
1. Tiszti ügyészek választása

A vármegyei, kiváltságos kerületi, városi törvényha
tóságok tiszti ügyészeinek megjelenésére a 16-18. 
századtól találhatók adatok. A legszélesebb körű 
működést a vármegyei tiszti ügyészek végezték.

Történelmünk folyamán három-, majd négyévenként 
tartottak vármegyei tisztújító közgyűlést, amelyen a főis
pán elnökölt. A fennmaradt jegyzőkönyvminta szerint két 
alispánt, egy jegyzőt, két aljegyzőt, egy tiszti főügyészt, 
két alügyészt választottak, nem szólva most itt az egyéb, 
de kisebb rangú tisztségviselőkről.

Az ügyész megválasztásának személyi feltételei: 24 
éves életkor betöltése, ügyvédi vizsga letétele, másoktól 
való függetlenség, amely alatt azt értették, hogy a jelölt 
másnak nem tartozott szolgálattal, lekötelezettséggel.

A tiszti ügyész uradalmi ügyészséget nem vállalhatott, 
de hivatala mellett magánpraxist folytathatott, ügyvédként 
járhatott cl olyan ügyekben, amelyekben, mint ügyésznek 
nem volt szerepe. Egyes vármegyék azonban ezt statútu
maikban megtiltották.

A tiszti ügyészek, mint a vármegye tisztségviselői, tag
jai voltak a megyei, a városi, a kerületi törvényszékeknek. 
Vizsgálatot és vádképviselői teendőket végeztek, sőt a 
másik ügyésszel szemben hivatalból kirendelt védői lehet
tek a vádlottnak. Egyaránt eljártak büntető és magánjogi 
ügyekben.

2. A tiszti ügyész büntetőjogi 
eljárásának szakaszai

A szolgabírák által nemesek ellen lefolytatott nyomozás 
iratait a vármegyei közgyűlés kapta meg vádemelés kér
désében való döntéshozatalra. A vármegyei közgyűlés a 
nyomozati iratokat véleményezésre átadta a tiszti ügyé
szi hivatalnak. A főügyész, az alügyész vagy a tiszteletbeli 
ügyész írásbeli állásfoglalást készített arról, hogy:

-  a gyanúsítottat ne fogják perbe, mert bűncselekményt 
követett el, illetve azt nem lehetett rábizonyítani, 
vagy azért felelősségre vonni;

-  a nyomozást folytassák tovább az elegendő bizonyí
tékok beszerzése érdekében;

-  ha a gyanú megáll, a közgyűlés engedélyezze vád
levél benyújtását a bírósághoz.

A közgyűlést nem kötötte az ügyészi javaslat. Szabadon 
döntött, pl. vádjavaslat ellenére irattárba helyezhette az 
iratokat. Az ügyész nem volt a vád ura.

Ha a közgyűlés a gyanút alaposnak találta, az ügyész az 
iratokat visszakapta vádemelésre.

Enyhébb bűncselekmények esetében fenyitő eljárásra, 
közismertebb nevén sommásperre, súlyosabb esetekben 
írásbeli perre került sor.
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Tiszti ügyészi feladatok

3. Ügyész a vallási, erkölcsi, családi 
bűncselekmények üldözésében

A szigorú vallási tanoknak megfelelően a tiszti ügyész ha
táskörébe tartozott a nemi erkölcs, a házasság, a család 
védelme.

A vallási és a világi törvényeket megszegő személye
ket, pl. házasságtörőket, kerítöket, örömlányokat, vérfer
tőzőket halállal, börtönnel, kalodába zárással, megverés- 
sel, kiközösítéssel büntették, a bíróság belátása szerint.

1725. március 4-én a Pest-Pilis-Solt vármegyei tör
vényszék tárgyalta tiszti ügyészi folyamodványra Örmé
nyi György paráznaság miatti ügyét.

A latinul írott jegyzőkönyv a tanúk vallomását magya
rul tartalmazza úgy, ahogyan elmondták. Ezért nyelvem
léknek is tekinthetők a közel 300 éves sorok. Visszaadják 
az emberek akkori gondolatainak szóbeli kifejezését.

A kihallgatási jegyzőkönyv kérdőpontjai:
„Tudja é, látta é, hallotta c a tanú, hogy Örményi 

György Sidai Huszáméval paráználkodott volna és mások 
is Örményi Györgyön kívül?”

A terjedelmes jegyzőkönyvet röviden ismertetem:
Takács, alias Volentemé vallotta, hogy semmi cseleke

detről nem tud, nem látott semmit Huszámé és Örményi 
György között.

Amikor Huszámét a bíró házánál kalodába tették Ör
ményi János miatt, akkor Huszámé apja, Fekete Máthé és 
Örményi György között szóváltás keletkezett.

Fekete Máté: „Micsoda kúrvaságot tesz az én lyányom 
felül.” Erre azt felelte Örményi György: „te kopasz kutya, 
jobb volna hallgatnál, s miért fogod pártyát, hiszen ma
gamnak is volt közöm véle... legény koromban, de az már 
csak múlnék, csak az öcsémet reá ne vette volna".

Pintér Mihály tanú Örményitől hallotta: Huszárikné pa
naszkodott neki, hogy soha az ura derekasan nem követi 
úgy véle, amint köllenék, megölelvén Örményi Györgyöt, 
ama kérte, hogy cselekedjék véle, mert ha nem, akkor vi
lággá megyen. Ezért Örményi György százszor is elkövet
te véle, ha többször nem.

Pesty Márton tanú hallotta másoktól, hogy Huszárik
né panaszkodott Örményi Györgynek: „te kedvem szerint 
cselekszel, az uram pedig csak mocskol”

A szexuális életről szemérmesen, de közérthetően be
széltek 1
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Az isteni cs a világi törvények nem feltétlenül szabták 
meg az ügyész indítványozási jogát, ha védőként járt el 
a bíróságon. A házasság szentségét olykor a tiszti ügyész 
védő férfibelátása felülbírálta.

„I834.fi1 Esztendei Június hónap 25=lk napján T. N. Pest 
vármegyének Sz:k: Pest városában tartatott Fenyítö Törvény 
Székén

Felvétetett 
Büntető pere

Nemes Madarass' Móritznak, mint a' fent lisztéit vármegye 
Tiszti Ügyészének 

és Felperesnek
Itt a Megye Fogházában raboskodó, a" több Feleség tartásá

val vádoltatott Kovács Ferencz 
Alperes ellen, 
mely alkalommal
a' fent meg nevezett ügyész jussaihoz és szabadságaihoz ra

gaszkodva vád levélképpen elől adja: miképpen az Alperes, jól 
lehet Feleségét. Szitkei Juditot. kit ennek előtte hat Esztendők
kel hit mellett magának le kötött, életbe tenni tudta, minek utána 
abbeli tudomását kész akarva és mesterségesen eltitkolva. Kis 
Kun Sz.Miklóson Mészáros Évával az Isteni és Polgári Törvé
nyek ellenére, és első Feleségének le kötött hite meg szegésével 
másodszor

öszve kelni és a' képpen magát -több feleség tartás vétkében 
bele keverni nem irtódzott, a' mint az alperesnek a" béli gonosz 
tette ide A.B. alá csatlott ok levelekből kivilágosodik. -

Minthogy pedig a több feleség tartók az 1625. Eszki 6. 
Törv:czikk: szerint és az 1723—ik Esztendei 11 T.czikk szerint 
bűneik nagyságához megfenyíteni rendeltetnének. Annálfogva 
kéri az alperest ébeli elkövetett vétkeiben mások hasznos pél
dájára meg fenyíteni.

Az alperesért. Tiszti Ügyész Ns Egress' Sámuel megjelen
vén védelmét a' következő módon adja elő-jelessen”

Az itt foglalt alperesnek vétke abból áll -  hogy elébb Szit
kei Juditot 828-ik esztendőben, -  azután pedig hat esztendők 
múlva a' most is élő Szitkei Juditot elhagyván Mészáros Évát 
vette feleségül Kun Sz. Miklósról a szóba vett két feleség tar
tást maga. önként, minden tétovázás nélkül megesmervén az 
alperes, - ez által valóban nem megromlott erkölcsöt árúit el 
-  igaz ugyan, hogy honi törvényeink szorosan tilalmazzák a' 
kél feleség tartást, de vallyon nem a természet által vagyon 
a mindenkibe beoltva a' boldogúl és megelégedve élhetés vá
gya. már pedig mi lehet nyugtalanítóbb annál, ha két egy
mást gyűlölő házas pároknak a' vallás és törvények oldhatatlan 
kötelékében, -  kénytelen kötelességből kell lefutni a' kiszabott 
élet pállyát: -  micsuda tehát, hogy az alperes, é ki a' vallás és 
köztársaság törvény szabályait legfellyebb is hallomás után ös- 
mérte, -  a’ természet erősebb -  hathatóbb ösztönének ellent 
nem álhatván, -  elfajúlt és rossz életű feleségét elhagyta, a' mit 
akkor bizonyosan nem egyéb czélból cselekedett, hanem hogy 
valamely távolabb vidéken, rossz hitvese állal megzavart testi 
és lelki nyugalmát visszaszerezhesse, -  czélt érvén és elfajúlt 
felesége által okozott baját felejtvén, lennészeti rend követke
zés. hogy nyugalmának édes érzésében nagy hijjával volt egy 
vele egyformán érző jó feleségnek, annyival inkább, mivel mint

pásztor ember ki a magáé után nem láthat, nem is nélkülezhe- 
ti a segítséget, -  megesmérkedvén tehát Mészáros Évával és 
bővebb esmeretség után látván azt, hogy vele boldogabb há
zas életre számolhat, nem akarván egyszersmind törvénytelen 
és botránkoztató életet folytatni, vallyon annyira bűnös é azért 
ezen szegény alperes, hogy Mészáros Évát hit által kívánta tör
vényesen magáévá tenni, és úgy mindőn a kisebb vétket kerül
te, nagyobban tilalmazott, bűnbe esett: -  mindezeket magából 
a természetből mentett okokat és azon bünbánatot jelelő egye
nességet, mellyel az alperes vétkét tüstént megismerte egybe
vetvén, vallyon nem érdemli é meg méltán é természet fija a 
Tettes Törvényszék atyáskodó kegyességét. -  annál fogva kéri 
az alperest védő

Tiszti Ügyész ezen szerencsétlent ki már vétkes tettének tu
data és ami legkínosabb lelkiismeretének mardosása kellelinél 
bővebben büntetett eddig szenvedett fogsága beszámításával 
szabadon bocsátani.2

1789. április 26-án Pcst-Pilis-Solt vánnegye viccfiscali- 
sa Blassy Balázs által elkövetett apagyalázásról készített 
latin nyelvű jegyzőkönyvet, amely magyarul tartalmazza 
Blassy kijelentését.

Blasy Balázs vallomását idézem.

„Nékem nem vagy Atyám, az ördögök szaggassák szét az olyan 
apát, pokolba basza a lelkit olyan apának, az Isten a testit se 
vétesse bé a Földel, bár a Hited pokolba vagy már régen.".. ,3

Aláírás: Újfalussy Vicefiscalis

Szülő elleni folyamatos testi sértés miatt 1861-ben -  hó
nap és nap megjelölése nélküli -  vádemelést tartalmaz az 
alábbi peres irat:

„Pest Pilis és Solt T.e. vármegyék Szabad Királyi Pest városá
ban tartott

Fenyítö Törvényszéke előtt
Felvétetett
Főbenjáró pere
Guba Jánosnak, mint a' fent tisztelt Vánnegye Tiszti Ügyé

szének
s Felperesnek -
Ijf.: Földi István, mint édes apját tettlegesen bántalmazó, s 

szabad lábon lévő alperes ellen:
mely alkalommal -
Felperes tiszti ügyész: ilj. Földi István ellen ennek apja ör: 

Földi István által benyújtott s% alá mellékelt folyamodványa 
következtében -  védlevélként előterjeszti: miszerint vádlott a 
2% alatti tanúk vallomásai szerint, nevezetesen Gyenes András 
szemtanú vallomásaként folyó évi Mártzius hó 8.=án édesapját 
ör: Földi Istvánt megfogván, az lakóházuk előtt álló fa tuskóhoz 
le vágta, mely alkalommal testén sérülést is kapott; más alka
lommal Rab András tanú vallomása szerint, a vádlott mintegy 
három évvel édesapját megtámadván taszigálta s fel lökte és a 
további bántalmazásoktól tanú mentette meg; úgy szinte Szabó 
János szemtanú vallomásából kitűnik, miszerint vádlott múlt év 
végével édes apját a' házból kirántotta, s nagy isteni káromlá
sok közt többször meglökdösvén, a' kezében lévő mosó fával 
a' kezére ütött; továbbá Mázor István szemtanú vallomása sze
rint, vádlott káromlások közt édesapját meglökte és taszigálta cs



körül belöl folyó évi Mártzius hó elején azon bántalmazásokat 
ismételte: végre Boskovitz Jakab izraelita szemtanú vallomá
saként folyó évi Mártzius hó 8.-án vádlott egy vederrel édes
apját hátba ütötte; mely ütés következtében a -  74 éves öreg. 
a' földre rogyott, s midőn fel kelt, apját ismét mellen lökte s a’ 
falhoz taszította.

Vádlott által több ízben elkövetett ezen a lelket is meghábo
rító tények, a" fentebbi bizonylatokon kívül, a 3% alá hajlított, s 
vádlott által 1858,-ik Ápril hóban kiállított önkéntes nyilatkoza
tával. illetőleg ünnepélyes fogadásával, melynél fogva Gyömrő 
község Elöljárósága által a' mindannyiszor előfordulandó eset
nél reá mérendő pálcza ütésnek magát alá vetette azon esetre, 
ha vádlott magát leinná, vagy az édes apját keserítené, a vagy 
éppen bántalmazná: továbbá a' 4% alatti községi bizonyítvány- 
nval. s az 5% alatti tő Szolgabírói jelentéssel, -  végre a 6% alatti 
be ösmerö Ön vallásával kétségtelenül beigazoltattak.

Az előadottakból tehát ilj. Földi István ellen megdönthctet- 
lenül bebizonyúlt. miszerint Ö. a 74 éves kort meghaladott ter
mészetes és törvényes apját több alkalommal tettlegesen bán
talmazta.

Miután pedig a' hazai törvények, s különösen az 1723: 11 
l.ez: 8.-ik «j-a szerint, a' szülőknek tettleges bántalmazásaira ki
mérendő megfenyítés, a’ bíróság bölcs belátására bízatott, annál

fogva annak tekintetbe vételéve, miszerint vádlott a' 74 éves 
édes apját a' helyett, hogy neki öreg napjaiban gyámolója lett 
volna, félre tévén a Szülék iránt tartozó -  fiúi tiszteletet és ke
gyeletet, többször és pedig súlyosan is bántalmazta;

Tekintve továbbá azt, miként hasonló és lopási bűntényért 
valódi mételye a jó érzető lakosságnak, mint gonoszságban 
megrögzött egyént példásan megbüntetni, s az általa immár 
okozott -  s még okozandó költségekben elmarasztalni méltóz- 
tassék -  Fenn tartván a fentarf4

4. Ügyész a vagyoni bűncselekmények 
felderítésében

A pusztákon, legelőkön szabadon tartott lovak voltak a 
legértékesebb „ingóságok”, amelyekkel gyorsan tovább 
lehetett szökni.

Félegyházán 1802. február 13-án Bartsily József vice- 
fiscalis a lopásban visszaeső Varga Ferenc kihallgatásától 
készített jegyzőkönyvet. A kétrét hajtott lap bal oldalán az 
ügyész kérdései, jobb oldalán a kihallgatott válaszai (ki
vonatos közlés):

., 1 -  M i a neved? Varga Ferenc a nevem Református, mintegy 50. Esztendős, feleséges, de a fe
leségemmel nem élek. Szabad Szállási lakos és földes gazda volnék, de már 
csekély földemet is mind zálogba adtam.

2= Mi okból fogattál meg, hiszen csak a múlt Szer
dán ez előtt t i két héttel szabadultál meg hosszas 
rabságod után

Múlt ősszel lévén Esztendeje, hogy Félegyházi lakos Szombati József hoz
zám Szabad Szállásra által jővén, ketten öszve beszélettünk, és magunkban 
meg határoztuk, hogy a közel lévő Vecsei földről lovakat lopjunk, a' minthogy 
kezembe vévén 2 kötő féket és egy abrakos tarisznyát, melyben egy kevés ab
rakot is tettem, hogy a lovakat annál könnyebben megfoghassuk, csak hamar 
osztán setét éjszaka a Vecsei földre érvén, ottan 2. lovakat orozva fel kaptunk. 
Szombati éppen olyan volt a tolvajságban , valamint magam: az általam fel
fogott ló pej paripa... a másik pedig, melyet Szombati Félegyházára hozott 
fekete paripa volt...

3- A felfogott 2. lovakon kívül többet is loptatok 
ti a Vecsei földről, azért csak valdd meg minden 
conoszságodal

Amint már meg vallottam 2. lovaknál többet nem loptam, melyekért a' múlt 
héten a' kárvallott Tulajdonosnak 90 forintokat már ki is fizettem.

4- Hányszor volták már fogva és büntetve? Úgy gondolom most tizen egyedszer raboskodom, rész szerint tolvajság miatt, 
rész szerint pedig a nős paráznaságért, és többnyire mindéhez keményen meg 
korbácsoltattam egyszer pedig 4 lovak lopásáért 6. Esztendei rabságot és sok 
verést szenvedtem.

5. A vádemelés gyakorlata

A kisebb súlyú, vármegyei bíróság elé tartozó ügyekben 
a tiszti ügyész szóban ismeretté a vádat, amelyet a peres 
iratok tartalmaznak.

F.gy hosszabb tartamú vádbeszéd összegzése:

„1812. február 20-ik napján megtartott nemes Pest-Pilis- és Solt 
törvényesen egyesüli vármegyék törvényszéke előtt felveti bün
tető perben Nemes Kónya Sándor, a fent tisztelt vármegye fis- 
ealisának és felperesnek;

Zamóczi János és Gubtsó János gyilkosok és alperes rabok 
ellen.

A felperes fiscalis törvényes szabadságaihoz ragaszkodván 
vádképpen előadja: az említett rabok félretették az isteni és

világi törvények fenyítékét, nem ügyeltek semmit a feleke
zeti szeretetre, zabolázhatatlan indulatuktól vezérelve folyó 
év boldogasszony hónap 14. napján a tasi esörge helységhez 
tartozó megyeri pusztán lévő csárdába összevesztek Krizsán 
Jánossal, akit a náluk lévő botjukkal agyon akartak verni. Eb
ben a kocsmáros és a kocsmában tartózkodók őket megaka
dályozták.

Az I. rendű Zamóczi János a pipa szárával Krizsán bal sze
mét kiszúrta. Ámbár Krizsán János az istenre is kérte, hogy ne 
bántsák már többet, a vádlottat az asztalon keresztül húrcolták. 
a földön kezükkel és lábukkal ütlegelték és verték. A szándékos 
verekedésnek és a pipaszúrásnak következtében Krizsán János 
meghalt.

Az alperesek védője, Muslay István tiszti ügyész előadta, 
hogy a vádlottak és a sértett között harag nem tapasztalható, jó



barátok voltak. Krizsán maga adott okot arra, ami történt. Kri- 
zsán hívta az alpereseket a kocsmába.

ítélet
Zamóczi János véletlenül szúrta ki Krizsán szemét.
Az I. rendű elkövetőt három évi vasban és közönséges munká

ban letöltendő árestomra, fertály esztendőnként (negyedévenként) 
25 pálca ütésre, heti két nap böjtre, a meghalt vérdíjának meg
fizetésére Ítélték. A II. rendű segítőtárs ötven pálcaütést kapott.

6. Jogi nyelvemlékek
A tiszti ügyészség korszakában készített iratok az élő be
szédet követték.

A jegyzőkönyvek a megyékben latin, a városokban né
met nyelven is íródtak, de a csak magyarul értőket, sér
tetteket, tanúkat, gyanúsítottakat, vádlottakat magyarul 
kérdezték, válaszaikat anyanyelvükön jegyzőkönyvezték.

A vizsgálatot végző szolgabíró, ügyész, bíró, a tárgya
lást jegyzőkönyvvezető ügyész, jegyző nem írta át az el
hangzottakat. F.zért a régi bűnügyi, de a polgári peres ira
tok is jogi nyelvemlékeket tartalmaznak.

Az 1748-ban készített Pest vármegyei jegyzőkönyv 
szerint nemes Ncmsovay István lovaskocsijávai Tas köz
ségben hajtatott. Kocsisa I.oomnis Zamecsnik az ügetésre 
fogott lovakkal elütött egy kétéves gyermeket.

A balesetről készített vizsgálati tanú-jegyzőkönyvet 
idézzük:

Kérdő pontok
..I. Vallja meg a' tanú lelett hite után, látta-e vagy hallotta-e mi
dőn Ocsai Nemes Ember, Nemsovay István maga kocsiján most 
folyó 1748-ik Hsztendöbeli Szent Anna napján Taksonyi búcsú
ra menvén az lovait igen sebesen hajtatta, s egyszersmind azon 
alkalmatossággal az utzán levő, oda való Molnárnak Gyermekét 
leütvén öszve gázoltatta úgy annyira, hogy mindgyárt a

lélek ki ment belőle,
2.Tudja-e azt is. hogy akkor nagy Szél és olyan Por lett volna 

az. Faluban, hogy a miatt se meg nevezett Ocsai Nemes Ember, 
se pedig az kocsisa azon meg ölt gyermeke! az utzán nem lát
hatta volna.”

A tanú válasza.
„Az említett Szent Anna napján e Fátens szobájábúl ki néz

vén az ablakon látta Nemsovay István Uramat valamely fakó 
kocsin ülni, és lassú ügetéssel az utzán menni.

Csak hamar sivalkodás esék, melyre é tanú ki menve látta, 
hogy az Molnárnak két Esztendőre járó gyermeke halva feküd
nék. kinek az fején, hogy az kerék ment volna által. Mindgyárt 
látta, hogy az két füléből, orrábúl és szájábúl mi folyt. Arra é 
Fatens. mint Falunak Bírája Nemsovay István Uramnak lovait 
ki fogatta, s meg Arendáltatta. mellyeket Mtgos Gróf Harczdék- 
né eö Interpezitiojára. vagyis kezességére ki adta először meg 
írván Vice Ispán Uramnak az ki is megelégedett eö Méltóságá
nak kezességével."

„Sok Szekeres és gyalog Emberek az utzán föl s alá sűrűn 
mentenek, mely miá távolság lévén igen nagy por volt úgy gon- 
dollya. hogy sem Ocsai Nemes Ember azon nagy por végett az 
gyermeket nem láthatta, az Szekérnek is magos oldalai voltának

__kiben alatsonyan ült alig látszott ki belőle az Ember."
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Részletek a bírósági tárgyalásra szóló idézésből, amelyek 
sajátosságairól érdemes néhány szót előre bocsátani.

A bűnügyek alpereseinek ügyészi indítványra a várme
gyei közigazgatás vezetője, egyben a bíróság elnöke, az 
alispán küldött idézést. Ez tartalmazta a bírósági eljárás 
időpontját, a bűncselekmény megnevezését és a tényállást 
is. A vád kifejezést még nem ismerték. Tartalmilag a vád 
leírása benne volt az idézésben.

Az idézés is jogi nyelvemlék:
Leszcnovszky fiscalis indítványára 1748. október 27- 

én Horányi Gábor alispán küldött idézést az ügyben.
Alperesek: Nemsovay István fogatgazda és a lovakat 

hajtó kocsisa Loomnis Zamecsnik.

„Mint jó akaró Uramnak
Ajánlom hivatalbéli Szolgálatomat kegyelmednek.
Nemes, Nemzetcs és Vitézlő Leszenovszky Sámuel Úr, úgy mint 
ezen M. Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült Vármegyének 
Fiscalisa, ugyan azon vármegyének fölladta. Miképpen Kegyel
med most folyó, s alább írott esztendöbéli július Havának 26-dik 
napja táján meg írott Nemes vármegyénkben lévő Tason nevű 
Helységben búcsúra ugyan menvén, de az alatt nem tudatik hon- 
nét inditatván és micsoda ördögi incselkedésektül viseltetvén 
mind Isteni s mind é Világi törvényeket meg vetvén és azoknak 
súlyos büntetésitül nem rettegvén, midőn most mondott faluban 
be érkezett, s Lovait kocsisa által sebesen hajtatta, az Utcán lévő 
Tasonyi Molnárnak ártatlan gyermekit az lovaival gonoszúl le
ütvén öszvö gázoltatta annyira, hogy mindgyárt megholt.

...Mivel pedig az iránt interveniált Nemes vármegyének de- 
terminatioja ereivel kívánja fönt nevezett fiscalis úr, hogy ke
gyelmed abbéli gonosz cseiekedetiért és gyermek ülésért ezen 
M. vármegyének Törvény Székére személye szerint artificáltas- 
sék és I lazánk élő törvénye szerint Signamter arti 11.1723 maga 
ugyan megérdemelt büntetésére, másokk pedig rettenetes pél- 
dájokra halálra és feje vételére ítéltessék és szentencialtassék. 
Annak okáért mind eő kegyelme (a fiscus) kívánságának, mind 
titulált vármegyénk determinatiojának, úgy az én hivatalomnak 
eleget tenni kívánván rendelem kegyelmednek terminusul 1748. 
szeptember 20-át Nemes Szabad Királyi Pest Városában azon 
néven nevezett Vármegyében lévőben.

Kegyelmed a kért személlyé szerint... compateállyon, s egy
szersmind emlétctctt maga szolgáját, vagyis kotsissát Statuálja 
Tettes Nemes Törvény Széke előtt, bizonyos lévén benne, hogy 
vagy Compateal kegyelmed és azon kotsissát statuállya, vagy 
sem, Tituált Törvény Szék mind azon által az Compateálo fél
nek Instantiájára a tévő leszcn a' dologban a mit közönséges 
igazság hozand magával.”7

7. Az értékek emlékezete
Az emberek többségének az érték csak az, amit maga 
használhat. Az egyéb értékek iránt közömbösek. Pedig 
minden társadalomnak, hivatásnak, szakmának, foglalko
zási körnek szüksége van az önarcképre, amelynek alapja 
a múltismcrct.

A feudalizmus régóta túlhaladott társadalom, de rajta 
keresztüljutottunk el a mába. Értékei rejtőzködve, hol lát
hatóan jelen vannak.



Az ügyészi múlt értekeit tárgyak, szépirodalmi, jogtör
ténelmi. művészeti alkotások, gyűjtemények őrzik.

Záró soraimban felidézem jogtörténetünk kiválósá
gainak. íróinak néhány sorát arról, hogy mit írtak a tiszti 
ügyészekről.

Kozma Sándor, 1872:
„A Kár. Ügyészség, mint a törvénykezési reformok egyik 

legkiválóbb mozzanata -  habár annak jellege az egykori 
tiszti közügyész funkcióiból éppen nem ismeretlen előttünk 
-  lényegének összegét véve, mégis elannyira új...”8 * 10 11

Dk Pauler Tivadar, 1873:
„A tiszti ügyészséghez hasonló intézményre, melyből 

utóbb az államügyészség fejlődött, akadunk más nemze
teknél is...'”'

Dk Balogh Jenő, 1901:
„A fejlődésre jelentékenyen közrehatott, hogy a me

gyék, városok és kerületek már a XVIII. század elejétől 
fogva tiszti ügyészeket (fiscus magislratualis) választot
tak, akik a bűnügyekben a közvádló teendőit végezték."1"

Dk Balogh Jenő, 1906:
„...az első fokon igazságügyi szervezetünk egyetlen 

fénypontja a közvádló és egyúttal közvédö hatóság gya
nánt szereplő tiszti ügyészség volt...”"

Dk Kármán Elemér. 1906:
„.. .a magyar tiszti ügyészi kar praxisa teremtette meg a 

modem büntetőjog alapjait, kezdte praecisirozni az anyagi 
és alaki büntetőjognak azokat a fogalmait, amelyek terén 
előtte éppoly teljes önkény uralkodott."12

Jegyzetek______________________________________

1 Pest Megyei Levéltár (PML.) IV. 31. f. faseb. IV. 4.
2 PMl.. IV. 31. f. faseh. IV. 4.
! PML. IV. faseh. 21. IV. 3999/1789
1 PML. IV. 3 1. f. (..Fenn tartván a fentart" -  Az ügyészi jogok fenntar

tására utaló formula - Sz. G.)
5 PML. IV. 31. c. faseh. IV. e. 1806.
"PM L. 1V.3I.Í. faseh. IV. 4.
7 PML. IV. 3 1. f. faseh. IV.

8 Törvényszéki Csarnok. Pest 1872. január 16. Kozma Sándor 1872.
január 1-jén kelt 145/1872.SZ. főügyészi Körrendeleté 

“ Pauler Tivadar: Büntetőjogion (Budapest, 1873, II. kötet, 330. p.)
10 Balogh Jenő: Magyar Bűnvádi Eljárási Jog (Budapest, 1901.95. p.)
11 Balogh Jenő: A Büntető Perjog Tankönyve (Budapest, 1906, 88. p.); 

Hlavathy Tót-Stcfflcr: Az üg\'észi funkciók kialakulása és kibonta
kozása (Budapest, 1988, 52. p.)

12 Kármán Elemér: A Kit: Ügyészség és Az Előzetes Eljárás (Budapest, 
1906,48. p.)

SZENDREI GÉZA KÖNYVEI 
A REJTJEL KIADÓ GONDOZÁSÁBAN

A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG ÉVSZÁZADAI 
Budapest. Rejtjel Kiadó. 2005,91 p.
ISBN: 963-7255-08-7

MAGYAR INTERNÁLÁSOK 1704-1960
Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007, 124 p.
ISBN 978 963 7255 36 6

r

A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG 
ÉVSZÁZADAI

MAGVAK INTERNÁLÁSOK 
t”04-1960

l .. 7 1 L

HÍRES EMBEREK, HÍRES ÜGYÉSZEK
Budapest, Rejtjel Kiadó, 2008, 199 p.
ISBN: 978-963-7255-54-0

SZEMELVÉNYEK A TISZTI ÜGYÉSZEK 
FELADATAIBÓL
Budapest, Rejtjel Kiadó, 2012,120 p.
ISBN 978-963-7255-81-6
Ugyanezen címmel megjelent a Legfőbb Ügyészség 
kiadásában is: Budapest, 2013,112 p.
ISBN 978-963-08-5881-6

55


