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Nánási László

Ügyészek 
a rendi Magyarországon

A z ügyészség a modern európai meghatározás 
szerint az az állami hatóság, amely a társadalom 
nevében és a közérdek védelmében biztosítja a 

törvény alkalmazását mindazon esetekben, amikor a 
jogba ütköző magatartás merül fel. A szervezet az 
igazságszolgáltatás része, melynek rendszerében meg
határozott szerepet tölt be: büntető ügyekben a nyomo
zás kezdetétől a büntetés végrehajtásáig nélkülözhetet
len feladatai vannak, s hatásköröket gyakorol a magán
jog területén és a közigazgatás felügyelete során is.1

Magyarországon az e meghatározásnak megfelelő 
szervezet létrehozására a polgári állam kiépítése során, 
az 1871:33. törvénycikkel (te.) került sor, a kor Euró
pájában irányadó -  osztrák közvetítéssel ideérkezett -  
francia megoldásnak megfelelően. Ennek létrehozása 
és az 1849-1861 között működött ausztriai birodalmi 
szervezet előtt hazánkban nem volt államügyészség, de 
annak egyes funkcióit már gyakorolták olyan szemé
lyek, akik valamely méltóság vagy szerv mellett ellát
ták a fenti meghatározásnak megfelelő feladatokat.2

Ezt a tisztet a századokig használt latin nyelv külön
böző elnevezésekkel illette: fiscus, fiscalis, procator. 
Maga az „ügyész-’ szó a nyelvújítás során keletkezett. 
Először a nyelvújító Barczafalvi Szabó Dávid használ
ta 1786-ban, a Magyar Hírmondó című lapban, próká
tor (ügyvéd) jelentéssel. Az új kifejezés terjedni 
kezdett, és a joggal foglalkozók közül „a fiscalist ügy
védlőnek vagy ügyésznek kezdik nevezni”. A szó jelen
tése hamarosan differenciálódott, „s minthogy a fiskust 
a prókátortól meg kellett különböztetni, az ügyészt az 
elsőre foglalták le, a prókátor helyébe pedig sok ver
senytársa közül [...] végre az ügyvéd” került.-5 

A szóhasználat azonban még évtizedekig nem volt 
következetes. A reformkor lexikona, a Közhasznú

__esmeretek tára szerint „ügyésznek vagy ügyvédnek
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azon törvénykezési segédszemély neveztetik, ki miután 
e hatáskört megnyerte, törvényes rendeltetésénél fogva, 
más ügyének bíróság előtti védelmét, illendő jutalomért 
magára vállalja”. Az elnevezés használata azonban 
egyre inkább kikristályosodott, és az 1840-es években 
már határozott törekvés volt a két foglalkozás elne
vezésének egymástól való elválasztására: „ügyész (ki 
alatt hazánkra nézve minden koronái, s hatósági tiszti 
ügyészeket kívánnék érteni) [...] állományi tisztvise
lőnek, az ügyvédet pedig magány személynek akarjuk 
tekinteni”.4

1849 tavaszán „álladalmi ügyészi osztály” elnevezé
sű szervezeti egységet hoztak létre a magyar kormány 
igazságügyi minisztériumában.5

Az abszolutizmus korában a német „Staatsanwalt” 
szó használata kezdetben különböző volt; általában 
„álladalmi ügyésznek-’ fordították, de előfordult az 
„álladalmi ügynök" kifejezés is. Az 1849-1854 között 
„Generalprokurator” címmel illetett főállamügyészt 
„álladalmi főügyvédnek” nevezték.6

Az 1860-1970-es években kiadott nyelvi szótár kö
tetei az elnevezés megszilárdulását tükrözik, amelyek 
szerint az ügyész „jogismereti képességéről oklevéllel 
ellátott személy, ki bizonyos peres félnek ügyét" viszi. 
Különbözik az ügyvédtől, „ki csak bizonyos perekben 
vagy peres ügyekben van megbízva”, míg az ügyész 
„már mint állandó hivatalnok a hivatalához tartozó 
minden ügyekben működik”. A szótár szolgálati helye 
szerint megkülönböztetett tiszti, uradalmi, kincstári, 
szentszéki és államügyészt: utóbbin „az állami hivatal
ban lévőt” értve, míg tiszti ügyésznek a „megyékben, 
városokban a közre vonatkozó perek vitelére felhatal
mazott közhatóságot” nevezte. Ezek alapján érthető, 
hogy az ügyész szónak mai jelentése mellett egy régi 
tartalma is van, amely jogtanácsosi szerepet jelent.7

A szóhasználatot végül „A királyi ügyészségről” 
szóló 1871:33. te. döntötte el, amely ezen elnevezéssel 
hozta létre az állami szervezetet.

* * *

A rendiség idején ügyészi funkciókat a királyi, 
törvényhatósági és uradalmi szervek mellett tevékeny
kedő személyek láttak el.
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történeti szemle

Legkorábban az uralkodó jogi képviselete jelent 
meg. A királyi ügyigazgató tisztének első nyomai IV. 
Béla uralkodása alatt, 1260-ban bukkantak fel, a király 
különleges jegyzőjének (speciales notarii) szemé
lyében. Ezt követően a 13-14. században több adat van 
olyan személyre, aki a királyt képviselte a jogi ter
mészetű ügyekben. Ők még nem állandó alkalmazottak 
voltak, hanem esetről-esetre 
nyertek megbízást, jellemző fela
datuk a királyi birtokok visszaszer
zése volt.s

Zsigmond uralkodása alatt e fela
datkör állandósult: az első királyi 
ügyek ügyvédje (procurator cau- 
sarum domini regis) 1388-1395 
között töltötte be tisztét. Őt köve
tően folyamatosan szerepeltek a ki
rály érdekében olyan joghoz értők, 
akiknek tisztségneve egyben a 
hatáskör bővülését is jelezte: 1399- 
ben bukkant fel az egyetemes 
meghatalmazásra utaló ..domini 
nostri regis procurator generális”
(király urunk általános ügyvédje) 
elnevezés. Működése nagyrészt a 
nádor bíróságán folyt, akinek fela
data volt dönteni a király és az alatt
valók közötti perekben.9

A 15. század elejétől már több jogot értőt foglalkoz
tatott az udvar a királyi ügyvéd irányításával. 1430-ban 
jelent meg a „director et procurator causarum Suae Ma- 
jestatis” (Őfelsége ügyeinek igazgatója és ügyvéde) 
cím. E tisztség ezután folyamatosan létezett, amely az 
uralkodó teljes bizalmát feltételezte. Jelentőségét 
mutatta az e feladatokat ellátók megfelelő eseti javadal
mazása, a birtokadományozás. Az ügyigazgató kivált
ságosjogállását bizonyítja az ekkoriban kialakult, majd 
évszázadokon át meglévő szokás, hogy -  mint az ural
kodó képviselője -  a királyi táblának szavazati jog nél
küli tagja is volt. Ennek okát az adta, hogy a perekben 
a király érdekeit szemmel tartsa, és hűtlenség vagy a ki
rályi jogok sérelmének észlelése esetén azonnal beavat
kozzon. Ezt az 1439:23. te. rosszalta is, kimondva, 
hogy ha a perek az uralkodó ügyeiről folynak, akkor az 
ügyigazgató a felek közt foglaljon helyet, ne pedig a 
tórákkal együtt. A századok során további kiváltságai is 
kialakultak, így pl. nem tartozott „prókátor vallását”, 
vagyis perbeli képviseleti jogát bizonyítani, költséget 
még elvesztett per után sem fizetett.10

Az 1519-ben hivatalát betöltő Nádasdi Sárközy 
Albert viselte elsőként a századokra állandósult „fis- 
calis Sacrae Coronae et director causarum regis” (a 
Szent Korona ügyésze és a királyi ügyek igazgatója) 
címet."

Mohács után a királyi ügyigazgató addigi udvari 
tiszte távolabb került az uralkodó személyétől, és egyre 
inkább az állami javak (a Korona) ügyeinek jogi intéző
jévé vált. Az I. Ferdinánd által 1528-ban Budán 
létesített, majd székhelyét Pozsonyba áttevő Magyar

Kamara tagja lett, amely szerv feladata a királyi jöve
delmek kezelése volt. 1567-ben a távolabbi területek 
ügyeinek vitelére megalakult a Kassán székelő Szepesi 
Kamara, amelynél az ügyigazgató helyetteseként egy 
aligazgató tevékenykedett. Ők a kamarától kapták fize
tésüket, de nem tartoztak a hivatal alá, hanem füg
getlenül képviselték a királyi jogi érdekeket. Az ügy

igazgatói teendők külön szabályo
zására nem került sor, a kamara 
részére adott utasítások határozták 
meg a feladatokat.12

* * *

A magyar bírósági szervezet III. 
Károly uralkodása alatti reformja 
véglegesítette az állami fel
sőbíráskodást, s így az 1723:24., 25. 
és 26. te. alapján, Pest székhellyel, 
megkezdte működését a két részből, 
a Hétszemélyes, illetve a Királyi 
Táblából álló Curia. A Királyi Táb
lának tagja maradt a királyi ügy
igazgató; az 1723:26. te. l.§-a sze
rint az őáltala indított perek is ide 
tartoztak.13

III. Károlyig az ügyigazgató és 
helyettese magánosok ügyeit is 

elvállalta, amelyet azonban a király 1720-ban megtil
tott. mint az állással össze nem egyeztethetőt. Egy 
1724-ben született királyi határozat pedig kimondta, 
hogy az ügyigazgató mint táblai ülnök is csak egy 
fizetést húzhat. Az uralkodó jelentős részben a politikai 
szerepet is játszó ekkori ügyigazgatónak, Grassal- 
kovich Antalnak köszönhette, hogy a magyar rendek 
elfogadták a leányági örökösödést lehetővé tevő 
Pragmatica Sanctiót. Grassalkovich beosztásában 
egyébként roppant földbirtokokat szerzett, hiszen a kor 
felfogása szerint -  ha hűen képviselte a kincstári 
érdekeket -  a saját javát is szolgálhatta hivatalának 
ellátása során.14

Mária Terézia regnálása alatt jelentős változásokra 
került sor. Az 1772-ben kiadott kamarai utasítás szerint 
„általában véve mindennemű jogi ügyekben a jogügyi 
igazgatónak az ország törvényeivel okadatolt vélemé
nye előzetesen kikérendő és a Felségnek felterjeszten
dő”. A megszaporodott feladatok ellátására a királyi 
ügyigazgató és aligazgató mellett kincstári ügyészi 
állásokat szerveztek, és rendes évi fizetést állapítottak 
meg részükre. Az 1774. évi újabb utasítás alapján szer
vezték meg az ügyigazgató hivatalát, ügykezelését és 
ügyrendjét. Ettől kezdve működött a Causarum Rega- 
lium Directoratus Officium (Királyi Ügyigazgatóság 
Hivatala).

Ez az utasítás előírta, hogy a hivatal hetente üljön 
össze, s ekkor határozzon az elintézésre váró ügyekről. 
A rendeleteket, az uradalmi és a királyi táblai ügyvédek 
jelentéseit, a bírói parancsokat, a magánszemélyek be
adványait az ügyigazgató terjesztette elő az üléseken.

Gróf Grassalkovich (I.) Alttal 
(1694-17711
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Ő, vagy távollétében az aligazgató bocsátotta ki a hiva
tal kiadmányait, a jelentéseket, utasításokat, perirato
kat. A Királyi Táblán folyó perekben a hivatalnak min
den ügyvédi választ meg kellett vizsgálnia. Az itteni 
fontosabb ügyekben az ügyigazgató személyesen járt 
el, és az ő jogi véleménye nélkül semmi nem bocsátta
tott bírói ítélet alá.15

A feladatok szaporodtával a 
hivatal személyzete is bővült. A 
rendi kor végén, 1847-ben az ügy
igazgató és helyettese mellett már 
tizenöt, Zágrábban -  Horvátország 
és Szlavónia területére szóló illeté
kességgel -  pedig egy királyi ügyvéd 
tevékenykedett, akiknek munkáját 
irodai és más segédszemélyzet se
gítette. Az ügyigazgatóság országos 
hálózatát további harminckét királyi 
kincstári ügyvéd alkotta, akik a 
kamarai és koronauradalmakban 
tevékenykedtek.16

* * *

Az ország három részre szakadása 
után önállósodott Erdélyben szintén 
működött a fejedelmek mellett ügy
igazgató (Causarum Fiscalium Director). A tisztségről 
először az 1556. őszi országgyűlés rendelkezett, amikor 
az ítélőmesterek és táblai ülnökök mellett e poszt meg
választását is előírta. Feladatkörébe az 1557. júniusi 
törvény a fejedelmi tábla megfelelő működése feletti 
őrködést utalta, míg az 1588. decemberi szerint ő a feje
delem „dolgainak gondviselője”. A fiscalis director 
jogállását és feladatkörét az addigi törvények alapján 
összeállított, 1653-ban kibocsátott Approbatae Consti- 
tutiones rendezte. A XVI. és a XVII. cím szerint az 
ügyigazgató a táblai ülnökök egyike, akit a „hazának 
törvényéhez értő, jó lelkiisméretű emberek” közül kel
lett a fejedelemnek kirendelnie. A fiscalis director azon 
ügyekben, amelyekben ő volt a peres fél, nem bírás
kodhatott („mely causákban bírák iésznek, azokban 
soha actorok ne lehessenek, sem e contra”). Feladata 
volt a perekben a fiscust illető jövedelmek érvénye
sítése. A török függőség megszűnése után is tovább élt 
e megoldás, mivel az 1691. évi Diploma Leopoldinum 
szerint Erdély a Habsburg Birodalmon belül önálló 
fejedelemség maradt, ahol Nagyszebenben egy királyi 
kincstári hivatal működött. E szerv tanácsosainak 
egyike lett az ügyigazgató, akinek jogköre megegyezett 
a magyarországiéval.17

*  *  *

A „fiscalis Sacrae Coronae et director causarum 
regis” cím jól kifejezte a királyi ügyigazgató felada
tainak kettősségét. A törvények, uralkodói rendelke
zések és a szokás alapján hatáskörébe tartozott a Ko
rona, a király képviselete, amelynek során őrködött

ezek jogai felett, azok megóvásán, akár köz-, akár ma
gánjogi érdekről is volt szó. Feladatkörében, mint 
ügyész felperes-vádlóként szerepelt, mint ügyigazgató 
pedig a koronajavak jogi ügyeinek intézője volt.

A szóhasználat „fiscus” kifejezéssel illette azt a fela
datkört, amelyet az ügyigazgató személyesített meg. 
Ezt -  századokra kiható eljárásjogi művében, a Directio 

Methodicában -  Kitonich János 
ügyigazgató 1619-ben úgy fogal
mazta meg, hogy e római korból 
származó szó eredetileg az ural
kodó állami célokra szánt vagyonát 
jelentette, vagyis a közvagyont. 
Mint írta. így Magyarországon is 
„minden afféle jókat és jószágokat, 
mellvek magva-szakattak, avagy 
akarmint egyéb képpen Hitetlen
ségnek bélyege miatt, akar kiről az 
ország törvénye szerint a Szent 
Koronára és az igaz Törvényes 
Fejedelemre szállanak, fiscusnak 
szoktuk nevezni", és ebből faka
dóan „Fiscalisnak mondanók ő fel
sége Pőréinek Gond-viselőit”.18

Az ügyigazgató általános felada
ta volt a királyi jogok, jövedelmek 
felkutatása és azoknak a kincstár 

javára történő megszerzése. Mint a kincstár ügyvédje 
minden olyan ügyben ellátta a kincstár peres ügyeinek 
képviseletét, amelyekben az anyagilag érdekelve volt, 
így a magvaszakadt hagyatékok megszerzése, a magán
személyek közötti birtokperekben fellelhető kincstári 
jogok érvényesítése, uralkodói monopóliumok védel
me, kincstári követelések, vagyonkiviteli illetékek 
behajtása. Rá tartozott a kincstári és koronauradalmak 
jogi képviselete a különböző törvényhatósági, úriszéki 
fórumokon is, amely feladatot a 18. századtól kiépülő 
és neki alárendelt kamarai-uradalmi ügyészi hálózaton 
keresztül látta el.19

Werbőczy István Hármaskönyve (11.39.) szerint a ki
rály is perbe idézhető volt („tartozik törvényt állani”), 
de nem közvetlenül, hanem az ügyigazgatója által. En
nek megfelelően ő tette le az uralkodó helyett a perben 
megítélt esküt. Az 1723:51. te. kifejezetten ki is mond
ta, hogy a kincstári, kamarai javakat érintő perekben 
fel- vagy alperesi minőségben az ügyigazgató jár el.

Az ügyigazgató e vagyoni jogokat érvényesítő fela
datköre visz át arra a területre, ahol ügyészi jellegű 
tevékenysége megnyilvánult.

A jogfejlődésben a századok során kialakult az a 
felfogás, hogy vannak olyan bűncselekmények, ame
lyek az uralkodó személyén keresztül az egész közös
séget, vagyis az államot jelentő Koronát sértik. Az ily 
bűnökben vétkessel szemben fej- és jószágvesztés bün
tetést lehetett kiszabni, elkobzott vagyona pedig az 
ítélettel a koronára szállt, amelyet a király megtartott 
vagy eladományozott.

Az ilyen ügyekben felperesként az ügyigazgató mint 
a Szent Korona ügyésze járt el. vizsgálói és vádlói

Kitonich János (1560-1619)1
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funkciót betöltve. Hatáskörébe tartoztak a király sze
mélyét és az államrendet érintő cselekmények, amelyek 
első összefoglalását az 1462:2. te. adta: a hűtlenség 14 
esete közé sorolva pl. az alkotmány, a király és a 
korona elleni támadást, okirat-, pecsét- és pénzhami
sítást. Werbőczy műve (1.14.) nyomán azután száza
dokra állandósultak a hűtlenség körébe tartozó cselek
mények. Az 1741:26. te. felségsértés esetén kifejezet
ten nevesítette a királyi ügyigazgaló vádlói-felperesi 
jogkörét. Az e körbe tartozó cselekmények az évszáza
dok során változtak, de büntetésük mindig fej- és jó 
szágvesztés volt.20

Az 1715:51., az 1723:120. és az 1802:21. te. az 
uzsorát is olyan bűnnek tekintette, amely ellen a fiscus 
lép fel, s a per során a tőkét és a kamatot neki ítélte a 
bíróság.

Az e bűncselekmények miatti eljárásokban az 
ügyigazgató foglalta le a vádlottak javait, majd az ítélet 
után végrehajtotta az elkobzást. A Helytartótanács 
1787. évi rendelete az ügyigazgató feladatává tette -  ,.a 
korona háramlási jogának" biztosítása érdekében -  
„teljhatalmúlag" azonnal előleges nyomozásokat 
eszközölni, a kérdéses javakat zár alá, majd birtokba 
venni.21

A királyi ügyigazgató, mint a Szent Korona ügyésze, 
ebbéli minőségében a rendi kor végén a nádornak volt 
alárendelve: a bűnügyekben neki tett jelentéseket és 
tőle fogadott utasításokat. A legnagyobb jelentőségű 
politikai cselekmények esetén az uralkodónak is jelen
tett. Az ügyigazgató és személyzete folytatta ezekben 
az ügyekben a perek előkészítését, amelyek során 
kihallgatásokat, házkutatásokat, lefoglalásokat végzett, 
gondoskodott a megvádolt személyek vagyonának zár 
alá vételéről.22

1804-ben egy kancelláriai rendelet újabb hatáskörrel 
ruházta fel. mivel feladatává tette az ügyvédi visszaélé
sek elleni fellépést.23

A királyi ügyigazgató vádlói minőségében fenn
maradt iratai hűtlenségi. felségsértési, izgatási, pénz
hamisítási és uzsoraügyekről, „statusfoglyok” elleni 
eljárásokról, a politikai sajtó megfigyeléséről tanúskod
nak. Az ügyigazgató és alárendelt kincstári ügyészi 
hálózata preventív, rendőri megfigyelő szerepet is be
töltött.24

Az ügyigazgató egyes ügyekben, meghatározott fela
datok teljesítésére megkereshette a törvényhatóságok 
tiszti ügyészeit, de azok nem voltak alárendeltjei. A 
megkeresések nem vagy késedelmes teljesítése miatt az 
ügyigazgató a Helytartótanácshoz fordulhatott, amely a 
törvényhatóságok számára 1841-ben általános jelleggel 
elrendelte ezek végrehajtását.25

E tiszttel kapcsolatban azonban már a 19. századi 
felfogás megállapította, hogy benne „hiában keresnők 
[...] a mai államügyészt, mert ez eredetileg nem volt 
egyéb, mint a királyi Felség és a kincstár anyagi 
érdekeinek képviselője". Ha feladatai közé tartozott is 
meghatározott tettek üldözése, „ebbeli működésének fő 
rugója [...] nem a közérdek, nem a megsértett jogrend 
helyreállítása, hanem -  mert eme bűncselekvények

rendszerint a bűnös vagyonának elkobzását [...] vonták 
maguk után -  inkább a kincstár ezen érdeke vala”.26

*  *  *

A törvényhatóságok által választott tiszti ügyészek a 
17-18. századtól léteztek a vármegyékben, kiváltságos 
kerületekben, szabad királyi és más városokban. A 
tisztség létrejötte arra az időre esik, amikor a három 
részre szakadt országban a vármegyei, területi önkor
mányzat -  amelynek alapvető részét képezte az igaz
ságszolgáltatás -  kiteljesedett.

A vármegyék által gyakorolt igazságszolgáltatásra 
jelentős hatással volt az 1548:50. te., amely az élén álló 
fő- és alispán számára kötelezővé tette a „gyanús és 
nem köztudomású” latrok kinyomozását és megbün
tetését. Ennek nyomán alakult ki az a felfogás, hogy a 
súlyos, a köz érdekét és biztonságát veszélyeztető bű
nök esetén nem lehet a sérelmet szenvedett vagy rokona 
rendelkezésétől függővé tenni az eljárás megindítását, 
vagy kereset hiányában büntetlenül hagyni az elkö
vetőt. Ilyen esetekben tiszti kereset indításának volt he
lye, és ezzel a vármegye tisztségviselője, a magistratus 
vette át a felperes-vádló szerepét.27

Kitonich a Directio Methodicában ezt úgy fogalmaz
ta meg, hogy „a tiszt [...] a közönséges jóért mun
kálkodik. [...] a végre, hogy a gonoszok fogynának, a 
jók pedig békével és csendesen élhetnének". A szerző 
leszögezte, hogy „a bűnt büntetlen nem hadni” nem 
lehet, ezért a kereset indítása „minden vármegyében a 
fő és vice ispánok" feladata lett. akik „a nemes bírákkal 
és arra rendelt nemesekkel minden fertály esztendőben, 
mind urakra, fő emberekre, nemesekre, nemtelenekre 
igen szorgalmatosán vallatnak”.28

Rendszerint az állandóan a vármegyében tartózkodó 
alispán indította meg a keresetet, aki egyben a törvény
szék elnöke is volt. Mivel a Hármaskönyv (Élőbeszéd 
13. cím 4-5. §) szerint a perben a bíró és a felperes
vádló elkülönült egymástól, így az alispán képviselőt 
bízott meg a kereset benyújtására és a vád képvise
letére. A 17. század folyamán az ilyen, esetenként meg
bízott prókátor helyét átvette a vármegye közgyűlése 
által választott jogtudó, állandó tisztségviselő, a tiszti 
ügyész (fiscus magistratualis, fiscus comitatus); pl. 
Márainarosban 1641-ben, Zemplénben 1668-ban buk
kant fel e tisztség.29

A municípiumok által kibocsátott szabályrendeletek 
meghatározták a tiszti ügyész választását, hivatalát, 
javadalmazását, feladatait. A 18. századtól az ország- 
gyűlések is számos törvényt hoztak, amelyek hatás
körökkel ruházták fel.50

A teendők sokasága miatt kialakult a fő- és alügyész 
tiszte, akik a törvényhatóságtól kapták fizetésüket. 
Mellettük több tiszteletbeli ügyész is tevékenykedett 
egyes feladatok ellátására. A tisztség ellátásához szük
ség volt jogi ismeretekre, ügyvédi képzettségre. A tiszti 
ügyészeket a vármegye közgyűlése választotta rendsze
rint egy évre, jellemzően az ott élő ügyvédek közül. A 
tiszti ügyész működése során a közgyűlés és a törvény-



szék felügyelete alatt állt; az utóbbi ellenőrizte, hogy a 
közgyűlésen elrendelt perek megindíttattak-e. Ha a 
törvényszék késedelmet tapasztalt, ezt a közgyűlésnek 
jelentette, amely az ügyészt felelősségre vonta. A tiszti 
ügyész hivatali állása mellett bárki jogi képviseletét 
elvállalhatta.31

Évszázados fejlődés eredményeként a tiszti ügyészi 
hatáskör a rendi kor végére az alábbi feladatokra terjedt 
ki: a „törvények, törvényes szokások, a Karok és Ren
dek jogai [...] őre és a megsértések bosszúlója”, a há
zasság, a vagyontömegek, az árvák és az adózó nép, a 
jobbágyok jogainak védője, a „közbátorság s erkölcsi- 
ség épségben tartásának" érdekében a bűncselekményt 
elkövetőkkel szembeni fellépés „eszközlője”, továbbá a 
büntetések végrehajtásának felügyelője.32

A tiszti ügyész jelen volt minden törvényhatósági 
gyűlésen, törvényszéken, és gondoskodott azok jogsze
rű megtartásáról. Feladata volt a felsőbb (uralkodói, 
kancelláriai, helytartótanácsi, kamarai) rendelkezé
seknek a nemesi alkotmányossággal kapcsolatos kérdé
seiben véleményt nyilvánítani, a municipium jogainak 
megóvását a törvény útján biztosítani, a szükséges pe
reket az igény érvényesítése érdekében megindítani. 
Ennek megfelelően fiscalis keresetnek volt helye a köz
határozatok meg nem tartóival szemben, még akkor is, 
ha a megyei tisztviselők részéről történt szabályszegés. 
A tiszti ügyész szerepelt fel- vagy alperesként minda
zon peres ügyekben, amelyekben a municipium érintve 
volt.33

A tiszti ügyész az 1890:25. te. 11. pontja alapján a 
reformátusok és evangélikusok válópereiben a házas
ság védőjeként lépett fel. Ebbéli hatáskörében nem 
valamelyik peres fél oldalán, hanem a házasság in
tézményének érdekében járt el a törvényszék kirende
lésére.34

Feladata volt az adózás megsértői, az adó alól 
kibújók elleni fellépés. Vigyázta a vármegye által zár 
alá vett vagyon gyarapodását. Felügyelt arra, hogy a 
közalapítványok alapítóik akaratának megfelelően 
létrejöjjenek és működjenek. Kötelesek voltak az árvák 
jogainak megóvására is. Ennek érdekében a tiszti 
ügyész részt vett a gyámokat elszámoltató számvevő- 
és árvaszékeken, az árvákat és szegényeket pedig ma
gánjogi pereikben képviselte. Ezeket a jogköröket a 
tiszti ügyész az egész vármegye, illetve a nemességhez 
tartozók érdekében gyakorolta.

Mária Terézia uralkodásától kezdve a jobbágyok 
védelme, azok képviselete körében is több feladatot 
kaptak a tiszti ügyészek. A királynő 1768. évi főispáni 
utasításában előírta, hogy „az adózó népet minden mél
tatlan terhektől és elnyomásoktól, akár a földesurak, 
akár más, bárkik ellenében, törvényszerű módon megó- 
vandják". így, ha a földesurak az úrbéri rendeletek ellen 
cselekedtek, a jobbágyokat igaztalanul bántották, a 
„megfelelő orvoslást [...] a tiszti ügyész felperessége 
mellett, a vétkezők ellen indítandó” per útján kellett 
nyerni.35

A későbbiekben e területen az 1836-ban hozott tör-
__vények adtak több hatáskört a tiszti ügyészeknek, pél-
38

dául pert indíthatott a költözést jogtalanul megaka
dályozó (IV. te.), a jobbágytelket csorbító (V. te.), a 
törvényes szolgáltatásokon felül kényszerítő (VII. te.), 
a jobbágynak kárt okozó (X. te.) földesúr ellen, az esz- 
tendőnkénti úrbéri megállapodások megkötésénél jelen 
lenni tartozott (VIII. te.), továbbá felügyelt a jobbágyok 
árváinak jogaira is (IX. te.). A törvényhatóságok ezen 
ügyekbeni „buzgóságát" biztosította, hogy a perben el
marasztalt földesúrra kiszabott bírság fele a municipi
um pénztárát illette.

A tiszti ügyésznek a büntető jogszolgáltatás terén 
több teendője is volt: a vád alá helyezés előkészítése, az 
idézés, a vádképviselet, a büntetések végrehajtásának 
felügyelete. A letartóztatottakat a municipium szék
házába elzáratta, az irományokat, bűnjeleket, a fogoly 
javait átvette. A fenyítő törvényszék által folytatott 
vizsgálat során a tanúkat és károsultakat megidézte, az 
elnöklő alispánt folyamatosan tájékoztatta az eljárásról. 
A befejezett vizsgálat iratait véleményezte, majd a per
ben vádlevelét benyújtva indítványozta a bizonyítás 
felvételét és büntetés kiszabását. A bírósági döntés után 
gondoskodott a büntetések végrehajtásáról és felügye
letéről. Ennek során kihirdette a foglyoknak az ítéle
teket, és azokat bevezette az ún. fekete könyvbe. 
Ellenőrizte a kiszabott szabadságvesztést, a testi bün
tetések. a közmunka végrehajtását. Bármikor megjelen
hetett a tömlöcben, s ott „a raboknak mindennemű 
környülállásai felől hivatalos vizsgálatot tehet”. A tiszti 
ügyész felügyelt a foglárokra, felettük és raboknál is 
fegyelmi jogkört gyakorolt „kicsapongásaik" esetén. 
Gondoskodott a megítélt kártérítés és a költségek be
hajtásáról.

* * *

A helyi tanácsok által választott tiszti ügyészek (fis- 
cus civitatis. Fiscal, fiscalis, Stadt fiscali) működtek a 
17. századtól a különböző jogállású városokban is. 
Kecskemét statútumának szemléletes meghatározása 
szerint a tiszti ügyész feladata a „városnak jussait min
den sérelmektől oltalmazni, [...] az Árváknak és az adó
fizető népnek elnyomattatások ellen figyelmetesnek 
lenni, [...] minden minemű bűnben leledzőket, szemé
lyeikre és tetteikre való tekintet nélkül nyomozni, a 
kinyomozottakat [...] Bíróságnak által adni".'6

A rendi kor népességének legnagyobb része magán 
jogszolgáltatás, az úriszék joghatósága alá tartozott. E 
szerv ítélkezett a földesúr jobbágyai, alkalmazottai, a 
jobbágytelken élő nemesek, a birtok területén elköve
tett bűncselekmények, és az ott kézre került gonosz
tevők, így a tetten ért nemesek ügyében. Az úriszék 
tartása nemcsak joga. hanem kötelessége is volt a föl
desúrnak, amit nem személyesen, hanem tisztjei útján 
gyakorolt.’7

E tisztek egyike volt az uradalmi ügyész, aki eljárt a 
földesúr magánjogi és úrbéri ügyeiben, továbbá a vádat 
mint az uraság fiskálisa képviselte az úriszéken. E 
feladatot többnyire üayvédi képzettségű személy látta 
el.38



Az uradalmi ügyész tiszte a 17. században jelent 
meg, és a továbbiakban a földesúri igazgatás állandó 
hivatalává szerveződött. Feladatkörében mint ura ügy
védje vitte a pereket a vármegyei vagy országos bírósá
gok előtt, és közreműködött az uradalmak igazgatá
sában. A bűnügyek esetében elvégezte a nyomozá
sokat, és ellenőrizte az uradalmi tömlöcökben fogva 
tartottakkal való bánásmódot/9

* * *

A jogszolgáltatás az országban századokon át terü
letileg és társadalmi állás szerint széttagolt volt. Szle- 
menics Pálnak a „fenyítő eljárást” összefoglaló műve 
szerint bűnügyekben első fokon a vármegyék, a kivált
ságos kerületek (pl. Jászkunság. Hajdúság, szepesi XVI 
város), a városok törvényszékei, valamint a pallosjog
gal rendelkező, „vérhatalommal bíró földesuraknak” 
úriszékei jártak el. az uralkodó és állam elleni főbenjáró 
bűncselekmények (felségsértés, hűtlenség, pénzha
misítás) miatt pedig a Királyi Tábla.40

A büntetőjog és -eljárás terén hiányzott a kodifikált 
joganyag; a bűncselekmények meghatározása, a bün
tetés kiszabása, az eljárás folytatása a hazai joggyűjte
mény, a Corpus Juris törvényhelyei, a Hármaskönyv 
egyes tételei és általános jogelvi kijelentései, Kitonich 
Directio Methodicája, a municipiumi statútumok, a 
„törvényes szokás" és a helyi szokásjog szerint tör
tént.41

A központi kormányzat a 18. századtól törekedett a 
hiányosságok pótlására. A Helytartótanács számos 
anyagi és eljárási jogi tárgyú rendelkezést bocsájtott ki, 
melyek tárgyát hűen fejezi ki egy ISI8 decemberében 
kiadott rendelet. Ebben meghagyatott, hogy „a vádlot
tak személyes viszonyai és előélete hitelesen kinvo- 
moztassék, a bűntett tényálladéka megállapíttassék, 
szembesítések eszközöltessenek, bonczleletek és egész
ségi bizonyítványok megszereztessenek -  szóval a 
fenyítő perek úgy intéztessenek és tárgyaltassanak, 
hogy semmi sem hiányozzék mi a bűntett tárgyi tényál- 
ladékának és a bűnösség és betudás meghatározására 
szükséges, és valamint a vádlók úgy a védők is ne pusz
ta szóhalmazzal, hanem érvekkel, bizonylatokkal har- 
czoljanak".42

Az eljárás -  a Corpus Jurisba a 17. század végén 
bekerült -  alsó-ausztriai rendtartás, a Praxis Criminalis 
nyomán alapvetően nyomozóelvű (inkvizitórius) volt. 
A bíróság a tudomására jutott gyanú esetén, vádemelés 
nélkül is megindította az eljárást, és maga igyekezett 
összegyűjteni a perbefogott elítéléséhez szükséges 
bizonyító anyagot. Ez utóbbi legegyszerűbb módja a 
terhelt beismerésének kicsikarása volt. ami a kínval
latás (tortúra) általános elterjedéséhez vezetett. Ez a 
magyar joggyakorlatban már korábban elterjedt. Kito
nich műve szerint nemtelenek, különösen parasztok el
len meghatározott feltételek esetén megengedett volt a 
kínzás.43

Az eljárásban nyílt egyenlőtlenség uralkodott, 
bonyolításában társadalmi jogállás szerint alapvető kü

lönbség volt: a vármegyékben az állandó lakóhellyel 
rendelkező nemesek a marasztaló ítélet meghozataláig 
szabadlábon védekezhettek, őket csak tettenérés esetén 
leheteti elfogni, kivéve néhány főbenjáró bűncselek
mény gyanúját. A nem nemeseket viszont már a gyanú 
felmerülésekor fogságba vetették. Ellenük azonnal 
megkezdődhetett az eljárás, míg nemesek ügyeibén 
szükség volt a vármegyei közgyűlés hozzájárulására. A 
Királyi Tábla elé tartozó ügyekben ezek a szabályok 
nem érvényesültek, ott rendi jogállásra tekintet nélkül 
bárkit le lehetett fogni, és nem volt szükség előzetes 
hozzájárulásra sem.

Az összegyűjtött bizonyítási anyagot az adott bírói 
szerv tagjaként működő ügyész kapta meg felperesként, 
mint „a perben ítélő törvényszéknek hivatalbeli ügyvé
dője". A pesti egyetem tanárának, Vuchetich Mátyás
nak 1819-ben megjelent tanítása szerint ő az, aki köz
vádlóként szerepel: e minőségében igényt érvényesít a 
„közbüntetés alkalmazására”, ennek érdekében bizo
nyítást folytat, az „ügy mibenlétét kifejti”, és indítvá
nyozza. hogy a terheltet sújtsa büntetéssel a bíróság.44

Az ügyész véleményezte az átadott anyagot, s ha 
szerinte az eljárás alá vont személy elkövette a bűncse
lekményt, akkor nemes ügyében a vármegyei közgyű
lés engedélyezte a vádemelést, amely határozat alapján 
elkészítette vádlevelét a bíróság számára. Jobbágyok 
esetén ilyen előzetes döntés nélkül, közvetlenül emelt 
vádat.

A nemesek elleni bírói eljárás írásban folyt. A per a 
felperes ügyész és a vádlott alperes védője közötti, a 
bíróság által feljegyzett írásbeli üzenetváltásokkal zaj
lott. Más személyeknél csak az általában legalább 3 évi 
tömlöccel fenyíteni szokott, súlyosabb cselekmény ese
tén jártak el ilyen formában. Az enyhébb esetekben 
rövid, sommás szóbeli eljárás folyt. A vádló részt vett a 
bíróság ítélethozatali tanácskozásán is, bár szavazati 
joga nem volt. A per sajátosságát jelentette, hogy a 
tiszti ügyészek közül jellemzően a főügyész volt a 
vádló, míg az alügyész védőként járt el, ha a vádlottnak 
nem volt ügyvédje.

A büntetőeljárásban II. József 1785-ben kiadott, a 
bírósági szervezet átalakításáról szóló „Novus Ordo 
Judiciarius” rendeletéig nem volt helye fellebbezésnek. 
Ez viszont már lehetővé tette a perorvoslatot. Az ekkor 
felállított és büntető ügyekben kizárólag eljáró megyei 
törvényszékektől nemesek a Királyi Táblához, nemte
lenek pedig a kerületi táblákhoz fellebbezhettek.

Az uralkodó halála után ez az intézkedés nem enyé
szett el, mivel az 1790:43. te. továbbra is megengedte 
az ítéletek elleni fellebbezést a Curiához. A gyakorlat 
szerint nemtelen rabok ügyében viszont csak a halálos 
ítélet ellen lehetett fellebbezni, ami a fiscalis köte
lessége volt45 A fellebbviteli bíróság kizárólag iratok 
alapján, ügyészi közreműködés nélkül járt el.

Az 1836:17. te. engedélyezte a nem nemeseknek is a 
fellebbvitelt azon büntető ügyekben, „midőn a fel-peres 
köz tiszti ügyész az ítéletet felebb vinni tartozik". 
Kodifikáció hiányában azonban tisztázatlan volt. hogy 
a tiszti ügyész mikor élhet perorvoslattal. Ezért a.
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kialakuló hazai büntetőjogi irodalom egyik úttörője, 
Fabriczy Sámuel szerint „e részben valóban világos 
törvényt hozni felette szükséges” azért, hogy tudni 
lehessen, vajon „kire kellessék bízni annak elhatá
rozását, vájjon a kérdés alatti egyes esetben tartozzék é 
a tiszti ügyész az ítéletet fölebbvinni”. A szerző szerint 
„a felpereskedő tiszti ügyész, ha az ítélet a vádlevélben
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A z öröklés és annak szabályozása valamennyi 
ókori civilizáció jogtörténetében rendkívüli fon
tossággal bírt. Az ind jog -  amely éles különb

séget tett a tulajdonjog és a birtoklás jogintézményei 
között, és alapvetően elismerte az öröklést, mint a 
tulajdonjog keletkezésének egyik forrását' -  szintén 
megkülönböztetett figyelemben részesítette ezt az in
tézményt. Jelentősége és egyben jellegzetessége nem 
kizárólag az általunk is jól ismert funkciójában állt (az 
elhalt személy után maradt vagyon sorsának rende
zése). hanem abban is, hogy szorosan összefüggött a 
vallással, hiszen az öröklés rendje jelölte ki a fiú utódot, 
aki biztosíthatta a sraddha, azaz a halotti szertartások 
elvégzését, amelynek célja az ősök szellemének kie
légítése volt. „Aki örökli a vagyont, az látja el a pind,a1 
áldozatot”, ami megfordítva akár azt is jelenthetné, 
hogy aki ellátja a pinda áldozatot, az kapja az örök
séget." Természetesen jogi szempontból ez túlzás 
lehet"1, de tény, hogy a pinda áldozatot három fel
menőig és három leszármazóig mutatták be. ők voltak 
az ún. sapindar rokonok, akikkel adott esetben számol
ni kellett az öröklés folyamán. Óriási jelentőségűnek 
bizonyult a hinduizmus számára, ezért gyakorlatilag 
minden eszközt rendelkezésre bocsátottak a megfelelő 
utód -  és ezáltal a szertartások helyes elvégzésének -  
biztosítása érdekében.3

Jóllehet az öröklés rendjét alapvetően a vallási alapú 
törvényi előírások határozták meg, az örökhagyónak 
mégis volt lehetősége az öröklés rendjének befolyá
solására. Ez a lehetőség jelentette egyrészt a jogon

Rigó Kinga

Néhány gondolat 
Manu törvénykönyve 
öröklési jogi 
rendelkezéseiről*

In memóriám Puskás Ildikó

kívüli eszközök kelléktárát, másrészt azonban bizonyos 
szűk mederben maga a törvénykönyv is adott lehető
séget az örökhagyónak az öröklés rendjének megha
tározására; például, ha asüdra származású férfinak rab
szolganőjétől született fia, az ő engedélye volt szük
séges ahhoz, hogy a fiú is részt kaphasson az örökséa- 
ből.iv

A z  örökösök
A legegyszerűbb és legszerencsésebb helyzetben az 

örökhagyónak volt fiúgyermeke. Ennek hiányában a 
következő lehetőségek közül választhatott: egyik 
leánygyermekét fiúsítja (ő lesz a putriká), ennek a.


