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Jobbágypanaszok, 
ügyészi pártfogás

Pest-Pilis-Solt egyesült vármegyék 1733. évi közgyű
lési iratai tartalmazzák Kalocsa. Pataj, Decsk jobbá
gyainak panaszát, amelyek szerint Récsi János tiszt

tartó súlyos pénzbírságokat, elzárásbüntetéseket szab ki, a 
dézsmaszedéssel (természetbeni adóbehajtással) visszaél, 
az emberekkel ocsmányul beszél. A jegyzőkönyv szó- 
használatát követve, tartalmi hűséggel idézek.

Tiszttartók visszaélései

Bírságolás: Egy szegény lakos vett volt valami ke
vés mézet, mézsömek kifőzte, melybül másfél akó lőtt, 
azt (azért), hogy maga cselekedetével szomszéd baráti
val megitta, Récsi János Tiszttartó 
Uram büntetésül tizenhárom forin
tot vett rajta. (Adóelvonás történt, a 
dézsmát már nem lehetett beszedni.)

Nem különb más szegény lakos 
két főzetre való halat fogván a jég 
hátán, valami módját (módján) raj
takapván, tömlöcbe vitette. Azon is 
tizenkét forintot vett.

Ami a büntetéseket illeti, az el
múlt esztendőn történt, hogy maga 
felesége Tiszttartó Uramnak a 
templombúi menvén hazafelé, egy 
szegény ember ebe a személyét 
megkapván, megszalasztotta. Mely 
esetért tizenkét forintot tendálván 
szegény emberen.

Két esztendővel ezelőtt (a köz
ségből) szökvén egy szegény lakos 
(adófizető) annak elszökéséért (a 
tiszttartó) mondván, miért nem vi
seltetek jó gondot reá, 20 forintot 
vett a községen. Tömlöcbe vetvén 
a (községi) bírót, s mind addig ott 
tartván, míg bé nem vitték (a pénzt).

Két szegény ember kiment a pusztára. (A tiszttartó) tu
dakolván tőlük, mit keresnének ottan. Feleltek, hogyha 
valamely teknösbékát kaphatnának, annak keresésére jöt
tek volna ki, noha még egy békát sem fogtak. (Tiszttartó 
Uram) megfogdosván őket, Kalocsára bevitette, tömlöcbe 
hányatván, mégh 25 forintot meg nem fizettek, ki nem bo
csátotta.

Hasonlót cselekedett Tóki István és Jó Márton lakosok
kal azon Szentkirályi nevű pusztán, kik épp tótágasnak 
való, száraz, dőlt fáért (mentek), 27 forintokat fizettek.

Ezek a bírságok tetemes összegek. 1727-ben a pesti 
ügyész évi fizetése 100 Ft, 1758-ban 2 tinó értéke 24 Ft 
volt.

Durva rendfenntartás: A tiszttartó akár állatkínzásra is 
képes volt. A panaszirat szerint bizonyos Kovács Márton 
nevű gazdának pedig sertés marhája (jószága) szaladás 
képen becsapván (tilosba ment) a rétben, a hajdúk (ható
sági szolgák) behajtották (a sertéseket), melyek közül a 
javából egyet kifogván, a várban két lábánál fogva fel
akasztván, ottan megdögöltette. noha az (gazda) ember 
őkéiménél kiváltotta.

Teljesíthetetlen utasítás: Egy szegény embernek nem lé
vén több két ökrénél, robot heti sorra volt vetve Kalocsára, 
kit is (amit is a szegény ember) azonnal olyan téli, esős 
időben vissza akart venni. Récsi János úr utasította, hogy 
négyet fogjon be.

A dézsmaszedök eltartása: Ötöd magával volt dézsmát 
szedni hatod napig, mely idő alatt öt icce bort (1 icce = 0,8 
liter, nagy icce = 1 liter vagy 1,5 liter) költöttek el, azon 
kívül naponként tehénhúst, tyúkot és más eleség árát fel 
sem tehetik.

Ez a panasz ismétlődik más job
bágyak esetében is. A meghallgatási 
jegyzőkönyv szerint dézsmáláskor 
negyed, ötöd magával szokott hoz
zájuk járni, minemü költséget tettek 
ö kelmére szenvedhető.

Elkezdvén a bárány dézsmálás
kor (húsvét előtt), sötét őszig, mint 
merő executiósok (végrehajtók) úgy 
uralkodnak rajtok.

Dézsmaszedéssel való visszaélés: 
Tiszttartó Uram... az elmúlt nyá
ron gabona dézsmálásnak idein a 
próbát a gabonának javábúl, a ké
vének nagyjából tétetett, s bármi 
alávaló gazos gabona volt, a próbá
hoz képest reá (az egész termésre) 
egyaránt vetette (ki a kilencedet). 
Azután a jött ki belőle, hogy ha (a 
jobbágynak) 3 mérő búzája termett, 
3 mérőt is kellett belőle adni.

Történt a többi között ép Varga 
Pál nevű lakossal, hogy nem termett 

neki két kila (1 kila = 0,5 liter) árpánál több. azt is, mind 
a két kilát dézsmára kellett szegénynek adni. Ki, midőn 
instált (kérelmezett) volna azon, ne kívánna tőle annyit 
dézsmára, arra (a tiszttartó) össze káromlotta, mondván 
ördögadta teremtette, én nem gondolok véle, akár termett, 
akár nem. de én akkor megmértem.

Fent nevezett Récsi János Tiszttartó Uram ellen elsőben 
és keservesen esik a szegénységnek, hogy bárány dézsmá

lt vármegye rabja 
(Th. Valerio rézkarca, !9. sz. közepe)
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léskor dézsmára a javát szedi. Amellett, ha öt vagy (csak) 
hat vagyon váltóra (kilencedre) minden bárántúl két garast 
kell fizetni, vagy egyet azokbúl is elvészen. Acedál ahhoz 
az is, hogy Bukvaj János nevű juhász a bárány dézsmá
lás előtt négy héttel eladta juhait. azért azon is bünteté
sül tizenöt forintokat vett. Ugyan bármi dézsmáláskor, ha 
valamelyik juhnak báránya megdöglött is, ha tejezett (az 
anya juh), szinte ugyan megvette a dézsmát tűié. (Ha az 
anyajuh tejel, akkor táplálja bárányát, csak azt eldugták a 
dézsma elöl.)

Az elmaradt robot túl
zott ára: Noha tehet
ségek szerint (a jobbá
gyok) mihelyts vehetik 
Tiszttartó Uram paran
csolatját, azonnal kí
vánnak eleget tenni. De 
megtörtént az is, hogy 
vagy későn érkezik 
a parancsolat, vagy a 
szegény ember hirtelen 
nem mehet az úr vágyá
ra. Ha csak fél napot is 
elmulaszt (a robot) heti 
sorából, azonnal más 
embert fogad helyette 
pénzért, ki is a (mun
ka) feléért az idén is 
tizenkét forintokat kér
vén, hat és fél forintokat vett rajtok. (A robotot mulasztó 
jobbággyal duplán fizettetnek.)

A tiszttartó káromkodásai: (Szó szerinti idézetek) .Anyá
dat is eb arra teremtette, ha hozzád megyek, kivájkodom 
a szemedet. Ezeket és más különbféle mocskokat mivel- 
vén testit, lelkit, számtalan szokta elkövetni rajtok.”

„Megesett az is a többi között Oltári nevű pusztán 
lévő tóban halászván a lakosok, szintén, mikor a hálót 
húzták... sokszor nevezett Tiszttartó Úr az Istenes kö
szöntés helyett illy mocskos szókra fakadt, becsülettel 
mondván, b...m a fejeteket, ördög teremtették, úgy kell 
halásznotok.”

„A többi között bizonyos hat lovat parancsolt volt 
kiállítani (a jobbágyoknak), s hogy hirtelen Kalocsá
ra bé nem küldötték, bé hivatván a (falusi) bírák közül 
kettőt..., akkor haragjában ilyen káromkodásra fakadt. 
B...m a tót lelketeket, fejeteket, Anyátokat, Apátokat, 
azok lelkeit is, kik már régen meghaltak. Kutya, ördög 
teremtették, inkább tartanám az ördögöket, hogy sem a 
tótokat."

A tiszttartó fenyegetése: Az iratok szerint a tiszttartó tu
domására jutott, hogy a vármegye jegyzőkönyvezi a job
bágyok panaszait. Erről szól a következő idézet: „Meg
tudván. hogy prefectusi (közigazgatási) urakhoz instanciát 
(kérelmet) nyújtottak ökelme ellen, ily káromkodással il
lette őket. Ördögadta teremtették, ha tovább is a tiszttar
tóságban megmaradhatok, gyermekeitek is megsiratnak.

Azon kívül csak szavát is kimondani illetlen. Száját, sze
mét, fülét, fejét, seggit. szarát miveli (emlegeti) a szegíny 
embernek.” (Pest Megyei Levéltár. IV.31 -f. Foc. I.W.7.)

***

A hasonló tartalmú jobbágypanaszok folyamatosak voltak 
és nem rekedtek meg vármegyei szinten.

Mária Terézia érzékenyen figyelt az ország teherbíró 
képességét megtennelő jobbágyság helyzetére. A hozzá

írt kérvények valóság- 
tartalmát ellenőriztette. 
Főbb hivatalnokai jelen
létében maga is fogadta 
a jobbágyküldöttségeket. 
Kéziratban fennmaradt 
gondolatai a vezetők és 
a vezetettek kapcsolatára 
mindmáig érvényes: „Ha 
király akarok maradni, 
kell, hogy ép úgy igazat 
szolgáltassak a szegény
nek, mint a gazdagnak.”

A szokásjog alapján 
létrejött úrbéli szerző
déseket -  a földesúri és 
jobbágyjogokat és köte
lességeket -  egységesen 
szabályozta.

Mária Terézia 1767- 
ben adta ki az Úrbéri Szabályzatot, amely arról is rendel
kezik, hogy az úriszék úrbéri perben hozott ítélete ellen a 
vármegyei törvényszékhez lehet fellebbezni. Az úriszéki 
perekben a megyei ügyvéd kötelessége a jobbágyot védeni.

E tekintetben az ügyvéd szóhasználat az ügyész kora
beli megnevezése. Az ügyész kifejezés mint szakmai el
nevezés 1786-ban, két szó összevonásából keletkezett. 
A nyelvújítás korában keresték és találták meg valamely 
fogalomra a megfelelő magyar szóalkotást.

Az úrbéri szabályzat alapja, hogy egy agrárországban 
a lakosság többségének a földbirtok ad megélhetést. Az 
1700-1800-as években a lakosság 65-70%-a földdel kap
csolatos munkából, jövedelemből tartotta fenn magát.

Sokrétű tevékenységet folytattak. A közismert növény- 
termesztés, állattenyésztés mellett kert-, szőlő-, erdőmű
veléssel, legelő, rét, nádas használatával, vadászattal, ha
lászattal, hajózással foglalkoztak.

A katonáknak, iparosoknak, értelmiségieknek is voltak 
földbirtokaik.

A birtok a jogviták világa. Pereskedtek egymással a 
földesurak, a földesurak és a jobbágyok, a jobbágyok egy
más között.

A földesurak és a jobbágyok közötti perek tárgya lehe
tett a robot mértéke, a pénzbeli és terményadózás, a sza
bad költözködés joga, a jobbágy kezén lévő úrbéri birtok 
(jobbágytelek) csökkentése, a legelőterület korlátozása, a 
puszták benépesítése, a jobbágyok által letagadott, úgyne
vezett maradványföldek birtoklása. A maradványföld után 
a jobbágy nem adott úrbéri szolgáltatást.

Tiszttartó a 18. században
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Úrbéri Szabályzat

Mária Terézia 1767-ben kiadott Úrbéri Szabályzata képez
te az alapját a földesurak és a jobbágyok közötti szerződé
seknek. Podmaniczky János és Sándor Aszód mezőváros
sal 1770-ben kötött urbáriumot. Ennek főbb punctumai:

Aszód mezővárosban egy egész jobbágyházhely belső 
fimdusa (házhelye, kertje) 
oly nagy legyen, hogy az 
két pozsonyi mérő (vető) 
mag alá kívántatik. Egy 
pozsonyi mérő (= 62,5 li
ter) 600 négyszögöl föld 
bevetéséhez elegendő 
magot tartalmaz. A kül
ső telek 26 hold szántó.
Mária Terézia urbáriuma 
szerint egy hold mértéke 
1100-1300 négyszögöl.
A későbbi korokban ál
talánosság vált, hogy 
egy magyar hold = 1400 
négyszögöl, egy nagy ma
gyar hold = 1600 négy
szögöl.

A jobbágyirtásokat 
(erdőkivágásokat, az így 
nyert szántóföldeket) a 
földesúr el nem veheti, de 
a jobbágy az irtást kész
pénzben fizesse meg.

Minden egész telkes jobbágy köteles minden héten 
napkeltétől napnyugtáig egy napot robotolni. „Megy a 
marhájával, maga szekerivel, boronájával, ekéjével” dol
gozni a földesúmak.

Minden jobbágy és magános (önálló) házzal bíró zsel
lér évente 1 forintot fi
zet. (Zsellér = jobbágy
telek nélküli szegény, 
mezőgazdasági alkalmi 
munkás.)

A jobbágy a külső te
lek minden terméséből, 
méhekből, bárányokból,
(kecske)gidákból tarto
zik valóságos kilencedet 
adni.

A második termésből 
(azévi másodvetésböl) 
sem földesúri kilenced, 
sem papi tized ne adassák.

Bírságpénzt csak azokon a jobbágyokon lehessen meg
venni (behajtani), akiket az úriszék arra ítélt a vármegye 
bizonysága (ügyésze, szolgabírája, esküdtje) jelenlétében.

Azok a földesurak és földesúri tisztek, akik a jobbágy
panaszosokat megbüntetik, akik a jobbágyokkal kegyetle
nül bánnak, elítéltessenek. (Pest Megyei Levéltár IV. 165-a 
Aszód -  Lásd a mellékelt dokumentumrészletet!)

*

Az 1804-től 1807-ig tartó váci úriszéki perben a Kis 
Váci Jobbágyokat Pest, Pilis és Solt vármegye ügyésze 
képviselte.

A felperes jobbágyok panasza szerint a Váci Püspö
ki Uradalom Lyada puszta némely részét tőlük elvette, 
és Szende helységnek adta. A nemes vármegye ügyészi 
védelme mellett az elvett rétek annyi erővel kipótlását

kérték. Az alperes Váci 
Püspöki Uradalmat Kál- 
mánházy Ferenc uradal
mi ügyész védte.

Az ítélet: az Úri
szék a kérelemnek helyt 
adott. A földesurat a 
Szőri pusztából az elvett 
Lyadai pusztarészek ki
pótlására kötelezte.

Fellebbezés folytán 
a Helytartótanács az 
úriszék végzését hely
benhagyta oly közbe
vetéssel, hogy az úr- 
báriumi illendőségek 
az irtványoktól külön
tétessenek és csak az 
úrbáriumi illetőségek 
fogyatkozása pótlandó. 
(Pest Megyei Levéltár 
IV. 165-a Vác)

1810. március 5-én 
Muslay István fofiscalis 

Bizodalmas, s jó akaró Bíró Úr megszólítással -  korábbi 
értesítését megismételve -  a következőket irta Vác város 
bírójának.

A nemes vármegye végzése által Vác városának asz- 
szisztensévé (segítőjévé) kineveztettem.„A város részéről

jó előre velem minden 
írások közöltessenek, 
melyek a város állapoty- 
tyát akár mi módon tár- 
gyazzák. hogy úgy akár 
az élendő új contractu- 
sokra, akár más egyéb 
város állapottyára való 
nézve szoros köteles
ségemnek eleget tehes
sek...” „Az aszisztens 
fiscus befolyása nélkül 
semmit eszközleni nem 
lehetne, a communiutá- 
sok (közösségek) úgy is 

a N. Vármegye pártfogása alatt lévén, semmi némü egyez
kedéseket, ha mindjárt hasznukra volna is, annál is inkább, 
ha ne talán károk... (ellen) maguktúl nem tehetnének...” 
„Hírem és befolyásom nélkül semmi némű, a város és a 
Méltóságos Uraság közt fent forgó állapotban ne avatkoz
zanak, hanem az exmissziomot (megbízásomat) tárgy azó 
dolgaikban az első adatokat vélem jó előre közleni és vé
leményemet ki kérni el ne múlasszák.”
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„...maradván köteles szolgája Muslay István fő fis- 
calis.”

Az idézett megkeresésből két dolog kiviláglik.
-P e s t  Vármegye betartotta az Úrbéri pátens jobbágy

védő rendelkezését. Sőt a jobbágyok és a váci földesurak 
közötti gyakori úrbéri perek miatt állandó pártfogóügyészt 
biztosított a váci lakosoknak.

-  Muslay István -  aki Pest megyében élethossziglan 
volt ügyész, majd főügyész -  Vác bírójával határozottan 
és igen világosan közölte pártfogó ügyészi elvárásait. Már 
a várható per előtt adatokat kért, hogy jól felkészülhessen. 
(Pest Megyei Levéltár IV. 165-a Vác)

♦

Mária Terézia az Úrbéri pátens végrehajtásának ellenőrzé
sére vármegyei adminisztrátori tisztségeket létesített. Az 
adminisztrátorok a jobbágyperekben hozott urbáriumi íté
letek törvényességét, a bíróságok működését, az ügyészek 
jobbágypártfogását erősítették.

1810. április 5-én Vác város bírája, tanácsa és közös
sége könyörgő levéllel fordult a Nagyméltóságú Gróf Ad
minisztrátor Úrhoz és a Tekintetes Nemes Vármegyéhez.

Az elsősorban Gróf Szalay Barkótczi Ferenchez, Pest 
vármegye adminisztrátorához címzett beadványban a váci 
püspök és földesúr ellen tettek panaszt. Miszerint: a la
kosság súlyosan nélkülözik. Gabonájuk földig leégett (az 
aszályban), még a szalmája sem használható, szőlőjüket 
elverte a jég. A földesúr erre nincs tekintettel. Az 1761- 
töl (az úrbéri pátens megjelenése előtti időtől) változtatás 
nélküli szerződés alapján kell a jobbágyterheket teljesíte
niük. „...a sűrűn föl és alá járó katonaság és a kiállítandó 
forspontozások (katonai szállítások terhe) által egész az 
eigyőzhetetlenségig terheltetünk védetlenül...” A földes
úr „föl mondván az úrbáriális adózások megváltását, mind 
a királyi használatokat (a kisebb királyi haszonvételeket, 
pl. italmérés, malomtartás, boltbérlés jogát) oly különös 
és új contractusokra (szerződésekre) fordította, hogy sem 
abban, sem amabban a földek mívelésére tartandó marhák 
élelmekre kaszálót nem engedett”...

.....a megégett (leégett)..., újra épült, s mind eddig is
tökéletesen el nem készült ser házunktól az 1000 ft. Esz
tendei árendát (haszonbért) meg kívánta még a serház 
árendája mellett, (mégis) mind eddig (a lakosok által) 
használt pálinkaárulást is magának tartotta. Ellenben pe
dig a városban lévő 7 mészár székeket, noha mindeddig 
még tudniillik hasznosak valának az uraság által gond
viseltetett, mostan, midőn a győzhetetlen mostoha idők 
végett magának az uraságnak is terhesekké és károsok
ra lettek, szerencsétlen városunkra hárította” (a fenntar
tását).

A Pest megyei közgyűlés úriszéki eljárást kezdemé
nyezett. , A  jelen való folyamodó levélbe előadott tárgyak 
közül némelyek olyanok lévén, amelyek iránt a könyörgő 
város részére pártfogóul rendeltetett megyebéli ügyésznek 
felperessége alatt...” tartották indokoltnak a perindítást 
(Pest Megyei Levéltár IV. 165-a Vác).
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Magyarország életerejét a mezőgazdaság és az állattartás 
biztosította. A szántóföld, a legelőhasználat sorozatos pe
rek alapja. A váci uraság és Vác városa között 1817-ben is 
per indult a legelőhasználat miatt.

A felperes jobbágyokat képviselő tiszti ügyész szerint 
biztosítani kell a lakosság legelőhasználatát. Az uradalmi 
ügyész, Kálmánházy Ferenc tagadja a közös legelő csök
kentését. Az uradalom „csupán a maga pusztáit kívánja 
fenn tartani, a várost ellenben a legkisebben sem akaija 
terhelni és nem is terheli, a városnak tehát a föntebb emlí
tett Úri Szék végzése ellen még csak egy helyes kifogása 
sem lehetne” (ti. a kereset elutasítása miatt).

A városlakosok azt akaiják, hogy az uradalmi birtokok, 
amelyeket eddig csak haszonbéreltek, mintegy örökös 
jussként a város állandó használatában maradhasson.

1821-ik esztendő böjtelő havának 26-ik napján a mél- 
tóságos Báró Aszódi Podmaniczky famíliának birtokában 
lévő Dömsöd helységében tartott Úri Szék alkalmatos
ságával Reviczky Imre, Pest városa fiscalisa, úgy mint a 
Dömsödi Communitás pártfogója keresetet nyújtott be a 
lakosság érdekében. A felperes ügyész előadásában a per 
tárgya:

1- ször. Áts Dávidnak földjét az Uraság elfoglalta, ám
bár az Árendát (bérletet) mindévig megfizette.

2- szor. Csordás Mihálynak földjét szinte (szintén) úgy 
elfoglalták, ámbár ő is az Árendát mindétig megadta, sőt 
még most két esztendeje egy darab zab földjét is, minek
utána azt le takarította, (learatta) terménestöl (terményes- 
töl) együtt elfoglalták, ezen földnek azonba(n) az áren- 
dáját, mivel a termését is elfoglalta (az uraság) a helység 
mind akkoráig (mindeddig) ki nem fizette.

3- szor. Drahos Sándornak kender földjét hasonlóul el
foglalták, ámbár az árendát ő is mindenkor megfizette. 
Minthogy pedig a Kegyes Urbárium, úgy a Királyi Re- 
solutiok (helyreállítások) elhatározták, mely esetekben 
légyen szabad, és micsoda úton, módon a jobbágyoktól 
földjeiket elvenni, a felől meg nevezettekre nézve pedig 
semmi azon esetekből elő nem adta magát, s nem is az 
elszenvedett törvényes úton vétettek el tőllök a földjük, 
ugyan azért kéri földjeiket nékiek vissza adattatni.

4- szer. Drahos Sándor 6. esztendőktől fogvást három 
kasza rétről fizet, ámbár semmi kaszálló rét birtokába 
nintsen, ugyan azért kéri magának az eddig fizetett pénzt 
vissza adattatni, ennek utána pedig a földet természettül 
(természetes állapotában) kiadattatni.

5- ször. Öreg Süveg Pál hasonlóképpen három kasza 
rétről (1 kasza rét 6 kocsira való szénát terem) fizet, ámbár 
nékie nintsen (rétje), ugyan azért ő is kéri magának a rét- 
het kiadattatni és pénzét vissza fizettetni.

6- szor. A bírák magokat Urbariom szerint szolgáltat
ván (a jobbágyok által elláttatván) némely instans (köze
li) emberek által, ezeket azután (a bírák) felsegítik, más 
embereknek pedig földjét, kiknek már a harmadik attya is 
bírta (birtokolta) elveszik. Ezen vádat szükséges szorosan 
megvizsgálni és hogy ha ne talán tán az igazság ki sülne, 
kéri a bírákat az ilyen cselekedetektől szorosan eltiltatni 
(az uraságot.)

7- szer. Az adó fizetést, nem különben az arendalis sum
mákat (pénzösszegeket) keményen vetik ki, hogy amiatt _



lörléneti szemle

kéntelenítettnek a lakosok végső ínségre jutni, a felesleg 
(többletként) bejövő summákból pedig magok a bírák és a 
nótáriusok (hivatalnokok) gazdagodnak.

Mely véget kéri a pártfogó ügyész, hogy az 1817-ik, 
1818-ik és 1819-ik esztendei számadások nézessenek 
meg, nem különben mind az adóból, mind az árendából 
bejött summákat a reájok kivetett terhekkel combináltas- 
son (beszámíttasson), hogy így a kis könyvecskéikbe beírt 
tartozásaik, úgy a befizetett summák világosságra hozat- 
tassanak...

Határozott ügyészi kiállás a jobbágyokért.
(Pest Megyei Levéltár IV.31.f. fasc.35.IV.)

*

Az úrbéri pátens minél teljesebb végrehajtása érdekében 
a jobbágyok érdekeire (megélhetésére) is figyelő uralko
dók nyomtatott formában 
Árendális Contractusokat 
(bérleti szerződésmintákat) 
bocsátottak ki.

1823. november 1-jén 
kelt a budaörsi földesuraság 
és az ott élő jobbágyság kö
zötti árendális contractus.
A bérleti szerződés szerint 
a kamerális helység határ
jában lévő uradalmi szántó
földeket és réteket az áren
dás köteles annak rendje és 
módja szerént mívelni és 
jó hasznavehető állapotban 
megtartani. Az árendásnak 
nem szabad akármiféle ki
fogással a szerződésben 
kitett (kikötött) summának 
legkisebb részében való 
elengedésiért is a Földes 
Uraságot alkalmatlaníta- 
ni. Nem szabad a szántó
földeket rétekké, a réteket 
szántóvá változtatni, azo
kat gyümölcsfákkal, szőlő
vel beültetni. Másnak azon 
beneficiumot subárendálni 
(másnak azon jövedelmet
bérbeadni) csak az uraság tisztjének különös előre való 
(előzetes) engedelmével szabad.

Minden árendális contractusból származó kérdésekre 
nézve az árendás aláveti magát a Földes Uraság Úri Szé
ke ítéletének. Néki apelláta (fellebbezés) a fellebb való 
törvényszékre csak executió (az ítélet végrehajtása) után 
engedtetik meg.

A szerződésminta erőteljesen védte a földesúr érdekét. 
Nem szabad akármilyen kifogással -  tehát jogos kifogás
sal sem -  a szerződésben kikötött teljesítés részbeni elen
gedését is kérni, mivel az alkalmatlankodás.

Az Úri Szék ítéletét fellebbezésre tekintet nélkül végre
__lehet hajtani.
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A szerződésminta ugyanakkor biztosítékot ad a jobbá
gyok számára. Legalább le van írva, milyen summának 
letételére kötelezettek.

Az úriszéki perekben az 1767-ben kiadott úrbéri sza
bályzat kötelezővé tette a tiszti ügyészi részvételt, a jobbá
gyok pártfogását (Pest Megyei Levéltár. IV. 165-a Buda
örs 1823 -  Lásd az alább mellékelt dokumentumot!)

Az 1837-ik esztendő április 6-án Pesten tartott közgyűlés 
jegyzőkönyve tartalmazza a Tatárszentgyörgyi helység la
kosai kérelmét. A lakosok „az iránt esedeznek, hogy lege
lőjük hasítassék ki, továbbá, hogy határoztassék el, hogy 
kortsmáltatási idejek meddig tart.

Füst pénz fejében I pengő forintot kell é fizetni, he
lyes é az Uradalomnak abbéli kívánsága, hogy a nagyobb 
gyümölcsfától 4, a kisebb gyümölcsfától 2 pengő forintott

fizessenek... Robot váltság 
fejében 6 pengő forintot, a 
házzal nem bírótól 3 pengő 
forintot kiván, megállhat é 
ezen kívánság”...

A közgyűlés végzése: 
„Oly utasítással ada

tik az eredeti folyamodás 
Fő Ügyész Gál József Úr
nak, hogy a bent érintett 
panaszoknak elintézését az 
esedező községnek folya
matban lévő Úrbéri Peré
ben szorgalmaztassa". (Pest 
Megyei Levéltár IV. 165-a 
Vác)

1837. október 21 -én Gál 
József, mint Vác községet 
pártoló vármegyei tiszti fő
ügyész a váci lakosok ne
vében folyamodványt írt a 
Magyar Királyi Helytartó 
Tanácshoz.

A város közössége kéri:
1. Minden 50-60 ház 

után az úrbéri szerződésben 
biztosított kocsmáltatás ide
jére (általában Szent Mihály 
napjától Szent György nap

jáig, azaz szeptember 29-től április 24-ig) egy kocsmatar
tás engedélyeztessen.

2. A váci határ rendbe szedessen (felméressen) és a váci 
lakosokat illető legelő kiadasson., A  jobbágy telkek állo
mányai az uradalom által elfoglalt Szári és Cselőtei föl
dekből kiegészítessenek.”

3. A Váci lakosok ügyeik folytatására állandóan fize
tendő ügyészt alkalmazhassanak.

Tehát már nem elégedtek meg a vármegyei pártfogó 
ügyésszel. A perek folyamatossága miatt saját, Vác köz
ségi ügyészt akartak.

A beadvány szerint Vácon „a fentebb provokált úrbéri 
szerződésben kijelölt két úrbéri kortsmát” tarthat nyitva
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a lakosság, míg „Kalocsán 5, Pakson szinte (szintén) 5, 
Simontomyán pedig minden útszára egy-egy bor kortsma 
engedtetett meg.”

A bor-, sör- és pálinkamérés, mint kisebb királyi ha
szonvételi jog, amelyet a földesúrral kötött szerződés 
alapján lehetett gyakorolni, az egyik legjobb pénzkereseti 
forrás volt. Az úgynevezett kisebb regáléjogot a jobbá
gyok gyakran nehezen és hátrányos feltételekkel kapták 
meg.

1837. november 29-én a Pesti úriszék egy hidegkúri 
ingatlanra vonatkozó kibecsülési perben tartott tárgya
lást. A használati jog megszüntetése iránti perben a jus
son (örökségen) lévő felpereseket -  a Szúnyogh família 
örököseit -  Kútsora Lőrinc és Hempl József rendszerinti 
ügyészeik képviselik. Az alperes Resek Gáspár jobbágy 
törvényes védelmezője Gál József vármegyei tiszti fő
ügyész.

A per tárgya:
Resek Gáspár háza, udvara, kertje valóságosan a Szú

nyogh família curiális fúndusán (udvarháza telkén) he
lyezkedik el. A Szúnyogh família örökösei, Vadasi Janko- 
vich Miklós és Szúnyogh János Resek Gáspár jelenlétét 
nem tűrik tovább a megörökölt telkükön (Pest Megyei 
Levéltár IV.2. 178/3.C.).

*

A pusztán lakó emberek földesurakkal szembeni meg
védése állami közérdek. Az ország benépesítését, újabb 
települések létrehozását központi odafigyeléssel, intézke
déssel segítették.

Az 1840-es évek derekán a Majosházi pusztán élő job
bágyokat a földesúr távozásra szólította fel. A lakosság 
nem mozdult otthonából. Az ebből eredő per befejezéséig 
a vármegye a jobbágyokat várakozásra utasította. Időhú
zás miatt az iratok a Helytartó Tanács elé kerültek. 1847. 
kisasszony hó 3-án a Magyar Királyi Helytartó Tanács a 
Majosházi puszta népesítése iránt fennforgó viszonyok el
intézése tárgyában Pest vármegyét a következőkről tájé
koztatta.

0  császári. Királyi apostoli Fennsége utóbbi rendeleté
ben az 1845. esztendei 22089. sz. alatt kelt Intézményben 
foglalt legmagasabb határozatának teljesítését megparan- 
csola, nincs egyéb hátra..., mi hatóságokhoz tartozik, tel
jesítsék és annak eredményét ide felteijesszék.

A vármegyei közgyűlés a Majosházi lakosok és az ot
tani földes úr közötti egyezség megpróbálására kiküldte a 
megye alispánját, két bírót, a megye fóügyvédjét (ügyé
szét) és egy esküdtet. A kiküldetés 1856-ban a peres fe
lek közötti egyezségre vezetett (Pest Megyei Levéltár. IV. 
165. Majosháza. U.p./2990.).

A rendelkezésre álló iratok szerint az ügyészi pártfogás 
legfeljebb könnyítette a jobbágy szerződési helyzetét, de 
nem ellensúlyozta a földesúr hatalmi fölényét.

Az ügyészi jelenlét hathatósága alárendeltetett az ura
ság gazdasági súlyának. Ez látható a Váci káptalan föl-

_________ Jog
történeti szemle

des uraság és a Vác városa községének 1847. november 8. 
napján kötött örökös szerződésből.

Az öregebb alkotmányú váci káptalan földes uraság, 
másrészről káptalan Vác városa községi közön (községi 
területén) az 1838. évi árvíz által öszveomlott, úgyneve
zett alsó városi Burgundiái házhelyek (házak) eránt Vác 
tanácsának felterjesztése következtében... örök időre... 
köttetett örökös szerződés.

A szerződés 1. pontja alapvető adatként rögzíti, hogy 
a burgundiai házhelyeket az 1838. évi árvíz után akkoron 
Pest vármegye házépítésre alkalmatlannak találta.

Ennek ismeretében 11 Burgundiai helyet enged át az 
uraság Vác városa községének... örök időre... az alább 
következő kötelezettség teljesítése mellett. A sokszor ér
deklett házhelyeket Vác városa községe szabadon és min
den megszorítás nélkül úgy fogja használni, mint minő 
tulajdoni joggal azokat mi használhattuk volna.

Káptalan Vác városa községe a fenn kitett tizenegy 
házhelyekért külön, külön két darab ezüst húszast... min
den évben az uradalmi pénztárba pontosan befizetni ma
gát kötelezi.

A mondott 11. házhelyek(et)... Pest vármegye házak 
építésére alkalmatlannak találta..., ha azonban ennek el
lenére mégis valaki azokra házat építene..., az uradalom 
semmi felelősséggel tartozni nem fog.

A ne talán (mitül Isten őrizzen) támadható árvíz által 
okozandó kárt a ház tulajdonosán önmaga szenvedni kö
teles leend.

Hogy ezen szerződés minden erőltetés nélkül jött lét
re -  a szerződő felek aláírása alatt -  tanúsítja Pest megye 
tiszti főügyésze, föszolgabírája és a megye egyik esküdtje 
aláírása és pecsétje (Pest Megyei Levéltár. IV. 165-a.).

*

Az 1848:9. te. a robotot, a dézsmát, a pénzbeli szolgáltatá
sokat megszüntette. A jobbágy, zsellér lakosság kikerült a 
földesúr hatalma alól.

A törvénycikk rendelkezése szerint a faizásra (fakivá
gásra), legeltetésre nézve az addig fennálló, közös hasz
nálaton alapuló gyakorlat megmarad a földesúr és a fel
szabadult jobbágyai, zsellérei között.

Az 1848:10. te. rendelkezése szerint a közös használa
tok elkülönítésére a pert akár a földesúr, akár a jobbágy 
vagy a zsellére megindíthatta. Csakhogy a forradalmi, 
valamint a Habsburg-önkényuralmi események a per
indítást megnehezítették. Rendezetlen birtokállapotok 
alakultak ki.

Jól megfogalmazza az akkori vitás kérdések lényegét a 
Váci uradalom ügyésze.

Rubka Ágoston a császári Járásbírósághoz benyújtott,
1851. december 12-én kelt keresetében a következőket 
írta:

Vác város a tüzifaizás gyakorlatában most is éppen 
úgy, mint az 1848-ik évi események előttben van. Nem
csak az említett felsőbbi rendeletek, de a közigazság is 
szorosan megkívánják, miszerint ezen nagy jótéteményü 
tüzifaizásért az uradalom által követelt összeg (a) város 
által az uradalomnak fizettessék.
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Az uradalom és a város közt fennállott szerződéses 
viszonyok az 1848-as események által megszűntek. így 
önként következik, hogy a tűzifaizás iránt fennállott vi
szonynak is vagy meg kellett végképp szűnni, vagy pedig 
tegyen eleget a város az uradalom részbeni követelésének. 
Mert miután a váci Püspök nem földes ura többé a város
nak, világos, hogy a tüzifaizást sem tartozik annak többé 
ingyen kiszolgálni.

Világos, jól érthető ügyészi indokolás. Félbemaradt 
a jobbágyfelszabadítással járó földhasználati viszonyok 
rendezése (Pest Megyei Levéltár IV. 165-a 160/1856.).

*

Az úrbéri rendezésre vonatkozó részletes szabályokat az 
1853-ban és 1854-ben kiadott Úrbéri nyílt parancsok sza
bályozták. A Habsburg-rendelkezések célja, hogy a volt 
jobbágy és a földesúr között minden közösség (közös le
gelő, erdő használat) megszűnjön.

A legelő, nádas elkülönítését, az erdei haszonvételek 
szabályozását az érdekeltek két évig kérhették a bíróság
tól. A volt úrbéreseket a község bírája képviselte.

Kérelem hiányában hivatalból kirendelt gondnoknak 
kellett a pert megindítania. Ezek a perek voltak az úrbéri 
rendezési perek.

Fa izási per

1851. július 19-én a váci püspökség uradalma tiszti ülést 
tartott.

Megállapították, hogy mivel a Szilágyi lakosok szerző
désileg beszállítani kellő ölfa mennyiséget többszöri fel
szólításokra, sőt a múlt évben történt törvényes megintés 
után is mind ezideig elmúlasztották, uradalmi ügyész Ri- 
biánszky József uramnak fogadott szekerekkel mielőbbi 
beszállítását és a fúvarbémek a Szilágyiakon leendő meg
vételét törvényesen eszközölni (peresíteni) utasíttatik.

Rubka Ágoston, mint a Váci Püspöki uradalom ügyé
sze 1851. november 17-én keresetet nyújtott be a Tekin
tetes Császári és Királyi Járásbírósághoz az uradalmi er
dőben faizást végző, de azért ellenértéket nem fizető 599 
házas volt zsellér és 83 egész telkes volt jobbágy alpere
sek ellen. A követelés önmaga évi 631. pengő forint és 30 
krajcár. Az alpereseket Ensel József ügyész védte.

A Járásbíróság 1852. november 30-án kelt, 3877. szá
mú ítéletében a felperes keresetének helyt adott. A Pesti 
Kerületi Császári és Királyi Főtörvényszék 1853. március 
22-én a Járásbíróság ítéletét jóváhagyta. (Pest Megyei Le
véltár. IV. 165-a 36/1859.)

*

A 21. századi ügyészség közérdekvédelmi tevékenysége 
tehát a 18. századig visszavezethető.

K Ö N Y V E K R Ő L_________

• •
Ügyészségek 

a történelem sodrában
Nánási László:

A magyar királyi ügyészség története (1871-1945) 
Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2011,365 p.

ISBN 978-953-08-1444-7

Azt aligha állíthatnánk, hogy a magyar királyi ügyész
ség történetével foglalkozó irodalom jelentéktelen 
lenne. A közjogi munkák, az alkotmányjogi össze

foglaló müvek és tankönyvek kötelező fejezetei az ügyész
ségről, annak alkotmányos helyéről történő fejtegetések. 
A törvénykezési szervezeti irodalom, a törvénykezési szer
vezeti jog szakirodalma kötelességszerüen foglalkozik 
az ügyészi szervezet ismertetésével. A büntető eljárásjog 
szakirodaimának magától értetődő része az ügyészségek 
szerepét illető fejezet. A jogtörténet-tudomány, igaz nem
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foglalkozott a szervezet szabályozásának vagy magának 
az apparátusnak a fejlődésével, a tankönyveknek mellőz
hetetlen része az ügyészi szervezet alakulása. Hasonló
képpen a bírósági szervezet és peijogtörténeti munkák az 
igazságszolgáltatási szervezettörténeti elemzéseknek. Ter
mészetesnek vehető, hogy maga az ügyészi szervezet is 
foglalkozott önnön históriájával: évfordulók közeledtével 
megszaporodtak a megemlékezések, történeti-szervezeti 
összefoglalások, konferenciák és emlékkötetek. Az utóbbi 
időben, nem kevéssé a szerzőnek köszönhetően, több, az 
ügyészség históriájának részelemeivel foglalkozó tanul
mány, kismonográfia, szemelvénygyűjtemény látón napvi
lágot Ezek a publikációk azonban mindezidáig nem álltak 
össze monografikus elemzéssé. Nánási László könyvének 
egyik legfontosabb értéke tehát, hogy első ízben dolgoz
za fel az ügyészség históriáját következetes alapossággal 
és szisztematikus rendben, a szakirodalom és a rendelke
zésre álló fonások lehető legteljesebb kihasználásával. 
A monografikus elemzés tematikailag is, forrásszempont
ból is messzemenően kiemelkedik az eddigi munkák közül. 
Emellett a feldolgozásnak aktualitást kölcsönöz az a tény 
is, hogy korunk alkotmányjogi kérdései között újra és újra 
fölbukkan az ügyészség közjogi pozicionálásának témája, 
a politikai közbeszédben pedig az ügyészség feladatainak, 
funkciójának tartalomköre.


