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„Vizsgáld a kort: s megérted emberét; vizsgáld az embert, s megérted korát!”1 A hazai 

legfelsőbb bírósági fórum, a Királyi Curia működésében meghatározó szerep jutott az or-

szágbírói méltóságnak. Ezt a tisztséget a XIX. században a Mailáth család több tagja is 

betöltötte, ezáltal meghatározó alakjai voltak a korszakban végbemenő változásoknak. 

Kulcsszavak: Mailáth György, országbíró, főispán, Magyar Királyi Curia, Királyi tábla, 

Hétszemélyes tábla 

 
“Study the era: and you will understand its people; study the people and you will un-

derstand their era!” The chief justice had a determinative part in the operation of the Hun-

garian Highest Court, called ’Royal Curia’. This position was filled by the several numbers 

of the Mailáth family in the 19th century, so they were dominant figures of the changes in 

this era. 

Keywords: George Mailath, chief justice, sheriff, Hungarian Highest Court ’Royal Curia’, 
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1. A Mailáth család származása; I. Mailáth György, a hírnévszerző nagyapa 

A Mailáth család történetének ismertetése előtt a név használatával kapcsolatban 

kiemelendő, hogy többfajta írásalakkal találkozhatunk a korabeli és később íródott 

forrásokban. A szóvégi th alak mindenhol egységes, de a szóközépi i magánhangzó 

helyett egyes forrásokban j mássalhangzót használnak a kiejtett alaknak megfelelő-

en. A szakirodalmak többsége azonban a Mailáth alakot használja, ezért a további-

akban ez az alak lesz használatos. 
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Más családnevekhez hasonlatosan a Mailáth családnévből is több volt az ország 

számos településén, ezért érdemes megkülönböztetni ezt a családot a székhelyi 

jelzővel, amely beazonosíthatóvá teszi számunkra, hogy melyik családról van szó. 

A témánk szempontjából fontos család tehát a gróf székhelyi Mailáth család. 

A Mailáth család egy régi nemesi család, amelynek tagjai már a XVII. század-

ban Bars és Hont vármegyékben éltek.2 A felmenők vármegyei hivatalokat vállal-

tak, közepes vagyoni helyzetet tudhattak magukénak.3 Családi táblájuk első, legko-

rábban élt egyenes ági ismert tagja Mailáth Miklós, Csáky László országbíró titok-

noka volt 1646-ban.4 Mailáth Miklós 1649-ben Lippay György prímás titoknoka, 

1662 és 1673 között a királyi ügyek igazgatója, majd pedig a szent korona ügyésze 

lett.5 

Mailáth Miklós unokája, Mailáth József már a Hétszemélyes tábla bírája volt 

1757-ben bekövetkezett haláláig. Mailáth Józsefnek elsőszülött fia, Mailáth József 

1783-ban grófi rangra emelte a családot, aki alispán, kamarai tanácsos, majd ál-

lamminiszter,6 valamint Borsod vármegye főispánja is volt.7 Mailáth József testvé-

re volt I. Mailáth György. 

Székhelyi gróf I. Mailáth György 1752. július 20-án született Kis-

Kereskényben.8 1767 és 1773 között a jezsuita rend tagja volt.9 Jogot tanult, majd 

az ügyvédi vizsga után Hont vármegyében esküdként vállalt szerepet a korszak 

igazságszolgáltatásában.10 Karrierjét tekintve gyors hivatali előremenetel jellemez-

te: 1781-ben az óbudai koronauradalom ügyésze, 1784-ben királyi igazgatóságbeli 

ügyész, 1786-ban a Dunán inneni kerületi tábla ülnöke, majd az év végén Királyi 

táblai előadó bíró lett.11 Az 1790/1791-es országgyűlés naplóját ő vezette, 1792-

ben királyi személynöknek nevezték ki, majd 1795-től nádori ítélőmester volt. 

Szakmai előrehaladása a XIX. század elején is folytatódott, 1805-től udvari taná-

csos Bécsben, majd 1808-tól királyi személynök és ezáltal a Királyi tábla elnöke.12 

                                                           
2  NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, Hetedik 

kötet, Kiadja Ráth Mór, Pest, 1860, 249.; lásd még: A Pallas Nagy Lexikona, XII. kötet, 

Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1896 (a továbbiakban: Pallas 

XII.), 202. 
3  Pallas XII., 202. 
4  NAGY Iván: i. m. 249. 
5  Pallas XII., 202. 
6  NAGY Iván: i. m. 251.  
7  Emlékbeszéd idősb székhelyi Majláth György m. akad. igazgató tag felett : a M. Tudom. 

Akademia XXI. ünnepélyes köz ülésében jan. 17. 1863, Tartotta: Lonovics József, A M. 

Tudom. Akademia évkönyvei X. köt. XI. darab, Pest, Eggenberger Ferdinánd Magy. 

Akad. Könyvárusnál, 1863 (a továbbiakban: Emlékbeszéd II. M. GY. felett), 5. 
8  NAGY Iván: i. m. 252. 
9  Új Magyar Életrajzi Lexikon (főszerk.: MARKÓ László), IV. kötet, L–Ö, Magyar 

Könyvklub, Budapest, 2002 (a továbbiakban: ÚMÉL. IV.), 408. 
10  NAGY Iván: i. m. 252. 
11  Pallas XII., 203. 
12  ÚMÉL. IV., 408. 
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1811-ben Tolna vármegye főispánja lett, valamint ebben az évben az országgyűlés 

alsóházának elnöke is volt.13 

Nagy tudású bíró volt, akit egyenes és szigorú jelleme, valamint legendás ítélő-

képessége miatt példaképnek tekintettek kortársai.14 Életútjával megalapozta gyer-

mekei és további lemenői számára a Mailáth név fedhetetlenségét, amely egyet 

jelentett a becsülettel, hűséggel, és szakmai elhivatottsággal. 1821. február 19-én 

Pesten hunyt el.15 Kétszer nősült, második feleségétől, Szlávy Máriától született 

fia, György.16 

 

2. II. Mailáth György, „a legrátermettebb országbíró” 

A következőkben kerül ismertetésre a Mailáth család két országbírójának életrajza, 

érdekesség, hogy apáról és fiáról lesz szó. Idősebb székhelyi gróf Mailáth György 

(a továbbiakban: II. Mailáth György) és ifjabb székhelyi gróf Mailáth György (a 

továbbiakban: III. Mailáth György) koruknak olyan emblematikus alakjai voltak, 

akik egy egész nemzet sorsát befolyásolták az általuk betöltött tisztségek által. 

II. Mailáth György 1786. április 22-én született a Pozsony vármegyében találha-

tó Zavaron.17 Középiskolás tanulmányait nagybátyjánál, Mailáth Antal nagypré-

postnál végezte, majd a pesti egyetemen tanult.18 A családi hagyományokhoz hűen 

hivatali állást vállalt a rögösebb, de jóval több tapasztalatot adó comitatusban, így 

1809-ben Pozsony vármegye aljegyzője lett.19 Ilyen tisztséget betöltve köteles volt 

részt venni a Pozsony városát megszálló napóleoni hadak élelmezésének megszer-

vezésében, valamint a császár és tábornokai számára rendezett ünnepélyes estélye-

ken. Ennek a feladatának fájó szívvel, de díszmagyarban volt köteles eleget tenni.20 

Huszonöt éves korában, 1811-ben a vármegye főjegyzője, majd országgyűlési 

követe is lett az ez évi diétának.21 1814 és 1822 között alispán,22 e tisztségében mit 

királyi albiztost bízták meg 1819-ben, hogy Cziráky Antal gróf királyi biztossal 

közösen vizsgálják ki az erdélyi földesurak és jobbágyok egymás közti viszonya-

it.23 1821-ben helytartótanácsos, majd a következő évtől ítélőmester lett a Királyi 

táblán.24 A magyar királyi udvari kancelláriára történő kinevezése után is fáradha-

                                                           
13  NAGY Iván: i. m. 253. 
14  Pallas XII., 203. 
15  ÚMÉL. IV., 408. 
16  NAGY Iván: i. m. 253. 
17  THEWREWK József: Magyarok születésnapjai, Első füzet, vagyis Országgyűlési Emlék-

könyv az 1843/44-iki országgyűlés emlékezetére, Harmadik Kiadás, Nyomatott: Id. 

Poldini Ede és Noséda Gyulánál, Pest, 1861, 14. 
18  Pallas XII., 203. 
19  ÚMÉL. IV., 408.  
20  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 7.  
21  Vasárnapi Újság Pest, 1860. julius 8., 7. évf. 28., 333. (a továbbiakban: VÚ., 1860/28) 
22  Magyar Nagylexikon, Tizenkettedik kötet, Len–Mep (főszerk.: BÁRÁNY Lászlóné), 

Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2001 (a továbbiakban: MNL 12.), 557.  
23  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 8.  
24  Pallas XII., 203.  
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tatlanul végezte munkáját az „amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” mondás 

vezénylete alatt.25 

1825. december 30-án az uralkodó királyi személynöknek nevezte ki,26 e tiszt-

séget betöltve elnökölt az országgyűlés alsótábláján.27 Az alsótábla példás vezetése 

miatt I. Ferenc király teljes megelégedése jeléül adományozta neki a Szent István 

rend középkeresztjét, valamint ezen okból kifolyólag nevezte ki belső titkos taná-

csossá és Hont vármegye főispánjává az 1828-as28 vagy 1830-as29 esztendőben. 

Ebben az évben elnökölt az országgyűlés alsótábláján, majd államtanácsos lett 

1832 és 1839 között Bécsben.30 

V. Ferdinánd király II. Mailáth Györgyöt pályája megkoronázásaként az ural-

kodótól függő legmagasabb tisztségbe országbírónak nevezte ki 1839. április 4-

én.31 Kinevezésének évében az országbírói rendes fizetése – 14 000 forint – mellett 

6000 forintnyi pótlékot is kapott.32 Figyelembe véve, hogy az első választójogi 

törvényünkben – 1848. évi V. törvénycikk – foglaltak alapján már évi száz forint 

összegű jövedelem felett rendelkezett választójoggal a huszadik életévét betöltött 

magyar állampolgárságú férfi, ennek alapján ez a 20 000 forint összegű éves kere-

set jóval az átlagot meghaladó összegnek tekinthető. 

Minden idők legrátermettebb országbírójának tartott II. Mailáth György33 be-

csülettel végezte munkáját szem előtt tartva a haza érdekét az uralkodói akarattal 

szemben. Páratlan felelősségérzetéhez lenyűgöző igazságosság társult, amelynek 

következtében nem vakította el az országos méltóság hatalomérzete, hanem újabb 

munkát látott meg ott, ahol más már pihenni tért volna.34 

A nádor távollétében elnökölt az elkövetkezendő évek országgyűlésein – 

1839/40-es, 1843/44-es és az 1847/48-as országgyűlésen35 –, vezetése alatt szüle-

tett meg a reformkor céljait megkoronázó törvények többsége, úgymint a magyar 

nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk,36 vagy a nem nemesek hiva-

tal és birtokképességét biztosító törvénycikkek.37 

                                                           
25  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 9.  
26  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 9.  
27  ÚMÉL. IV., 408.  
28  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 9.; lásd még: ÚMÉL. IV., 408., MNL 12., 557.  
29  VÚ., 1860/28, 334.; lásd még: NAGY Iván: i. m. 253.  
30  NAGY Iván: i. m. 253.  
31  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 10.  
32  FRAKNÓI Vilmos: A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti 

kifejlődése, Pfeifer Ferdinánd Nemzeti Könyvkereskedés, Pesten, 1863, 153.  
33  Pallas XII., 203.  
34  Emlékbeszéd II. M. GY. felett, 10. 
35  NAGY Iván: i. m. 253. 
36  Corpus Iuris Hungarici Milleneumi Emlékkiadás, Franklin Társulat, Budapest, 1896 (a 

továbbiakban: CIH), 1844. évi II. törvénycikk. 
37  CIH. 1844. évi IV. törvénycikk. 
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Az 1848 márciusában elfogadott változtatások következtében az országbírói 

tisztség jogköréből kihasítva létrehozták az igazságügyi miniszteri méltóságot,38 

ennek következtében II. Mailáth György a Hétszemélyes tábla elnöki tisztségét 

töltötte be országbírói minőségében, annak 1849 áprilisában bekövetkezett meg-

szüntetéséig.39 

Az 1848. évi pesti országgyűlés felsőházának elnöki tisztségét viselte, de hama-

rosan lemondott erről a pozícióról.40 Az uralkodó 1848. szeptember 26-án Magyar-

ország helytartójává nevezte ki, azonban nem fogadta el ezt a tisztséget. Pest oszt-

rák elfoglalását követően az Alfred zu Windisch-Grätz herceghez küldött békekö-

vetség tagja volt,41 majd az igazságügyi teendők ellátásával bízták meg42 1849 jú-

niusáig.43 

A történelmi események következtében ezt követően a politikai élettől vissza-

vonultan élt Zavaron44 1861. április 11-én Bécsben bekövetkezett haláláig.45 Fele-

ségétől, Uzsovics Karolinától46 egyetlen fia született, aki szintén a György nevet 

kapta, így a megkülönböztethetőség végett III. Mailáth Györgyként emlegeti a 

szakirodalom, de egyszerűbben csak ifjabb Mailáth Györgyként nevezték, amely 

azonban nem túl szerencsés, hiszen ezen György fiú gyermekének neve is György 

volt. 

 

3. III. Mailáth György, „a jognak nemese” 

Székhelyi gróf III. Mailáth György 1818. december 17-én született Pozsonyban.47 

Tanulmányai befejezését követően, 1838-ban Baranya vármegye aljegyzője, majd 

főjegyzője lett.48 1839-ben Baranya vármegye másod-, majd 1840-ben első alispán-

ja. A mindössze huszonegy éves III. Mailáth György – az országgyűlés legifjabb 

tagjaként – 1839/1840-es országgyűlésen Baranya vármegye követe volt. Első or-

szággyűlésén a tanulás volt a célja, felül tudott emelkedni a „feltűnési vágyon”, és 

távol maradt az „elhamarkodott lépésektől”.49 

                                                           
38  VÚ., 1861/6, 61. 
39  Magyar Jogi Lexikon (szerk.: MÁRKUS Dezső), V. kötet, Pallas Irodalmi és Nyomdai 

Részvénytársaság, Budapest, 1904 (a továbbiakban: MJL. V.), 717. 
40  Pallas XII., 203. 
41  Magyar Nagylexikon, Tizenkettedik kötet, Len–Mep (főszerk.: BÁRÁNY Lászlóné), 

Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2001 (a továbbiakban: MNL. 12.), 557. 
42  ÚMÉL. IV., 408. 
43  MNL. 12., 557. 
44  VÚ., 1860/28, 334. 
45  ÚMÉL. IV., 408.  
46  Pécs Lexikon I. (A–M) (főszerk.: ROMVÁRY Ferenc), Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit 

Kft., Pécs, 2010 (a továbbiakban: Pécs Lexikon I.), 480. 
47  THEWREWK József: i. m. 42.  
48  Vasárnapi Újság Pest, 1860. december 9., 7. évf. 50., 605. (a továbbiakban: VÚ. 

1860/50.) 
49  Pallas XII., 204. 
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Az országgyűlés végét követően a vármegyei életben aktívan vett részt. Kon-

zervatív nézetei ellenére sürgette a nemesi adómentesség eltörlését, amely mellett 

végül Baranya vármegye is döntött.50 1843 és 1846 között főispáni helytartó, végül 

pedig 1846-tól 1848-ig főispánja volt a vármegyének.51 

Az 1843/44-es országgyűlés munkájában tevékenyen vett részt, nemzetiségi 

kérdésekben szabadelvű nézeteket vallott.52 Az országgyűlés után Baranya várme-

gye adminisztrátorává nevezték ki,53 ilyen minőségében beutazta „Német-, Belga-, 

Holland-, Franczia- s Angolországokat”, és megfigyelte az ottani közéletet, vala-

mint a törvényhozások menetét.54 Az 1847/48-as országgyűlésen a Konzervatív 

Párt egyik vezéralakja volt, a forradalom és szabadságharc bukását követően azon-

ban visszavonult a politikai élettől.55 

A haza érdekét szem előtt tartva aláírta 1851-ben a huszonnégyek emlékiratát, 

valamint a száznegyven aláírással ellátott, 1857-ben az uralkodónak benyújtott 

kérvényt is.56 1859-től a Birodalmi Tanács tagja,57 1860. október 20-án pedig a 

tárnokmesternek nevezte ki az uralkodó.58 Ebben az évben kapta meg a Szent Ist-

ván-rend nagykeresztjét, és lett az Aranygyapjas rend lovagja.59 

1860 novembere és 1861 novembere között a Helytartótanács elnöke, majd 

1862-ben közreműködött Apponyi György kiegyenlítési tervének elkészítésében.60 

Az 1861-es országgyűlésen a főrendiház másodelnöke volt.61 1865 júniusától a 

magyar udvari kancellár.62 Ferenc József 1867. március 22-én, Sennyey Pál lemon-

dását követően a főrendi tábla elnökének, valamint országbírónak nevezte ki.63 

Vezetése alatt született meg az egyben a bírói és a bírósági függetlenséget is ki-

mondó, polgári jellegű és a modern államiság jegyét magán viselő törvényünk, az 

1869. évi IV. törvénycikk. 

1869-ben az átalakult Magyar Királyi Curia Semmítőszékének elnöke, majd 

1882-től az egységes Magyar Királyi Curia elnöke.64 III. Mailáth György volt az 

                                                           
50  VÚ. 1860/50., 605. 
51  MNL. 12., 557. 
52  NAGY Iván: i. m. 253. 
53  ÚMÉL. IV., 408. 
54  VÚ. 1860/50., 605. 
55  Magyar Életrajzi Lexikon (főszerk.: KENYERES Ágnes), Második kötet, L–Z, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1969 (a továbbiakban: MÉL. II.), 124. 
56  NAGY Iván: i. m. 254. 
57  MNL. 12., 557. 
58  NAGY Iván: i. m. 254. 
59  Pécs Lexikon I., 480. 
60  MNL. 12., 557. 
61  MÉL. II., 125. 
62  ÚMÉL. IV., 409. 
63  Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés főrendiházának irományai, 

I. kötet, Nyomatott az Athenaeum R. T. nyomdájában, Pest, 1868, 122. 
64  MÉL. II., 125.; lásd még: Szűcs Sámuel naplói, 1865–1889, Második kötet (szerk.: 

DOBROSSY István), Készült a Szász és Társa nyomdájában, Miskolc, 2003, 171. 
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utolsó olyan személy hazánk történelmében, aki a főrendiház és a legfelsőbb bírói 

fórum elnöke is volt.65 Felmenőire jellemző pontossággal és odaadással végezte 

hivatását. 

Nemcsak a politikai és törvénykezési életben vállalt nagy szerepet, és emelke-

dett a halhatatlan nevű nagy magyarok társaságának tagjai közé, hanem a kultúra 

terén is. Gyakran vett részt a Magyar Tudományos Akadémia – amelynek 1861-be 

igazgatója is volt –, valamint a Kisfaludy Társaság ülésein is.66 A Műcsarnok meg-

építésére 100 000 forint összegű támogatást gyűjtött össze.67 III. Mailáth György 

hozta létre a Magyar Királyi Curia könyvtárát, felállítására saját vagyonából is 

jelentős összeget fordított.68  

III. Mailáth György élete „nem a hullámzó életfolyam békés kiömléseként”69 ért 

véget, hanem rablógyilkosság áldozata lett hatvanötödik életévében. 1883. március 

29-én éjjel a saját huszárja segítségével két férfi fojtotta meg a budai várban lévő 

lakásában. Mindhármukat kötél általi halálbüntetésre ítélték. III. Mailáth Györgyöt 

Pozsony vármegyében található zavari birtokán helyezték örök nyugalomra.70 Az 

egész nemzet megrendült halálán, „mi, a jogászat, szintén gyászba borulunk, kik 

legtöbbet vesztettünk benne: a jognak nemesét!”71 

 

4. IV. Mailáth György, a fiatal főispán 

IV. Mailáth György – a Mailáth család egymást követően immáron negyedik alka-

lommal a György keresztnevét viselő tagja – 1854. december 23-án született Pé-

csett.72 

A jogi tanulmányok elvégzését követően 1881. március 28-án Esztergom vár-

megye első világi főispánja lett.73 Tisztában volt azzal, hogy az átlaghoz képest 

nagyon fiatalon tölthet be ilyen fontos tisztséget, ennek székfoglalójában is hangot 

adott: „az újonc is lehet jó katona, ha kötelességérzete és tiszta szándéka lelkesí-

ti.”74 
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70  Pallas XII., 204. 
71  JK. 1883/14., 105.  
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A főispáni székben eltöltött tizedik évforduló alkalmából ünnepséget tartottak 

tiszteletére,75 ahol kiemelték, hogy „éppen a tapasztalat hiányáról panaszkodott 

főispán tudta az egész vármegyekormányzatát oly békességben, egyetértésben és 

harmóniában vezetni, melyre alig volt példa.”76 Az újonnan megalakult Wekerle-

kormány egyházpolitikájával való egyet nem értésének adott hangot, amikor le-

mondott Esztergom vármegye főispáni tisztségéről77 1892. december 10-én.78 

1881-től a kamarási méltóság birtokosa,79 majd 1907-től valóságos belső titkos 

tanácsos volt.80 1885-ben kapta meg fiú testvéreivel együtt a grófi rangot, ebből 

kifolyólag lehetett a főrendiház tagja főispáni lemondását követően is.81 

1882-ben kötött házasságot gróf Zichy Nándor leányával, Saroltával,82 házassá-

gukból hat fiú – a családi tradícióknak megfelelően egyik szintén a György ke-

resztnevet kapta – és egy leánygyermek született,83 mindegyik fia végigharcolta az 

első világháború éveit.84 Értékmentő kulturális tevékenységének újabb bizonyítéka 

volt, hogy a könyvkiadással is foglalkozó katolikus Szent István Társulat elnöki 

tisztségét töltötte be 1912-től85 egészen 1924. december 17-én Zavaron bekövetke-

zett haláláig.86 

Csernoch János esztergomi érsek 1925. március 19-én, a Szent István Társulat 

LXXX. közgyűlésén, ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Esse christianum grande 

est, non videri: lenni, és nem látszani kereszténynek; ez a nagy dolog. Mailáth 

György egész életen át ezt valósította meg.”87 
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