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A  régi magyar jogban a peres felek, a felperes és 
az alperes, még személyesen (illetve törvé
nyes képviselőjük által) kellett, hogy megje

lenjenek bírájuk előtt. Ez körülbelül a XIII. század 
derekától már nem volt feltétlenül szükséges, hanem 
-  bizonyos ügyek kivételével, ahol ez elkerül
hetetlen volt -  egyre inkább szokássá vált, hogy a 
felek magukat valaki más által képviseltették, mivel 
ha akadályoztatva érezték magukat, ,,a'pörlekedők 
a' magok ügyeiket vagy pőréikét (...) más alkal
matos személlyekre szokták bízni” -  magyarázta 
Czövek.1

Az „alkalmatos személy” kifejezés nem minden 
korban takarta ugyanazokat a tulajdonságokat, és az

Korsósné Delocasse Krisztina:

A  perbeli képviseletre 
vonatkozó szabályok 
a tradicionális jogban
évszázadokon át tartó fejlődés nyomán végül a XIX. 
század elején jegecesedtek ki végérvényesen a per
beli képviselőre vonatkozó elvárások és a perbeli 
képviselet ellátásával kapcsolatos szabályok, ame
lyek aztán a modem fejlődés alapjául is szolgáltak.



Alkalmas személynek a tradicionális jog 
szabályai szerint az minősült, aki bizonyos mini
mális személyi feltételeknek megfelelt. Ez eleinte 
pusztán addig terjeszkedett, hogy mindazok vállal
hattak perbeli képviseletet, akik a perben saját 
személyükben félként is szerepelhettek volna, tehát 
minimum perbeli cselekvőképességgel ren
delkeztek.2 Kivételt jelentett ez alól, hogy a próká
tornak nem kellett nemesnek lennie, ha megbízója 
nemességgel bírt, hiszen az ő nevében perelt, és így 
ezt elegendőnek tekintették.3 Jelentősége ennek 
azokban a perekben volt, amikor a per nemes 
alperes ellen folyt, mert vele szemben csak nemes 
indíthatott pert. Már ebből is kitűnik, hogy a 
perképesség különbözött aszerint, hogy az illető a 
perben a felperes vagy az alperes helyett jelent-e 
meg. Különleges helyzet illette meg a királyt, akit 
saját személyében nem lehetett alperesként perelni, 
érte jószágigazgatója felelt, de felperesi pozícióban 
is rendszerint prókátora képviselte.

Eleinte nem vonatkoztak további előírások a 
képviselő személyére, vagyis az lehetett akár világi, 
akár egyházi személy, és a nem szerint sem tettek 
különbséget, tehát nő is vállalhatott képviseletet (pl. 
anya képviselte gyermekét),4 bár „rendszerint asz- 
szonyok nem prókátoroskodtak. ”5 Előfordulhatott, 
hogy a perben familiáris urát, vagy fordítva: ura 
familiárisát képviselte.6 Ez e szerződéses viszony 
sajátosságából adódott, hiszen a familiárisi 
lekötelezés lényeges tartalmi eleme volt a familiáris 
részéről a hűség és előkelő szolgálat kötelezettsége, 
amelybe beletartozott urának képviselete is, míg az 
úr alapvető kötelezettségei között szerepelt a 
védelemnyújtás, amely szintén tartalmazhatott adott 
esetben „jogi oltalmat.”

Bizonyos esetekben -  mint említettem -  nem volt 
lehetőség képviselő igénybe vételére, hanem a 
feleknek továbbra is személyesen kellett megjelen
niük. Első sorban a legsúlyosabb bűncselekmények 
elkövetésével vádolt személyek pereiben, tehát 
hűtlenségi perekben, illetve minden olyan perben, 
amely az illető személyét, mindenekelőtt becsületét, 
érintette. Az 1500. évi 13. törvénycikk törölte el a 
nagyobb hatalmaskodás eseteiben a személyes meg
jelenés kötelezettségét, elrendelve, hogy „ennekutá- 
na nem (mint eddig szokásban volt) személyesen, 
hanem ha tetszik, ügyvédje által jelenjék meg min
denki."1 A Hármaskönyv szerint a hűtlenség 
vétkével vádolt, továbbra is személyesen tartozott 
megjelenni bírái előtt.8 Mindvégig kötelező maradt 
a személyes megjelenés a kúria ún. lovagi becsület
bírósága előtt.

A személyes megjelenést megkövetelő esetektől 
eltekintve -  amely aztán a XVI. századtól az immár 
elkülönült polgári eljárásban, az ünnepélyes írásbeli 
perben ritkán fordult elő -  bárki bármikor igénybe 
vehette prókátor segítségét. Mi több, a szerzők több
sége arra az álláspontra helyezkedett, hogy bár senki- 

~nek nem tiltották, hogy az ügyét maga vigye, mégis

célszerűbb volt a pereket prókátorra bízni.9 Aki 
ugyanis ezzel nem élt, egy perorvoslati módtól tulaj
donképpen megfosztotta magát, mert az ügyvédszó 
visszavonása által a perben az ügyvéd által 
elkövetett tévedést, hibát orvosolni lehetett.

A prókátorokra vonatkozó rendelkezések folya
matosan váltak szigorúbbakká. Míg eleinte nem 
szabták meg azoknak a személyeknek a körét, akik 
mást annak perében képviselhettek, addig a XV. 
századtól egyre gyakrabban lehet találkozni olyan 
dekrétumokkal, amelyek e tekintetben megszorítást 
tartalmaztak, igaz egyelőre pusztán negatív 
megközelítésben: bizonyos személyeket eltiltottak 
ilyen megbízatások elvállalásától. Például 
Zsigmond 1405-ben a notarii publici-t zárta ki vilá
giak ügyében a prókátorkodásból, az 1471:14. te. 
pedig arról rendelkezett, hogy „a bírák a pereket 
bírálják el és meghatalmazottakul vagy ügyvédekül 
ne perlekedjenek;(...) Továbbá, hogy az ítélő
mesterek (...), se ülnökeik ne lehessenek ügyvédek. ” 
A Hármaskönyvben azoknak a marasztalásáról van 
szó, akik egyazon ügyben mint ügyvédek és mint 
királyi vagy nádori emberek szerepelnek, ezt szintén 
tilalmazták.10

Valószínűleg azzal összefüggésben, hogy 
Magyarországon körülbelül a XV. század végétől 
voltak bizonyos személyek, akik már nemcsak 
alkalmanként, hanem rendszeresen látták el mások 
jogi képviseletét,11 elszórtan megjelentek -  csak 
ritkán konkrétan megfogalmazott -  követelmények 
is az ügyvédekkel szemben. Hogy léteztek ilyen, 
javarészt erkölcsi jellegű elvárások, az a XV-XVI. 
századi dekrétumok szövegéből is kiderül. A próká
torok erkölcsileg nem megfelelő magatartásait min
denesetre negatívan ítélték meg, sőt próbálták 
megakadályozni. Ismét egy I. Mátyás uralkodása 
idejéről való dekrétum illusztrálja jól ezt a szituá
ciót. Az 1486. évi 69. törvénycikk szerint „szokása 
az ügyvédeknek hogy nyereségvágyból mentül több 
személynek az ügyeit elvállalják és azok védelmében 
meglehetősen hanyagul járnak el. és ha megbízóikat 
egyszer-másszor bírságban marasztalják, ebből 
semmit sem csinálnak" úgy határozott, hogy 
„ennekutána egy ügyvéd se merje tizennégy sze
mélynél többnek ügyét elvállalni és vinni." '2 
Hasonlóképp negatív értékítéletet közvetít az 1563. 
évi 49. artikulus, amely az eljárási jogot jellemző 
problémák között első helyen említette „az ügyvédek 
időrabló vitatkozását" és ezért rendelkezett úgy, 
hogy a „rendes bírák ennek megfelelően az 
ügyvédek nyilvánvalóan hiábavaló és üres kifogá
sait és halasztásait, saját ítéletük szerint akadályoz
zák meg."

Az 1567:27. törvénycikk már tenni is próbált a 
visszásságok ellen, ezért mivel „az ügyvédek a 
peres feleket különböző fogásokkal szokták így-úgy 
összeveszíteni és néha az ellenféllel is titkon össze
játszanak..., ” elrendelte, hogy „mindenféle csalások 
megelőzése céljából (...) az ügyvédek mind a vár



megyei törvényszéken, mind a rendes bírák előtt a 
hiábavaló és üres kifogásokat (...) mellőzzék, és 
tegyenek esküt, amelyet patvarkodási eskünek 
neveznek. ” Patvarkodási esküre korábban már 
kötelezték a felet, ennek kötelezettségét terjesztette 
ki a törvénycikk a képviselőre is. Tágabb értelem
ben szerepelt itt a calumnia: az ügyvédnek arra kel
lett esküt tennie, hogy tudva igaztalan ügyet el nem 
vállal, az ellenféllel össze nem játszik, valamint az 
ország törvényeinek és szokásainak megfelelően jár 
el. Ez az eskütételi kötelezettség már annak az első 
jele, hogy az ügyvédekre vonatkozó morális elvárá
sok konkrétan megfogalmazást nyertek, és megje
lent annak az igénye, hogy -  a hitszegés súlyos 
következményeit tekintve -  prókátorok az adott 
ügyben ténylegesen csak azok lehessenek, akik 
ezeknek megfeleltek, de legalábbis azok, akik ezek 
betartását (esküvel is) vállalták. Ez a szabály azon
ban nem élt sokáig, hét év elteltével el is törölték,13 
ám ez természetesen nem jelentette azt. hogy a fent 
említett erkölcsi elvárások ne álltak volna fenn eztán 
is,14 ám a perbeli képviselet ellátásához különleges 
képességeket, tudást nem írtak elő, arra -  a fent 
említett kivételekkel -  továbbra is bárki jogosult 
volt. akit a fél felhatalmazott.

Országos szabályozás hiányában a megyék 
próbáltak statútumaikban „rendet tenni,” az 
ügyfeleket megoltalmazni a prókátorok visszaélé
seitől. illetve szabályokat megfogalmazni az ügyvé
di feladatot betöltők személyére nézve. Így pl. 
Abaúj megye statútuma 1634-ben kimondta, hogy 
aki a megyében prókátorkodik, „az assessorságra 
be ne vétessék; mert illetlen assessornak ás próká
tornak lenni" egyidejűleg.15

Az országgyűlés pedig 1649-ben, majd hat évre rá 
ismét nyomatékosította azt az óhajt, hogy ügyvédek 
országgyűlési követek ne lehessenek, illetve eltiltot
ták őket a rendek üléseitől.16

Először a XVII. század végén szűkítették jelen
tősen azon személyek körét, akik prókátoroskodhat- 
tak. I. Lipót volt az, aki 1694-ben kiadta az első 
magyarországi ügyvédi rendtartásnak tekinthető 
jogszabályt Statútum Per Advocatos Causarum, seu 
Procuratores Regni Observandum címmel. Ez a 
szabályzat már részletesen rendezte az ügyvédi 
tevékenységet, és a velük szemben támasztott 
követelményeket. Ekkorra már egyértelműen kör
vonalazódott egy olyan réteg, akik a felek jogi 
képviseletét hivatásszerűen látták el. Maga a statú
tum is úgy említi az ügyvédeket, mint „tisztelet
reméltó jogi tanácsot adó testület. ”

A perbeli képviselet szempontjából azért lényeges 
ez a jogszabály, mert az ügyvédkedést -  amellett, 
hogy részletes szabályokat állapított meg az általuk 
követendő és tanúsítható magatartásokra -  immár 
ténylegesen egy meghatározott személyi kör kezébe 
tette le azáltal, hogy bevezette a kötelező ügyvédi 
esküt, amelynek letétele nélkül az ország bíróságai 
előtt egyetlen prókátor sem léphetett fel

képviselőként. A rendtartás pontosan meghatározta 
az eskü szövegét, amely szerint az ügyvéd többek 
között rosszhiszeműen jogtalan ügyet el nem vállal, 
a per elhúzására nem törekszik, az ügyben megis
mert titkot megtartja, az ellenféllel ügyfele kárára 
egyezséget nem köt, a bírákkal szemben tiszteletet 
tanúsít, a pert ok nélkül el nem hagyja és általában 
is minden jogsértéstől tartózkodik. Az eskü 
megtörténtéről oklevelet állított ki az illető hatóság, 
és ezt követően a bíróság előtti fellépéskor a próká
tornak az ügyvédvalló levél mellett minden egyes 
esetben be kellett azt mutatnia.

Az ügyvédi eskü szövegét szemügyre véve 
kitűnik, hogy az továbbra is kizárólag kimondottan 
erkölcsi jellegű kötelezettségeket jelent, mind tar
talmában, mind pedig abban az értelemben, hogy 
semmi egyéb feltételt nem követeltek meg attól, aki 
ügyvédi foglalkozást akart űzni, mint hogy letegye 
ezt az esküt. Nem vizsgálták tehát ténylegesen azt, 
hogy a rendtartásban foglalt feltételeknek mennyi
ben tud eleget tenni. (Igaz, hogy lényegében szak
mai feltételekről itt még nem volt szó.) Eszerint a 
perképviselet ellátók köre szűkült, azaz bárki nem 
ügyvédkedhetett, hiszen a kereteket az eskü szabta 
meg, másik oldalról viszont a szakma nyílt maradt, 
hiszen bárki bekerülhetett, aki az esküt letette, 
egyéb előfeltételnek nem kellett eleget tenni. Mégis 
ez annyit jelentett, hogy ettől kezdve perbeli 
képviseletet csak ügyvéd láthatott el, akinek szemé
lye alatt továbbra sem feltétlenül tanult jogász 
értendő, hanem olyan procurator, aki az esküt 
letette.17 Erre enged következtetni az az intézkedés 
is, hogy Lipót statútuma kötelességül szabta az 
ügyvédeknek, hogy minden fél képviseletét jogos és 
törvényen alapuló igényeik tekintetében vagyoni 
helyzetükre való különbségtétel nélkül felvállalják, 
ha pedig bármelyikük nem lett volna hajlandó rá „a 
bíróság panasz alapján kötelezze a vonakodó 
ügyvédet a maga tekintélyével az ügy vállalására. ” 
Szolgálhatta ez a rendelkezés tehát azt, hogy senki 
ne maradjon képviselő nélkül perében, hogyha azt 
nem maga kívánná vinni. Hozzá kell tenni, hogy az 
ún. rendes írásbeli perben gyakorlatilag nem is lett 
volna képes rá az eljárásjogban tapasztalatlan fél, 
hogy képviselő nélkül maga járjon el. A kezdetben 
jellemző szóbeliség helyett ugyanis a perfolyam 
írásbelisége vált általánossá, amely a XVI-XVII. 
századra már bonyolult formalizmusok kia
lakulásához vezetett. A Mohácsot követő időszak
ban azonban kétséget kizáró módon tovább is 
fejlődött és differenciálódott a perjog. Eddig ugyan
is nem vált élesen ketté polgári és büntető eljárás, 
formájuk, lefolyásuk, illetve az ezekre vonatkozó 
szabályok nagyjából-egészében azonosak voltak, a 
XVII. századra viszont már kialakultak e perek sajá
tos alakiságai. A kifejezetten írásban folyó eljárás 
annyit jelentett, hogy a felek (illetve sokkal inkább 
képviselőik) immár nem vitáztak élőszóval a bíró 
előtt, hanem véleményüket, az ellenfél álláspontjára-



való reagálásaikat, egymást követően a bíróságon 
elhelyezett perjegyzőkönyvbe jegyezték be. A 
perkönyvben természetesen minden egyes perbeli 
cselekménynek nyoma kellett, hogy legyen, melyek 
közül egyesekről szóló iratokat néha mellékletként 
csatoltak hozzá, így egy-egy hosszabb per írásbeli 
anyaga akár több kötetnyire is duzzadhatott. Ez a 
fajta eljárás könnyebbséget jelentett ugyan a bíró
nak, ám hatalmas terhet rótt a felekre, akik több
nyire híján voltak nemcsak a jog, hanem az 
írás-olvasás tudományának is. Nem csoda tehát, ha
-  különösen az ún. rendes perekben -  legtöbbször 
kénytelenek is voltak jogi képviselőt, ügyvédet 
igénybe venni.

A XVIII. században azonban már nem volt ele
gendő az ügyvéd gyakorlati tapasztalata, jogban 
való jártasságáról bizonyságot is kellett adnia. Míg 
az 1723:38. te. még csak arról rendelkezett, hogy a 
„szokott esküt” minden ügyvéd tegye le, és ezzel a 
Lipót-féle rendelet erejét törvényileg is elismerte, 
időközben a királyi kúrián már arról gondolkoztak, 
hogyan lehetne az itt működő prókátorokat e tekin
tetben megvizsgálni.18 Mária Terézia nevéhez 
fűződött a meghatározott idejű gyakorlatot követően 
leteendő ügyvédi vizsga bevezetése, majd 1804-ben 
az Instructio pro advocatis írta körül részletesen a 
pályára kerülés kritériumait, melyek között már a 
jogi végzettség is szerepelt.

Az ügyvédrendelés módját is pontosan szabályoz
ták. a fél és az ügyvéd közötti puszta szóbeli megál
lapodás ugyanis még nem jogosított képviseletre, 
ennek mások -  és különösen a perben eljáró bíróság
-  előtt is nyilvánvalóvá kellett válnia. Megbízólevél 
nélkül másnak az ügyében -  bírság, sőt hamis per
ben állás vádjának, terhe mellett -  nem is lehetett 
bíróságok előtt fellépni.19

A szóbeli ügyvédvallás elegendő volt mégis 
akkor, ha az a perbíróság előtt történt, de ez ter
mészetesen csak az adott ügyre és törvénykezési 
időszakra, valamint kizárólag az érintett bíróság 
előtti eljárásra volt érvényes. A szóbeli ügyvédval
lást mindig személyesen kellett megtenni, vagy az 
illető per bírája, vagy pedig annak helyettese előtt, 
aki azt a jegyzőkönyvbe foglalta bele. Az ügyvéd
vallásnak e neme még a XIX. században is ugyanígy 
fennmaradt, hiszen „ha az ember a ' per bírójához 
személyesen elmegyen és az előtt névvel megnevezi 
a ’ maga prókátorát, vagy plenipotentiáriusát, és 
perét, az elég arra a ' perre nézve, a ’ melly az előtt 
a ’ bíró előtt foly, vagy folyni fog. ”20

Amennyiben valaki prókátorát hosszabb időre, 
vagy több ügyének vitelével kívánta megbízni, írás
ban vallhatott ügyvédet, amelynek módjára részletes 
szabályok vonatkoztak. A legáltalánosabb módja 
volt az írásbeli ügyvédrendelésnek az, amely min
den más szerződés bevallásának is, vagyis, hogy a 
felek hiteles helyet kerestek meg a levél kiállítása 
végett. Ez az oklevél volt a littera procuratoriae, az 

_ügyvédvalló levél. Kiállítására a hiteles helyek mel

lett jogosultak voltak még az ország rendes bírái, 
azok helyettesei illetve ítélőmesterei,21 vagyis 
összességében mindazok, akik hiteles pecséttel ren
delkeztek; ezek természetesen saját maguk részére is 
vallhatták így ügyvédet.22 1 563-ban pedig a 
törököktől meghódított területekre, nevezetesen 
Gyula és Sziget várába hiteleshelyi emberek 
kiküldését rendelte el a törvény az egri káptalanból, 
illetve a zalavári konventből, akik előtt az ügyvéd
vallásokat meg lehetett tenni. Már korábban, egy 
1492-es törvénycikk értelmében a nők is tehettek 
így, kiküldöttek előtt ügyvédvallást, mivel szemé
lyes megjelenésüket a hiteles helyek előtt „a hely tá
volsága, vagy az utazás viszontagságai" akadályoz
ták, „ vagy pedig a női nem gyarlósága és egyszer
smind becsülete miatt is félnek odamenni. ”23

Egyes kiváltságos személyek saját pecsétjük alatt 
vallhatták ügyvédet, ami annyit jelentett, hogy 
maguk írták és pecsételték meg a szerződést, e cél
ból nem volt szükséges más hatósághoz fordulniuk. 
Az ország bárói, a szabad és örökös ispánok, az 
érsekek és megyés püspökök, a vránai perjel és a rác 
despota mellett a királytól mások is nyerhettek erre 
privilégiumot.

A képviselő megbízólevelét köteles volt a bíróság 
előtt minden alkalommal bemutatni.24 e nélkül nem 
léphetett fel az eljárásban. Ha ezt nem tette meg, 
perbeli vétséget követett el. és nyelvváltságban 
marasztalták.25

A fenti levéllel rendelkező ügyvéd kezdetben 
valószínűleg csak adott perben, majd minden időbe
li korlátozás nélkül és az ország bármely bírósága 
előtt eljárhatott, természetesen csak akkor, ha maga 
a szerződés mást nem tartalmazott. 1578-ban 
született törvény arról, hogy egy évnél tovább az 
ügyvédvalló levelek ne legyenek érvényesek,26 de 
ez már korábban is szokásos volt.27 Hogyha valaki 
képviselőjét adott ügy vitelével bízta meg, az annak 
befejezéséig volt érvényes, akár egy esztendőn túl 
is,28 a visszavonásig adott ügyvédvallás pedig mind
addig, amíg a képviselt ezt meg nem tette. A vissza
vonásra ugyanolyan szabályok vonatkoztak, mint 
magára az ügyvédvallásra, tehát ugyanolyan for
mában lehetett megtenni, hiteles helyen, az érdekel
tek tudtával.

Kivételes előírások rendezték a külföldön követ
ségben tartózkodó vagy tanulmányait folytató fél 
által adott megbízást. Ezeket az ügyvédrendeléseket 
egészen addig érvényesnek fogadták el, amíg a 
képviselt haza nem tért és ezáltal lehetősége nem 
nyílt rá, hogy újból vallást tegyen. Az ügyvédvallá
sok időbeli hatályával kapcsolatos rendelkezéseket 
az 1723:35. te. is megerősítette, megismételte.29

1729-ben újra szabályozták az ügyvédvallás mód
ját azokra nézve, akik az országon kívül tartózkod
tak, legyenek akár magyarországi születésűek, ho
nosítottak, vagy olyan külföldiek, akiknek Ma
gyarországon támadt pere.30 A külföldiekre, ha az 
országon belül tartózkodtak, ugyanolyan szabályok
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vonatkoztak, ők is az ország rendes bírái, 
ítélőmestereik (vagy a vármegyék) előtt a fent írt 
normák szerint tehettek ügyvédvallást. Ha viszont 
bárki külföldön volt. és nem tudott a magyar kan
celláriához vagy az említett -  akár épp az országon 
kívül tartózkodó -  hiteles személyekhez fordulni az 
ügyvédvallás kiállítása végett, akkor saját maga által 
írott és megpecsételt levélre volt szükség (adott 
esetben tanúkkal, vagy magyarországi birtokán 
tartózkodó tisztje által igazolva, hogy az aláírás és 
pecsét valóban sajátja). Ezt mutatta be hitelesítés 
végett a megfelelő hatóságoknak, és ha előttük azt a 
saját írásának és saját akarata szerint valónak vallot
ta, akkor az illető hatóság az oklevelet pecsétjével 
látta el. Az osztrák örökös tartományokban erre az 
ottani kormányszék vagy legfőbb törvényszék volt 
jogosult, Ausztrián kívül az osztrák császár követe 
vagy biztosa volt a megerősítésre jogosult hatóság. 
A katona az előbbiektől eltérően ezredparancs
nokához fordulhatott. Az így kiállított ügyvédvallást 
azután Magyarország összes törvényszékén el kel
lett fogadni.31 Az ilyen levelek visszavonása két
féleképpen mehetett végbe. Ugyanolyan módon, 
mint ahogyan külföldön tették, vagy ha az illető már 
hazatért, akkor elegendő volt az ország valamely 
hiteles személye előtt megtennie, és egyúttal új 
megbízottat rendelni. A visszavonást nemcsak az 
előző meghatalmazottal kellett közölni, hanem az 
ellenérdekű féllel is, bírói intés formájában, hogy a 
korábbi prókátorral ne egyezkedjen.

A fenti szabályok töretlenül eleinte többnyire 
csak az országos bíróságokon érvényesültek, a 
megyéken már más volt a helyzet. A vármegyei 
törvényszék, a sedria elsődleges feladata az 
igazságszolgáltatás volt és a generális congregatio is 
ellátott ítélkezési funkciót. Éppen ezért a vármegyék 
testületi szervei előtt tett ügyvédvallást elfogadták 
úgy. mint amelyet perbíróság előtt tettek.32

A XVI. század közepétől pedig a megyék is sorra 
rendelkeztek hiteles pecséttel, ezért aztán a már 
valószínűleg fennálló gyakorlatot33 is szentesítendő 
az 1563:53. te. kimondta, hogy a vármegye elé tar
tozó ügyekben, de csak ezekben, azon vármegye 
törvényszékén bárki ügyvédet vallhasson. A könnyí
tés oka a törvénycikk szövege szerint is a határszéli 
hiteles helyek csekély száma, illetve elpusztulása 
volt.

Ezt követően a megyék statútumaikban kiter
jesztették a törvény fenti rendelkezését. Annak 
megfelelően, hogy bíráskodás a XVI-XVII. század 
fordulójától gyakorlatilag a vármegyei gyűlések 
mindegyikén folyt, szinte rögtön lehetőséget biztosí
tottak nemcsak a sedrián, de a közgyűlésen, sőt a 
részgyűlések előtt is ügyvédvalló levél kiállítására. 
Mivel pedig e korszakra tehető a szolgabírák, majd 
az alispán önálló ítélkezési jogkörének kialakulása, 
valószínűleg ezzel is összefüggésben, a megyék az 
ügyvédrendelési metódust még inkább leegysze
rűsítették: előbb az alispán, majd a szolgabíró és egy

megyei esküdt előtt, később már a helyettes szol- 
gabíra és egy esküdt előtt, majd a megyei jegyző 
előtt is mód volt rá. Igaz, utóbbiaktól megkö
vetelték, hogy e ténykedésükről a megyei tör
vényszék előtt referáljanak, de ez a felek számára 
mindenképpen megkönnyítette az ügyvédvallást. A 
XVII. században már arra is akadtak példák, hogy az 
egyik vármegye a másik által kiadott levelet elfo
gadta.34

Végül az 1723:35. te. tetőzte be ezt a fejlődést, 
amikor kimondta, hogy a megyéken kiállított 
ügyvédvalló levelet ettől fogva az ország bármely 
bíróságán, így a kuriális ítélőszékeken is akcep
tálják, és érvényesnek tekintik. E leveleknek a 
megye pecsétje által hitelesítve kellett lenniük, és 
kiállításukra a törvény feljogosította a megye 
törvényszékét, közgyűlését és részgyűlését, a fő- és 
az alispánt egy szolgabíróval és esküdttel eljárva. 
Utóbbiak működésére megmaradt a korábbi gyakor
lat, vagyis jelentést tettek az előttük végzett 
meghatalmazásokról, és azokat a megye pecsétjével 
adták ki. Később, 1765-ben illetve 1792-ben a fenti 
hatállyal és bejelentéssel állíthatott ki ily levelet az 
alispán egyedül is, majd a szolgabíró egy esküdttel 
eljárva.'5 1840-től egyébiránt már a szabad királyi 
városok tanácsa előtt tett és a város hiteles pecsét
jével. valamint a jegyző aláírásával kiadott leveleket 
is az ország összes bírósága előtt elfogadni ren
delték.36

A képviseltnek érdekében állott, hogy az ügyvéd
valló levél mindenben megfeleljen az előírásoknak. 
Ugyanis ha prókátora nem megfelelően kiállított 
oklevéllel akarta képviselni, perbeli ellenfele az 
ügyvédvalló levél hibáját perbeli kifogásként 
érvényesíthette vele szemben.

Mindeddig az ügyvédvalló levél formájáról esett 
szó. ám tartalmáról kevésbé. Természetesen tartal
maznia kellett mindenekelőtt a képviselő és a 
képviselt nevét. Esetenként több képviselőt is meg
jelöltek, ilyenkor azok vagy együttesen jogosultak 
fellépni, vagy egyikük eljárása a többire nézve is 
kötelező volt.37 Előfordult azonban az ügyvédvalló 
levél egy sajátos formája is, amelynél az ügyvéd 
nevét nem vették fel az oklevélbe, hanem az „bemu
tatóra szólt,” tehát pusztán azt tartalmazta, hogy a 
fél képviseletében az oklevél felmutatója jogosult 
eljárni.38

Meghatározták benne a képviselő jogkörét is. Ez 
azért volt lényeges, mert azon túl, hogy megbízása 
nyilván csak a perre szólt, külön felhatalmazás 
hiányában megbízója beleegyezése nélkül a próká
tor a pertárgyról nem mondhatott le, esküt nem 
ajánlhatott meg és egyezséget nem köthetett.39

Itt szükséges említést tenni a teljhatalmú megbí
zottról is, aki -  mint elnevezése is mutatja -  több, 
mint puszta perbeli képviselő, hiszen rá „törvényes 
vagy gazdaságos" dolgot40 egyaránt lehetett bízni, 
de mint a felet minden jogügyletében teljes jogkör
rel képviselő személy, akár annak pereiben is fe l-.
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léphetett, vagy maga helyett ügyvédet is vallhatott. 
Ha ő maga látta el a perképviseletet, a prókátornál 
írt korlátozások rá nem vonatkoztak, egyedül birtok 
elidegenítést nem végezhetett megbízója tudta, 
külön hozzájárulása nélkül. Mivel a plenipotentia- 
rius jogköre a prókátorhoz képest szélesebb volt, 
rendelése is valamivel szigorúbb szabályok szerint 
történhetett; így például a bizonyságlevélben min-
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21 BÉLI im. 265. p.. VINKLER János: A magyar igazságszol

gáltatási szervezet és polgári peres eljárás a mohácsi vésztől 
1848-ig (Pécs. 1927. Egyetemi nyomda. II. kötet 352. p.); 
ellentétes HAJNIK im. 177. p., utóbbi szerint az ítélőmesterek 
előtt nem lehetett ügyvédet vallani. KITONICH szintén említi 
az ítélőmestereket is. (DM. X. 26.)

22 HK. II. 13. 2.§ ill. HK. II. 14. 8. §
23 1492:97. te., a szabály fennállását megerősítette KITONICH 

is (DM. X. 26.)
24 Az 1574:34. te. is kötelezte erre a meghatalmazottakat, sőt ezt 

régtől való szokásként említette.
25 DM. X. 25.
26 1578:17. te.
27 A XIV. század végétől bizonyosan. HAJNIK im. 180. p.
28 1723:36. te.
29 1504: 14. te.. 1578:17. te.. 1723: 35. te. 3. §
30 Maga a rendelkezés nemcsak az ügyvédvallást, hanem min

denféle meghatalmazott állításának módját tartalmazta.
31 KÖVY im. 277. p. (675.§)
32 HAJNIK im. 177. p„ VINKLER im. 353. p.
33 Már 1318-ból található adat arra. hogy a megye kivételesen 

kiállított volna királyi bírósághoz szóló ügyvédvalló levelet, 
mert az illető akadályoztatva volt a hiteles helyen megjelenni. 
HAJNIK im. 178. p.

34 VINKLER im. 354. p.
35 1765:28. te. ill. 1792: 16. te. 8. §
36 1841:23. te.
37 HAJNIK im. 179. p.
38 KÖVY im. 276. p. (672.§), 1723: 36. te. Épp amiatt rendelték 

el annak belefoglalását az ügyvédvalló levélbe, hogy „s  ezen  
le v é ln e k  m á s , a z  o rs zá g b a n  e sk ü v e l  k ö te le ze tt  e lő m u ta tó i t ," 
mert esetenként az ügyvédek nevének kimaradása miatt a 
felek kárt szenvedtek.

39 Ám a barátságos egyezség megajánlása kötelessége volt. 
VINKLER im. 356. p.

40 KÖVY im. 276. p. (672.§)
41 Ld. KÖVY im. 275-277. pp., CZÖVEK im. 70-79. pp.
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