
I. „Jogászok" és „kanászok"

A 20. század első felének divatos szerzője, 
Csathó Kálmán szerint: „Hajdanában az 
egész ország csupa csikós, kanász, juhász  
és jogász volt''.' Ha el is tekintünk a nyilvánvaló 

túlzásoktól, a népszerű író üzenete mégis tovább 
sulykolhatta olvasóiban a ,jogász-nem zetről” köz
szájon forgó vélekedéseket. A mostani áttekintés 
azonban egy korábbi időszakot, a felvilágosodás 
és a reformkor évtizedeit idézik fel. A kor prózai, 
drámai és lírai alkotásaiban, valamint a kortársak 
visszaemlékezéseiben, de még a hazánkba látoga
tó külföldiek útleírásaiban is gyakorta olvashatunk 
a jogtudó, jogismerö, jogalkalm azó társadalom 
legkülönbözőbb alakjairól: patvaristákról, juris- 
tákról, jurátusokról, nótáriusokról, prókátorokról, 
fiskálisokról és a feudális-patriarchális vármegyei 
világ szimbólumává merevedő -  nem is minden 
esetben jogvégzett - táblabírákról. A vármegyei 
társadalmat bemutató irodalmi müvekben -  miként 
Kisfaludy Károly vígjátékaiban, A kérőkben és A 
pártütőkben ; Eötvös József híres irányregényében, 
A fa lu  jegyzőjében  és vígjátékában, az Éljen az 
egyenlőségben, Nagy Ignác politikai vígjátékában, 
a Tisztújitávban; avagy Arany János ironikus elbe
szélő költeményében, Az elveszett alkotmányban 
-  a jellegzetes figurák között ex offo szerepelnek 
táblabírák, jegyzők és fiskálisok. A patvaristák és 
jurátusok hétköznapjait -  a visszaemlékezéseken 
kívül -  Vas Gereben saját reformkori élményanya
ga alapján formálta utóbb regénnyé (Jurátusélet). 
Nagy Ignác fővárosi életképeiben -  a honorácior 
rétegek képviselőiként -  pedig fel-feltűnik a nagy
városi ügyvéd jellegzetes típusa. Már e néhány ki
ragadott példa is jelzi, miszerint a tágan értelmezett 
jogásztársadalom reprezentánsai kedvelt alakjai 
voltak a kor szépirodalmi alkotásainak.

A világi jogi műveltség tradicionális hordozói a 
felvilágosodás korától megjelenő honoráciorokon 
kívül a nemesség köreiből kerültek ki. A reform
korban hazánkban utazgató -  utóbb Erdélyben le is 
telepedő -  angol úriember, John Paget számára is 
feltűnt, hogy a klasszikus, latinos műveltségű ma
gyar nemesember az ország törvényeit az angol ne
mesnél jóval alaposabban ismeri. Ezt azzal a nyil
vánvaló ténnyel magyarázta, miszerint „egyetlen 
magyar nemesember tanulmányaiból sem  marad
hat ki a  Corpus Juris ”. Viszont a m agyar nemes 
általános irodalmi tájékozottsága, tudományos, 
művészeti és gazdászati ismeretei elmaradtak az 
angol nemesé mögött.2 A tágan -  ennek következ
tében pontatlanul -  értelmezett és társadalmilag is 
erősen differenciált, jogászság” nagyságrendjét ér
zékeltetik Schwartner Márton 1809. és Fényes Elek 
1847. évi adatai. Míg 1809-ben 2000-re volt tehető 
az ügyvédek és 10 000-re a jegyzők száma, addig 
az 1847-re az ügyvédi létszám 4123-ra növekedett,
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ám a jegyzői létszám 1728-ra csökkent. Míg 1809- 
ben az értelmiségi foglalkozásúak között a jegyzők 
az egyháziak és a gazdatisztek mögött a harmadik 
helyen álltak, addig 1847-ben a harmadik helyre 
felkerülő tanárok és tanítók már megelőzték őket.

Ezzel szemben a 19. század elején még a kilen
cedik helyen álló ügyvédek a reformkor végén az 
ötödik helyre kerültek fel.3 A jegyzői létszám drasz
tikus csökkenésénél alighanem szerepet játszhatott 
az a körülmény is, hogy csak a tehetősebb falvak 
engedhették meg maguknak a nótáriusi állás betöl
tését. A kevésbé tehetősebbek a papot vagy a taní
tót bízták meg a jegyzői teendők ellátásával.4

II. A nótáriusok

A  vidéki nótáriusok vélhetően Gvadányi József 
1790-ben írt, Egy fa lu s i nótárius budai utazása 
című munkájának köszönhetik irodalmi halha
tatlanságukat. Ez abban is mérhető, hogy Zajtay 
uram -  Gvadányi komikumba hajló főhőse -  Gaál 
József 1838-as aktualizált és dramatizált átiratá
ban, A peleskei nótárius című népszínműben is 
diadalt aratott a fővárosi színpadon. A falusi jegy
ző komikus elemektől mentes, nemes és idealizált 
alakját azonban az Eötvös József által megformált 
Tengelyi Jónásban üdvözölhette az 1840-es évek 
olvasóközönsége. E falusi nótáriusok sajátos tár
sadalmi helyzete -  nemesi származása, latinos mű
veltsége, egyúttal rusztikus életmódja -  a hazánkba 
vetődő külföldi utazó számára is feltűnt. Nem ép
pen a legszerencsésebb pillanatot -  a francia forra
dalmi háborúk forgatagát -  választotta ornitológiái 
szenvedélye kielégítésére a szászországi főnemes, 
Johann Centurius von Hofmannsegg, amikor 1793- 
ban Magyarországra látogatott. A rovarjaival bíbe
lődő g róf elsőként -  igaz, minden alap nélkül -  a 
baranyavári nótárius számára vált gyanússá, aki 
nem találván kielégítőnek úti passzusait, Pécsre 
kísértette az inkognitóban utazgató derék rovarta- 
nászt. Hofmannsegg úti beszámolója igen találóan 
világított rá a falusi nótárius speciális helyzetére 
is. „Délelőtt a  baranyavári jeg yző  úr jö tt  hozzám. 
Minden fa luban  van egy ilyen egyén, akit én nálunk 
senkivel nem tudok összehasonlítani; ez egy fé l-
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Jog
jogtudós és hozzá mindjárt egy fé l, ha nem egész 
paraszt, feladata felügyelni a fa lu si policziára, 
amelyben ő  különben alárendeltje az alispánnak, 
amely előttünk megint ismeretlen hivatal, mert a 
fa lu si bíró még ezen kívül van. ”5 Nem valószínű, 
hogy Hofmannsegg ismerte Gvadányi falusi nó
táriusát, mindenesetre igen találóan jellem ezte a 
jegyző társadalmi státusát. Nagy- 
Peleske nótáriusának, Zajtay uram
nak feltett szándékában állt, hogy -  
fakó lovára pattanva s ezer veszélyt 
vállalva -  életében először „híres 
Budavárát" megnézze.6 Önmagá
ról, hivatásáról és az út reménybeli 
szakmai hozadékáról pedig ekképp 
vallott. „Dolgaim nékem is ne
hezek és nagyok, /  M ivel én fa lusi 
nótárius vagyok. /  Feltettem, hogy 
minden dolgomon felhagyok, /  El- 
mégyek, lesz hőség, legyenek bár 
fagyok. / /  Budán ha meglátom táb
lák systemáját, /  Mint foly, majd 
felveszem  annak form áját, /  Ha 
onnét megtérek, fa lúnak tábláját, /
Úgy fogom  intézni a cynosuráját. "
A csetlö-botló, a deáknyelv fordu
latait bőségesen használó nótárius 
Pest-Budára érkezvén döbbent rá 
arra, hogy egy számára nyelvében, 
kultúrájában, öltözékében, de még 
étkében és italában is idegen -  a jo 
zefinizmus szellemiségétől átitatott 
-  világba csöppent. Ezt az idegen
szerűséget nemcsak a színházban 
és a vendéglőben, hanem a temp
lomban, de még a főrendi táblán is 
érezte és nehezményezte. A peleskei 
nótárius küldetése Gvadányi szán
dékai szerint arra irányult, hogy tő
ről pattant bírálataiban a kialakuló 
magyar nemzeti eszme és patriotiz
mus védelmében emelje fel szavát 
a tapasztalt visszásságok láttán. Ta
nulságos útjáról visszatérőben Zaj
tay uram szentül megfogadta, hogy 
„lészek a  kelekpatronusa, / Légyen 
a helységnek bármely processusa, /
Megmutatom: hogy van oly nótári
usa, /  K inek fe j  ében van egész Husz- 
ti jussa. "

Két emberöltővel később Gaál 
József színpadra állította Zajtay 
uram komikus, hovatovább anakronisztikus alak
ját. Az 1830-as évek peleskei nótáriusa -  miután 
a Corpus Jurisra alapozott, hibátlan érvelés alap
ján  megmentett a tüzhaláltól egy boszorkányság
gal vádolt asszonyt - ,  sok kaland és viszontagság 
után a reformkori Pest-Buda forgatagába csöppent. 
Ám mintha m egállt volna az idő a számára. Zajtay 
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uram az 1830-as évek Pest-Budáját ugyanolyan ért
hetetlennek és idegennek találta, mint amilyennek 
egykoron az 1780-as években. A magyar színház
ra kiaggatott Othello plakátját azonban nem illik 
„Öt-holló"-nak olvasni, miként az előadás közben 
sem ildomos Desdemonát -  „Nem kell meghalnia! 
Tudom én, mi az igazság, én cenzuratus advocatus 

vagyok és nótárius " felkiáltással — 
kiragadni a féltékeny m ór gyilkos 
kezei közül.7 Ez m ár nem erény, 
hanem irónia; a falusi nótárius-esz
mény felett eljárt az idő. A joviali- 
tással fűszerezett igazságérzet és 
a nemzeti elkötelezettség fabatkát 
sem ér önmagában, ha nem párosul 
széles műveltséggel és látókörrel.

Egészen másféle nótáriusideált 
testesített meg Eötvös József Ten
gelyi Jónása. A fa lu  jegyzője  regé
nyes foglalata a fiatal centralista 
főrend addigi politikai, publicisz
tikai és irodalmi munkásságának -  
miként a liberális elvekkel vissza
élő vármegyei köznemességet kifi
gurázó, Éljen az egyenlőség  című 
politikai vígjátéknak is. Az 1845- 
ben megjelent A fa lu  jegyzőjében  
azonban már nincs semmiféle ke
resnivalója a kedélyességnek, még 
kevésbé a komikumnak. A regény
beli Taksony vármegyén keresztül 
a vármegyei köznemesség tipikus 
alakjairól, valamint a vármegyei 
társadalmi és politikai viszonyok
ról mondott Eötvös megsemmisítő 
kritikát. A műben feltárulnak az 
egyre tűrhetetlenebb, reformokért 
kiáltó társadalmi viszonyok, mi
ként a maga teljességében még 
rendezetlen jobbágykérdés, avagy 
a büntetőeljárás kegyetlenségei, 
illetve az embertelen börtönál
lapotok. A negatív karaktereket 
Nyúzó főbíró, Macskaházy ügy
véd, Karvaly várnagy, Sáskay adó
szedő -  mily beszédes nevek 
valamint, a joviális Kislaky uram 
kivételével, a statáriális törvény
szék táblabíró tagjai alkotják. A 
köznemesi táblabíróvilág Eötvös 
számára már egyértelműen a hátra
hagyandó múlt tartozékait jelentet

ték. A regény egyik mellékszereplőjéről, Csatlósy 
táblabíróról megtudjuk, hogy noha mérhetetlenül 
szereti hazáját, tenni érte lényegében semmit sem 
hajlandó. ízlése szerint Beethoven müvei alulma
radnak Bandi cigány nótáival szemben, miként a 
kocsonyánál és disznótokánynál fenségesebb ételt 
sem ismer. A romantikus karakterek szerepeltetése
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-  Peti, a jóravaló cigány és Viola, a nemes lelkű be
tyár -  nem gyengítik a regény társadalmi irányát. 
Éppen ellenkezőleg. S ebből a közegből emelkedik 
ki -  nem társadalmi, hanem m orális értelemben
-  Tengelyi, a falu jegyzője. Tengelyi Jónás, a ne
mesi származású protestáns lelkész fia, m ár iíjú- 
korától fogva lelkesedett minden jó  és nemes iránt, 
gyűlölt minden alávalóságot, rokonszenvezett a 
szenvedőkkel, valamint szóval és tettel egyaránt 
fellépett az igazságtalanság ellen.
Mindezen jellem vonások hajlítha- 
tatlan önérzetességgel és makacs
sággal párosultak. Politikai pályá
ra készülvén jogi tanulmányokat 
folytatott -  Heidelbergben is meg
fordult majd másfél évi jurátus
kodás után letette az ügyvédi cen
zúrát. Ügyvédként „ benne minden 
elnyomott, minden szenvedő [...]  
barátot és védelmezőt talált".* Mi
után politikai ambíciói a vármegyei 
hatalmasságok fondorlatainak kö
vetkeztében kudarcot vallottak, sok 
viszontagság és hányattatás után 
falusi jegyzőként helyezkedett el.
Tengelyi egyike azoknak -  írta Eöt
vös - ,  akik „ Caesaroknak, vagy fa 
lusi jegyzőknek születtek". Miután 
Cézárrá nem válhatott, nótáriussá 
lett. A regény egyik mellékszerep
lőjének szavai szerint Tengelyinél 
„becsületesebb lelkesedést", il
letve „több erényességet" másnál 
eddig még nem látott. Csakhogy 
„a jám bor hatvanhoz közéig s még 
sem látta át, hogy a fa lu si jegyzö- 
ség nem azon helyzet, melyben a 
világot reformálhatjuk. ” Az elvek 
Tengelyi számára nem eszközök, 
hanem célok, amelyekért -  olvas
suk -  „éltét áldozná fö l" . Gondo
lataival ,félszázaddal előre van", 
noha ruhájának szabásával huszon
öt évvel hátramaradt. A gazdag me- 
seszövésü regény egyik, Tengelyi 
számára nehéz pillanatában maga a 
főhős is elismerte, hogy bolondság 
volt nagy reményekkel az életbe 
lépnie. Tengelyi mellett azonban 
feltűnnek további idealista karakterek is, miként 
Vándory, a talpig becsületes, öreg református pré
dikátor, Völgyesy, a reformok mellett elkötelezett 
vármegyei alügyész, vagy Kálmán, a tisztesség 
útjára végül is rátaláló alispán nemes lelkű fia. A 
regény végén -  nem úgy, mint az életben -  végül 
minden jóra fordul. A gonosz ármány lelepleződik, 
a vétkesek elnyerik méltó büntetésüket, s Tengelyi 
végre hozzáfoghat a helyi reformok megvalósítá
sához. „ Takarék-magtárt s  kisdedóvó iskolát ala

pított, gyümölcsfákat ültetett a  házak s utak mellé, 
s e szüntelen munkásság, melyben napjai folytak, 
derültté tevék agg korát, világos tanulságul min
denkinek, hogy valamint erőmű, ha hasztalan vesz
tegel, idővel elrozsdásodik, s  annyival fényesebb, 
mennyivel szüntelenebből dolgozik: úgy az ember, 
ki egész életén át fárad, el nem veszti díszét öreg 
napjaiban sem ". Eötvös végül is megteremtett 
egyfajta falusi nótárius imázst, amelynek megtes

tesítőire -  szándékai szerint -  ko
moly szerep várt volna az „új” M a
gyarország felépítésekor.

III. A prókátorok

A  perbeli és jogi képviseletet 
ellátó személyeket illető prókátor, 
advocatus, fiskális és ügyvéd elne
vezések ugyan rokon értelműek, 
ám eltérő korokat és hangulatokat 
jelenítenek meg. A procurator ösz- 
szevonásából származó prókátor 
kifejezés magyarul elsőként 1495- 
ben jelent meg a Guary Kódexben, 
mégpedig azzal a magyarázattal, 
miszerint a prókátor nem más, 
mint „az rágalmazó ordognec zo- 
zoloia. ”9 Innentől kezdve tehát a 
prókátor, illetve a prókátorkodás 
meglehetősen negatív kicsengéssel 
párosult. A fiskális  eredendően a 
fiscus, a kincstár -  azaz a kincstá
ri jószágok — gondnoka, őrzője és 
képviselője volt. A 18. század vé
gétől azonban a fiskális elnevezést 
a magyar nyelvben elsőként 1793- 
ban előforduló ügyvéd szavunk 
szinonimájaként is használták.10 
Az áttekintett munkák term észe
tesen nem képviselnek egységes 
felfogást a jogi képviseletet ellátó 
személyekkel szemben. Az előíté
letes, ügyvédi jellem hibákat felna
gyító beállítások legalább annyira 
magától értetődöek, mint a rokon
szenves, az ügyvédi erényeket elő
térbe helyező ábrázolások.

A prókátor, fiskális, illetve ügy
véd jelentésbeli hasonlatosságaira ugyanakkor 
Nagy Ignác fanyar példázata mutatott rá Magyar 
titkok című, 1844-ben megjelent életképgyüjte- 
ményében. Az alábbi történettel az író azt kívánta 
érzékeltetni, hogy a pörvivők eme három típusát lé
nyegében semmi sem különbözteti meg egymástól, 
hiszen hosszú úton szeretnek célhoz érni, s ebben 
a tekintetben némileg a ,. bérkocsis ”-hoz hasonlíta
nak. „ Egy idegen ur egyszer a servitatéren megszó
lna egy bérkocsist, s  kérdé, mennyiért vinné e l őt
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a serviták templomába? A bérkocsis négy húszast 
kívánt, az idegen a hintóba iilt, s  a bérkocsis meg
hurcoló őt néhány utcán, s  azután a serviták temp
loma előtt megállóit, s  a négy húszast a legjobb 
kedvvel zsebébe dugá. íme, így cselekszik némelly 
prókátor, fiskális és ügyvéd is. Ezek is jó l  tudják, 
miképp lehetne a  pörnek egy csa
pással véget vetni; de ezt korántsem  
cselekszik, mert úgy vajmi keveset 
bírnának tejökbe aprítani! Ok tehát 
szinte jó !  meghurcolják védencöket, 
s ez illően hálálja meg a buzgó fá ra 
dozást, és még hírre is kapatja derék 
pártfogóját, minthogy olly bonyolult 
hosszas port is meg tudott n y e r n i 11 
E magyarázat elmulasztotta megem
líteni, hogy egyes magánjogi perek 
elhúzódásának fő oka magában a 
peres eljárás sajátosságaiban rejlett, 
hiszen Nagy Ignác a hosszadalmas 
pervitelt mindössze egyetlen, ráadá
sul szubjektív okra, az ügyvédi önér
dekre vezette vissza.12

Az alkalmanként hatvan, nyolcvan, vagy akár 
száz esztendeig is eltartó pereskedések ugyanakkor 
a Magyarországon 1840-ben mindössze nyolc na
pot tartózkodó -  ám ez idő alatt Széchenyi István
nal és Wesselényi Miklóssal egyaránt találkozó -  
svéd liberális politikus, Anders Lindeberg számára 
is feltűntek. A hosszas perlekedés egyik következ
ménye -  mutatott rá Lindeberg -  az, hogy a magán
jogi természetű pörök miatt a nemesség egyáltalán 
nem juthat hitelhez. Másik következménye pedig 
az, hogy az ügyvédi hiva
tás legalább olyan fontos, 
mint amilyen jövedelm e
ző a számukra. „Ezért a 
kevésbé módos, de művelt 
nemesek legtöbbje az ügy
védi hivatást választja. ”13 
Azt a Nagy Ignácnál ol
vasható tévképzetet vi
szont, miszerint a fővárosi 
ügyvédeknek bőven akad 
tejbe aprítani valójuk,
Szűcs Sámuel -  1841-ben 
ügyvédi vizsgát tett bor
sodi nemes úr -  egykorú 
naplóbejegyzése rombolta 
szét: „Az ügyvédnek Pes
ten tágas mezeje van, de 
a  boldogulás m ind e mel
lett is nehéz. [ ...]  A híres pesti ügyvédek élete, nem  
olly Eldorado, mint a vidékiek képzelik, éjjeken ált 
virasztanak ők molyos pereik mellett, s  elméjük rit
kán lehet mentt terhes gondoktól. ”14

Az ügyvédi -  emberi -  jellem vonások ellent
mondásosságát az alábbi irodalmi példák illuszt
rálhatják. A fondorlatos, becstelen, semmiféle

eszköztől vissza nem riadó prókátor prototípusát 
A fa lu  jegyzője  örökítette meg M acskházy sze
mélyében, aki ugyan nem az ördög, hanem egy int- 
rikus nagyasszony szószólója a regényben. Mind
ketten el is nyerik méltó büntetésüket. A hatalomra 
szomjazó, hivatását csak ugródeszkának tekintő 

-  de azért nem elvetemült -  ügyvéd 
típusa jelenik meg Dr. Heves alak
jában Nagy Ignác Tiszt újít ás című, 
az 1830-as években játszódó vígjá
tékában. Heves doktor, miután saját 
bevallása szerint, ki akart tűnni a vi
lágból -  hiszen „a pörök poros iro
mányai között eltespedni" nem neki 
való két utat látott maga előtt: a 
sajtót, illetve a megyei tisztviselősé- 
get.15 Ez utóbbit választotta, hiszen a 
sajtóban -  ezt töredelmesen elismer
te -  még Kossuth Lajossal sem kel
hetne versenyre. Liberális eszmék 
hangoztatásával kívánt párthíveket 
toborozni magának, bár az ő célja 
sem egyéb, mint konzervatív ellen

lábasainak: a hatalom és a befolyás -  ráadásként 
egy szépasszony kegyeinek -  megszerzése. M ód
szerei is ugyanolyanok; a jó l bevált, nem egyszer 
pellengérre állított, etetéssel, itatással és állásígér
getéssel kombinált korteskedések nem hiányozhat
tak nála sem. A vígjáték egyik éles szemű szerep
lője azonban minderre idejében rámutatott: „Heves 
csak torzképe a szabadelvűségnek. Gyönyörű elve
ket kürtöl, de adj csak hatalmat a kezébe, s a leg- 
kiállhatatlanabb zsarnokká fo g  fajulni. ” A liberális

színekben induló ügyvéd 
-  miként konzervatív ve- 
télytársa -  végül is hop
pon maradt.

M egjelentek ugyan
akkor rokonszenves vo
násokkal felruházott 
ügyvédek (ügyészek) is. 
Fáy András Régi pénzek  
című, 1837-ben írt szín
darabjának egyik szerep
lője, Kardos, az uzsorás 
és új nemes szerfelett 
bosszankodott a felett, 
hogy a vígjáték egyértel
műen pozitív karakterét, 
Tallósyt, a hajlíthatatlan 
ügyvédet semmivel sem 
tudta megvesztegetni.16 

Kisfaludy Károly A kérők című vígjátékának hőse, 
Perföldy Tóbiás Jakab -  a darabból megtudjuk 
róla, hogy „csak úgy nyeri a fa luka t és pusztákat, 
tele van perekkel, m ég az ágya alatt is azok hever
n ek"  -  kizárólag a szakzsargon deákos terminusai
val képes udvarolni és leányt kérni, ám a darab vé
gén, őszinte szavainak köszönhetően, elnyeri szíve

Nagy Ignác

T I N  V .TÍM  1T Á  H

Kortestanya -  Színpadkép Nagy Ignác: Tisztújitás című 
művének pesti előadásából (1843)
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választottját.17 Az irodalom tehát egyaránt megörö
kítette és megteremtette a fondorlatos prókátori, 
illetve a nyíltszívű ügyvédi karaktert.

IV. A táblabírók

A legellentm ondásosabbnak a táblabírák iro
dalmi ábrázolása tűn ik .18 A táblabírák eredendően 
a vármegyei törvényszéken a rendes esküdt-ülnö
kök m ellett a várm egyei birtokos középnem esség 
tagjai közül m egválasztott rendkívüli ülnökök
ként, illetve táblai ülnökökként tevékenykedtek 
(assessores tabulae)19 A tiszteletbeli táblabírák 
száma m egyénként akár a százat is elérhette, tehát 
országos szinten egy tekintélyes réteget je len íte t
tek meg. Arra a kérdésre, hogy kinek és minek te
kinthető a táblabíró, Jókai M ór ném iképp elfogult 
definíciójával válaszolhatunk. „A táblabíró volt 
az ország közigazgatása, közgazdászára, m érnö
ke, vizszabályozója, törvényhozója, bírája, ügy
véde, orvosa, költője, tudósa, könyvcsinálója és 
könyvmegvevöje. ”20 A várm egyei táblabírák tehát 
jószerivel az ország m indeneseinek tekinthetők. 
A vizsgált irodalmi alkotások a tényleges, vagy 
tiszteletbeli táblabírákon keresztül lényegében a 
rendi-feudális korszak egyik szim bólum ává váló 
várm egyei táblabíróvilágot m utatták be, azaz 
-  elszakadva az eredeti m iliőtől -  egy döntően a 
birtokos köznem ességhez kapcsolható politikai
társadalmi ideát és egy ahhoz párosuló m entali
tást m utattak be. A várm egyei táblabírákon kívül 
term észetesen ott voltak a felsőbb-bíróságok, m i
ként a kerületi táblák, valam int a hétszem élyes 
tábla és a királyi ítélőtábla bírái, akiket szintén 
táblabíráknak neveztek. Ám ez a szűk réteg -  a 
hétszem élyes, valam int a királyi tábla bírái -  na
gyobbrészt a főpapság és fönem esség, s nem pe
dig a birtokos középnem esség soraiból rekrutáló- 
dott.21 Azaz a táblabíróvilág lényegében nem az ő 
m iliőjüket jelen ítette  meg.

A táblabírói m entalitást a m em oárirodalom  is 
színes leírásokkal illusztrálta. A dunántúli luthe
ránus szuperintendens, kora je les  irodalmára. Kis 
János -  maga is táblabíró -  1843-ban írt visz- 
szaem lékezéseiben ifjúkora egyik „jókedvű és 
e lm és”, könyveket örömmel forgató nyugat-du
nántúli, nem es-döm ölki táblabíró híve öniróniá
tól sem  m entes gondolatát idézte fel. A vissza
em lékezésbeli C. táblabíró „legtöbbször szokta  a 
fa lu s i p ipás és közép rendű nemeseket, ezek közül 
magát sem  véve ki, gúnyolása tárgyává tenni, s 
róluk elmondani, m ikép azok csak dohányoznak, 
agarásznak, paripáznak, cselédeikkel zörgölőd- 
nek s jobbágyaikat és zsellérjeiket zsarolják, a 
kézi m esterségeket ped ig  s az ipar m inden nemeit 
megvetik, s  azért m inden képzelt és igaz elsősé
geik m ellett sem  sokkal többek a  ko ldusokná l”} 2 
A pályakezdés éveit felelevenítő em lékezéseiben

Pulszky Ferenc szükebb pátriája. Sáros várm e
gye táblabíráiról viszont azt em elte ki, hogy az 
1830. évi jú liusi forradalom  bizony őket is úgy
mond felvillanyozta, jó llehet addig a választási 
m ozgalm akon kívül semmi sem hozta ki azon 
„flegm ájukból”, am ellyel m inden szabad idejü
ket a kártyaasztal m ellett töltötték.23 Kortársa, 
Degré Alajos m em oárjaiban viszont hálátlannak 
tekintette a táblabíró-világon élcelődő utókort. 
„Ez a táblabíróvilág, a m egyei védsáncok mögé 
sorakozva, századokon át védte m indenféle táma
dások ellen az alkotmányt, m egőrizte a magyar 
nyelvet, m ikor főura ink  azt megvetették, s  városa
ink ném etté lőnek. [ ...]  Részem ről a legm élyebb  
tisztelettel em lékszem  vissza a táblabírókra, á l
dom poraikat, mert nélkülök M agyarország ma 
nem volna magyar, s  tán ország sem. ”24

A rendi-feudális kort m egtestesítő táblabíróvi
lág m egítélése még egy-egy alkotói életúton belül 
is m egváltozhatott. Míg az 1848-as forradalom 
idején Jókai gunyoros hangvételű cikkekben em 
lékezett m eg a táblabírákról, addig a forradalom 
utáni m üveiben -  m iként az 1856-ban megjelent 
A régi j ó  táblabírák  című regényében -  m ár sze
líd nosztalgiával idézte fel e letűnő világ képvi
selőit.

Az 1848-as forradalm at m egelőző korszak lírai 
és prózai alkotásainak m indenesetre egyik ked
velt alakja volt a táblabíró. Míg a korai müvek
-  miként K isfaludy Károly 1819-es A pártütökje
-  legjellem zőbben a táblabírói jovialitást, addig 
az 1840-es évek müvei m ár rendre a táblabírák 
m aradiságát em elték ki. Czuczor Gergely verse, 
Irinyi József elbeszélése, valam int Petőfi Sándor 
torzóban maradt elbeszélő költem énye egyként 
a m egcsontosodott, múltba révedő, társadalmi 
reform októl ódzkodó köznem esség archetípu
saként ábrázolta a táblabírákat. Czuczor m ár a 
névválasztással is állást foglalt, hiszen a nemesi 
előjogok fokozatos elveszejtése felett merengő 
főhősét -  Maradi prédikátum m al felruházva -  
M arady táblabíró úrnak keresztelte el.2 5 M it ér a 
szabadság, ha m indenik bírja... ” -  kesergett M a
rady uram. A záró sorok sem  nélkülözik a m eg
sem m isítő gúnyt: „Szegény Tripartitum /  S  bol
dogult Werbőczy, /  Odavagytok, Punctum. " Pető
fi 1847-es keltezésű, A táblabíró  című elbeszélő 
költem ényének főhőséről. Fegyveres Tamásról 
pedig m egtudjuk, hogy fejéhez csak a hasa ha
sonlatos, azzal a különbséggel, hogy a feje -  a ha
sához képest -  valam ivel üresebb. A táblabíró úr 
ugyanakkor „hű gyerm eke a  fö ldnek , /  Lelke-teste  
rajta hűséggel ragad  meg, /  Egy van benne, mit 
az ég magához háza, /  Ez egy: kackiásan kipöd- 
rött bajusza. ”26 Azt azonban Petőfi is elism erte, 
hogy a haladást véghezvivő újításnak bizony már 
a táblabírák között is akadnak hívei. „Igen, m ár  
a  táblabírák közt is vannak, /  A kik parókájok p o 
rának rohannak, /  A kik parókájokról a szent port



lerázzák, /  M ellyel a századok őket koronázák. ” 
Kétségtelen, a reform ellenzék je les  képviselőit
-  miként Deák Ferencet -  az elism erés jeleként 
több vármegye is tiszteletbeli táblabírájává vá
lasztotta. A centralista Irinyi József viszont nem 
kevesebbre, mint a táblabírói karakter m egrajzo
lására vállalkozott. M aró gúnnyal gyűjtötte cso
korba a táblabírói jellem  vonásait.27 A táblabíró 
tehát „tősgyökeres m agyar em ber", „ félig  m ű
velt, de fe le ttébb  akaratos". Nagy „szá jhaza fi", 
mert ahol tettekről vagy áldozatokról lenne szó, 
ott visszavonul, de legalábbis az utolsó sorba áll. 
Keresetmódja és foglalkozása a „földm ívelés” 
és a „zsém belődés". A táblabíró hajlam os a „ túl- 
ságra", ami annyit jelen t, hogy vagy „megköve- 
siilt arisztokrata", vagy „desperat dem okrata". 
M indazonáltal szenvedélyes dohányos, vadász 
és kártyás. Ám m indenekfelett „nagy a politiká
ban", amely a táblabírónak legkedvesebb fog
lalatossága. Jóllehet, m indenhez ért -  folytatta 
Irinyi különösen született katonának, törvény
hozónak s nagy politikusnak tartja magát. N éze
teit tekintve viszont inkább konzervatív, mintsem 
szabadelvű, de politikai m eggyőződését nem az 
elvek, hanem az érdekek alakítják. Fiúgyerm ekét 
pedig -  harm incadik életéve elérését követően — 
pontosan ugyanúgy lehet jellem ezni, m int imént 
az édesapát. Ezzel tehát -  sugallja Irinyi -  a táb
labírói ördögi kör be is zárult. A táblabírói karak
ter ugyanis nem változik, ellenben örökletes. A 
táblabírák gyakorta kerültek a korszak politikai
társadalmi bon mot-inak célkeresztjébe. Az egyik 
népszerű divatlap, a M agyar Életképek  hasábjain 
nem egyszer olvashatunk elm és m egállapításokat
-  term észetesen a táblabírák rovására. „Potro- 
hosy táblabiró urat derék kapacitásnak tartják: 
mert többet tud  -  megenni s  inni, m int három  
m á s."  Avagy egy másik: „M icsoda különbség  
van C sőd táblabíró és Iczig zsidó közt? Hogy te 
kintetes C sőd uram ju h a it; Iczig  ped ig  C sőd ura
mat nyírja . 1,28

A táblabíró-világ szám ára m orális értelem ben 
a ’48-as forradalom győzelm e jelen tette  a halásos 
döfést.29 A legsúlyosabb vádakat ugyanis ekkor 
m ondták ki felette. Az aulikusság és a reakciós- 
ság vádjai mellett valósággal eltörpültek a mara- 
diság és tunyaság addigra m ár unalm assá kopta
tott kliséi. A pesti Nem zeti Színház 1848. október 
14-én m utatta be Szigeti József Egy táblabiró a 
márciusi napokban  cím ű vígjátékát. A pesti for
radalom győzelm ének napján játszódó darab táb
labíró antihöse, a liberális eszm éktől és a revolú- 
ciótól egyaránt irtózó Nyakasi -  m egint csak egy 
beszédes név -  32 évi várm egyei szolgálat után 
rem énytelten, ám m indhiába várta a nagyságos 
úri címmel járó  tanácsosi kinevezést, csakhogy 
végre m egszabadulhasson „a romlott fia ta lság  
gúnykacajának oly gyakran k ite tt"  tekintetes 
táblabíró úr m egszólítástól.30 Nyakasi a forrada-
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lom kirobbanásának hírére -  hogy az „atyásko
dó " korm ányzat előtt újabb érdem eket szerezzen
-  katonaság élén kívánt szem beszállni a revolú- 
cióval. Elszánt szavait term észetesen tettek nem 
követték. Nyakasi szám ára a polgártárs m egszó
lítás -  így köszöntötte ö t hitelezője, Lőwi zsidó
-  jelen tette  az ancien régimé, sőt a világ végét. 
A nagyságos cím re áhítozott, és be kellett érnie 
az egyenlőséget kifejező polgártárs m egnevezés
sel. „ Tönkresilányultam " -  ism erte fel helyzetét. 
„ Nem vagyok többé nagyságos úr, s  táblabírónak  
lennem  gyalázat. ” Számára m ég az am erikai ki
vándorlás, sőt az öngyilkosság (?!) sem jelentett 
kiutat. A vígjáték végén Szívesi -  reform átus lel
kész - ,  lelkesen m agyarázva Nyakasinak az új vi
lágrendet, a nyom aték és a m egbékélés kedvéért 
Nyakasi m ellére tűzte a saját kokárdáját. A táb
labíró azonban véteknek tartván a nemzeti színű 
kokárda viselését -  „Ha m ég legalább svarcgelb  
volna", sóhajtott - ,  s levette m elléről a kokárdát. 
S miután régi álm áról -  a nagyságos cím  m eg
szerzéséről -  m ég ebben a pillanatban sem  volt 
hajlandó lem ondani, a függöny legördülése előtt 
„Reakcionárius leszek"  felkiáltással hagyta el a 
színpadot. E színm ű teljes egyértelm űséggel -  bár 
ném iképp m éltánytalanul - ,  a honárulók között 
jelö lte  ki a talajavesztett táblabírák helyét. Az 
addigra m ár végleg eltűnő táblabíróvilág m iszti
fikált kedélyessége csak M ikszáth karcolataiban 
és elbeszéléseiben tért vissza a kiegyezést követő 
évtizedekben.

A táblabírói m entalitás m egértéséhez és érté
keléséhez további adalékul szolgálhat az Egyed 
István hagyatékában fellelhető, m indössze négy
oldalas -  a táblabíró-világ iránt igen megértő
-  feljegyzés. A két világháború közötti közigaz
gatás-tudom ány jeles képviselője valamennyi 
egyetem et végzett értelm iségit: papot, jogvégzet
tet, orvost, m érnököt, jegyzőt és tanítót egyaránt 
a táblabírákhoz sorolt azzal az indokolással, m i
szerint az egyetemen szerzett „közös m űveltség"  
kapcsolja őket egymáshoz. Azaz a jogi végzett
ség m egszerzése -  sugallják e fenti sorok -  nem 
feltétele a táblabírói kaszthoz való tartozásnak. 
Tévedés lenne ugyanakkor azt hinni -  m utatott rá 
a továbbiakban Egyed István —, hogy a táblabírák 
„ csak vadásztak, lakomáztak, a gazdaság m ellett 
sokat olvastak, könyvtárakat gyűjtöttek, levelezé
seikkel irányították a nyelvújítást, a társadalmi 
mozgalmakat, politizáltak, verseket írtak, m űvel
ték a  tudományt. A Pató Pál-féle m aradi szellem  
csak elenyésző arányban érvényesült, túlnyomó- 
részt e kúriákból vezették a nem zet kulturális 
haladását".3' A táblabírói erények m éltatása a 
korábban m ár idézett Jókai-féle értelm ezéssel áll 
közeli rokonságban, hiszen Egyed szám ára is a 
nem zetfenntartó és -m egtartó szerep kiem elése a 
hangsúlyos. A táblabírák, illetve a táblabíróvilág 
m egítélése m indenesetre jó l tükrözi egy átmene-



ti kor -  értve alatta a nemesi társadalom  polgári 
társadalom m á történő átalakulását -  vívódásait és 
ambivalenciáit.

***
A fentiekben a teljességre törekvés legcseké

lyebb igénye nélkül néhány pillanatfelvételt kí

vántam  felmutatni annak érzékeltetésére, hogy a 
m ásfél-két évszázaddal ezelőtti m agyar irodalmi 
alkotások -  tudatosan, vagy ösztönösen, de m in
denesetre -  alakították és form álták a tágan értel
m ezett jogász-im ázst. E művek nélkül bizonyára 
kevésbé ism ernénk önm agunkat.
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