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A debreceni városi bíróság illetékessége és hatásköre bűnügyekben
a XVIII. században

A városi polgárság közösen gyakorolt legfontosabb kiváltságai voltak a szabad 
bíró- és esküdtválasztás, az önálló bíráskodás joga, a pallosjoggal (jus gladii) való 
rendelkezés, a város saját jogrendjének használata, a statútumalkotási jog, a kegyúri jog 
(jus patronatus), a piac- és vásártartási jog, a szabad ingatlanszerzési képesség, az országg3dí- 
lésen, a törvényhozásban való részvétel és a külsőségek (címerhasználat, a vörös viasszal 
való pecsételés joga). Olyan jogok ezek, amelyeket a város m int jogi személy, testületileg 
élvezett, és az élet számos területén a nemesi kiváltságokkal azonos státust és presztízst 
biztosított a communitasnak.1

A  városi kiváltságok legtöbbjével a szabad királyi városok rendelkeztek (a 
legteljesebb városjoga Budának és Székesfehérvárnak volt), de a faluból mezővárossá ill. 
várossá fejlődés fontos állomását jelentette 1-1 privilégium elnyerése. Debrecen esetében 
több m int 300 év telt el az első mezővárosi kiváltság megszerzésétől ( 13 61) a szabad királyi 
várossá válásig (1693), s ez idő alatt nyert kiváltságai között kiemelkedő szerepe volt az 
önálló igazságszolgáltatást biztosító jogoknak, mert ezek képezték mindenkor a városi 
autonómia alapját.2

Debrecennek 1361. máj. 1-jén engedélyezte Nagy Lajos király, hogy a polgárai 
köréből szabadon választott bíró és esküdtek (iudice etiuratis) minden debreceni lakos minden 
peres ügyében (in omnibus causis) az ország kiváltságos városainak régi szabadsága szerint 
ítélkezhessenek (iuxta libertatém civitatum Regni nostri ab antiquo observatam iudicandi 
plenam habeant facultatem). Az oklevél kimondta, hogy debreceni polgárt és társait (ipsos et 
eorum consocios) sem földesura, sem senki külső személy le nem tartóztathat, el nem ítélhet, 
vagyonát el nem veheti. Debreceni polgár ellen csak saját bírái előtt lehet pert indítani.-'

A debreceni bíróság hatáskörét meghatározó in omnibus causisba beleértendő az 
akkor még el nem különülő polgári és büntetőügy egyaránt. A büntetőügyek közül az országos 
g}'akorlat szerint a városi bíróságok nem foglalkozhattak a felségsértési, hűtlenségi ügyekkel.

A jus gladiit külön nem említette az 1361. évi kiváltságlevél. Nyilván azért nem, 
mert a halálos ítélet meghozatalának és végrehajtásának joga beletartozott a “városok régi 
szabadsága szerint” megengedett Ítélkezésbe. A pallosjog gyakorlása szempontjából 
lényeges, hogy az a város joghatósága alá tartozókra vonatkozott, idegenekre csak tettenérés 
esetén volt alkalmazható.
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A debreceni bíróság illetékessége az oklevél szerint a mezőváros területén élő 
összes lakosra kiterjedt. Az illetékesség alapján (vagyis, hogy azonos hatáskörű bíróságok 
esetén területileg melyik hivatott az ügyben eljárást folytatni) alkalmazható három elv közül 
a debreceniek esetében a forum domicilii (a tettes lakóhelye szerinti) ítélkezés érvényesült. 
Az oklevél egyenesen kizárta a debreceni polgárokra nézve a forum delicti commissi (az 
elkövetés helye) és a forum deprehensionis (elfogatás helye) szerinti idegen bíráskodást. (A 
szabad királyi városokra vonatkozóan ugyanezt foglalja törvénybe Zsigmond 1405. évi II. 
decrétumának 11. cikkelye.) Zsigmond Debrecennek 1405. ápr. 2-án a (jus gladiit is magába 
foglaló) budai jog átvételét engedélyezte. A meglehetősen nagy autonómiát biztosító budai 
jog használata sokszoros érdeke volt a városnak, ezt bizonyítja, hogy a XV-XVII. században 
-  mezővárosként élvezve a civitasok jogait - többször is visszatérnek e kiváltságuk 
megerősíttetéséhez.4 Az 1361. és 1405. évi privilégiumokban rögzített jogok megmaradtak 
a későbbiekben is, á tkerü ltek  a szabad király i városi sta tust megadó 1693. évi 
kiváltságlevélbe, s a város egészen 1848-ig a privilegizált királyi városokat illető többi 
jogával együtt gyakorolta.

Illetékesség szerint a forum domicilii ítélkezés XVIII. századi érvényesülésének 
jellegzetes esete 1742-ben Konyári János nagy tanácsbeli esküdtpolgár ügye, akit 3 napi 
börtönre ítéltek, m ert előző év liúsvétján Böszörményben káromkodott. Az ügyész 
Böszörményben nyomoztatott, s az ott készített vizsgálati jegyzőkönyv alapján hoztak ítéletet 
a debreceni bírák.5 Abotránkoztató életű, esküdöző, káromkodó Hadházi Pál -  Bódi Erzsébet 
vásározó , nem  cív is h á zasp á r 1749-ben a pesti, váci vásáro k o n  k öve tték  el 
törvényszegéseiket, amelyekért Debrecenben ítélték el őket: a férjet 60 pálcára, az asszonyt 
36 korbácsra, s mindkettőjüket nyakvasban állásra.6

Az idegenekkel szemben a elkövetés helye szerinti bíráskodás is következetesen 
érvényesült. A Fehér Ló vendégfogadóban 1747-ben a konyári Nagy' András, a zilahi Nagy 
János, a kismarjai Böszörményi Ferenc éjfél után részegen érkezve randalíroztak, hurcolták 
a fogadóst, még a kupát meg az asztalt is elvitték. Mindannyian 24-24 pálcát kaptak, s a kárt 
is meg kellett téríteniük.7 De megbüntette a tanács a tokaji görög kereskedő Haczini Józsefet 
is, amiért paráználkodáson kapták egy' egri hajadonlánnyal, Boros M ária Borbálával. A 
hóhér általi vesszőzést (a szokásos 12 Ft-on) megválthatták.8 Vásárok idején különösen 
sok idegen került a bíróság elé. 1749-ben Kozma Mihály gyöngyösi kereskedő feljelentésére 
1 bicskei, 1 váradi és 2 bihari vásárról vásárra járó lopogató asszony közös ügy'ét tárgyalta 
a városi bíróság. Az asszonyok 18-18 korbács után is állították, hogy a zsákjukba dugott 
árukat meg akarták venni. Abirák ettől függetlenül mindannyiukat kitiltották a városból.9

Az elfogatás helye szerinti bíráskodás a körözött ill. a szökésben talált személyek 
feletti ítélkezést jelentette. A debreceni praxisban erre az előbbieknél ritkábban került sor. 
Feltehetőleg azért, mert a korabeli ‘‘bűnüldöző szervek" meglehetősen gyenge hatásfokkal 
dolgoztak. Lassú volt az információcsere. Mire a városi hajdúkatonákat 1-1 gonosztevő 
után elindították, az m ár árkon-bokron túl volt. A Helytartótanács parancsolatából 
országszerte körözött (álneveket használó) Sáros megyei budaméri Peron Andrást, tettének 
(575 Ft-ot lopott egy Selmecbányái mézeskalácsostól) elkövetése után csaknem egy' évvel

70



fogták el a debreceni piacon. A debreceni törvényszék akasztófára ítélte a megrögzött tolvajt, 
s ezen az sem változtatott, hog}' a káros féllel kiegyezett, “mivel -  érvelt a tanács -  akiegyezés 
a gonosztévőt a rendes és törvényes büntetés alól fel nem menti”.10

A városi tömeg, a kocsmai világ vonzotta a bűnösöket, s így nem egyszer éppen 
mulatozás közben fogták el az üldözött személyeket. Sebestyén János paráznaság miatt 
volt fogva Böszörményben, de onnan még a tárgyalás előtt megszökött, s Debrecenben a 
Gilányi vendégfogadóban tartóztatták le, amint éppen tilalmas időben borozgatott. A 
debreceni b író ság  korábbi b ű n e it is m ind  so rra  vette , s a m ásho l e lköve te tt 
bűncselekményekért is kimondta az ítéletet.11 Török Andrást pincefeltörésért fogatta el a 
diószegi úriszék, de onnan fortélyosan megszökött, s Debrecenbe jőve asylumba menekült. 
Vesztére elhagyta a residentiát, s a város kocsmájában meg is fogtálé. A városi bíróság 1741 
februárjában a “T. Dominális Székhez” fordult, hogy küldje el a Török-üggyel kapcsolatos 
dokumentumokat “cum tota Processu Serie” . A raboskodó Törököt 4 hónap múlva állították 
a debreceni bíróság elé, de folyamatosan tagadott, s tagadásában megmaradt a tortúra mind 
az 5 fokozatának kiállása után is. Ezután a fiscalis actio alól absolválták, de a városból 
örökre kitiltották.12 Nem egyszer előfordult, hogy szökésben lévő bűnöst Debrecenben újabb 
bűncselekményen kaptak, s így' tudódott ki szökött volta. Zöld Ferenc ahol csak megfordult, 
mindenütt lopogatott. Ügyében város a Bereg vármegyei ispánhoz fordult, hogy’ az ítélet 
m eghozatalához szükséges inquisitiókat Zöld korábbi lakhelyein m inél ham arabb 
elvégezzék.15

Az úriszékek, városok, megyei sedriák ki is adták egymásnak a területükön elfogott 
gonosztevőket. Nemes Komáromi György' szökött convenliós szolgáinak tömlőében tartását 
kérte további dispositióig a debreceniektől, am it Domokos M árton a tanács nevében 
válaszolva “tartozó kötelességének” veti.14 Bánfiy László báró úriszékének ítélete elől 
elszökött jobbágyát Debrecenben fogták meg, akit a város a báró embereinek resignált. 
Ugyancsak visszakapta Haller gófné is Debrecenben elfogott jobbágyát, amint azt Domokos 
Márton főbíró Károlyi Sándornak megírta.15 A város Gödör András rabot Bihar vármegyének 
“örömest” adta ki, annál is inkább, mivel Gödört főbenjáró bűncselekménnyel (capitaliter) 
nem vádolták.16

A városi bíróságok illetékességét korlátozliatta a bűncselekményt elkövetők rendi 
állása, katonai volta ill. a kamarai hatóság alá tartozás.17 Rendi státus szempontjából a 
városban lakó papság és nemesség fölötti ítélkezés joga lehetett kérdéses.

Debrecen kegy úri jogát gyakorolva maga presentáita, azaz választotta ki, hívta 
meg papjait, a XVIÍI. században m ár a legkiválóbbak közül válogatva.1 s A példamutató, 
igehirdető, művelt debreceni prédikátorok még a megintéssel, elmozdítással, egyházi 
kirekesztéssel járó vétségektől is tartózkodtak, a bűncselekmények elkövetése pedig a lehető 
legtávolabb állt tőlük. A református lelkészek és egyházi személyek vétkeinek ügyében az 
egyházmegyei majd az egyházkerületi fegyelmi bíróságok hoztak ítéletet. A kiközösítést az 
egyházmegye nevében már az esperes is elrendelhette. A legsúlyosabb ügyek a generális 
zsinat elé kerültek. Az egyház azonban csak fegyelmi ügyekben döntött. Az egyházi 
személyek mindéit büntetőügyében ekkorra m ár világi bíróság járt el, ami vonatkozott a 
városban élő kis számú római katolikus papra és szerzetesre is. (A szentszékek szorosabb
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értelemben vett kriminális büntetést már a Hármaskönyv idején sem szabhattak ki /Vö. Hk. 
II. Rész. 44. ez./, később pedig állandó gyakorlattá vált az egyháziak feletti világi 
bíráskodás.)19

1740-1750 között nem került a magisztrátus elé vádlottként egyházi személy. A 
XVIII. századi városi büntetőperek iratai között és az egyházmegyei ill. egyházkerületi 
iratokban sincs utalás egyházi vádlottra.20 Korábbról (év nélkül) egyetlen esetről van 
tudomásunk, amikor is D. M. kábái papot Szodomái bűnnel vádolták. Az ügy a lelkészek és 
a generális zsinat után a magisztrátus, mint világi büntető hatóság elé került. A bűnöst 
hivatalától megfosztották, harmadnap múlva megégették.21 1740-ben egy szolgálatából 
elcsapott volt egyházi személy állt a sedria előtt. A Baranya megyei Bonvháról kitiltott 
Páriz Pápai Sámuel Debrecenben csavarogva a Veres tornyot “nrenykővel á tte tte”, 
káromkodott, részegeskedett. Mivel “belső embernek" (levitának) mondta magát, (“noha 
nagyobb büntetést érdem lene”) a debreceni tanács a szokásos pálcázás helyett 2 hét börtönre 
ítélte, de mint idegent a városból kitiltotta.2 2 A büntetőperekben a károsultak, sértettek és a 
tanúk közt több tiszteletes előfordult, ill. a magisztrátus gyakran éppen a prédikátorok 
indítványára emelt vádat a gyülekezet valamely tagjával szemben. A római katolikusokra 
vonatkozóan tudunk egy olyan esetről is, amikor 1744-ben a városi tanács vizsgálatot 
folytatott a város borkimérési jogát megsértő, vakboráruiással gyanúsított kegyesrendiek 
és a városi hajdúk vitájában, amely ügy végül is elsimult.2 3

A városi bíráskodás illetékessége szempontjából kérdéses másik rend a nemesség. 
A nemesek ítélkező fórumai saját rendi bíróságaik voltak. A megyei nemesek felett a 
vármegyei törvényszékek ítélkeztek, de kerülhetett nemes a polgárok bírósága, a városi 
magisztrátus elé is. A városbeli nemesek feletti ítélkezés gyakorlata az 1564: 41. tc.-re 
vezethető vissza, amely azokat a nemeseket, akik önként a városi polgárok soraiba álltak a 
városok joghatósága alá helyezte. Debrecen eleve csak úgy adta meg nemeseknek a 
polgárjogot, ha azok alávetették magukat a magisztrátus jurisdictiójának, azaz a város 
területen semmiféle nemesi jogukkal nem éltek.2 A A városi jog partikularizmusára jellemzően 
Debrecen fénykorában a szenátusnak többször is sikerült megerősíttetnie nemesek fölötti 
ítélkezési jogait (1568: a nemesek ab író  előtt idézésre kötelesek megjelenni, törvény elé 
állni, az ítéletet elfogadni, 1584: tilos a nemeseknek a polgárok elleni peres ügyeiket a 
vármegye elé vinni, 1599: amíg Debrecenben laknak, nemesi kiváltságlevelük a város 
területén nem biztosítja előjogaikat, kötelesek a főbíró illetékességét elismerni.)2 5 A XVII. 
századi statútumokban is gyakran hivatkoztak a város nemeseinek kötelezettségeire 
(1610,1632: minden nemes ember vagy akármely lakos egy terhet viseljen a várossal. A 
nemes idézésre megjelenni, tanúskodni köteles.)26 Pia a városi nemesek részéről a XVI. 
század végén lehetett is némi ellenállás a  tanács jurisdictiójával szemben (ebből az időből 
szórványos adatok a nemesek saját bíráskodására is utalnak), a XVII. században m ár nem 
volt kétséges a magisztrátus illetékessége.27 A városba költöző birtokos nemesek viszont 
külső birtokaik után továbbra is rendelkeztek nemesi kiváltságaikkal, s személyes ügyeiket 
a vármegye elé vihették. 1725-ben (Egregius) Harangi Demeter debreceni szenátor Harsányi 
Miklóst a vármegyénél perelte be dehonestatio és diffamatio miatt. Harsányinak az elégtétel 
100 Rlténes forintjába került.2 8
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A XVIII. századi városi peres iratokban szereplő Cívis, Concivis valam int a 
Circumspectus, Prudens ac Circumspectus, Dominus, Circumspectus / Egregius/ Spectabilis/ 
Simplicissimus/ Perillustrissimus Dominus, Nobilis stb. statusok ill. titulusok mögött 
debreceni vonatkozásban közönséges polgár és (birtokos/birtoktalan) nemes polgár valamint 
vidéki és helybéli (polgárjog nélküli) nemes egyaránt előfordul. Л  nemesek közül azonban 
elenyészően kevesen kerülnek büntetőügyben összeütközésbe a törvénnyel, inkább delicta 
privátéban becsületüket védve felperesként jelennek meg, esetleg városon kívüli ügyeiket 
megyei törvényszéken bonyolítják enyhébb ítélet reményében.

A polgári perekre jellemző alperes lakóhelye szerinti illetékesség alapján került a 
városi törvényszék elé egy idegen nemes leány magánvádas becsületsértési ügye. 1742-ben 
az ilosvai “Nbiiis Virg.” Jakab Judit azért perelte Bátori Jánosáét, mert az asszony őt 
“kurvának mondta” . A bíróság kötelezte a  felperest bizonyításra, de ez nem történhetett 
meg, mert a sértett nemes lányról nem hallunk többet.2 9 Az. elkövetés helye szerint ítélkeztek 
az Un gvár megyei Csicserből való Nbls Mester József büntetőügyében, amikor a nemesi 
1746-ban in ordinaria poena stupri 12 Ft-ra büntették Szentgyörgyiné Szabó Katával való 
paráználkodása miatt, s még gyermektartásra is kezest kellett állítania.3 0 A Vasvár megyéből 
való dömöki Noszpolyi Jánost a Mónuspetriből jött Bornyi Katalinnal Debrecenben kapták 
közösködésen, amit a vádlottak nem is tagadtak. A bíróság hóhér általi kivesszőzésre vagy 
-  nyilván a nemesre tekintettel - annak megváltására ítélte őket.31A csecsemőgyilkossággal, 
házasságtöréssel, paráználkodással gyanúsított Fulló (Fúló) Krisztina tiszaadonyi (Beteg 
vm.) származású nemes leány ügyét is a debreceni törvényszék tárgyalta. Igaz, az eljárás 
során nem hagyhatták figyelmen kívül M ária Terézia mandátumait, akihez az őrizetben 
tartott leány tortúráztaíása előtt fordult. A királynő újabb vizsgálatokat, szembesítéseket, 
rendelt el. A tanács több m int 20 tanú meghallgatása után csak végrehajtatta a tortúra két 
fokozatát, s 7 oldalas deliberátumában végül a csecsemőgyilkosság vádja alól felmentette a 
leányt, de a bevallott erkölcstelenkedésre való tekintettel hóhér általi kivesszőzésre és örökös 
kitiltásra ítélte. Egy' év múlva, 1744-ben a heves vérmérsékletű leány viselősen újból a 
bírák elé került, állítván, hogy nénjének kocsisa erőszakolta meg. A tanács megváltható 
kivesszőzést ítélt, hivatkozva a leány nyilatkozatára: “ámbár Nemes személy légyen, 
mindazonáltal kész előttünk Törvényt állani” .3 2

A városi törvényszék büntető illetékessége nem terjedt ki a város területén 
állomásozó katonaságra, mert a beszállásolt katonák saját hadbíróságuk alá tartoztak. A 
polgári szentélyek és katonák összetűzéseiben vagy közös bűncselekményeiben a két hatóság 
saját illetékessége szerint ítélkezett. 1746-ban akkora verekedés tört ki a Mester utcai 
csapszéken az ott mulatozó magyarok és német katonák között, hogy egy magyart, Ványai 
Mihályt halálra vagdaltak dühükben a német katonák. A tanács a következő évben hozott 
ítéletet -  60-60 pálca büntetést -  Kun István és Nagy Mihály felett, akik a verekedésnél 
“jelen voltak”, Kunra külön rábizonyítva, hogy a verekedésnek is elindítója volt. A német 
katonákat a bűneset után parancsnokuk házához vitték arestomba, s általunk ismeretlen 
büntetésüket is a “Regementnél” szabták ki.3 3 Az egész város felbolydult, amikor egy 
Portugalliánus katona a Csapó utcán lelőtte Jenei Péter cívisgazdát, “kinél az egész városon 
10 sem volt jobb”. Akatona a piarista atyákhoz menekült asylumba (további sorsáról nincs
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adatunk), de a város vezetői még a támokszéki ülésen is azon fáradoztak, hogy az ilyen 
ügyek “menten” (büntetlen) ne m aradjanak/4

Rokkant, obsitos vagy szabadságolt katona fölött viszont a város szabadon 
ítélkezhetett. 1744-ben Tóth Mihály katona Oláh Máriával történt paráználkodása miatt 
került a törvényszék elé. A férfi “minthogy katona” 30 pálcát kapott, a paráználkodás 
büntetésekor szokásos kivesszőzés helyett.3 5 A katonaszökevények üldözése, elfogása, s a 
legközelebbi katonai parancsnoknak történő átadása (jutalom fejében), valam int a 
lappangtatok megbüntetése kötelessége volt a városnak, amelyre a Helytartótanács több 
rendeleíe is figyelmeztette.3 6 1749-ben derült ki, hogy Pohajdák Ferenc mezei ember már 
második éve egy desertor katonával dolgozott, de nem jelentette. A szenátus több enyhítő 
körülményt is látva, megtárgyalta az ügyet a hadi commissariussal, aki megígérte, hogy a 
Palatínus Úr ő Excell(enti)ájánál fog közbenjárni.3 7

A polgári ügyekben, s az akkoriban oda sorolt delicta privátában a katonák is a 
civil törvényszék előtt kereshették igazukat. Szuhai Ferenc Ujvariántts katona két karjának 
eltűrése, elmaradt bérének kifizetése miatt perelte volt gazdiíját. .Állítását igazolni nem tudta, 
ellenben az alperes bizonyította, hogy a katona adott okot a verekedésre, így a gazdát 
felmentették a vád alól.38

A hadbíróságnak joga volt nemcsak az állományban lévő katonák, hanem azok 
feleségei (családtagjai) fölött is törvényt hozni. így' a törvényes illetékességi gyakorlathoz 
igazodott a szenátus és a városban állomásozó Vetésianus Regement kapitánya, Székely 
Ferenc, amikor 1743-ban egy paráználkodó katonafeleséget elfogva, úgy döntenek, hogy'a 
“T. Regement jurisdictiója alá adassék”, mivel -m int azt kiderítették-, él az asszony 
“granatíros katona” törje. A nőt 3 hónapi városi őrzés után a katonaság árestomába vitték át, 
hogy a kapitány a “Regement parancsolata szerint” megbüntethesse.3 9 Máskor viszont a 
parázna katonafeleséget a hóhér vesszőzi meg, de az ítélet a szenátorok egyetértésével az 
illetékes kapitány requisitumára születik meg.4 0 Általában véve jellemző, hogy a tanács 
kiküldöttei (leggyakrabban Szeremlei S. szenátor) a kapitánnyal a közös ügyekben 
konzultáltak, egymás részére levélben információt kértek, nyomozásokat, tanúkihallga
tásokat, orvosi szemlét végeztettek,41 s a két hatóság kapcsolata e polgári-katonai commissio 
révén - a jegyzőkönyvek alapján ítélve - kielégítőbb volt, mint a folytonos viszálykodásban 
élő lakosság és katonák közötti viszony.

Illetékesség szempontjából végül nem tartoztak a város jurisdictiója alá a kamarai 
tisztviselők sem. Ezt a kiváltságolt helyzetet akarta az emberöléssel vádolt Lakics Dániel 
(legalábbis az időhúzásra) kihasználni, mert kamarai szolgálat alatt állónak tüntette fel magát. 
A Szepesi Kamara leirata azonban egyértelműen tisztázta a helyzetet, Lakics a kamara 
szolgálatában soha nem volt, ennélfogva a Fiscus oltalmára sem számíthat.4 2

Nem korlátozták a városi bíróság illet ékességét és hatáskörét azok az önkormányzat
tal rendelkező szervezetek (és etnikai csoport), amelyek kisebb bíráskodási jogkörrel saját 
körükben fegyelmi ügyeket, kihágásokat, bűncselekménynek nem minősülő vétségeket 
büntettek, mivel a súlyosabb ügyek innen is a városi hatóság elé kerültek. Ilyen volt a teljes 
városi lakosságot átfogó református egyház, amely a XVIII. században m ár a hívek vallási 
vonatkozású vétségeinek megbüntetésében is a városi bíróságra hagyatkozott, valamint

74



közösen büntetett a városi bírósággal akkor, amikor a világi ítélet mellett eklézsiakövetéssel 
is sújtotta az elítélteket. 1747-ben Ladányi András és felesége Simon Judit “magoktól 
indúlván” házasság előtti paráználkodásukat a bíróság előtt önként megvallottak, ezért világi 
büntetésüket elengedték, csak eklézsiát kellett követniük. Az eklézsiakövetésnek külön 
adminisztrációja volt, a bíróság cédulával küldte a vétkest a prédikátorokhoz.'’3 A civakodó, 
verekedő, házasságtörő párokat a bíróság büntette meg, de az inquisitios jegyzőkönyvet 
megküldve, válásra ”a Mensa et Thoro” a “Tiszteletes Úrékhoz” irányították őket.4 4 
Korlátozott hatáskörben ítélkező testület volt továbbá a kollégiumi diákság számára az 
iskola belső törvényei alapján bíráskodó Iskolai törvényszék. Az 1744. nov. 21-i iskolai 
törvényszéki ülésen 58 diák különböző vétségéért (káromkodás, istentiszteletekről elmaradás, 
dohányzás, különféle kötelességszegések) összesen 916 dénárnyi büntetést szabtak ki, rá 
egy hétre 107 diákot együttesen 761 dénárra bírságoltak.4 5 A városi törvényszék elé került 
azonban Veszprémi Sámuel tógás diák, aki Csatári Sámuel szolgálójával paráználkodott, 
vagy a kollégiumban pénz- és ruhalopáson kapott Bernât Mihály mendicans diák, akit 18 
korbács alatt vallattak, vagy az 1 hónap arestomra és örökös kitiltásra ítélt gondatlan Gál 
Imre tógás diák, akinek hibájából “ruhátlan szolgácskája” a nagy hidegben megfagyott.’ 6 A 
céhes iparosok  egyes kisebb vétkeiben  a céhszabályzatok  a lap ján  dön tö ttek  a 
céhelöljáróságok.4 7 A részeges Ferenczi János cívis mészáros a céh színe előtt fogadta meg, 
hogy nem iszik, de fogadalmát megszegte, így a városi bíróság elé került, ahol száraz kenyéren 
és vízen áristomra ítélték, s a céhből is kitiltották 2 hónapra.4 8 A városban élő kis számú 
cigányság egymás közti ügyeiben a cigány szokásjog alapján ítélkezett a vajda.4 5 A vajdát 
az 1740-es években a Létai család adta, a kis vajda Kolosvári Sámuel volt. A magisztrátus 
a “vajdatételhez” a városgazdái számadások szerint évente húst, kenyeret küldött, s ezért 
elvárta, hogy a vajda saját népe között rendet tartson. A “cigány csapszék” így is jó  néhány 
verekedés helyszíne volt, de a bíróság gyakran ítélkezett a helyi cigányok lopási, 
paráználkodási ügyeiben is. Abíróság hitelt adott a vajda fia, Létai István esküjének, a kis 
vajda tanúvallomásának, máskor helytelenítette, hogy a vajda “üldözte” a vallomást tévő 
szemtanút.50

A városi bíróság a joghatósága alá tartozók számára első fokú fórum volt (kivéve 
vásárolt birtokait, Szovátot és Sámsont, ahonnan, mint pl. a szovátiak esetében a helyi bírák 
döntése ellen a debreceni szenátushoz lehetett fellebbezni).51 A debrecenieknek m ár 
Zsigmond 1405. évi oklevele a városi bíróságtól (mint első fokú fórumtól) fellebbezést 
engedett Buda város tanácsához vagy a tárnokmesterhez és onnan a királyi személynöki 
bírósághoz. A fellebbezési fórum a későbbi privilégiumok szerint többször is megváltozott 
(úriszék, megyei törvényszék, Buda város tanácsa, tárnokmester),5 7 de ez az első fokú 
ítélkezést nem érintette. A fellebbezés joga azonban csak a polgári ügyekre szorítkozott.

A Hármaskönyv szerint nem lehetettbüntetőperekben fellebbezni. A lii. Rész 11. ez. 7.§ 
kimondja, hogy még a főbenjáró büntetésnél, halálos ítéletnél sincs helye a fellebbezésnek, 
hacsak nem ártatlan embert akar a biróság minden áron elveszejteni, ez esetben azonban az 
“atyafiak nyomban a királyi felséghez folyamodhatnak”. Az 1563. évi 4L te. ellenben a 
gyilkosság miatt elítélteknek fellebbezést enged. Ez azonban nem terjedt el a gyakorlatban, 
mert ekkorra már általánossá vált a büntetőügyek megfellebbezhetetlensége.53 Az 1729.
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évi 30. te. is csak egy fokú bíráskodást engedett kriminális ügyekben, amikor megtiltotta, 
hogy nyilvános és közönséges gonosztevők ügyeiben hozott ítéletek ellen bárki is a királyi 
táblához fellebbezzen. A bíróság döntésének megváltoztatása csak kegyelem útján volt 
lehetséges. Az 1739-40-es pestisjárvány ideje alatti debreceni zavargások fő “authorát”, 
Kakas (!) Patai Istvánt a városi bíróság zendülésért halálra ítélte, majd ügyét kegyelemre 
felterjesztette az uralkodóhoz. Mire a kegyelmi leirat megérkezett, Kakas Patai m ár több 
mint két évet raboskodott.5 4 1743-ban a gyilkosság miatt halálra ítélt Kása István cívisnek 
kegyelmezett meg Mária Terézia : a halálos ítéletet két év, a nagyváradi erődben bilincsen 
letöltendő közmunkára változtatta.5 5 Büntetőügyekben egészen a XVTII. század végéig nem 
lehetett apellálni. Majd csak az 1791. évi 43. te. engedi meg (nem nemeseknek halálbüntetés, 
legalább 3 évi börtön vagy egyszerre kiadandó 100 bot ill. korbácsütés esetén) a továbbvitelt 
a k irály i táblához, m iután a városok a II. József által 1787-ben megvont büntető 
joghatóságukat visszakapták.5 6
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Ildikó M. Antalóczy

The Competence and Jurisdiction of the Town Court of Debrecen 
in crim inal cases in the 18t!l C entury

The rights ensuring tire autonomous jurisdiction of the town played the most outstanding role among 
the privileges of the citizens, because these had always formed the basis for self-government. Having 
examined the criminal jurisdiction of lS^-ccntury Debrecen, the author reveals that tire Town Court 
administered justice both in civil and criminal cases, but divorce suits, cases of, high treason and 
disloyalty were outside of its competence. Based on their authority, in the case of defendants from 
Debrecen they passed sentences according to the domicile, whereas in the case of strangers it was the 
place of perpetration, or less often the place of detention, according to which justice was adminis
tered. The competence of the Town Court could be restricted by the perpetrator’s order (clergy, 
nobility), his being a soldier or by the fact that he fell under the authority of the Chamber. In the 
criminal cases of priests, after excommunication, in the 18th century it was the secular court that 
adjudged. The noblcs’authorities were the county lawcourts, and it was exceptional for a nobleman 
to be brought before the Town Court. Crime was unfamiliar to the ways of life of both orders, and this 
was present in the judicial practice of Debrecen. The town could not administer justice in the case of 
soldiers, who had their own military tribunal. The clerks of the Chamber were also privileged. The 
Town Court was first-degree authority for those who fell under its legal authority, with the exception 
of the people living on the lands the town had bought (in Szovát, in Sámson). In criminal cases one 
could not launch an appeal against the decisions of the Town Court until the end of the IS“' century.
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