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A z említett ötből négy oklevél -  a helyből és ne
vekből következtethetően -  minden valószínűség 
szerint ugyanazon család javára szól és javarészt 

ugyanazon személyeket érinti. A bennük foglalt jogi 
aktusok különbözőek, tárgyuk azonban közös: az egy
kori Trencsén vármegye területén egy Vág-menti föld
terület. s annak birtoklási viszonyai és jogcímei. Az 
ötödik oklevél emezek egyikének hitelesítésében kap 
szerepet.

Az első oklevél fő tárgya a szerviensek sorába eme
lő királyi birtokadomány 1259/60-ból,1 és annak hitele
sítő párhuzama a nyulak szigeti zárda alapításában.

A Középkori históriák oklevelekben című összeál
lításban2 is helyet kapott IV. Béla diplomája, mely két 
trencséni várjobbágy tatárok elleni védekezésben 
(1241), majd az Ottokár morva őrgróf -  a későbbi II. 
Ottokár cseh király -  elleni hadjáratban (1253) tanúsí
tott helytállását jutalmazta, imigyen méltatva őket: 
„amikor a tatárok, isteni büntetésből országunkra tá
madtak, Premysl, Nosk nevű testvére társaságában -  
akik trencséni várjobbágyok, elszánt vitézek -  hívünk
kel, Bogoménál, e vár ispánjával együtt a szóban for-

Szádeczky-Kardoss Irma:

Öt Árpád-kori oklevél
bürokratikus
és egyéb tanulságai
gó vár megtartásáért, illetve a Morvaország felőli ha
tárnál ellenségeinkkel küzdve köszönetre méltó szolgá
latot tettek nekünk, miként arról ugyanezen Bagomér 
ispán szóbeli közléséből tudomást szereztünk; majd ezt 
követően, amikor isteni jóváhagyásra összes hadaink
kal megtámadtuk Morvaországot, az említett Premyslt 
és Noskot pedig legkedveltebb vőnk, Rosztyiszlav her
ceg úr3 társaságában a fentebb mondott vár és határ 
védelmére ugyanezen megyébe küldöttük, a nevezettek 
e Rosztyiszlav szeme láttára dicsőséges csatát vívtak 
értünk, s ott egyiküket, nevezetesen Noskot megölték, 
míg Premysl egy elfogott vitézt fegyverzettel együtt elé- 
bünk állítván súlyosan megsebesülve tért vissza hoz
zánk fentebb mondott vőnk társaságában. Tekintetbe



véve tehát mindkettejük oly becses és érdemes szolgála
tait, a nevezett Premyslt és a megölt Nosk fiait -  név 
szerint Sradokot4 és Balázst -  valamennyi birtokukkal 
együtt- felvesszük szervienseink sorába, biztosítva szá
mukra annak lehetőségét, hogy királyi házunkban 
arany szabadságot élvezzenek; ezen kívül pedig a 
Dulow nevű, egyik elhagyott Trencsén megyei földet 
/ .../  teljességgel kivettük a fentebb említett vár alól és 
a szóban forgó vár ispánjának minden hatásköréből, s 
így szabaddá téve azt, nekik adományoztuk, mind a ma
guk, mind pedig az örököseik és utódaik által való örök 
jogú birtoklásra ”,

Ezt követi a birtokbavezetés deklarálása és a határle
írás. Majd még a következők: „Miután pedig mindezek 
ekként elintéződtek, a gyakran emlegetett Premysl szí
nünk elé járulván elmondta nekünk, hogy nélkülözi a 
gyermekek vigaszát, azt kérve alázatosan tőlünk, hogy 
birtokai kegyünk jóvoltából fentebb írott atyafiai ren
delkezésébe és hatalmába szálljanak. Mi tehát hajolván 
az ő  kérésére szántba vettük szolgálatait és érdemeit, s 
az előbb mondott birtokait odaadtuk sűrűn említett 
atyafiainak örök jogú birtoklásra". Ez a rendelkezés a 
gyermektelen Premysl birtokait -  mind az öröklötteket, 
mind az adományt -  kivette az öröklés vonatkozó sza
bályai alól, azokat az árvák számára biztosítva.

Végül a dátum szövege, amiből a hitelességi kétség 
ered: „Kelt kedvelt hívünk, Pál mester, fehéregyház 
választott/prépostIja, udvarunk alkancellárja keze ál
tal, az Úr 1259. évében, uralkodásunknak pedig a hu
szadik évében. ” 6

Az oklevél legelső közzétételétől máig tartó hiteles
ségi kétségnek ebben a keltezésben nem is egy. hanem 
három oka van. Nevezetesen:

-  a latin szövegben római számokkal jegyzett év
szám évtizedet jelző harmadik számjegyét -  bár ugyan
azon kéz7 -  60-ról (LX°-ból) 50-re (Qn°!) javította,

-  az uralkodási év (annus regni) megjelölése hiá
nyos, mert IV. Béla uralkodási éve az 1235 október 14- 
i beiktatása szerint 1259-ben október 14-ig a huszonne
gyedik, az után a huszonötödik, de semmi esetre sem a 
huszadik,

-  a keltező Pál mester pedig 1260 augusztus 16-án 
még adatoltan pozsonyi prépost volt, tehát csak ezt kö
vetően lehetett fehéregyházi prépost és ennek révén a 
királyi kancellária élén álló alkancellár.

A hitelességi kétely, egy eredeti oklevél interpolált 
/kiegészített/ átírásától az eredendő hamisítás lehetősé
géig, mind a mai napig tisztázatlan, noha már Rómer 
Flóris is a kancelláriai tévesztések egyik típusát, és nem 
a hiteltelenség avagy egyenesen a hamisítás példáját 
látta e „valódiság minden jellegével” kiállított oklevél 
sajátos keltezésében. Hasonlóan értékelte Szentpétery 
Imre is a regesztába8 1226. sorszámmal besorolt, „is
mert kéztől származó” oklevelet. Álláspontja szerint az 
1259-es évszám nem a diploma kiállítására -  ami tör
ténhetett 1260-ban is - , hanem a királyi elhatározás, te
hát a donációs intézkedés időpontjára vonatkozik, s ez 
Pál alkancellár 1260 augusztus 16-a utáni hivatal- 
balépésével együtt életszerű magyarázatát adhatja az

ezt követően kiállított, s ezért mechanikusan 1260-ra 
dátumozott oklevél keltezési javításának9. A hibás 
annus regni feltehető oka pedig az lehet, hogy az év
szám második jegyének (24 vagy 25, attól függően, 
hogy október 14. napja előtt vagy az után tett intézke
désről van-e szó) teljes kiírását függőben tartották, 
majd elmaradt a pótlás, ezért az évszám valójában nem 
hibás, hanem befejezetlenül hiányos. Ugyanakkor a hi
telességi kétséget fenntartó álláspont hangsúlyos jelen
tőséget tulajdonít annak a körülménynek, hogy a továb
bi oklevelekben nyomon követhető pereskedés során 
nem hivatkoztak erre az adományra, noha annak határ
kijelölő rendelkezése perdöntő lehetett volna egy bizo
nyos -  a Vágba ömlő Zuhycha10 nevű patak partján lé
vő -  vitatott földrészlet hovatartozását és jogi helyzetét 
illetően.

Mindezek azonban elsősorban formai, ennélfogva 
diplomatikai szempontok, és -  mint látjuk -  önmaguk
ban nem is vitathatatlanok. Ha viszont azt vizsgáljuk, 
hogy mit támaszt alá vagy cáfol mindezekből maga a 
jogi tartalom, akkor azt tapasztaljuk, hogy az a hiteles
ség érveit erősíti.

Az. oklevél ugyanis nem egy, hanem két királyi ado
mányt tartalmaz. Mégpedig két idősíkba helyezve, úgy, 
hogy az elsőt -  a várjobbágyi sorból a szerviensek so
rába emelést és a dulói birtokadományt -  korábbi ese
ményként írja le, míg a másodikat -  a Premysl kérésé
re adott öröklési privilégiumot -  egy későbbi esemény
re és időre utaló megfogalmazásban.

A dulói adományról szóló első rész előbb az adomá
nyozás jogi aktusait beszéli el már megtörtént múltbeli 
eseményekként:.....teljességgel kivettük a fentebb em
lített vár alól, s azt „nekik adományoztuk majd a
döntés végrehajtását is jelzi a következőkben:.....mely
birtokba hívünk. Fonch fia Benedek, legkedvesebb hit
vesünk tárnokmestere, egyben a fentebb nevezett vár 
/ti.: Trencsén/ ispánja által vezettettük be őket, s mi
ként ezen vár ispánjától, továbbá a sűrűn emlegetett 
vár jobbágyaitól, illetve a nyitrai káptalantól is értesül
tünk róla, a fent nevezett fö ld  határai ebben a rendben 
következnek: ..."  Az oklevél ezen része tehát egy ko
rábban elhatározott és kinyilvánított rangemelő ado
mányról és egyben annak a szerkesztés idejére már 
megtörtént birtokbaadással és határkijelöléssel végbe is 
vitt végrehajtásáról tájékoztat.

Az oklevél második részében -  feltehetően az okle
vél kiállításával (írásba foglalásával) vagy annak előké
szítésével egyidejű kérés alapján -  egy másik, és sor
rendben is a második adomány következik, az öröklési 
privilégium: „miután pedig mindezek ekként elintéződ
tek, a gyakran emlegetett Premysl színünk elé járulván 
elmondta nekünk hogy nélkülözi a gyermekek vigaszát, 
azt kérve alázatosan tőlünk, hogy birtokai kegyünk jó 
voltából fentebb írott atyafiai (ti.: Sradok és Balázs) 
rendelkezésébe és hatalmába szálljanak. Mi tehát hajol
ván az ő kérésére, [...] birtokait odaadtuk sűrűn emlí
tett atyafiainak örök jogú birtoklásra”. Ezzel Premysl 
birtokait Sradok és Balázs javára kivonta az öröklés ko
rabeli általános szabályai alól.



Egyértelmű, hogy bár egyetlen oklevélbe foglaltan, 
de más-más időpontban történt a dulói föld-adomány s 
azzal együtt a szerviensek sorába emelő döntés, majd 
Premysl kérésének teljesítése. Tehát a diploma két kü
lönböző idejű királyi intézkedés foglalata. Tipikusan 
olyan helyzet, amelyben az oklevél megírójának (nótár
ius) olyan gondot okoz a keltezés, amelyben nem ő 
dönt arról, hogy melyik intézkedéshez igazodjék. Kö
vetkezésképp nyitva kell hagynia a pontosító kiegészí
tés lehetőségét. Ez valóban vezethetett az 1260-ban 
megszerkesztett oklevél keltezésének automatikusan írt 
60-as évtized-számjegyének 50-re javításához, és a fél
behagyott annus regni befejezetlenségéhez. Mégpedig 
éppen a hitelességet erősítőén. Például azt valószínűsít
ve, hogy az első királyi elhatározás (feltehetően ország
járás alkalmával a helyszínen) 1259 október 14 előtti, a 
másik az időigényes határkijelölő birtokbavezetést és a 
kancelláriának erről való értesítését követően, már 
1260-ban történt. Ez okozta a jegyző keltezési dilem
máját és azt, hogy az oklevél -  talán nem is valameny- 
nyi, éppen csak ezen példány -  keltezésében az annus 
regni befejezetlen évszáma végülis kiegészítetlenül ma
radt.

Ennek valószínűségét támasztja alá az az ismert 
tény, hogy Pál mester 1260 augusztus 16-án a pozsonyi 
prépostságot töltötte be. s még nem volt alkancellár. 
Lehetséges, hogy a kancelláriai tisztség feltehető átme
neti betöltetlensége miatt húzódott ily különösen hosz- 
szú ideig a donáció oklevelesítése, s ez az időmúlás 
adott alkalmat arra. hogy a két királyi döntés egyetlen 
közös diplomába foglaltassák.

A kettős tartalom eddig nem kapott szerepet a hite
lesség diplomatikai vizsgálatában, noha maga az okle
vél is határozottan e kettősségről beszél a keltezést 
megelőző mondatban: „Hogy pedig ezen adományok 
örökre .szóló jogerőhöz jussanak, és a megbízhatóság 
nagyobb hitele szóljon mellettük, a jelen oklevelet ket
tős pecsétünk oltalmával láttuk jónak megerősíteni". 
Igaz viszont -  s ezt mi is tapasztaltuk hogy királyi 
diplomáról lévén szó, a benne végigvonuló fejedelmi 
többes könnyen tereli el a figyelmet arról, hogy a 
többesszám itt nem a királyi méltóság stílusjegye, ha
nem a adományok számát követő nyelvi törvényszerű
ség.

Ezen oklevél hitelességének vizsgálata során van je 
lentősége a fentebb ötödikként említett oklevélnek, 
melyben IV. Béla a Nyulak-szigeti Domonkos-rendi 
zárdát alapította, majd leányát oda helyezvén, a zárdá
nak adományozott egy Ukrud nevű földet11. Ezt az ok
levelet is Pál alkancellár nevére keltezték, a dátumban 
az évtized számjegye itt is 60-ról 50-re van javítva, s 
így ad 1259-et. Az uralkodási év viszont pontosan van 
megjelölve: 24 (vicesimo quatro), ami az 1259. év ok
tóber 14-e előtti szakaszának felel meg. Szentpétery en
nek nyomán értelmezi az ugyanazon kézzel kiállított 
dulói adományt is a 24. uralkodási évre. Regesztájában 
a két oklevelet -  hasonló keltezési jellemzőik alapján -  
egymással hitelesíti. Korántsem megalapozatlanul, 
mert a zárdaalapító okirat is két jogi aktust foglal egy

be: a zárda alapítását majd az ukrudi föld adományozá
sát. Nyilván ennek kiállításakor is ugyanaz a dilemma 
determinálta a hasonlóan javított keltezést.

A jogi tartalom tehát, magában hordozva a rendkí
vüli datálás okának magyarázatát, mindkét oklevél ere
deti hitelességét igazolja.

A második okirat egy birtokvitát rendező várispánsá- 
gi ítélet az 1260-1263 közötti időből12, továbbá ennek 
két átirata 1263-ból és 1297-ből.

Eszerint az előző diplomában a hősi halált halt 
Nosk gyermekeiként megadományozott Sradok -  ek
kor már pap -  és Balázs a dulói adománybirtok szom
szédságában élő horóci13 várhospesekkel keveredtek 
hosszadalmas perbe, mert azok „elfoglaltak egy bizo
nyos részt örökségi jogú földjükből” 14. A perben 
Herrandus trencséni ispán15 eskütársakkal való bizo
nyítást rendelt el, amely elől azonban az ellenfél 
„megátalkodottan eltávozva” kitért. Ennek folytán 
Kumurzán és Tamás megyésispáni udvarbírák a név 
szerint felsorolt várjobbágyokkal, mint bírótársakkal -  
a határokat is kijelölve -  úgy ítéltek, hogy a vitatott 
földdarabot16 az említett Sradok papnak és rokonainak 
iktatták békés birtoklásra.

Ezen oklevél eredetijének nyoma veszett, ma csak az 
1909-ben publikált hasonmását vizsgálhatjuk. Ám 
fennmaradt egy-egy 1263-ból17 illetve 1297-ből18 szár
mazó átirata, melyek szövege a hasonmással egyező. E 
három oklevél együttesen a korabeli jogbiztonsági 
igény létezését és hivatali-bürokratikus eszközeit is de
monstrálja.

Ez pedig elsősorban abból a többletből olvasható ki, 
amely az eredeti oklevél szövegének az 1263. évi káp
talani oklevélben való kiegészítésében rejlik. A kiegé
szítés nem érdemi jellegű és semmiképpen nem érinti 
az ítéleti döntés tartalmát. Csupán az ítéletben írtakkal 
azonos tartalom pontosító kifejezését szolgálja, tehát 
mindössze szemantikai jelentőségű, de éppen ebben, a 
fogaimazás-pontosítási jellegben fejeződik ki a jogászi 
precizitás, terminológiai pontosság jogbiztonsági rele
vanciája, s annak korabeli igénye.

Ugyanis az eredeti ítéletlevél szövege az ismertetett 
tényállás és döntés leírása után így folytatódik: „Hogy 
pedig ugyanezen ügy rendje tartósabb szilárdságot 
nyerjen és nagyobb hitelesség bizonysága szóljon mel
lette, a szóban forgó ügyben a maga nevében épp úgy 
mint a nyitrai káptalan tanúságtételére megjelent Ja
kab mester, trencséni főesperes pecsétjével is megerő- 
síttettük a jelen iratot”. Ez a megfogalmazás Jakab 
mester szerepét az ítélkezésben való jelenlétre, és vala
miféle okirathitelesítő közreműködésre vonatkoztatja. 
A birtokbaiktató végrehajtás tanúsítása -  ami az 1231. 
évi Aranybulla 21. pontja szerint is a káptalan hatáskö
rébe tartozott -  csak implicite fejeződik ki ebben a szö
vegezésben. Csupán az 1263-as nyitrai káptalani okle
vél szövegéből tűnik ki egyértelműen, hogy Jakab mes
ternek -  a káptalani hatáskörnek megfelelően -  valójá
ban nem az ítélkezésben volt szerepe, hanem annak 
végrehajtásában, a végrehajtást tanúsító dokumentálás



bán. Amit a káptalan a következők szerint illesztett 
hozzá az etekintetben nem egészen világos fogalmazá
sé ítélethez: „Mi léhát e privilégiumot alaposan átol
vasván a sűrűn emlegetett udvarbírák jogos és megtisz
telő kérésére -  minthogy a szóban forgó ügylet [ti.: a 
határkijelölés és birtokba iktatás] igen kedvelt kanonok
társunknak, a képviseletünkben ama helyen megjelent 
Jakab mesternek a színe előtt elintézést nyert -  ezen 
privilegiális formában19 kiadott oklevelet pecsétünk ol
talmával láttuk jónak megerősíteni"20.

A keretszövegből kiolvasható tény az is, hogy a káp
talani oklevél kiadását nem az érdekelt magánszemé
lyek, hanem Kumurzán és Tamás várispánsági udvarbí
rák kérték, vagyis „hivatalból” az ispánság. Ez megerő
síti azt a következtetést, hogy az ítéletszöveg végrehaj
tást illető tartalmi hiányossága (nem egyértelmű, félre
érthető volta) tette szükségessé, hogy az oklevelet rövid 
időn belül21 maga az ispánság szerezze be, a végrehaj
tást kifejezetten deklaráló kiegészítéssel és avégett. 
Mégpedig az ítélettel azonos joghatályú privilegiális 
formában !22

Mindez nyilvánvaló jele annak, hogy a jogbiztonsá
gi igény az ítélkező ispánságot épp úgy érdekeltté tette 
e bizonyító erejű kiegészítés beszerzésében, mint a per 
nyerteseit. Eszerint a korabeli jogszokás a végrehajtás 
megtörténtének is egyértelmű írásbeli bizonyítását igé
nyelte, továbbá ismerte az ítélet kiegészítésének vagy 
kijavításának fogalmát valamint annak eljárásjogi lehe
tőségét és eszközeit is.

Feltevésünket valószínűsíti az a további tény, hogy 
később. 1297-ben a per nyertesei sem az ítélet eredeti 
példányáról, hanem erről a kiegészítést is tartalmazó 
nyitrai káptalani privilegiális okiratról készíttettek át
iratot maguknak a szepesi káptalannal. Ez az átirat 
egyéb okból is megérdemli a figyelmet.

Ugyanis a jogbiztonsági igénynek egy másfajta meg
nyilvánulását -  gyakorlati indokát -  is megtaláljuk ben
ne. Az átirati oklevél szerint Sradok pap és Balázs „szí
nünk elé járulván, bemutatták előttünk a nyitrai kápta
lan oklevelét, azt kérvén alázatosan és hódolattal tő
lünk, hogy az ország zaklatottsága, nemkülönben az 
utakon leselkedő veszélyek miatt kegyeskedjünk az előt
tünk bemutatott oklevelet a biztonság kedvéért pecsé
tünk oltalma alatt átírni". Az ország zaklatottságáról, a 
meg-megújuló tatár fenyegetettségről, az utolsó Árpád
házi király pártviszályos korának jogbizonytalanságá
ról ad képet az a távolság, ami a Felvidék nyugati hatá
ra közelében élő férfiakat arra késztette, hogy Trencsén 
mellől a keleti végekre, Szepesvára tövébe menjenek 
átiratot kérni, miközben sokkal közelebb lett volna ne
kik erre a célra például a nyitrai káptalan vagy a turóci 
konvent. Annál is inkább, mivel az átiratkérésnek kife
jezetten a jogbizonytalanságra hivatkozó indoka illeté
kességi relevanciát is tartalmaz, a hivatkozott kéréssel 
és annak indokaival mintegy igazolván a Trencsén me
gyei ügyekben egyébként nem illetékes szepesi kápta
lan átírási eljárását is.

Kellett valami okának lennie, hogy az ország zakla
tottsága közepette a szepesi káptalan átiratának na

gyobb jogbiztonsági garanciát tulajdonítottak, mint a 
területileg illetékes nyitrai káptalan, vagy a turóci kon
vent által kiadott okiratnak. A nyitrai káptalan iratát te
kintve szinte nyilvánvaló, hogy a jogbizonytalansági 
tényező nem magában az okiratban vagy a káptalan ha
táskörében rejlett, hanem a földrajzi és közbiztonsági 
viszonyokban, s ezzel együtt legvalószínűbben abban a 
metódusban, amely azidőben már valószínű jellemzője 
volt az átírási gyakorlatnak.

Egy-egy fontos okirat több példányban való birtoklá
sa -  más-más családtagnál vagy helyen való őrzésének 
lehetősége -  önmagában is garantálhatja vagy legalább 
megsokszorozza a benne foglalt jogok bizonyításának 
biztonságát, ez tehát nem ad kielégítő magyarázatot ar
ra, miért mentek a trencséni férfiak a messzi szepesi 
káptalanig az átirat beszerzése végett, mialatt az általá
nos bizonytalanságban, s azon belül éppen az utak ve
szedelmeiben adták ennek indokát! ... Szinte ténysze
rűen támasztva alá III. András törvényeinek közbizton
sági és jogrehabilitáló rendelkezéseit.

A legvalószínűbb okot az átírás dokumentálási gya
korlata adja. Az a módszer, ami például a Váradi 
Regestrum nyomán már a korabeli átírási adminisztrá
cióban is valószínűsíthető. Az átírt okirat szövegének, 
esetleg tartalmi kivonatának a hiteleshelyi könyvekbe, 
protokollumokba, regestákba való bevezetése, vagy 
más módon való archiválása, amely biztosítja azt, hogy 
arról akár később is lehessen másolatot kérni. A távol
ság praktikuma pedig -  az éppen hivatkozott országos 
bizonytalanság közepette -  feltehetően abban állott, 
hogy ha egy-egy országrészen átvonuló veszedelemben 
netán még egy káptalani iratanyag is megsemmisülhet, 
akkor egy másik hiteleshely irattárából még mindig re
konstruálható legyen a fontos okirat, avagy az abban 
foglalt jog vagy jogcím. Ezt a lehetőséget erősíti a tény. 
hogy a nyitrai káptalannál akkor már regisztrálva volt 
az ítélet, mégpedig a végrehajtási kiegészítéssel együtt, 
ami önmagában, a szepesi átirat nélkül is biztosítéka le
hetett volna az otthon, házi őrzésben megsemmisülő 
okirat pótlásának illetve fennmaradásának. S ha ezt az 
esélyt a fivérek mégsem tartották kellően biztonságos
nak, annak valószínű oka az lehetett, hogy országos, 
vagy nagyobb területet érintő baj esetén a különösen 
biztonságos szepesi vár védelmében erősebb garanciája 
volt az iratok épségének és fennmaradásának, mint 
Nyitra falai között.

A Felvidék nyugati felében különös oka lehetett en
nek az óvatosságnak Trencséni Csák Máté már ekkor 
bontakozó tartományúri önkénye is. A Károly Róbert 
uralmának megerősítésére érkezett pápai követ, 
Gentilis bíboros kiközösítő irata 1311-ben ugyan, de a 
nyitrai egyházat is felsorolja azok között, amelyek 
„szabadságait, dicső jogait és megszámlálhatatlan java
it [...] sokoldalúan nyomorítja és zaklatja”.

Mindezekből következően valószínűsíthető, hogy a 
Csák Máté trencséni ispán alatt szolgáló, őt tehát jól is
merő szervienseknek a szepesi átiratra -  „biztonsági 
okból” -  azon esetre nézve is szükségük volt, ha az or
szágos vagy akár csak helyi közbizonytalanság köze



pette nemcsak a család iratait, de a nyitrai káptalan irat
tárát is pusztító baj éri23.

*

Vizsgálódásunk tanulságai elsősorban IV. Béla -  
Premysl és Nosk vitéz helytállását jutalmazó -  
adománylevelének eredeti hitelességét és annak diplo
matikai érveit támasztják alá. Ám nem kevésbé fonto
sak a korabeli jogélet ránkmaradtan sehol nem szabá
lyozott. szokásbeli gyakorlatát érintő tapasztalatok 
sem.

A királyi adománylevél -  főleg a keltezési jellemző
in keresztül -  a kancelláriai munkába és az előkészítő 
eljárás menetébe is bepillantást enged. Az oklevél föld- 
adományi első része leírja, hogy a Bagomér egykori 
trencséni ispán „szóbeli” beszámolóján és a királyi vő 
ugyancsak szóbeli tanúságán alapuló donációs elhatá
rozást és intézkedést a határok kijelölésével együttes 
birtokbavezetés -  mint a nyilvánosság bizonyítéki ele
meit is tartalmazó végrehajtási aktus -  követte, aminek 
megtörténtéről az abban eljáró személyek a jogosultsá
guk vagy tisztségük jogcíme szerint tettek feltehetően 
írásbeli jelentést a királyi kancelláriának. Fonch fia Be
nedek ispán, a várjobbágyok és a nyitrai káptalan határ
kitűzést is igazoló jelentését külön-külön említve sorol
ja fel az oklevél. Ez. lényegét tekintve, hármas biztosí
téka a birtoklási biztonságnak. Közöttük a várjobbágy
ok tanúságtétele az ő tudomásuk révén a régi, de to
vábbélő jogszokási köztudomást is bevonja a bizonyí
téki körbe, sőt e köztudomásban a birtoklási biztonság 
helyi kontrollját is létrehozza.

Nem érdektelen a királyi diploma előkészítő eljárás
ra is kitérő adatainak a köznapi írásbeliségre utaló tar
talma sem.

J egy zetek_____________________________________
1 MÓL Dl. 71 835. (Hasonmás kiadásai: Ipolyi-Nagy-Véghcly 

szerk.: Hazai okmánytár VI, (Bp., 1876.) 97-99 /63.%z.l: 
Marsina. Richard szerk.: Codex diplomaticus et epistolaris 
Slovacia e. Slovensky diplomatár. II. (Bratislavae 1987.)

? 444-446. p. /638.sz./.)
2 Kristó Gyula szerk.: Középkori históriák oklevelekben 

/I002-I4I0/. (Szeged. 2000.) 68. p. 20. oklevél
3 Az oklevélben Rozyslav illetve Rocislav. A szakirodalom a tatá

rok elől ide menekült Rosztyiszlav csernyigovi herceggel. IV. 
Béla Anna nevű lányának férjével, a későbbi macsói bánnal azo
nosítja.

4 Ez a névalak csak ebben az okiratban fordul elő. A többi okirat 
Sadoch-nak nevezi. A továbbiakban az elsőség okán a Sradok 
névalakot használjuk.

5 Ez az adat jelzi, hogy pl. a trencséni várjobbágyi réteg tagjai ese
tenként a vártól -  vártartozéki földektől -  független saját földtu
lajdonnal /is/ rendelkeztek. Minden bizonnyal az önálló földtu
lajdonnal rendelkezők képezték -  túlnyomórészt -  azt a várjob
bágyi elitet, amely leghamarabb volt esélyes a szerviensek közé 
emelkedésre.

6 Az eredeti szöveg: Dátum per manus magistrí Pauli. electi 
Albensis ecclesie, mde nostre vicecancellarii, dileeli et Jldelis 
nostri, anno Domini M° CC° LX°»Qn° nono, regni altiéin nostri 
anno vicesimo...
Rómer Flóris: Figyelmeztetés az oklevéltan kedvelők számára. 
(Győri Történelmi és Régészeti Füzetek III.) 361-363. pp.

A trencséni várispánsági ítélet iratainak legjellem
zőbb tanulságát is a jogbiztonsági igény nyomai hatá
rozzák meg. Ezt jelzi az ítélej beiktatási és határkitűzé
si végrehajtásának egyértelmű tanúsítását is tartalmazó 
kiegészítő káptalani oklevél, valamint az, hogy -  mint 
már szóltunk róla -  később a pernyertes fivérek is erről 
a kiegészített tartalmú káptalani okiratról készíttettek 
maguknak átiratot. Sőt, arra is példát adnak, hogy a 
köznapi közbiztonság elbizonytalanodása miként fo
kozza ellensúlyozásul a jogéleti biztonság igényét, s 
miként teremti meg annak a pillanatnyi szükséghez iga
zodó különleges eszközeit is.

Valamennyi irat közös tanulsága a domináns jogbiz
tonsági igény mellett s annak jegyében az is, hogy a be
iktatás, a birtokbavezetés korabeli súlyához igazodóan 
a nyilvánosságon és a köztudomáson túl már ennek 
végrehajtását is dokumentációs igény övezte.

Végül, de nem utolsó sorban említendő a trencséni 
ispánsági ítélet és az azt pontosítva kiegészítő káptalani 
okirat párhuzamából folyó szaknyelvi tanulság. Neve
zetesen az, hogy -  megnevezve vagy megnevezetlenül 
-  a szakterminológiai szakszerűségen túl s azzal egyen
rangúan már a korabeli jogéletben is gyakorlati jelentő
ségük volt az egyértelmű kifejezést, mai értelemben a 
közérthetőséget biztosító nyelvi eszközöknek24.

A jogállamiság, jogbiztonság sőt az egyértelmű nyel
vi pontosság, mint a jogbiztonság egyik feltétele iránti 
igény -  tehát korántsem újkeletű, modern fogalmak. 
Lehet, hogy külön rájuk szabott megnevezésük még 
nem volt, de a jogéletben jelen voltak és hatottak. Mert 
olyan alapvető, ősi és örök -  egyéni és társadalmi -  biz
tonságigényről van itt szó, amelynek egyébként megha
tározó szerepe volt magának a jognak a létrejöttében is.

Márpedig ezekkel a tanulságokkal a jelenkori jog
élethez is intőén szól ez az öt Árpád-kori oklevél.

* Szentpétcry Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke I. (Bp.. 1923.) 1226. sz.: lásd a szerzőtől még: Oklevél- 
dátumok hibái és ellentmondásai. (Századok 1911. évf.)

9 A hiba mechanikus eredetét mutatja az íráskép is.
111 Az adománylevélben Zuhycha; a későbbi oklevelekben Suchyca. 

Suchicha. Zuhuice. Zuchuicc: újkori neve Suchlica; jelenleg 
Kvasov, a Vág jobboldali mellékfolyócskája. A továbbiakban az 
elsőség okán a Zuhycha változatot használjuk.

11 Ismerteti Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke I. (Bp., 1923.) 1225. sz.

12 Eredetije mára elveszett. Korábban még fellelhető példányának 
hasonmását közli Br. Radvánszky Béla-Závodszky Levente: A 
Hédcrváry család oklevéltára I. kötet (Bp., 1919) 2. sz. melléklet.

13 Az adománylevélben villa Gown, az ítéletben Gowor, később 
Gouor; újkori magyar neve Horóc: ma Horovce Szlovákiában. Ma 
is a Dulov nevű helység közvetlen szomszédságában.

14 ..De terra eorum hereditaria ... occupatam".
15 Herrandus a Héderváry nemzetségből 1262 körül volt trencséni 

ispán: az ítéletlevél a Héderváry család hédervári levéltárában 
maradt fenn.

16 Amint további oklevelek ide vágó adatai is valószínűsítik, az ado
mányföld észak-nyugati határa a Vág Trencsén fölötti szakaszán, 
egy jobbparti, Zuhycha nevű patak, a vitás földterület pedig a pa
tak túloldalán terül el. Ez a patakban közös határú szomszédság 
okozza az említett értelmezési zavart, mintha a peres ügy tárgya 
az adománybirtok vagy annak egy része volna. Álláspontunk sze-



rini ebben elsődlegesen a föld jo g i  he lyze té i megnevező szakkife
jezés irányadó, nevczelcscn az. hogy míg az adománylevél a D uló  
nevű adománybirlokról szólván e lhagyo tt földet említ és akadály
ta lan  birtokbavezetést, addig az ítéletlevél a régóta jogvitás, né
ven nem nevezett „bizonyos földdarabot" örök jogú  (terra heredi- 
taria, öröklött) földnek mondja. Az itt nem vizsgált további okle
velek tartalma is arra utal. hogy az adomány és az ítélet tárgya két 
különböző és más-más jogi helyzetű földdarab volt egymás szom
szédságában. a határpatak két oldalán.

17 A Nyitrai káptalan 1263-ban kiállított oklevele. Ennek eredetije 
nem ismeretes, szövege a szepesi káptalan átiratában maradt fenn.

18 A szepesi káptalan 1297 március 15-i átirata. (Ebben maradi fenn 
az előző, az ítéletet is átírva tartalmazó nyitrai privilegiális okle
vél szövege.)

19 Az ítélet is privilegiális oklevél volt, az ítéleti hatály biztosítása 
végett kellett a káptalani okiratot is privilegiális formában kiadni.

20 „Nos igitur hoc privilegio diligenter inspecto ad petitionem 
iudicum spedictorum iustam et honestam et precipue. quia istud 
negotium coram karissimo confratrc nostro magistro Jacobo vice 
nostro illic existente fuerat determinatum, litteras presentes in 
módúm privilegii concessas sigilli nostri munimine duximus ro- 
borandas".

21 A keltezés az oklevél sérülése miatt hiányos. Csak az bizonyos, 
hogy 1260-ban vagy az után. de legfeljebb 1260 és 1263 (az első 
átirat kelte) között született. Az épen maradt szövegrészlet: 
„Dátum anno gratie mill[es]i[m]o sexagesimo ..."= a kegyelem 
126... évében.

22 A diplomatika egyszerű átiratnak tekinti. Az oklevélben is hang
súlyozott privilegiális forma az iratot, kiegészítő jogi tartalma 
folytán, az ítélettel azonos hatályúvá -  azzal azonos erejű bizony
sággá -  teszi.

2-’ Nincs ugyan rá adat. de feltehető, hogy nem ez volt az egyetlen 
irat. amiről a dulói fivérek szepesi káptalani átiratot kértek.

24 Talán nem hiábavalóság, ha a szaknyelv apropóján egy érdekes 
és továbbgondolásra érdemes nyelvi jelenségre is némi figyelmet 
fordítunk, jogi írásbeliségünk vizsgálatában is a hasznosság esé
lyével. A trencséni ítéletlevélbcn mindenekelőtt azt látjuk, hogy 
a gyaníthatóan székely Kumurzán (a nyitrai és szepesi átiratok

ban Kumorzán) nevet bár latin betűkkel és a latinos -us végző
déssel. de egyébként nem latinosán írták a latin szövegben. K-val 
és z-vel. Emellett az alperesi oldalon álló idegen vendégek között 
találjuk a nem magyar Hyrc nevet, majd lejjebb, a tanúk között a 
Nicolaus, Mycud. Erik. Baculup, Madyk. Bork. Cepk személy
neveket. Ezekben a k hangzót hol a latin c, hol a magyar k  betű 
jelöli. Vélhetnénk, hogy helyesírási bizonytalanság. Ennél azon
ban a következetességükkel sokkal értékesebb jelei annak, hogy 
az ítélet leírója magyar anyanyelvű volt. Az ősi magyar rovás
írást -  mint ilyet -  nem ismerjük. De tudjuk, hogy az ún. szé k e ly 
m a g ya r  rovásírás egyik jellemzője volt, hogy más-más rovással 
jelölte a szó belsejében lévő k hangzót, és a szóvégi k-t (egyes 
írásmódokban a szó elején állót is). És íme. itt is ezt láthatjuk: a 
magyar nevek belső és szóvégi k hangzóját az eltérő c  és k  be
tűkkel írták. Még érdekesebb jel erre egy Márk nevű ispán neve. 
melynek ragozatlan alakjában -k  betű áll a szóvégen, míg a ra
gozott Marci alakban már -c írja a ragozás folytán a szó belsejé
be került k hangzót. (Ugyanakkor az idegen hospes Hyrc nevé
nek végén nem a magyar neveknél használt szóvégi k - 1  találjuk, 
hanem a k hangzó a latin c-vel írt változatát.) Ha kevesebb pél
dával is. de ugyanez a megfigyelés áll IV. Béla oklevelére is, 
ahol nemcsak a Sradok-nál találunk szóvégi magyar k-t. hanem 
Nosk és az ítéletben is szereplő Márk ispán nevében szintén. Ne
hezíti ezen adatok értékelését, hogy a -c  és -k  differenciált hasz
nálata némileg következetlennek látszik, mert itt például a latin 
carissimo szóelei magyar k-ja /karissimo/ jelez tévesztést -  ez 
azonban épp a rovásírás párhuzamos használata révén lehet me
chanikus elírás is - .  talán ugyanazon okra visszavezethetően, ami 
miatt Kumurzán nevének elején is K  áll amott az ítéletben. 
Ugyanakkor itt meg a személynévi eredetű villa Mykus helynév 
kellős közepén díszeleg a k  betű. Talán a Myk latinos -us végző
dését hagyta figyelmen kívül a leíró, ellentétben az ítéletbcli 
Mark és Marci differenciálással. -  [Ez a k-c váltó jelenség egyes 
könyvnyomtató műhelyeknél még a X V I-X V il. századi könyv
kiadásunkat is jellemzi. Mint pl.: Tinódi dalainak vagy Magyari 
István írásainak első kiadásainál.] Bizonyára nem volna érdekte
len okleveleink (és egyéb írásemlékeink) ilyen szempontból tör
ténő vizsgálata sem.

ELŐADÁS
Mezey Barna:

A  börtönrendszerek 
és a börtönépítészet 

a 19-20. 
századforduló idején

A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet 
érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
(korábbi nevén Magyar Királyi Törvényszéki 

Fogház) építésére 1899-ben meghirdetett pályázat 
nyertes munkája alapján 1901-ben kezdődött meg az 
építkezés és 1906-ban adták át rendeltetésének az 
épületet. Az intézet tipikus darabja a századfordulón 
az országos program keretében épített törvénykezési 
épületek sorának. Egyszerre jellemzi hát az országos

állapotokat, és jelzi Sátoraljaújhely jelentőségének 
emelkedését, hiszen az igazságügy tárca áldása a tör
vénykezési palota építésére ezt a folyamatot szimbo
lizálta.

Köztudomású, hogy Magyarországon, a polgári 
átalakulást megelőzően korszerű börtön nem műkö
dött; hogy a börtönépítészet -  mint olyan -  ismeret
len volt. Kisebb építéseken túl az első bizonyságot az 
1843/44-ben ülésező magyar büntető kodifikációs 
bizottság megrendelésére készült tervek, Graefl Ká
roly, Cassanao József és Zitterbach Mátyás munkái 
adják. A három kiváló tervező (akik közül Graefl 
több, mint egy évtizedig elemezte a helyszínen a kü
lönféle európai börtönöket) az amerikai és európai 
modern börtönépítészeti alkotások ismeretéről tettek 
tanúbizonyságot. Amennyiben a bizottság javaslatát 
a diéta és az uralkodó elfogadta volna, és felépülhe
tett volna a tíz kerületi börtön (Léván, Keszthelyen, 
Budán, Kassán, Nagykárolyban, Nagyváradon, Mis
kolcon, Szegeden, Aradon és Pozsegában), bárme
lyikük terve szerint építették is volna, bizonyosan 
nemzetközi színvonalú országos hálózata lett volna a 
magyar büntetés-végrehajtásnak. Tudjuk, ez nem kö
vetkezett be.


