogkör irányítását az Igazságügyi Minisz
térium, a kincstár vagyonjogi képviseletét a Pénzügy
minisztérium kapta meg. Az abszolutizmus idején a 
közvádlói jogkört az osztrák igazságügy-miniszteri 
rendelettel létrehozott államügyészség, a kincstár kép
viseletét pedig a pénzügyi ügyészségek vették át, ame
lyek központi szerve a kincstári jogügyi igazgatóság
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Munkában az ügyész -  1906
(Történik a keleti pályaudvaron a kir. ügyészség éjjeli kirendeltségénél, hajnali 4 órakor.)

Első ügyész: Kollega úr, adjon csak egy darab papirost.
Második ügyész: Nincs, de tessék kicsit várni, mindjárt hozzák a reggeli lapokat, majd 
elkobzok egyet...

___ Az Üstökös című élclap 1906. március 16-i számából
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