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Abstract
At the beginning of the 18th century the agricultural town of Makó (oppidum) became incorporat-
ed into the Bishopric of Csanád. As a consequence, the bishop-landowners obtained the rights and 
obligations of jurisdiction (impensio) over their serfs. In the town, developing into an economic 
and administrative centre, jurisdiction outside the Manor Courts (sedes dominalis) had existed 
from the very beginning. Their aims were fast and effective jurisdiction. Between 1717 and 1805 
plenipotentiary representatives exercised this right. However, from the first decade of the 19th cen-
tury it was the manor prosecutors (fiscalis) who discharged primary jurisdiction. László Kőszeghi, 
a bishop-landowner, at the same time (1805) as organising the estate of Makó, had also reformed 
he jurisdiction outside the Manor Courts. A separate representative led the administrative and 
economic offices. In the spirit of the legislation of 1836, the Bishopric had also established oral 
lawsuits in the court of justice in Makó; this had later replaced the administrative office. In 1838 
– also according to legislation – criminal courts dealing with compulsory labour were organised, 
primarily to prevent the refusal of work by serfs resentful for the incresing burden falling on them
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A csanádi püspökök törekvése a makói kincstári javadalom 
megszerzésére

A csanádi püspökség a középkori Magyarország legősibb és legnagyobb területű egyházme-
gyéi közé tartozott. Illetékessége kiterjedt az egykori Csanád, Arad, Torontál, Temes és Krassó 
vármegyékre. A török kiűzése után azonban elvesztette területének legnagyobb részét. Ezért a 
17–18. század fordulóján a püspökség egyik legfőbb törekvése az egyházmegye javadalmainak 
visszaszerzése és gyarapítása volt.

A Temesvárnál, majd Belgrádnál győztes keresztény hadak 1718-ban Pozsarevácnál békét 
kötöttek a törökkel, így a Temesköz és a Szerémség felszabadult az oszmán uralom alól. A bécsi 
udvar azonban a Marostól délre katonai közigazgatást vezetett be, így nem állhatott vissza a tö-
rök előtti vármegyei és egyházmegyei szervezet. A területet 1753-ig Temesi Bánság néven igaz-
gatták, majd 1778-ig polgári igazgatás alatt, de továbbra is Bécsnek alárendelve kormányozták. 
Az uralkodó 1723-ban elismerte a csanádi püspökök joghatóságát az egyházmegye egykori 
területére, székhelyeként azonban az akkor még a kalocsai érsekséghez tartozó Szegedet1 jelölte 
ki. Hosszas tárgyalások eredményeként 1734-ben a püspökség központját Temesvárra, a Bán-
ság politikai és kulturális központjába helyezték át. A püspökök jelentős érdemeket szereztek 
egyházmegyéjük benépesítésében, az egyházi infrastruktúra kiépítésében, ehhez kapcsolódva a 
kultúra és az oktatás fejlesztésében. 1723-tól tehát helyreállt a püspökség joghatósága az egy-
házmegye korábbi területén, azonban birtokait nem kapta vissza.2

A török háborúk után Makó az egykori Csanád vármegye Marostól északra eső területé-
nek egyetlen lakott helye volt. Bár a két szembenálló hatalom ütközőzónájában háromszor is 
elpusztult, a 17. század végére a térség gazdasági és közigazgatási központjává vált. Ennek 
legfőbb oka kedvező jogállása volt. Makó ugyanis khász városként a hódoltság peremvidékén 
számos kiváltsággal rendelkezett. Népessége az elpusztult falvak lakóival, területe pedig az 
elhagyott puszták területével gyarapodott, ahol a külterjes marhatartásból és kereskedelem-
ből jelentős bevétele származott.3 1673-ban a makóiak szerződést kötöttek a Magyar Királyi 
Kamarával, amely oltalmat igért az akkor még török fennhatóság alatt lévő mezőváros la-
kosainak. A török kiűzése után a kamara 1699. május 7-én újabb két bizonyságlevelet adott 
ki, amelyekben továbbra is oltalmáról biztosította a lakosokat, valamint a visszatelepülőknek 

1  Szeged szabad királyi város VI. Pius pápa döntése nyomán, 1776-ban lett a csanádi egyházmegye része (Inscrutabili 
című bulla, 1776. március 13.) Juhász 2000. 127.

2  A csanádi püspökség történetéről lásd: Juhász 1933–1947.; Ortvay – Szentkláray 1871–1874.; Zombori 2005.
3  Rákos 1993. 329.; Reizner 1892. 27.
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négy évi adómentességet és egyéb kedvezményeket biztosított. Az oklevelekben Makót királyi 
mezővárosnak (regium oppidum), lakóit királyi szabadosnak (libertini regii) nevezték. A ka-
marai fennhatóság kedvező jogállást biztosított számukra: adójukat egy összegben fizethették 
be, mentesültek a robot- és a dézsmakötelezettség alól, a környező, elnéptelenedett pusztákat 
szabadon használhatták, valamint őket illette a kisebb királyi haszonvételek joga is (benefíciu-
mok: ital- és húsmérés stb.).4      

A 17–18. század fordulóján az egyre népesebbé váló Makó a csanádi püspökség birtokszer-
ző törekvéseinek középpontjába került. 1682-ben a kamara még megvédte a lakosokat Balogh 
Miklós püspök agresszív dézsmaszedési fenyegetéseitől.5 A 18. század első évtizedeiben azon-
ban Nádasdy László6, Falkenstein Albert7, majd Stanislavich Miklós8 püspököknek sikerült a ja-
vadalmat 17129 és 1746 között részlegesen megszerezniük: Makót csupán hivataluk tartamára, 
és csakis a kincstárt megillető haszonvételekkel, ideiglenesen kapták meg, a város „fiscalisch 
Oppidumként” továbbra is kamarai birtok maradt. Mivel a makóiak a Temesvár visszavételénél 
harcoló keresztény csapatok ellátását erejükön felül segítették, 1716 és 1719 között a javadalom 
ismét a kamarához került. A békekötés után azonban az uralkodó – a makói szabadosok könyör-
gése ellenére – ismét Nádasdy püspöknek adta a város jussait.10 

Nádasdy László és az őt követő püspökök a város „közönségével” (communitas) időről időre 
szerződéseket (contractus) kötöttek, amelyekben pontosan rögzítették a jogokat és kötelezettsé-
geket, valamint a fizetendő taksa (cenzus) összegét. Az 1719-es szerződés értemében a makóiak 
a püspöknek évi 1200 rhénes11 forintot fizettek a földesúri szolgáltatások megváltásáért, továbbá 
20 akó bort, 20 köböl abrakot, 2 hajó szénát és 2 hajó fát szolgáltattak be. Falkenstein Albert 
püspök 1732-ben, majd 1733-ban kötött szerződést, aki a cenzust előbb 1500, majd 1800 forint-
ra emelte. Halála után, 1741-ben, majd 1743-ban Stanislavich Miklós kontrahált a várossal a 
cenzus 3000 forintra emelése mellett (1747-ben a cenzus már 5000 forint volt).12 

Ami elődeinek nem sikerült, Stanislavich Miklósnak igen: a csanádi püspökség 1746. feb-
ruár 6-án örökadományként megkapta a várost, így annak teljes jogú és örökös birtokosa lett. 
A lakosok elveszítették korábbi királyi szabados státuszukat, püspöki jobbágyokká váltak.13 
A joghatóságot (iurisdictio) ettől kezdve a mindenkori püspök-földesúr gyakorolta felettük.14 

4  MNL CSML ML V.1.q. 444. (1839. január 2.); Rákos 1993. 329., Reizner 1892. 27–29., Szirbik 1979. 14.; Szent-
kláray 1892. 115.

5  MNL CSML ML V.1.q. 2. a. (1682. április 10.)
6  Nádasdy László csanádi püspök 1710–1729 között.
7  Falkenstein Albert (eredeti nevén Adalbert von Falkenstein) csanádi püspök 1731–1739 között.
8  Stanislavich Miklós csanádi püspök 1739–1750 között.
9  Makó Dóka Kára szerint 1717-től (Dóka 1997. 70.), Karácsonyi János és Gilicze János szerint 1719-től került 

püspöki joghatóság alá. (Karácsonyi, 1985. 338.; Gilicze, 1993. 397–407.). A makói levéltár őrizetében lévő cont-
ractus szerint azonban már jóval korábban, 1712. április 13-tól Nádasdy püspök birtokolta (igaz, ekkor még ideigle-
nesen) a várost. MNL CSML ML V.1.q. 12.a.; és Rákos 1993. 330.

10  Rákos 1993.
11  Rhénes, másként Rajnai forint; ezüstpénz, amely Magyarországon osztrák közvetítéssel terjedt el, értéke megegye-

zett 60 krajcárral.
12  MNL CSML ML V.1.q. 20., 30., 32., 41., 41., 54.
13  „Taxalista Communitas Oppidi Makó”; Tóth 1974. 9–10., Rákos 1993. 330–331., Reizner 1892. 41.
14  Rákos 1993. 330–333., Gilicze 1993. 397–407.
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Bár a szabadabb státusz elvesztése hátrányosan érintette a lakosságot, a contractus szerinti 
adózás megtartása, a földesúri szolgáltatások megváltása, valamint a benefíciumok birtoklása 
továbbra is kedvező volt számukra.15 

A csanádi püspökök előbb Szegedről majd Temesvárról irányították egyházmegyéjüket, 
amelynek fő javadalma Makó volt. Ezen kívül csupán 1821-től bírta a püspökségi káptalan 
Ság, Parác és Sztancsova falvakat.16 Jelentősebb infrastruktúrát Makón csak azután hoztak lét-
re, hogy a várost örökadományul kapták. Engl Antal püspök17 a törzsökös várostól viszonylag 
távol, a Nagyéren túl kezdte meg javadalma gazdasági és igazgatási központjának kiépítését, 
melynek kezdeményei már 1712-ben, Nádasdy püspök idején megvoltak.18 A hatalmas raktárak 
mellett egyszerű, földszintes rezidenciális ház is épült makói tartózkodásának idejére, ugyanis a 
püspökök Csanád vármegye főispáni tisztségét is betöltötték, így viszonylag gyakran látogattak 
a városba.  

Mivel a püspökségnek a makói határban majorsági földjei nem voltak,19 1777-ben az új me-
gyéspüspök, Christovics Imre20 megpróbálta hatalmát a legelők egy részének elbirtoklásával és 
a benefíciumok visszavételével kiterjeszteni, de nem járt sikerrel. A Csanádi Püspökség Makói 
Uradalmának létrehozása Kőszeghy László nevéhez köthető, aki 1805-ben, hosszas pereske-
dés után megszerezte a városi legelőknek csaknem negyedét, és visszavette a benefíciumok 
többségét.21 A per során a makóiaknak sikerült elérniük, hogy a hivatalba lépő püspökökkel 
továbbra is az időről időre megkötött egyezségek, contractusok alapján adózzanak. Bár püspöki 
jobbágyok maradtak, helyzetük mégis sokkal kedvezőbb volt az országos átlagnál.22  

A földesúri jogszolgáltatás rendszere Makón

A Csanádi Püspökség Makói Uradalmának megmaradt iratanyaga alapján jól rekonstruálható 
a földesúri bíráskodás redszere.23 A középkor óta általános jogelv volt, hogy a földtulajdonnal 
az ítélkezés joga és kötelessége (impensio iudicii) is a földesurat illette. A földesúri bíráskodás 
elsősorban jogszolgáltatást jelentett, ami egyben a megszerzett juss fölötti gazdasági hatalom, 
valamint a rendfenntartás és a fegyelmezés sajátos eszköze is volt.24 A földbirtokos törvényszé-
ke az úriszék (sedes dominales), amely Makón nem teljes jogú székként működött, mivel csak 
a jobbágyok polgári peres és magisztraturális ügyeiben járt el. Büntetőperes eljárásokban nem 

15  Tóth 1993. 333–338.
16  „Ság-paráci uradalom”; Karácsony 1985. 338.; Gilicze 1993. 397–407.
17  Engl Antal (eredeti nevén Franz Anton Engl von Wagrain) csanádi püspök 1750–1777 között.
18  Lásd: Reizner János 1892. 32. „[Nádasdy] majorságot is állított, juhokat, lábasjószágokat is szerzett (…)”. 
19  Reizner János 1892. 53.
20  Christovics Imre csanádi püspök 1777–1798 között.
21  17.822 hold, ami a város határának 22,5%-a. Lásd: Gilicze 1993. 396.
22  Gilicze 1993. 399–400.
23  A Csanádi Püspökség Makói Uradalmának iratai a Magyar Nemzeti Levéltár CSML Makói Levéltára őrizetében és 

kezelésében vannak. Az 1748–1946 közötti időszakból 25,38 folyóméternyi irat maradt meg, ennek levéltári jelzete: 
MNL CSML ML XII. 2. Releváns adatokat főként az úriszéki, tisztiszéki, ügyészi hivatali és az uradalmi fiskális 
iratai tartalmaznak. 

24  Czeglédi 2009. 303.
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volt illetékes, az ilyen esetek első fokon a vármegye bűnfenyítő törvényszéke elé kerültek.25 
„Vérhatalommal” (ius gladii; pallosjog) csak a vármegye törvényszéke rendelkezett.26 

Az úriszék illetékessége polgári és magisztraturális ügyekben kiterjedt az egymástól köz-
igazgatásilag elkülönült keresztény és zsidó communitásokra, valamint a város határában élő, 
főként dohánytermesztéssel foglalkozó kertésztelepek lakosaira. Az úriszék elé kerültek a job-
bágyok jelentősebb perei, valamint olyan ügyek, amelyeket idegenek indítottak ellenük.27

A kisebb perértékű polgári peres ügyekben a mezőváros elöljárói, vagy ahogyan a 18–19. 
század fordulóján nevezték őket, a város bírái ítélkeztek praxis és privilegium alapján.28 A püs-
pöki jobbágyok számára a mezővárosi bíróság jelentette az jogszolgáltatás első fokát. A városi 
bíráskodás kezdetben a királyi kamara szegedi tisztjeinek, majd a püspök–földesúr megbízott-
jainak és az úriszéknek a fennhatósága alá tartozott. A fennmaradt források gazdag jogéletről 
és felelős bíráskodásról tanúskodnak, ami elsősorban a 17–18. század fordulóján megerősödött 
mezővárosi önkormányzatiságból eredt.29 

A peres felek a mezővárosi bíróságról az úriszékhez fellebbezhettek (apellata extractus), 
onnan a vármegye polgári pereket ítélő törvényszékéhez. A városban élő nemesek elsőfokú 
bírósága közvetlenül a vármegye nemesi törvényszéke (sedria) volt. A város önkormányzati-
sága, ezzel együtt saját bíráskodása a hódoltság időszakának kedvező jogi státusza miatt erős 
hagyományokkal rendelkezett. 

A lakosok gyakran közvetlenül a püspökhöz címezték leveleiket, ezeket az egyházfő mindig 
uradalmi tisztjeihez (officialisok) továbbította. Gyakran keresték igazukat első fokon a panaszo-
sok a vármegyénél is. Ezeket a megye illetékesség hiányában általában az uradalomhoz tette 
át. Ez történt 1791-ben is, amikor Csanád vármegye főjegyzője a következőket írta: „Mivel 
Könyörgő Levélben fogalt dolognak megvizsgálása s el intézése előbbször az Úrasságot illetné, 
arravaló nézve a bent írt Könyörgő bajának elintézése véghet a Mghos Urasság Praefectussa-
hoz, SzentGyörgyi Mihály Úrhoz utasítatik és dolgának fölvétle Reácommendaltatik”.30 

Az úriszék tartás igen költséges és körülményes volt, ezért a püspök–földesurak úgynevezett 
köztes bíróságokat hoztak létre, amelyeken megbízottjaik vagy officialisaik a földbirtokos által 
meghatározott jogkörrel ítélkeztek. Ez az impensio judicii gyors, hatékony és – nem mellesleg 
– költségkímélő eszköze volt.31

25  Fontos megjegyezni, hogy a város bírósága privilégiuma és parxisa alapján a következő büntető ügyekben járt el: 
istenkáromlás, káromkodás, paráznaság, lopás, csavargás, károkozó cselekmények, valamint a magánvádas esetek 
(delicta privata) különböző eseteiben. Erről bővebben: Nagy 2008.; 2012. 31–72.

26  MNL CSML ML IV.11. f–g. Csanád Vármegye Bűnfenyítő Törvényszékének iratai. 
27  MNL CSML ML XII.2.a. Csanádi Püspökség Makói Uradalmának iratai. Úriszéki iratok (1761–1848) 7,00 ifm.
28  A „város bírái” a 18. század utolsó harmadától a három évre választott bíró, helyettese az esküdtbíró, valamint a 

tizenkét esküdt, akiket a felekezeti elv figyelembevételével választottak ki: 5 mindig római katolius, 5 református, 2 
pedig görögkatolikus vallású volt. Vig 1993.

29  Nagy 2012; 2008. 817–819, 868–883., Vig 1993. 368–369.
30  MNL CSML ML XII.1. Uradalmi fiskális iratai, 59/1791.
31  Wellmann Imre 1980. 423–425. Mezey Barna 2007.
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Úriszéken kívüli jogszolgáltatás Makón Kőszeghy László 
püspökségének kezdetéig

Kőszegi László püspök a makói uradalom 1805-ös megszervezésével határozott cenzúrát vont 
nem csak az igazgatás, a gazdálkodás, hanem a földesúri jogszolgáltatás addigi gyakorlatába is.

Bár a püspök–földesurak időről időre megfordultak a városban, személyesen nem vettek részt 
a bíráskodásban. Felügyeleti jogukat és bíráskodási kötelezettségüket mindig közvetve, megbí-
zottjaik vagy officiálisaik útján gyakorolták. A makói javadalom végleges megszerzése előtti idő-
ből kevés adattal rendelkezünk a megbízottak személyéről. 1712-ben Nádasdy püspök Szeged 
város főbíráját, Tömösváry Jánost hatalmazta fel ügyeinek intézésével teljhatalmú megbízottként, 
úgynevezett plenipotentiariusként. Bár Tömösváry a püspökkel és a város bíráival gyakran váltott 
levelet, nem maradt nyoma, hogy úriszéken vagy azon kívül a lakosok ügyeiben ítélkezett volna. 
Az első ismert dokumentum, amely a földesúri jogszolgáltatásra vonatkozik, 1732-ből való.32 
Ebben Forster Kristóf, a kamara szegedi prefektusa, a püspök plenipotentiariusa közölte a város 
bíráival az általa hozott ítéleteket. A rövid levélben a teljhatalmú megbízott három bűnügyben el-
marasztalta, egyben pedig fölmentette a vádlottakat. Elmarasztalta Rácz Györgyöt, valamint az őt 
felbujtó Barjannás (?) nevű esküdtet vérengzés bűntettében. Szintén elmarasztalta a „serfőzőnét”, 
aki a kovács állapotos feleségét szidalmazta és bántalmazta, valamint Dobsa Istvánnét és Cseh 
Pétert paráznaságuk miatt. Csombó Istvánt viszont felmentette a tolvajlás vádja alól.33     

A 18. század első felében a püspök–főispánok ritkán tartózkodtak hosszabb ideig Makón, 
ezért teljhatalmú megbízottjaik helyettesítették őket mind a megyei adminisztráció, mind a ma-
kói javadalom élén. Forster Kristóf plenipotentiariust 1733–1740 között Vranovich Tamás kano-
nok követte. Nádasdy László püspök halála után, 1741-ben az új egyházfő, Stanislavich Miklós 
földeáki birtokosát, a vármegye első alispánját, Návay Györgyöt nevezte ki képviselőjévé és 
„teljes meghatalmazottjává”.34  

A püspökök legfontosabb célja bevételük maximalizálása volt. Ez vezette Engl Antalt is, aki 
makói javadalmát – a zsidó communitas jussainak kivételével – haszonbérbe adta Tornya föl-
desurának, Marczibányi Lőrincnek évi 5500 rhénes forintért.35 1750–1755 között Marczibányi 
nem csak árendálta a jusst, hanem a javadalommal együtt bizonyos földesúri jogokat is megka-
pott. Makó és a makóiak ügyeit általában saját, tornyai Cameralis Dominalis Székén intézte – 
valószínűleg a földesúr teljhatalmú megbízottjaként.36 Az utolsó, rá vonatkozó forrás 1761-ben 
consiliariusként említi, aki a püspök földesúr nevében adott ki utasítást a város elöljáróinak 
Juhász Ádám adósságának behajtására, valamint egy „görög” kereskedő tömlöcbe vetésére és 
vagyonának összeírására.37

32  MNL CSML ML V.1.q. 31., 1732. augusztus 31.
33  Uo. 
34  MNL CSML ML IV.1.a. Csanád Vármegye Nemesi Közgyűlésének jegyzőkönyvei 12/1733., 93/1737., 17/1741.

(02.27.); 77/1741.(01.12.) A forrásokban több esetben a plenipotentiarius praefectus helyett a „Püspökség Jószágai-
nak Főtisztje” megnevezés szerepel.

35  Marczibányi Lőrinc Csanád vármegye jegyzője, majd 1743–1767 között alispánja. Barna – Sümeghy 1998. 
122–128.  

36  Bohdaneczky Edvin 1940. 80.; MNL CSML ML V.1.q. 77.; 97. 
37  MNL CSML ML XII.2.c. Uradalmi fiskális. 4., 8., 9/1761.
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1751. március 24-én a város tanácsának javaslatára Engl püspök a kontraktust négy ponttal 
egészíttette ki, amelyek közül három a mezővárosi bíráskodásra vonatkozott. Eszerint a tizenkét 
forintnál kisebb összegű büntetésekből származó bevételek a várost illették. A „görög” keres-
kedők és a város keleti határán élő cigányok a város hatósága (instructiones) alá tartoztak: a 
görögök árendát és taxát, a cigányok pázsitpénzt és sátorpénzt fizettek. Végül azokat, akik a 
tanács döntéseinek ellenálltak, a bírák megbüntethették, a büntetés végrehajtásában az uradalmi 
tisztséghez fordulhatnak segítségért.38 Mindez a város önkormányzatának és jogéletének fej-
lettségére és fokozódó megerősödésére utalt. Fontos kiemelni, hogy a város bírái nem csak az 
akkor általánosan elfogadott testi fenyítést alkalmazták, hanem már pénzbüntetést is kiszabtak. 
Ezzel szemben a vármegye nemesi bírósága 1766-ban a kisebb bűncselekmények elkövetőit 
kizárólag bottal és korbáccsal büntette.39

Engl Antal püspöksége idején (1750–1777) a makói uradalmi központ tovább épült, irá-
nyítása differenciáltabbá vált. Az 1749/50-es számadásokban említették először a komisszárius 
és a fiskális tisztséget; 1753-ban a számtartó40, 1761-ben a preses (kormányzó)41, 1762-ben a 
tiszttartó42, valamint később, 1788-ban a kasznár43 neve tűnt fel a forrásokban. Az 1760-as, 
1770-es évekből három plenipotentiarius praefectus nevét ismerjük: Sterk János kanonokét44, 
Balázs Istvánét45 és Nedeczky Antalét46, akik elődjeikhez hasonlóan a javak felügyeletével és 
kormányzásával voltak megbízva, de emellett más világi vagy egyházi tisztséget is betöltöttek. 

Panaszos levelek részletei a pleinpotentiáriusnak és a város tanácsának címezve47

38  MNL CSML ML V.1.q. 86. 
39  MNL CSML ML IV.1.a. 688/1766 (december12.)
40  MNL CSML ML V.1.a. 1/1753.
41  MNL CSML ML V.1.q. Régi iratok 116. 
42  MNL CSML ML XII. 2. CSVNKI Uradalmi fiscalis 6., 9/1762.
43  MNL CSML ML V.1.a. 
44  1765–177(?); MNL CSML ML V.1.a. 1/1775.
45  1775–1776; 
46  1777–1778; MNL CSML ML V.1.q. 174.
47  MNL CSML ML V.1.a. 40/1787.
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Chistovics Imre48 püspök teljhatalmú megbízottjaként 1784–1790 között igazgatta a makói ura-
dalmat Verebélyi Bogyó Mihály, akinek a nevéhez az addigi széken kívüli bíráskodás reformja, 
ezzel együtt a mezővárosi bíráskodás visszaszorításának kísérlete kapcsolódott49. Ő volt az első 
olyan plenipotentiarius, akiről biztosan tudjuk, hogy megbízatása idejére lemondott vármegyei 
tisztségéről.50 Folyamatos és aktív jelenléte miatt sokan fordultak közvetlenül hozzá peres ügye-
ikkel. A hozzá benyújtott írásbeli panaszok egy részében maga ítélkezett, a többit vagy az úri-
székhez, vagy a város tanácsához továbbította. Utóbbira jó példa Pósa Erzsébet, Ilona és Ferenc 
esete 1786-ból, akik osztályos ügyben fordultak hozzá. A keresetet Bogyó a város bíráinak küld-
te meg azzal az instrukcióval, „Hogy ha fönt irt Tanács végzésivel az pörös felek meg elégednek, 
és reá állának, ugyan az Város Bíráji által 15 nap alatt affectuáltassék, egyéb eránt az következő 
Uri Széken pro super revisioni reflektáltassék.” Az örökösök a tanács végzését elfogadták, így 
az ügy nem került az úriszék elé.51

Bogyó Mihály a jogszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében az addigi gyakor-
lattól eltérve, egy köztes bírói fórumot hozott létre. Ennek első, provizórikus formája az 1785. 
július 27-ére, a városházára összehívott részleges úriszék volt (Partient Sedis Dominalis). A 
bíráskodásban az uradalom és a mezőváros képviselői közösen vettek részt, a vármegyéről tör-
vényes bizonyságot nem hívtak. Az ülésen Bogyó Mihály elnökölt, mellette jelen volt Thomasly 
Sebestyén, az uradalom tiszttartója is.52 Ehhez hasonló, közös – azaz városi és uradalmi – bí-
ráskodásra csak a következő év decemberében találtunk példát, amikor a városi tanács ülésén a 
tiszttartó is megjelent egy örökösödési per tárgyalásán.53 

1787 nyarán alakította ki Bogyó Mihály az ítélkezés köztes bírói fórumának végleges 
formáját, az úgynevezett Tiszti Napot, amit rövid ideig Dies Officialae-nak, majd Sessio Offi-
cialae-nak neveztek. A források alapján 1787-ben és 1788-ban havonta legalább egyszer ülé-
seztek. A jogszolgáltatás formája sommás volt, és csak írásban indított pereket tárgyaltak. Az 
üléseken a plenipotentiarius praefectus elnökölt (sub praesidio), aki legtöbb esetben egymaga 
képviselte a földesúri hatalmat. Mellette a város főbírája, másodbírája és legalább három esküdt 
volt jelen. A bírák alkalmanként egy-nyolc ügyet tárgyaltak. A jegyzőkönyvek nyelve latin, az 
aláírás, hitelesítés minden esetben hiányzott.54 A Tiszti Napok – mit köztes bíráskodási fórumok 
– egyértelműen meggyorsították a jogszolgáltatást. Jó példa erre özvegy Barmosné keresete, 
akinek 1788 január 8-án kelt ügyében már január 21-én a bíróság ítéletet hirdetett.55

48  Christovich Imre csanádi püspök 1777–1798 között. 
49  Barna – Sümeghy 1998. 29. 
50  Megbízatásáig Csanád vármegye főjegyzője (1783), majd 1790-től újra főjegyző és táblabíró. Bogyó Mihály a Nyit-

ra megyei Verebély községből, széki nemesi családból származott. Nemességüket először 1753-ban, majd 1770-ben 
hirdették ki Csanád vármegyében. Barna – Sümeghy 1998. 29.  

51  MNL CSML ML V.1.a. 1/1786.
52  MNL CSML ML V.1.a. 15/1785.
53  MNL CSML ML V.1.a. 24/1786.
54  MNL CSML ML V.1.a. 18/1788.
55  MNL CSML ML V.1.a. 4/1788.
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Tiszti Nap jegyzőkönyve (1787. augusztus 13.)56

A Sessio Officialae mellett alapfokú bírói fórumként tovább működött a város bírósága is (Ses-
sio Oppidiana).57 Ekkor – valószínűleg a praefectus bíráskodási reformjának hatására – a taná-
csülésekről vezetett protocollumok is pontosabbá váltak: már nem csak az ülés idejét, hanem a 
jelenlévő bírák neveit és tisztségeit is feltüntették a jegyzőkönyvekben.58

56  MNL CSML ML V.1.a. 40/1787.
57  Dies Officialae ülései 1787. július 11., augusztus 6., 13., 21.; Sessio Officialae néven: 1787. augusztus 27-től. MNL 

CSML ML V.1.a. 37., 39., 40., 42/1787.
58  Lásd: Makó Város Tanácsának iratai MNL CSML ML V.1.a.



14 2022. 3.Tanulmányok Makó múltjáról

A Tiszti Napokon olyan ügyeket is tárgyaltak, amelyek korábban a város hatásköré-
be tartoztak. A források hiányosak, így nem tudjuk, hogy Makó elöljárói hogyan reagáltak 
a plenipotentiarius bíráskodási aktivitására. Megmaradt azonban egy pertöredék, amely az 
elöljárók és a praefectus közötti feszült kapcsolatról árulkodik. 1786-ban a Serház bérletét a 
licitáláskor nem Bogyó Mihálynak, hanem két helyi „görög” kereskedőnek adta a város. Vélel-
mezhetően a sértett praefectus felbujtására néhány makói zsellér az úriszék elé vitte az ügyet, 
mondván, az elöljárók döntésükkel megkárosították a várost. Bogyó az úriszéken elmarasztalta 
és új eljárásra kötelezte a bírákat, akik a vármegye törvényszékéhez apelláltak. Keresetükben 
rámutattak az összeférhetetlenségre: „ugyanazon Úr mint meg sértődött rész és az úri széknek 
Prasesse hozta ezen sentetntiát”. Elpanaszolták azt is, hogy Bogyó Mihály „[minket] illetlen 
szókkal illetett több köz=emberek hallatára, mondván ’Bakot nyuztatok, Alpári Kupak Bírák 
vagytok, tökélletlenség, amit cselekszetek”. A per kimenetelét nem ismerjük, mivel a döntésről 
szóló dokumentum nem maradt meg sem a sedria, sem az uradalom iratanyagában.59   

Bogyó Mihály 1790-ig töltötte be hivatalát, később ismét a megyei közigazgatásban, a vár-
megye főjegyzőjeként és táblabírójaként tevékenykedett.60 Utódjaként Christovich Imre püspök 
Szentgyörgyi Mihályt61 nevezte ki. Sajnos Szentgyörgyi korábbi tevékenységéről semmit sem 
tudunk; nem tartózkodott Csanád vármegyében sem prefectussága előtt, sem utána. Az 1790–
1793 közötti igazgatási és bíráskodási tevékenysége azonban jól rekonstruálható.

Szentgyörgyi Mihály praefectus által hitelesített irat részlete

Bogyó Mihállyal ellentétben az új praefectus nem tartott Tiszti Napokat, ítéleteit a város bírái 
közvetlen közreműködése nélkül hozta meg. Mivel a legtöbb ügy hátterét nem ismerte, gyakran 
kérte a város elöljáróinak írásbeli segítségét, hogy megfelelő döntést hozhasson („Ezen Istan-
ciára adjon Informatiot a’ Betsületes Tanáts”).62 Az elöljárókkal ritkán tanácskozott. Egyetlen 
esetről tudunk, amikor a bírákkal együtt döntött Oexel Mátyás torontáli földbirtokos kéréséről 
az új marosi rév létesítésének ügyében.63  

59  A fellebbezés másodlata csupán Makó Város Tanácsa iratai között maradt meg. MNL CSML ML V.1.a. 2/1787. 
60  Barna – Sümeghy 1998. 29.
61  A praefectusról makói tevékenységén kívül szinte alig tud valamit a helytörténetírás. Származásáról és az 1790 

előtti működéséről nem maradtak források. A vármegye közgyűlése 1890. május 18-án vette tudomásul és rögzítette 
jegyzőkönyvében a püspök döntését. MNL CSML ML IV.1.a. 1790.05.18.

62  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai 1790–1793; és 54/1791.sz.
63  MNL CSML ML V.1.a. 16/1792.
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A lakosok kisebb-nagyobb peres ügyeikben a város tanácsa helyett gyakran fordultak első 
fokon a praefectushoz gyors és pártatlan ítéletében bízva. Így tett például Márton Istvánné Cser-
tus Sára is, akitől 1790 karácsonyán öt makói újpolgár64 nyomorúságos ínségében kenyeret, sza-
lonnát és zsírt vásárolt azzal a megegyezéssel, hogy amit tehetik megfizetik, azonban fél évvel 
később még mindig adósok voltak: „Alázatosan könyörgök, méltóztassék a’ fönt nevezett Czi-
gányokat ezen nálok lévő nyilván való adósságomnak meg fizetésére maga eleiben parancsol-
tatni, hogy nékem elöget tévén tovább nem károsíttassanak”. A panasz beérkezése után három 
nappal a prefektus utasította a város bíráit: „Ezen belől feltett aprólékos adósságokért valamely 
város=cselédgye által a’ megnevezett Adóssok hallasztás nélkül hivattassanak, és Executioval 
is a panaszolkodó Személynek tellyes igasság szolgáltassék”.65

Volt, hogy a sértett fél személyesen kereste fel a praefectust, és szóban mondta el panaszát. 
Jó példa erre Juhász Dániel esete, akinek Ábrahám Jakab adós maradt juhtej árában hat forinttal. 
A juhász a tartozás megfizetését többször kérte; „a legutóbbi szeredai piatzkor [az adóst] felhaj-
tottam a Praefectus Uram eleibe, midőn osztán látta, hogy én nem tréfálnék véle, rimánkodott, 
hogy csak hagyak békét neki, Pünkösdre eleget fog tenni”. Három személy jelenlétében egyez-
séget (computas) kötöttek. Ábrahám Jakab azonban később sem tudott fizetni, így Szentgyörgyi 
elrendelte a végrehajtást.66

A praefectus városi bírák elé került ügyeket is figyelemmel kísérte (tekintettel a jogszolgál-
tatás gyorsaságára és pártatlanságára), azokról több esetben tudósítást kért. „Tudoséttason ezen 
dologrul Engemet a’ Bets. Tanáts minel elöbb” írta a bíráknak például Lebl Mannheim makói 
zsidó azon panaszával kapcsolatban, amelyet az a városnak, mint elsőfokú bíróságnak adott be 
egy boglya széna birtoklásának ügyében.67 

Az uradalmi iratok között több olyan panasz található, amelynek elbírálásában közvetlenül 
a püspök–földesúr segítségét kérték. A Christovich püspök az ilyen keresetleveleket minden 
esetben a plenipotentiariusának továbbította. Az ügyirat hátlapjára szinte mindig ugyanolyan 
tartalmú utasítást írt: „A könyörgő instaciájában írakat a prefektusom úgy végezze, hogy az 
említett szegény könyörgő ne sérüljön a mi püspöki városunkban”.68 

Szentgyörgyi praefectus nem csak az uradalom ügyeit irányította határozottan és kemény 
kézzel, hanem a makói communitas ügyeibe is rendszeresen beleszólt. Az öntudatos makóiak 
ezért ahol tudták, akadályozták – több esetben szabotálták – a főtiszt rendelkezéseit. Szentgyör-
gyi első intézkedései közé tartozott, hogy a város korábbi taxa- és porciószedőinek számadásait 
felülvizsgálta, a restanciákat kíméletlenül behajtotta. A „nagy revízió” az általa létrehozott és 
elölülése alatt működő Számadásokat Vizsgáló Széken történt 1790–1791 között. Szakács István 
porciószedőnek például két hét haladékot adott a hátralék befizetésére, annak elmulasztása ese-
tén javainak összeírását és eladását (executio) rendelte el. Az ad hoc bírói fórum a kintlévőségek 
behajtásával elsősorban az uradalom gazdasági érdekeit szolgálta, emellett az „engedetlen” 
jobbágyok megtörésének és megbüntetésének is fontos eszköze volt.69 Példát statuált a borát 
64  újpolgár, újmagyar: a cigány/roma etnikum korabeli megnevezése
65  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai, 42/1791.sz. 
66  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai, 52/1791.sz.
67  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai 4/1792.
68  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai 6/1792. A püspök–földesurak minden esetben így jártak el. 1804 

után a hozzájuk közvetlenül, jobbágyaik által küldött panaszos ügyeket az uradalmi fiscalisnak küldték tovább. 
69  MNL CSML ML XII.a.1., megmaradt jegyzőkönyvek: 1790. november 24., 26., 1791. december 16., 19.
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az uradalomnak „hamisan beadó” Virágné esetében is, akit nem pénzbüntetésre, hanem 12 kor-
bácsra ítélt, amit Makó piacterén, nyilvánosan hajtottak végre.70 

Szentgyörgyiről találóan írta Eperjessy Kálmán helytörténész, hogy magát nem csak az ura-
dalom, hanem a város kormányzójának is tartotta, akaratát minden körülmények között keresz-
tülvitte.71 Bár intézkedései szigorúak, sőt gyakran kegyetlenek voltak, elsősorban a földesúri 
juss és tekintély védelmét szolgálták. Intézkedéseit (publicatio) a templomok előtt kidoboltatta 
vagy házról házra köröztette. Hivatali ideje kezdetén a robotszolgálatra behívott, de azt gyakran 
elkerülő jobbágyokat fenyegette meg: „Azért kemény büntetésre nézve most ismét parancsolom, 
hogy senki ennekutána napról napra a’ házát be né zárja, az Uraságnak Parantsolattyát meg ne 
vesse [hanem] szolgálatra mennyen és jobbágyi kötelességének minden engedelmességgel ele-
get tegyen, máskülönben […] keményen meg fog büntettetni, és utoljára mint rossz és haszon-
talan vagy szótnemfogadó szolga és lakoss, mások példájára is a Várossból ki fog űzettetni”.72 

Intézkedéseinek nagyobb része olyan ügyeket érintett, amelyek addig a szokásjogon alapul-
tak. A tanács és az uradalom közti vitás ügyek sokszor a hatáskörök rendezetlenségéből adódtak. 
Ilyenek voltak például az ingatlanok adásvételének vagy a nád- és gyékényvágásnak a problémái 
is. Intézkedései kiterjedtek az infrastrukturális ügyek (például a ház körüli rend fenntartása, kutak 
létesítése, betegséget terjesztő gödrök betemetése) mellett a közrend fenntartására is: publikáltat-
ta az idegenek befogadásának tilalmát, elrendelte a vasárnapok és ünnepnapok szigorú megtartá-
sát. Azért, hogy a szegény ember a pénzét el ne pazarolja, elrendelte a kocsmák bezárását este tíz-
kor. Igen jelentős a felekezeti békére vonatkozó rendelkezése, amelyben a püspök nevében arra 
figyelmeztette a makóiakat, hogy a vallási, nemzetiségi különbségek miatt egymást ne háborgas-
sák, hanem mint igaz felebarátjukkal, mindenkivel békességben éljenek. Aki ezt nem teszi, „az 
háborgó, nyughatatlan és felebarátjával ellenkező rossz embernek fog tartatni és meg fog bün-
tettetni”.73  Bár publicatioi szigorúak voltak és a város communitasának egyértelmű rosszallását 
váltották ki, azokat mindenképpen a 18. század végére jellemző felvilágosult abszolutista esz-
me progresszív törekvéseiként kell értelmezni. Fontos azonban azt is rögzíteni, hogy jozefinista 
szemlélete mellett intézkedései elsősorban a püspök–földesúr érdekeit szolgálták, valamint azt, 
hogy semmit sem változtatott a jobbágyok megbüntetésének megalázó és kegyetlen gyakorlatán. 

A plenipotentiarius praefectus nem csak a város tanácsával, hanem a nemesi vármegyével is 
összekülönbözött. Szentgyörgyi ugyanis több vármegyei végzést szándékosan figyelmen kívül 
hagyott. Szolgálata kezdetén a bebörtönzött Fehérlábú Szabó István elkobzott javait nem adta 
át a városi tanácsnak, és az úriszéki jegyzőkönyvet sem küldte meg a vármegyének többszöri 
felszólítás ellenére sem. Erőszakos intézkedései miatt többen nyújtottak be panaszt ellene a 
vármegyéhez. Ifjabb Szabó Józsefnek atyjától maradt pénzét sem adta át időre az örökösnek 
Szentgyörgyi. A panaszkodó feleségét az uradalom katonája puskájával úgy fejen ütötte, hogy 
az eszméletét vesztette. A vármegye az ügyeben akkor nem járt el, a panaszt Temesvárra küldte 
tovább a püspöknek olyan megjegyzéssel, hogy „ha az elégtételt elhalogatná, a vármegye tevő 
fog lenni, amit a’ Törvény hozánd magával”. A püspök válasza nem ismert, azt azonban tudjuk, 
hogy Szentgyörgyi nyakassága később sem változott. 1791 tavaszán került a város bírái elé egy 

70  MNL CSML ML XII.1.a. 13., 19/1791.
71  Eperjessy 1928. 31–36.
72  MNL CSML ML XII.1.c. Uradalmi fiskális iratai 23/1791.
73  Eperjessy Kálmán 1928. 33–35.; MNL CSML ML XII.1.c.; Uradalmi fiskális iratai 23., 24/1791.
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ingatlaneladással kapcsolatos ügy. Tóth György halála után a család úgy egyezett meg, hogy 58 
útból álló szőlőjüket, mint szerzett vagyont, eladják Joó István makói gazdának. A gazda azt bir-
tokba vette, és a telek végébe 19 gyümölcsfát ültetett. Az elhunyt egyik fia, József azonban azzal 
kereste meg a város bíráit, hogy a szerződést ő nem írta alá, visszafizeti a vételárat, mert mégis 
igényt tart a szőlőföldre. A város bírái a felek meghallgatása után úgy döntöttek, hogy Joó Ist-
vánt meghagyják a tulajdonában, mivel az özvegy, József fiát is „megkínálta” a szőlővel, de az 
akkor nem tartott rá igényt, sőt a vételárból is arányosan részesült. Tóth József nem nyugodott 
meg az ítéletben, jogorvoslatért a Szentgyörgyi vezette úriszékhez apellált, amely a város bírái-
val ellentétben neki adott igazat. Mivel az ítéletet Joó István igen sérelmesnek találta, a várme-
gyéhez fordult panaszával. A sedria döntése egyértelmű volt: város bírái helyesen határoztak, a 
szőlő a vevőt illeti. Ezután az elmarasztalt Tóth István felesége a nagynénjével felkereste Szent-
györgyit, aki megkérdezte: „Mit akartok, Szegények?” „Nem mást Te[kin]t[e]tes Praefectus 
Uram, hanem […] Szolga Bíró Úr azon el adott szöllő végett hivattatott, melly szavainkra azt 
mondá Praefectus Úr”: „A’ szöllő a tietek, szegények, el vagyon az már végezve, csak dolgozzá-
tok a szöllőt békességgel, ha pedig Joó István szöllőtökben mén, és ottan nyakaskodik, kötözze 
meg az Urad, és ha vele nem bírna, híjon magához egy néhány szomszédot, kik meg kötözvén 
őtet, hozzák hozzám, mingyárt árestomba tétetem”. Az eset a vármegye nemesi közgyűlése elé 
került. Megerősítették a korábbi végzésüket és kimondták, hogy „ha valaki ezen rendelkezés-
nek ellene szegné magát, azt félretévén minden tekintetet, elfogatván, ezen nemes vármegye 
tömlöczébe hozassák”. Mivel a helyzet később sem normalizálódott, 1791. szeptember 14-én a 
vármegye törvényszéksértési pert (fiscalis actio) indított a praefectus ellen, amelyben ellensze-
gülése miatt elmarasztalták és kétszáz forint bírság megfizetésére kötelezték.74

Források hiányában egyelőre nem tudjuk, hogy Szentgyörgyi Mihály 1793-as „menesztése” 
összefüggött-e az ellene folytatott perrel. Tény, hogy a plenipotentiarius praefectus tisztséget 
1793-tól Csillag István töltötte be 1799-ben bekövetkezett haláláig.75 1798-ban a makói püspöki 
lakban elhunyt Christovics Imre egyházfő is. Az új püspök kinevezéséig Deseö Ádám, a kamara 
pécskai uradalmának consiliariusa intézte az uradalom ügyeit praefectusként.76 

Úriszéken kívüli jogszolgáltatás Makón Kőszeghy László 
püspökségétől

A megüresedett püspöki széket a szegedi születésű jezsuita főpap, Kőszeghy László foglalta 
el. Kőszeghyt 1778-ban Christovics püspök hívta maga mellé, aki hamar a megyei klérus leg-
befolyásosabb tagjává vált. Bár csak 1801-ben szentelték fel, Christovics betegesége idejétől 
káptalani helynökként lényegében ő kormányozta az egyházmegyét.77 

74  MNL CSML ML IV.1.b. Processus 1791.09.14., MNL CSML ML IV.1.a. 386., 566., 567., 569., 646/1791.
75  MNL CSML ML XII.1.c. 3/1794.; V.1.q. 248/1799.
76  Uo.  
77  Kőszeghy László felszentelt csanádi püspök 1801–1828 között. 1779-ben csanádi kanonok, 1785-ben püspök-he-

lyettes, 1788-ban püspöki helynök, 1798-ban nagyprépost, 1800. augusztus 16-án kinevezett, 1800. december 12-én 
megerősített csanádi püspök. Lásd: Juhász 1942.
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Az új püspöknek nagyratörő tervei voltak az egyházi infrastruktúra megerősítésére. Ezek 
megvalósításához jövedelmeinek maximalizálására volt szüksége, így újra megpróbálkozott az-
zal, ami elődjének még nem sikerült: a város és az uradalom közti status quo megváltoztatásá-
val. Kőszeghy 1803-ban a makói legelők és puszták nagy részét elfoglalta, és új – a püspökség 
számára sokkal kedvezőbb – szerződést készített elő. A püspök és a város közössége közötti 
úrbéri per újabb szakasza kezdődött meg, amely 1805-ben zárult le. Bár a város továbbra is 
contractualis mezőváros maradt, a makói határból majd’ nyolcvanezer holdat kihasítva Kő-
szeghy ténylegesen létrehozta makói uradalmát, valamint megszerezte a város által addig birto-
kolt benefíciumokat is.78 

Az új püspök az uradalom igazgatását, birtokkormányzatát részletesen szabályozta. A jusst 
továbbra is a plenipotentiarius felügyelte, de az inspector (később director) irányította. Teljha-
talmú megbízottjának fivérét, Kőszeghy Jánost nevezte ki.79 Az uradalmi tisztikar feladatait és 
kötelességeit úgynevezett Instructiokban szabályozta, amelyekben részletesen kitért a bírásko-
dással kapcsolatos ügyekre is.80 

Az 18–19. század fordulójától a bíráskodásban kiemelt szerep jutott a jogi képzettségű fis-
calisoknak, az uradalmi ügyészeknek. 1800–1804 között Olgyai Károly, majd az uradalom lét-
rehozása után Szászy Ferenc (1804–) és Szilágyi Sándor (1807–) töltötték be párhuzamosan a 
tisztséget.81 A fiscalis feladata volt az 1806-os instructio szerint, hogy „minden jussra vigyáz-
zon”. „A’ Jobbágyoknak Ügyeit akár Uraság Széke alkalmatosságával, akár máskor törvényes-
sen kormányozza; Uraság Székin=kívül pedig magánál semmi féle akár szóval, akár írással 
kezdett Ügyeit Jobbágyimnak ne végezze, hanem minden héten Pénteken tartandó Tiszteim ösz-
ve ülésére utasítsa a Panaszosokat, és ha valamit írásban be nyujtottak, azt=is azon Pénteki 
Sessiokba rendre mutassa bé, és az illyetén ügyeknek s ezek iránt tett végzéseknek Protocol-
lumját vigye.” Kőszeghy tehát kifejezetten megtiltotta fiscalisainak a széken kívüli bíráskodást. 
Helyette a jogszolgáltatás gyorsításának és hatékonyságának növelése céljából létrehozta az 
uradalmi tisztek köztes bíráskodási fórumát, a tisztiszéket. Fontos szempontként kiemelte: „E 
módon remélem, hogy az ellenkező [értsd: ellenkezést keltő] végzések eltávoztattnak, és köz aka-
rattal tett intézkedések foganatossabbak lésznek”. Egyben figyelmeztette is fiscalisait: „Semmi 
Tisztviselőimet, kik a jövedelmem gyarapításában munkálkodnak, azon szín alatt, hogy Ő [értsd: 
a fiscalis] Törvén=túdó, meg ne vessen, annál inkább meg ne sértsen…”.82 

A tisztiszék mint a testületi vezetés hatékony formája a hazai nagybirtokokon már a 18. szá-
zad közepétől megjelent, azonban Makón, főként az allodiális gazdálkodás hiánya miatt csak 
1805 után hozták létre, racionálisan különválasztva annak jogszolgáltatási és birtokgazdálkodá-
si–közigazgatási profilját.83 Szilágyi Sándor fiscalis feladata 1807-től elsősorban az igazgatási 
és civilisztikai ügyekre terjedt ki; az ő vezetésével tartották a pénteki tisztiszéki üléseket (Sedes 
Officiales), míg Szászy Ferenc szombatonként gazdasági tisztiszéket tartott (Sedes Eoconomi-
ca), amelyen elsősorban az uradalom működésével, a birtokgazdálkodással, a város és a zsidó 

78  Elsősorban lásd: Tóth 2003. 338–346., és Gilicze 2003. 396–397.
79  Kőszeghy János plenipotentiarius 1801–1828(?) között.
80  MNL CSML ML XII.1. CSMPUI, Uradalmi fiskális iratai, Insructiok.
81  MNL CSML ML XII.1.c. sz.n. 1807.10.08.; Barna – Sümeghy 1998. 190–191. Gilicze 2003. 396–397.;
82  MNL CSML ML XII.1.c. Instructio 1806.
83  Kállay István 1980. 47–50.; Gilicze 1993. 397–398.
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község igazgatásával kapcsolatos ügyekkel foglalkoztak, valamint rendelkeztek a beosztott tisz-
tek (tiszttartó, kasznár, ispán) és az alkalmazottak tennivalóiról. Érdekesség, hogy a gazdasági 
széken hirdették ki és hitelesítették a jobbágyok testamentumait is.84 Az 1820-as évektől – való-
színűleg Szászy halála vagy visszavonulása után – Szilágyi Sándor egymaga irányította mindkét 
officiális szék munkáját.85

A tisztiszék86 intézménye Makón nem előzmény nélküli, hiszen – amint arról korábban ol-
vashattunk – Bogyó Mihály 1787–1788 között tarott Tiszti Napjai is a jogszolgáltatás hatéko-
nyabbá tételét szolgálták mint közbülső bíráskodási fórumok. A hasonlóságok azonban ebben 
ki is merültek. A Tiszti Napok akkor még nem az officiálisok professzionális jogszolgáltatási 
szervei, hanem a város tanácsának a praefectus által vezetetett törvénykezési napjai voltak. 

A tisztiszék (Sedes Officiales) 1806. október 3-án kezdte meg működését, amit kezdetben 
„Őnagyságának a Magasságos Főtisztelendő Püspök Úrnak minden Péntek napra kirendelt 
Törvényes Tiszti Nap”-jának neveztek. 1806–1807-ben Szászy Ferenc fiscalis vezette az ülése-
ket. A másik ügyész, Szilágyi Sándor 1807 márciusi munkába állásától vált ténylegesen külön 
a két szék működése. A testület magyar megnevezése előbb „Tiszti Nap”, majd „Tiszti Üszve 
Ülés”, 1830-tól „Tisztiszék”-ként állandósult.87

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint kezdetben Szászy pontosan tartotta magát a rendszeres 
pénteki ülésezéshez, amely csak indokolt esetben maradt el. 1806 decemberében a hatnapos 
vármegyei közgyűlés miatt halasztotta az ülést a következő keddre (december 5-ről 9-re). Elő-
fordult az is, hogy a peres felek nem jelentek meg: „Nyilván az Karácsony Innep napokra nézve 
a panaszosok magokat nem jelentették.”  jegyezte be akkurátusan a protocollumba december 
27-én. A Szászy által vezetett jegyzőkönyv formai szempontból igen egyszerű volt: az ügyeket 
folyamatos számozással látta el, az előterjesztést és a végzést egyetlen szöveghasábba egyesí-
tette. Az ülések dátumát mindig feltüntette, azonban a tisztek neve és a hitelesítés hiányzott. A 
jegyzőkönyvet magyar nyelven vezette.88

A tisztiszék működésének első évében – még Szászy elölülése alatt – világosan elhatárolódott 
egymástól a gazdasági és az igazságszolgáltatási funkcióval bíró officiális székek működése. A Se-
des Officiális ülésein Szászy által elbírált 65 ügy közül csupán négy nem tartozott annak hatáskö-
rébe (robotváltság, szőlőföld adásvétele, duplán beszedett dézsma és a jángori kertészek kérelme); 
ezekben az ügyekben nem is hozott határozatot. Kilenc kisebb jelentőségű büntetőügyben ítél-
kezett (hatalmaskodás, károkozás). A perek több mint fele (39) kötelmi ügy volt, főleg hitelezők 
panaszai, 11 dologi (adásvételek, telkek ismételt kimérése), 3-3 magistraturalis és családjogi per. 89

1807 májusától Szilágyi Sándor fiskális vette át a Sedes Officialies vezetését. A jegyző-
könyveket szintén magyar nyelven, de már két hasábban vezettette folyamatos ügyszámokat 
használva. A jegyzőkönyv a „Makói Uradalom részirül tartandó Pénteki Tiszti Öszve Üllések” 
84  MNL CSML ML XII.1.c. Instructio 1806, 1817.
85  Uradalmi fiscalis Nánásy Mihály 1837, Nagy Lázár 1838–1848.
86  MNL CSML ML XII.1.b. Tisztiszéki iratok; a jegyzőkönyvek 1806–1838 közötti évekből maradtak meg.  
87  Lásd: tisztiszéki jegyzőkönyvek; a protocollumok latin megnevezése is változatos volt: Protocollum Officiosorum 

Materiarum (1806, 1843, 1814), Protocollum Objectorum Iurudicium (1830), Protocollum Sedis Officiosae (1815, 
1820, 1832, 1836).    

88  MNL CSML ML XII.1.d. Tisztiszéki jegyzőkönyvek, 1806–1807. [I.] 
89  MNL CSML ML XII.2.d. Tisztiszéki jegyzőkönyvek, 1806–1807. [I.], 26, 45, 57, 69.; és Tisztiszéki jegyzőkönyvek 

1807–1838.
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címet kapta. A jelen lévő tisztek neveit ő sem tüntette fel, ahogy az ülés dátumának feljegyzése 
is a legtöbb esetben elmaradt. Míg Szászy vezette szék fél év alatt 65 ügyet, addig Szilágyi 
1807 és 1813 között mindössze 195 ügyet tárgyalt, tehát ritkábban ülésezett, mint azt a püspöki 
instructio előírta.90

Mivel az instructiokban nem voltak tételesen meghatározva a székek hatáskörei, gyakran 
olyan ügyeket is tárgyaltak, amelyek a másik jogkörébe tartoztak. Így egyre többször kerültek 
a Sedes Officiales elé a honsítással, a házhelykérelemmel, a földesúri jogok megsértése miatt 
elkobzott termékek visszaigénylésével és az uradalmi haszonbérletekkel kapcsolatos ügyek is.91  

Kőszeghy püspök 1817-ben újabb utasítást adott ki. Ebben a tisztek legfontosabb feladata-
ként ismét a püspökség javadalmainak és haszonvételeinek gyarapítását nevezte meg. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy tisztjei a panaszkodók ügyeit igazságosan intézzék. Ha a perlekedők 
„rövid úton” nem egyeznének meg, akkor a fiscalisnak az áprilisban és októberben tartandó 
úriszékre kellett küldenie őket. Felhívta a fiscalis figyelmét arra, hogy a tisztiszéken hozott 
végzéseket az officiálisoknak azonnal adja ki. Lényeges változás, hogy felszólította Szilágyi 
Sándort, hogy „az Uraság(i) és Tiszti Széken kívül elvégezhető ügyeket, a nélkül, hogy azokat a 
Város Elöljáróihoz utasítson, minden halasztás nélkül elintézze”; az ügyekről az árvák vagyo-
nának elszámolásával, és az adásvételekkel együtt októberben számot adjon, az erről vezetett 
protocollumokat (mint actarius) bemutassa.92 Szilágyi Sándor tehát 1817-ben megkapta a jogot 
arra, hogy kisebb jelentőségű ügyekben maga ítélkezzen, azonban ez a rendelkezés Szászy Fe-
renc működésére nem terjedt ki. A püspök fontosnak tartotta az utasításában azt is leírni, hogy 
Szilágyi az ügyeket úgy intézze, hogy azokat ne a város bíráira hárítsa. Az instructio ezen részét 
a fiscalis azonban nem tartotta be.

Szilágyi Sándor fiscalis egyik „ukázza”

90  MNL CSML ML XII.1.d. Tisztiszéki jegyzőkönyvek, 1807–1809. [II.] Bár a feudális viszonyok megszüntetéséig, 
1848-ig működött párhuzamosan egymás mellett a két officiális szék, a jegyzőkönyvek csak 1838-ig maradtak meg.

91  MNL CSML ML XII.2.d. Tisztiszéki jegyzőkönyvek.
92  MNL CSML ML XII.1.c. Instructio 1817.
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Szilágyi Sándort a makói népnyelv „uradalmi basaként” emlegette, hisz rendelkezéseivel gyak-
ran avatkozott be a város bíráinak ügyeibe. Utasításait „Uradalmi Basa vagy Fiscus – ukázzai” 
felirattal helyezte levelestárába a város jegyzője.93 A határozott fiscalis már 1807-ben kivívta 
az általa „nyakas jobbágyoknak” titulált bírák ellenszenvét, azonban tisztiszéki határozataiban 
igyekezett pártatlan maradni. Példa erre Kotsis József ügye, aki a város tanácsának elmarasztaló 
ítélete miatt fordult a tisztiszékhez. A város hadnagyai a tanács végzése értelmében egy tehenét 
levágatták. „Minthogy kihalgattatások előtt szembetűnő vakmerőség nélkül nem lehetne a város 
elöljáróit meg ítélni; azért meg fog nékik hagyattatni, hogy a Felperesnek előadása szerént 
törvénytelenül elkövetett Tettyükrül Írásban meg feleljenek, azt az Uradalom Fiscaslissának 
megküldjék, a ki azonnal eszközleni fogja, hogy a károsodott ember igazságos kívánságához 
képest kárának helybe való visza állíttatását tapasztalhassa.94 1819-ben, az úrbéri per újabb 
fellángolásakor az úriszéken illette kemény szavakkal a makói bírákat, mert azok a véleménye 
szerint a döntést az uralkodóra bíznák, földesurukkal egyezségre nem hajlandók, ezért bírói ha-
talommal kell őket engedelmességre kényszeríteni.95 1811–1829 között számos utasítást (comis-
sio) küldött a város elöljáróinak olyan esetekben is, amelyek egyértelműen a bírák hatáskörébe 
tartoztak. 

Szilágyi gyakran utasította egyszemélyi döntése végrehajtására az elöljárókat. Példa erre K. 
Varga János ügye, aki házhelynek vette meg Kiss András szőlőföldjét 305 forintért, a fiscalis 
azonban eltiltotta az házépítéstől. Közölte a város bírájával, hogy az adásvétel érvénytelen, és 
utasította őket, hogy fizettessék vissza Kiss Andrással a földért kapott pénzt. Tóth Péter bíró 
jelentette a fiscalisnak, hogy maga elé rendelte az eladót, akinek három nap haladékot adott a 
vételár visszafizetésére. A terminus lejárt, azonban Kiss nem fizetett. A fiscalis újabb utasítása: 
még tizenhárom nap haladékot adjon a bíró az adósnak, ha akkor sem fizetne, „minden halasz-
tás nélkül Executioval vegye meg” rajta az összeget.96 Mivel Szilágyi a városi bíróságnak adta 
át az ügyet, a tisztiszéket mentesítette az eljárás, a tiszttartót és az uradalmi katonákat pedig a 
végrehajtás terhe alól.      

1830-ban, Török Antal püspöksége idején97 kiadott instructio lényegében megegyezik a ko-
rábbival, annyi különbséggel, hogy a jobbágyok „rövid utas” ügyeit a tisztiszék nem pénteken, 
hanem szombaton intézte. Az új püspöknek minden bizonnyal lehettek fenntartásai Szilágyi 
Sándor módszereivel kapcsolatban, mivel arra utasította, hogy „(…) jobbágyaim bajaiban 
Férfiassan, de mindamellett Csinossan és mértékletessen szóljon, és úgy adja elő Fiscalisom 
véelked(ését) és a’ töllem szükség esetében nyerendő helyes akaratomat, hogy javíccson inkább 
szelídségével, mint roncson tüzeskedésével az Uradalmam baján.98  

A következő egyházfő, Lonovics József99 1837-ben adott ki újabb utasítást, amelyben 
elsősorban az 1832/1936-os országgyűlésen elfogadott, az úrbéri viszonyokkal kapcsolatos 
változásokat rögzítette. A püspök-földesúr az 1836. XVIII. és XX. tc. alapján elrendelte a 

93  MNL CSML ML V.1.l.; a 142 darab utasítás évköre (1811) 1816–1819.
94  MNL CSML ML XII.1.d. Tisztiszéki jegyzőkönyvek, 1807–1809. [II.] 44.
95  Tóth 1993. 347.
96  MNL CSML ML V.1.q. 17/1819 és 21/1819.
97  Török Antal csanádi püspök 1828–1832 között.
98  MNL CSML ML XII.2.b. Instructio 1830.
99  Lonovics József csanádi püspök 1834–1848 között.
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Szóbei Perek Bírósága és a Vásári Bíróság létrehozását, előbbit az uradalmi director, utóbbit 
az uradalmi fiscalis irányításával. Az „igazgatási” tisztiszék 1838-ig működött, mivel a két új 
bíróság átvette a feladatkörét. A gazdasági tisztiszék viszont a földesúri joghatóság megszűné-
séig létezett.100

Bár az istructioban utalnak rá, a vásári bíráskodásnak semmi írásos nyoma nem maradt. A 
szóbeli perek bíróságán sommás ügyeket tárgyaltak, a fennmaradt iratanyag bizonyítja, hogy 
a keresetek többségét írásban indították. Az szóbíróság fellebbviteli fóruma az úriszék volt. A 
törvényi előírásoknak megfelelően előbb legfeljebb 60 forint perértékű, 1840 után 200 forintig 
terjedő ügyeket tárgyalhattak és zárhattak le gyorsan és költséghatékony módon az uraság 
tisztjei.101

A szóbeli perek bírósága 1836. szeptember 26-án kezdte meg működését, de nem az inst-
ructio szerint kijelölt director, hanem az akkori fiscalis, Nánássy Mihály elölülése alatt. Az 
1836–1837 közötti ügyek száma viszonylag csekély volt (64 és 119). A jegyzőkönyveket egy-
hasábosan, sorszámozás és a jelenlévők nevének feltüntetése nélkül vezették. 1838. október 
20-án Lonovics püspök Nagy Lázárt hívta Makóra tiszti ügyésznek, aki egyben a szóbíróság 
vezetője is lett.102 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint havonta 15–20 alkalommal ítélkezett, nem 
csak hétköznapokon, hanem szombaton és vasárnap is. Az ügyek száma 1838 és 1847 között 
évente 230 körül volt. Azokat a panaszosokat, akiknek keresetei meghaladták a törvényben 
meghatározott felső határt – bár a tényállást röviden bevezette a jegyzőkönyvbe – a fiscalis 
általában az adóssal együtt másnapra „saját színe elé” rendelte, s ha kellett, az ügyet az úriszék 
elé bocsátotta.103

Lonovics püspök az 1837-es instructiojában arról is rendelkezett, hogy azokat a jobbágyo-
kat, akiket az 1836. évi X. tc. 5. §-a értelmében a Makón nagyon megszaporodott robotmegta-
gadások miatt eljárás alá kellett vonni, a tisztiszék elé kellett idézni. Mivel az igazgatási tisz-
tiszék 1838-ban megszűnt és a helyébe lépő szóbíróság nem tárgyalt magisztraturális ügyeket, 
a püspök köztes bírói fórumként létrehozta a jobbágyok kötelességszegési ügyeivel foglalkozó 
testületet Úrbéri Büntető Törvényszék néven.104 A bíróság Nagy Lázár dirigens fiscalis egy-
személyi vezetése alatt működött. 1838 és 1847 között 91 esetben, több mint hatszáz jobbágy 
ügyében döntött. Az ügyek többsége (77%) robotmegtagadás volt. Az esetek egy része a harma-
dik úrbéri perrel függött össze, amely 1836-ban az új contractus megkötése idején lángolt föl a 
város közönsége és a püspökség között. Az új szerződés a terhek jelentős növelésével járt, ezért 
a város közössége nem fogadta el azt. A szerződés úrszéki kihirdetése után a makói jobbágyok 
egy része megpróbálta a robotköztelezettséget több-kevesebb sikerrel elkerülni. A már-már lá-
zadással fenyegető helyzetben Kis Ferenc házas zsellér a városi tanács ülésén kijelentette, hogy 
„Mind hunczut, akasztófára való az, ki az uraságnak robotot szolgál!” Lázadás nem történt, de 

100  MNL CSML ML XII.2.b. Instructio 1837.
101  MNL CSML ML XII.2.a.; Czeglédi Noémi 2009. 
102  MNL CSML ML XII.2.a. Szóbeli perek. 37–38. k.; Barna – Sümeghy 1998. 138–139.; Nagy Lázár 1793-ban szü-

letett Tolcsván. 1815-ben Zemplén vármegye tiszteletbeli aljegyzője, 1820-ban ügyésze. 1825-ben régéczi uradalmi 
intéző. Elhunyt 1848. december 5-én Makón. 

103  Kocsis Péter kovács panaszolta, hogy Dobsa Jószef 60 forint 12 krajcárral tartozik. A bepanaszlott felet az ügyész 
másnap reggel 8-ra a maga színe elé rendelte; MNL CSML ML XII.2.a. Szóbeli perek jegyzőkönyvei. 1839. 33.sz. 

104  MNL CSML ML XII.2.a. Úrbéri büntető törvényszék jegyzőkönyve 1838–1847.
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az uradalom kérésére a helytartótanács jóváhagyta a karhatalom bevetését is.105 
A „robotra hajtatást” általában a templomok előtt hirdették ki vagy az uradalmi katonák 

házról házra járva hívták munkára a jobbágyokat. A szándékos elkerülésre példa Csengeri János 
esete. Csengeri a két uradalmi katonával közölte, hogy ő robottal nem tartozik az uraságnak, 
majd kinyitotta a kaput és „Erre megy ki a kutya!” felszólítással elküldte őket. A katonák jelen-
tették a fiscalisnak, aki azonnal úrbéri büntetőtörvényszéke elé idézte. Csengeri azonban nem 
jelent meg, sőt megüzente, hogy neki semmi dolga nincs a fiscalissal. Nagy Lázár a „vakmerő, 
engedetlen és makacs” jobbágyot három napi elzárással (árestom) büntette106, akit az uradalmi 
katonák még aznap a város tömlöcébe kísértek.107

A reformkorban kezdődő polgári átalakulásnak egyik sarkalatos pontja volt az az alkotmá-
nyos elv, amely az addigi igazságszolgáltatási rendszer felszámolását és a polgári jogegyen-
lőségen alapuló bíráskodás megteremtését sürgette. Az 1848 márciusi forradalmat követően a 
törvényhozás megszűntette az úrbéri szolgáltatásokat és vele együtt a földesúri–jobbágyi függés 
évszázados rendszerét. Véget ért a csanádi püspökök 135 éves joghatósága Makón, ezzel új 
korszak kezdődött a város életében.108   

Végezetül, összegzésként megállapítható, hogy a 18–19. században a Csanádi Püspökség 
Makói Uradalmában az úriszéken kívüli bíráskodás változatos formái már a kezdetektől jelen 
voltak. A köztes bírói fórumok célja az úriszékinél gyorsabb és hatékonyabb jogszolgáltatás-
biztosítása volt. 1717–1805 között teljehatalmú megbízottak (plenipotentiariusok) gyakorol-
ták az impensiot. A 19. század első évtizedétől azonban már az uradalmi ügyészek (fiscalisok) 
rendelkeztek az elsődleges bíráskodási jogkörrel. Kőszeghy László püspök–földesúr a makói 
uradalom megszervezésével egyidőben az úriszéken kívüli bíráskodást is megreformálta. Kü-
lön fiscalis vezette az igazgatási és a gazdasági tisztiszéket. Az 1836-os törvények értelmében 
a püspökség Makón is létrehozta az úriszéken kívüli, szóbeli perek bíróságát, ami később az 
igazgatási tisztiszék feladatát vette át. 1838-ban – szintén a törvényi előírásoknak megfelelően 
– úrbéri büntetőbíróságot szerveztek elsősorban a megnövekedett terhek miatt elégedetlenkedő 
jobbágyok robotmegtagadásainak megfékezésére. A késő rendi korban a bíráskodó uradalmi 
tisztek többször egyszerű falusi bíróságként próbálták kezelni a város elöljáróságát, háborgónak 
és nyughatatlannak titulálva az öntudatos makói jobbágyokat. Bogyó Mihály és Szentgyörgyi 
Mihály plenipotentiariusok, valamint Szilágyi Sándor fiscalis, „Uradalmi Basa” szigorú elle-
nőrzés alatt tartották a város önkormányzatát, a bírák ítélkezésébe is gyakran beleavatkoztak. 
Mindezek ellenére az uradalmi tisztek ítélkezése a korabeli joggyakorlatnak megfelelő volt.  

Rövidítések:
MNL CSML ML: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára

105  Tóth 1993. 333–364.
106  1836. évi X. tv. 4.§. 2. szakasz.
107  MNL CSML ML XII.2.a. Úrbéri büntetőbíráskodás jegyzőkönyve. 30. sz. 1839. október 21.
108  A témáról részletesen: 1848. évi IX. törvénycikk
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