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Az eskütétel sajátos 
módjai a középkori 

Magyarországon

Az eskü, akár valamely tiszt betöltése előfelté
teleként a tisztség jogszerű, törvényes ellátá
sának fogadalmát, akár az igazmondás ígértét 
erősítette bizonyságtevök részéről, avagy szerződés

ben vállalt kötelezettség teljesítésének biztosítékául 
szolgált, hasonlóképpen, ha azt perben a bíró rendel
te el bizonyításul, szinte mindig valamilyen jelleg
zetes gesztussal vagy rítussal párosult, ami nemcsak 
a lényeget adó nyilatkozat súlyát nyomatékosította, 
hanem meg is különböztette egyúttal az adott aktust 
más, ugyancsak Istenre hivatkozással tett nyilatkoza
toktól.

Az esküt kísérő gesztusok közül leggyakoribb a 
kéz sajátos mozdulata, állapota volt, mégpedig az 
érintő, a ráhelyezett kézé. A tactio, vagyis az érin
tés szent, illetve megszentelt dolog, legtöbbnyire a 
feszület, a kereszt, a szentírás, ereklye, oltár érin
tését jelentette. Eme szentnek számító dolgok sorá
ban olyan egyedi is feltűnt, mint Szent László sírja 
Nagyváradon, amelyről a Váradi Regestrum több 
feljegyzése is megemlékezett, igaz ezek nem szóltak 
taclioró\, de vélhetőleg az esküt tevők kezeikkel is 
megérintették a sírt, amikor körötte állva Istenre nyi
latkoztak. Ugyanilyen kitüntetett szerepe volt Szent 
István sírjának, helyesebben a sír fölé emelt oltár
nak is, ahogy ez a Szécsi Miklós nádor vezetésével 
1386. augusztus 27. után összeülő országtanács vég
zéseinek bevezetőjéből is kiderül, ugyanis az ország 
minden megyéjéből összegyűltek, „ugyaneme szent 
király oltára fejére esküt téve, kezük ráhelyezésével a 
legnagyobb tisztelettel megérintve ", azt ígérték, hogy 
„ a köz javát, az ország és a szent korona közhasznát 
bárkivel szemben, még ha a királyi felség akarna ez 
ellen tenni ”, megvdelmezik.1 Jóval korábban, 1237- 
ben a fehérvári káptalan bizonyságlevele szerint a 
Csák nembeli Ugrin egykori esztergomi érsek fivére, 
Miklós, valamint Simon és Micud ispán is Szent Ist
ván király oltárára esküdött Fehérváron, hogy azt a 
három szőlőt, amit a huinári uvamokok közül Fita és 
Tiranus követeltek maguknak, Miklós 7 ezüstmárká
ért vette a huinári udvamokoktól. Minthogy a szent 
király fehérvári oltáráról volt szó, ez nem lehetett 
más, mint az előző forrásban említett sír fölé emelt 
oltár.2

A szent, illetve szentnek minősülő dolgok érin
tésével tett eskü súlyos, ún. testi eskü, juramentum  
corporale volt, ami az Istenre hivatkozással tett nyi
latkozat tartalmát erősítette, és bizonyos értelemben

meg is jelenítette. Ennek egyik szép példáját Kemény 
fia Lőrinc nádor, somogyi ispán öt bírótársának a ki
rály, illetve a nádor számára tett esküje örökítette 
meg, akik „az Úr életet adó keresztfájának érintésé
ve l”, azután „szent ereklyék és az evangélium érin
tésével fia ik  fiaira ", vagyis fiaik életére, lelki üdvére 
is esküdtek 1268-ban.3 A tactioval történő eskükhöz 
a keresztet használták a leggyakrabban, mivel ahhoz 
minden nehézség nélkül hozzá lehetett jutni. Erre en
ged következtetni egyebek mellett Zsigmond király
nak 1411. április 5. előtt a kamarahaszna és a tized 
behajtása tárgyában adott dekrétuma is, amelynek 5. 
cikkében a király úgy rendelkezett, hogy „a tizedek 
szedői a gabonakepéket vagy osztagokat ne merészel
jé k  saját belátásuk és becslésük szerint kiróni, hanem 
a sajátházas, akinek a terményét összeírják, az Úr ke
resztje jelének érintésével szokásos esküt téve vallja 
meg, hogy hány és mennyi kepéje van abban az esz
tendőben, és elégedjenek meg ezzel az előbb mondott 
behajtók".* Ezek szerint az eskü letételéhez, mivel 
az egészen sajátos „dominicae crucis signum  "jelzős 
szerkezet határozottan erre utal, egy egyszerű kereszt 
éppen úgy megfelelt, mint egy ünnepélyesen meg
szentelt. A kereszt jelentőségét és ezzel együtt elter
jedt alkalmazást mutatja emellett a Zsigmond 1435. 
március 8-ai dekrétumában rögzített, minden világi 
és egyházi bíróra vonatkozó esküformula is, amely
nek felmondása minden bizonnyal kereszt érintésével 
párosult: „Én, T. esküszöm az Istenre, Istennek dicső
séges anyjára, Szűz Máriára, Isten összes szentjeire 
és választottaira, hogy minden egyes előttem perleke
dőnek, személyre való tekintet nélkül, gazdagnak és 
szegénynek, és minden kérést, jutalmat, előnyt, szere
tet és gyűlölet félretéve és eltávoztatva, miképp tudni
illik Isten és az igazság szerint cselekedni kell, fogok  
tehetségem szerint ítélni, törvényes és igaz ítéletet 
hozni és igazságot tenni. Úgy segítsen engem Isten és 
szent Szűz Mária és Jézus urunknak az életet adó ke
resztfája".5 Egyébiránt, maga a kifejezés, a juramen
tum corporale nem az újkorban kreált tudományos 
meghatározás, elég csupán Zsigmond 1427. március 
17-ei, a hadba vonulók általi kártevések dolgában ki
adott dekrétumára utalni. A végzések második pontja 
szerint azok a károsultak vagy azoknak urai, akiktől 
szükségtelenül lovakat, ökröket, disznókat, szalonná
kat, ruhákat vettek el, vagy akiknek házait, pincéit, 
szekrényeit (ládáit) törték fel, avagy boraikat, sze
kereiket vitték el, a királyi udvar valamelyik bírója 
jelenlétére idézhették a károkozókat, azzal, hogy ha 
a megidézettek nem jelennének meg, akkor az eljárt 
bíró a kár négyszeresével marasztalja a távol maradó 
engedetlent. „ H a p ed ig -  folytatódik a rendelkezés -  
[...] elmennek vagy törvényes képviselőjüket küldvén 

jelennek meg, akkor megváltván a kárt, hasonlóképp 
ítélettel marasztalják el és szorítsák őket engesztelés- 
adásra, ha pedig tagadnák a kárt, az előbb mondott 
bírók közbenjáró levelükkel küldjék a károsultakat 
annak a megyének a vizsgálatára, amelyikben a kárt 
okozták, ahol, miután a bizonyságtevők testi esküt



téve vallásukban az okozott kár fe lő l nyilatkoztak, az 
efféle károkozók a  fen t említett büntetéssel [vagyis a 
négyszeressel] bűnhődjenek és a kinyilatkozott módon 
szorítsák őket engesztelésadásra. ”6 Azt pedig, hogy 
a juramentum corporale valóban érintéssel tett eskü 
volt, egyebek mellett IV. Béla és idősebb fia, István 
ifjabb király 1266. március 23-án, a Margitszigeten 
kötött békéjét erősítő esküvés mutatja: „mi és apánk, 
a tisztelendő [Fülöp] esztergomi érsek je len  lévén és 
az evangéliumok könyvét tartván testileg („ corporali- 
ter ”) esküdtünk a legszentebb evangéliumok és az Úr 
életet adó keresztfájának érintésével",1 valamint, egy 
későbbi példát felhozva, hasonlóképpen ezt igazolja 
Máténak, az esztergomi egyház olvasókanonokjának, 
érseke bírói helyettesének 1418. április 29-én, Nagy- 
mihályi János részére rendelt esküről tudósító levele 
is, aki a leleszi konvent birtokosztály végett bizony
ságul küldött embere, Péter testvér sérelmére meg
valósított deliktumok alól tartozott magát tisztázni: 
„ugyanez a János [ ...]  magával együtt hét nemes és 
gondos férfiúval [...], arról, hogy az előbb említett 
Péter testvért meg nem verte, sem  [...] javait el nem 
vette [...], hanem teljesen és mindenben [...] ártatlan, 
Keresztelő Szent János ünnepének tizenötöd napján 
[1418. július 8-án] halogatás nélkül a jászói apátság 
tisztelendő konventje előtt tartozzék és legyen kötetes 
testi esküt tenni, az előbb mondott hat nemes férfiú  
pedig, eme esküt elvégezvén, esküdjenek az oltárra 
helyezett szent írásokat érintvén, hogy elhiszik, hogy 
János igazat esküdött, úgy segítse őket Isten és Isten
nek szent evangéliuma, amit érintettek. ”®

A kézráhelyezéssel tett eskü azonban, ha nem 
szent vagy nem annak minősülő dolog érintésével 
ment végbe, nem számított testinek. Az egyháziak 
kiváltságainak sorába tartozott az a kedvezmény, 
hogy a klerikusok jobbjukat szívük fölé helyezve 
is esküdhessenek. Ennek az előjognak megfelelően 
ítélt esküt például Zsigmond király 1406. február 9- 
én Lukács váradi püspöknek Losonci László özvegye 
és fia ellenében, mégpedig úgy, hogy a püspök a Csa
nádi egyház káptalanjának bizonysága mellett „csak 
a maga személyében, a saját egyházában [...] és a 
saját székében jobbját szivére helyezve bizonyítsa jo 
gát "J Ez a póz manapság is jól ismert, de nem, illetve 
jellemzően nem eskütételhez, hanem több országban 
a nemzeti himnusz elénekléséhez, meghallgatásához 
kötődik. A himnuszéneklésnek ez a teátrális, koráb
ban nem követett módja újabban Magyarországon is 
fel-feltünik. Ami pedig a „saját székben” tett esküt il
leti. arról már az esztergomi káptalan egyik 1297-ben 
adott bizonyságlevele is tudósított. Tehát, Marcell 
őrkanonok bizonyos gyertyák ügyében „ in stallo suo 
in ecclesia nostra more et canonice " (egyházunkban 
a maga székében a szokott módon és kanonok mód
ján) esküdött, ami, bár erről nem esett szó, bizonnyal 
az előbb leírt formában, a kéz szív fölé helyezésével 
történt.10

Az eskütételnél a foganatosítás helyének is meg
volt a szerepe és jelentősége, amit egyrészt az az aktus

határozott meg, amelynek az eskü a megerősítésére 
szolgált, másrészt, perbeli eskü esetében, a bíró dön
tése. Ennek megfelelően az eskü helyszíne lehetett 
maga az eljárt bíróság vagy a bíróság által megneve
zett templom, mégpedig legtöbbnyire az, amelyiknek 
a káptalanja vagy konventje volt a felek, illetve az es
küre rendelt fél illetékes hiteleshelye. A bíróság ezen 
kívül más helyet is kijelölhetett. Például 1420-ban 
Tolna vármegye szolgabírói és összes nemesei, mi
után Gadányi Lukács azzal vádolta előttük Gadányi 
Gergely alispánt, hogy birtokán megjelenve őt illet
len szavakkal sértegette és fenyegette, sógornőjéről 
pedig azt állította, hogy „ rossz nő, azaz szajha ”, úgy 
döntöttek, hogy a becsületében sértett asszony „sola 
in persona eiga domum suam seu ecclesia sua paro- 
chiali" (egyedül maga, saját házával szemközt vagy 
a saját plébánia templomában) esküdjön arról, hogy 
Gergely leszajházta őt saját birtokának színén."

Emellett létezett olyan eskü is, amelynek helyszí
ne és rítusa egyaránt annak lényegét adta. Akadtak 
továbbá olyan esküvési módok is, amelyek beszédes 
jelzésekkel, mozzanatokkal utaltak arra a tényállítás
ra, melynek igazolására az esküt a bíró megítélte, és 
olyan perbeli esküt is elrendeltek, amelynek gyökere 
szimbolikus gesztusra vezet vissza, mint a fejre tett 
esküé.

Fejre tett eskü 
(juramentum ad caput)

Bátmonostori Töttös László özvegye és fiai, János, 
László, Miklós és György panaszára, miszerint Gesz
ti Mihály fia László familiárisai és tisztjei uruk aka
ratából és belegyezésével 1418-ban, úmap nyolcadán 
(június 2-án) fegyverrel a Patala nevű birtokukra ront
va két jobbágyukat keményen megverték és szétszó- 
ratták ezek szénáját, majd nem sokkal ezután Geszti 
László egy kisebb hadsereggel felérő, familiárisaiból 
és jobbágyaiból álló, 60 fos csapata Zanai Miklós
nak, Geszti László mostohaatyjának „akaratából és 
utasításából", éjnek idején ismét megszállta a Töttös 
fiák Patala birtokát, elhordva onnan 264 gabonaké
vét, továbbá még ebben az esztendőben László em
berei elfoglaltak ezer holdat a Patala birtokból, ahol 
aztán átszántották a vetéseket, learatták az árpát, a 
tulajdonosok tisztjeit és jobbágyait pedig bántalmaz
ták, kezeiket és más tagjaikat megcsonkították, Zsig
mond király az 1419. december 21-én, Budán kelt 
levelében arra utasította Garai Dezső macsói bánt, 
Bodrog vármegye ispánját, hogy eme hatalmasság 
felől szolgáltasson igazságot.12 Garai Dezső a király 
parancsára 1420. január 27-én törvényszékére össze
hívatta Bodrog vármegye összes nemesét, akik, jelen 
lévén a sértettek egyike, Töttös László fia János, a 
hatalmaskodók közül pedig Zanai Miklós, miután 
„valamennyien egyetemleg és egyenként" Istennek 
tartozó hitükre és a király, valamint szent koronája 
hűségére „sőt ezenfelül a kereszt életet adó fájának
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érintésével" megesküdtek, tanúsították, hogy Geszti 
Mihály fia László, Zanai Miklós és társaik a hatal
maskodásokat úgy vitték véghez, ahogyan azt a sér
tettek előadták.13 Ezután Dezső macsói bán a megyé
je  számára 1420. március 25-én tartott törvényszékén 
ún. közbülső ítéletet hozott a korábbi eljárásáról, 
vagyis a törvényszékén lefolytatott tudományvételről 
a kalocsai káptalannak a király számára írt jelentése, 
valamint a szekszárdi káptalan vizsgálatlevele, illet
ve Bodrog vármegye alispánjának és szolgabíróinak 
ugyancsak eme hatalmaskodásról felvett tudomány
vétele alapján, amiket Bátmonostori Töttös János 
ügyvédje, Disznósi Miklós fia János mutatott be. A 
közbülső ítélet Töttös János által leteendő juraman- 
tum ad caputra szólt: „ [...]  az előbb említett János 
[...] magával együtt kétszáz nemessel [...] Miklós
nak, Lászlónak, Balázsnak és Pálnak, tudniillik azok 
mindegyikének egyenként fejére ötvened magával es
küdjön, úgy tudniillik, hogy húsvél ünnepének tizen
ötöd napján [április 21-én] a mondott [Zanai] Miklós 
fejére, hasonlóképpen az előbb említett [Geszti] Mi
hály fia  László fejére a Szent György vértanú ünnepe 
tizenötöd napján [május 8-án], Ivánfalvi Balázs és 
Kakati Pál [Geszti László familiárisai] fejeire Ke
resztelő Szent János születése ünnepének nyolcadik 
napján [július 1 -j én] [...] mindig a kalocsai káptalan 
előtt arról, hogy az előbb említett Miklós, László, Ba
lázs és Pál [...] követték el a hatalmaskodásokat ”.'4

Zsigmond király 1423. október 22-én kiadott ok
levelével arra utasította a kalocsai egyház káptalan
ját, hogy Besenyői Mihály királyi emberrel együtt 
küldje ki a maga emberét Bátmonostori Töttös János 
panaszának kivizsgálására, aki a király előtt előadta, 
hogy mint minden más nemes, a Bodrog megyében 
lévő összes birtokain jobbágyaitól kellő időben be
szedte és átadta a kamara haszna adót Baracskai Mi
hály fia Imrének, a kamara haszna beszedőjének és 
tisztjeinek, ezek azonban azt nem akarták tőle „kis 
pénzben " átvenni, mondván, hogy a kamara hasznát 
aranyforintokban kell megfizetni, végül aztán, ami
kor „ kis dénárok”-ban mégis elküldte az adót, a be
szedők ugyan elfogadták, de arra hivatkozva, hogy 
János nem kellő időben teljesítette a fizetési kötele
zettséget, minden egyes falujára három márka bírsá
got vettettek ki, mely büntetés fejében az adószedés
sel kapcsolatos visszaélésekben eljárni hivatott me
gyei tisztek, ez esetben Aranyáni Ördög István és Uki 
Lesták bodrogi alispánok, valamint Boroti János fia 
István és Szentmiklósi András fia János szolgabírók, 
„ hírvágytól vezérelve " Töttös János jobbágyainak 77 
ökrét „rabló módon " elvették. A parancsot teljesítve 
a királyi ember és a tanúbizonyságul küldött kleri
kus azt jelentette a kalocsai egyház káptalanjának, 
hogy Töttös János Asszonyfalva, Arany és Bácskuta 
nevű birtokainak szomszédaitól megtudták, hogy a 
vádak igazak, majd november 13-án Bodrog várme
gye törvényszékén az ott összegyűlt nemesek előtt a 
panaszlott megyei tisztek, illetve az éppen Rómában 
tartózkodó Szentmiklósi János helyett fivére, Jakab

elismerték, hogy Töttös János emberei és jobbágyai 
kellő időben és jó  pénzben adták át a kamara haszna 
adót.15 A király, az 1424. május 6-án kiadott ítéletle
vél szerint, miután az előtte megjelent megyei tisztek 
János vádjára a korábbi beismerésükkel ellenkezőleg 
azt felelték, hogy János népei „nem jó  és igazi, hanem 
hamis és rossz pénzben " akarták a kamara hasznát 
megfizetni, és ezért szabták ki királyi parancs be nem 
tartása címen a falvankénti három márka bírságokat, 
és vették el a 77 ökröt. A király, mivel a megyei tisz
tek korábbi vallomása és a színe előtt adott alperesi 
válaszuk egymásnak homlokegyenest ellentmondott, 
úgy határozott, hogy „ [...]  azok vérdija szerint [...] 
Töttös János [...] István és János szolgabírók fejeire 
magával együtt százzal, úgy tudniillik, hogy az előbb 
említett István fejére Keresztelő Szent János születé
se ünnepének nyolcadik napján [1424. július 1-jén] 
ötvenedmagával, az előbb említett János fejére pedig 
Szent Jakab apostol ünnepének napja nyolcadik nap
já n  [1424. augusztus 1-jén] hasonlóképpen nemes 
ötvenedmagával [...] mindig a kalocsai egyház káp
talanja előtt esküdjön afelől, hogy a mondott hatal
maskodást [ ...]  elkövették”f i

Ajuramentum adcaput hatalmaskodási perben tett 
felperesi bizonyítási eskü volt, amit a bíró közgyű
lésen lefolytatott tudományvétel eredményeképpen 
akkor ítélt meg a felperesnek, ha vádját a gyűlésen 
jelenlévők valamennyien igazolták. Ez azt jelentet
te, hogy a terhűkre rótt cselekményt tagadó megper- 
lettek semmit nem tudtak a hatalmaskodás vádjával 
szemben felhozni. Bátmonostori Töttös János esete 
éppen ezért különösnek látszik, de végső soron itt is 
közgyűlésen tett nyilatkozat volt a fejre teendő eskü 
alapja, hiszen a hatalmaskodással vádolt megyei tisz
tek Bodrog vármegye összes nemesei előtt nyilatkoz
ták ki, hogy Jánossal szemben jogellenesen jártak el, 
ugyanis a vizsgálatra küldöttek arról számoltak be, 
hogy a törvényszéken a vármegye összes nemesei 
összegyűltek, és ezt a beismerő vallomást a gyűlé
sen résztvevők tanúsították is. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy a király azért rendelte el az esküt, mert az alis
pánok és szolgabírók tagadták a vádat jelenlétén. Azt 
pedig, hogy miért csak a két szolgabíró fejére szólt 
az eskü, talán azzal lehet magyarázni, hogy a meg- 
peFlettek előbb bevallottak, utóbb pedig tagadtak, és 
elégséges volt csak kettőre bizonyítani. János ügye 
kapcsán aranyit még feltétlenül érdemes megjegyezni, 
hogy Zsigmond 1411. április 5-e előtt a kamarahasz
na és a tized behajtása tárgyában adott dekrétumának
2. cikkelye szerint egy teljes porta után 30 új dénárt 
kellett kamarahaszna címén fizetni, amiket 1392 óta 
vertek az ún. kis dénárok mellett, és ezek az újak há
romszor annyit értek, mint a régebbiek.17

Amikor a felperes az alperes fejére esküdött -  Bó- 
nis György szerint -  azt „valóban annak fejére tett 
kézzel” tette.18 Erre azonban csak a szóhasználatból 
lehet következtetni, ugyanis olyan forrás nincsen, 
amelyik az eskü lefolyásának részleteiről tudósítana. 
Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy az „ad caput"
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átvitt értelmű kifejezés a használt elöljáró, az „ad" 
okán, mert ha ténylegesen a fej érintésével vagy a fej 
fölé helyezett kézzel ment volna végbe az esküvés, 
azt az egyéb eskütételi módokra használt megjelö
lésekre figyelemmel, bizonnyal a „ super "-re\ adták 
volna vissza, tehát: „super capul". Azt pedig, hogy 
az „ad caput" nem helyhatározói értelmű, egyebek 
közt Rozgonyi Simon országbíró 1413. július 15-i íté
letlevele igazolja. Amikor az országbíró előtt Károlyi 
Merhárd fia László perelte Panyolai Lökös fia Zsig- 
mondot és Panyolai János fia Frankot, mert atyjaik, 
László fia Lökös, László fia János, és ezek atyai fél
testvére, a megperlettek nagybátyja, László fia István 
„ az elmúlt időkben ” Merhárd fia Lászlónak az Apáti 
nevű birtokára küldték familiárisaikat és jobbágyai
kat, akik az ott lakó jobbágyokat megverték, széná
jukat felperzselték, és az Apáti birtokhoz tartozó er
dőből Lászlónak, valamint jobbágyainak disznait ha
talmasul elhajtották, akkor ennek igazolására László 
bemutatta Garai Miklós nádornak Szatmár és Ugocsa 
vármegyék számára Csenger falu mellett 1412-ben, 
a Szent András ünnepe utáni szerdára (december 7- 
ére) hirdetett gyűlése 12. napján (december 18-án) 
lefolytatott tudományvételröl kiadott levelét. Rozgo
nyi Simon, miután a Zsigmondért, valamint Frankért 
megjelent ügyvédek, Bocskai Jakab fia Suták János 
és Erdély Mihály Semjén faluból Merhárd fia Lász
ló vádjára azt felelték, hogy a néhai János, Lökös és 
István teljesen ártatlanok, úgy döntött, hogy „ László 
százötven nemessel [...] néhai Lökös, János és István 
fejeire, először tudniillik Szent Jakab apostol ünne
pének nyolcadik napján [1413. augusztus 1-jén] [...] 
Lökös fejére ötvenedmagával, és azután Szent Mihály 
arkangyal ünnepe nyolcadik napján [1413. október 
7-én] [...]  János fejére hasonlóképpen ötevenedma- 
gával, majd pedig és utol szór Szent András apostol 
ünnepének nyolcadik napján [1413. december 7-én] 
[...] István fejére hasonlóképpen ötvenedmagával 
[...] mindig [...] a leleszi konvent előtt tegyen es
küt".'9 Nem sokkal később, 1414. április 9-én kelt 
levele szerint Garai Miklós nádor Panyolai Lökös 
fia Zsigmondnak ítélt Csáki István fia Györgynek, a 
székelyek ispánjának Szatmál- és Ugocsa vármegyék 
egyéteme számára 1412-ben, Csenger mel lett, a Szent 
Barnabás apostol ünnepe utáni hétfőn (június 13-án) 
kezdett közgyűlése 9. napján (június 21-én) fogana
tosított köztudományvétel alapján Károlyi Merhárd 
fiai, László és András ellen, azok vérdíja szerint, vele 
együtt száz nemes társsal fejre teendő esküt annak bi
zonyítására, hogy ezek a Panyolához tartozó erdőből 
Zsigmond disznait elvitték. A levélből az is kiderül, 
hogy az ítélet meghozatalakor Károlyi Merhárd fia 
András már elhunyt, amit ügyvédje, Kispacoli Farkas 
Benedek tudatott a nádorral, aki az eskütételt, szokás 
szerint, László és András fejére külön-külön, magá
val együtt ötven-ötven eskütárssal rendelte el Panyo
lai Zsigmondnak.20

A két példából nyilvánvaló, hogy a juramentum ad  
caput nem történhetett a szó valódi értelmében fej

re, avagy fej fölé tett kézzel. A juramentum ad caput 
azt akarta kifejezésre juttatni, hogy az eskü úgymond 
„életre” szólt. Erre utal az is, hogy.a citált források 
mindegyikében a hatalmaskodók vérdíja szerinti szá
mú eskütárs szerepel, beleértve magát az esküre ren
deltet is. Tulajdonképpen ezekben az ügyekben a sú
lyosabb hatalmaskodás miatt alkalmazandó halálbün
tetésre utalt a „ caput ”, a fej. Ebből következően, ha 
a felperes letette az esküt, akkor ellenfele, ellenfelei 
hatalmaskodóknak bizonyultak, és ennek megfelelő
en büntetésül mintegy életük megváltására, vérdíjuk 
szerint bírságfizetéssel, illetve, ezen felül, engeszte- 
léssel tartoztak a sértettnek, amely kötelezettségeik 
teljesítéséért teljes vagyonukkal feleltek. A vérdíj, 
illetve a hatalmaskodásért járó fövesztés-megváltás, 
azaz föváltság már az Anjou-korban sem jelentet
te ténylegesen a halálbüntetés megváltását, hanem 
vagyoni büntetést, ami akár a teljes vagyonra menő 
poena  volt.21 Ez magyarázza, hogy Panyolai László 
fiainak, Lökösnek, Jánosnak és Istvánnak a hatal
maskodása miatt törvényes örököseiket, Zsigmondot 
és Frankot perelte Károlyi Merhárd fia László az or
szágbíró előtt, amit Rozgonyi Simon levele meg is 
említett; Lökös fia Zsigmond és Panyolai János fia 
Frank, „akikre atyáik, ugyaneme László fiai, Lökös 
és János és atyáik féltestvére, István birtokjogai és 
más java i [...] az ország szokásjoga szerint három
lottak [ . . . ] ”. Tehát, mivel az elhaltak vagyona volt 
a hatalmaskodásért helytálló vagyon, ezért perelte a 
törvényes örökösöket, mint egyetemes jogutódokat a 
sérelmet szenvedett Merhárd fia László.

A bemutatott sajátosságokkal leírható juramentum  
ad caputot a Zsigmond országlását megelőző időkre 
nem lehet visszavezetni, ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy nem volt valamilyen előzménye ennek az es
künek, valamint azt, hogy az nem egy ténylegesen a 
fejre tett esküből fejlődött ki.

1408-ban, miután hatalmaskodáson érték Csízi Pál 
jobbágyát, Darabos Jakabot, aki Stanchi Miklós fia 
Péter egyik Kiskazsóban lakó jobbágyának házára 
tört, és Péter, a földesúr a sértettel és más jobbágya
ival együtt megölte, majd Terebesre, Zemplén vár
megye törvényszékére vitte a holttestet, a vármegye 
ispánja, Perényi Simon fia Péter bírótársaival Stanchi 
Péternek és jobbágyainak olyképp ítélt esküt, hogy 
„Péter tizennéggyel, tudniillik maga a dicsőséges 
Szent Szűz temploma temetőjében az oltárra, többi 
eskütársai vagy bizonyságai, tudniillik a tizenhá
rom személy, mégpedig ugyanaz a jobbágy, akinek 
a házán a mondott hatalmaskodás megesett, a többi 
hozzá hasonló népekkel együtt a mondott Darabos 
Jakab holttestének fejére esküdjön". Nagymihályi 
Ödön fia János alispán és a zempléni szolgabírók le
vele ezen kívül arról is beszámolt, hogy az eskütételt 
követően, „ miként a szokásjog megköveteli", Dara
bos Jakab holttestét lenyakazták, Pétert pedig, job
bágyaival együtt, mentessé tette a törvényszék.22 Az 
esküt ebben az esetben a szó direkt értelmében fej
re, ahogy megírták: „super caput eiusdem cadaveris

123



d id i Jacobi Darabos ” tették le az eskütársak, köztük 
a hatalmaskodás tényleges sértettje. Jóllehet a de jure  
sértett, vagyis a földesúr csak az oltárra esküdött, az 
eset alapján mégis okkal feltehető, hogy efféle esküt 
„élő” hatalmaskodó fejére is tettek, vagyis nem lehet 
elvetni, hogy a juramentum ad capul egy ilyenfajta 
eskütételből eredt.

Zsigmond 1435. március 8-ai dekrétumának 4. ar- 
tikulusa a fejre tett esküt, a rendelkezés szóhasználata 
szerint juramentum capitist érintő újítást vezetett be. 
Eszerint, ha a „per módúm proclamate congregatio- 
nis ”, vagyis kikiáltott közgyűlés módjára összehívott 
illetékes megyei törvényszéken a hatalmaskodás felöl 
a tudományvétel az előző cikkely szerint (határosok, 
szomszédok és minden más megyei nemes össze
hívásával és az illetékes hiteleshely bizonyságának 
közreműködésével) szabályosan megtörtént, az eljárt 
bíró, tudniillik a király, a nádor vagy az országbíró 
köztudományvételről felvett levél alapján határidőt 
tűz, és ha azon az alperes nem jelenik meg, fejére 
távollétében is el kell rendelni az esküt.23 Zsigmond 
dekrétumának erre a helyére hivatkozva rendelt el 
Albert az 1439. március 5-in kiadott oklevelében a 
váradi káptalan, valamint még a Zsigmond által Szat- 
már vármegyébe kikiáltott gyűlés tartására küldött 
Endrédi Zoárd fia András tudományvételről felvett 
levelei alapján Rezegei György távol maradó fiainak, 
Miklósnak és Jánosnak fejeire esküt Károlyi Mihály 
fia Lancz László és Bertalan, valamint rokonaik: Ká
rolyi László fia János, Károlyi Jakab fia Demeter és 
Vetési Jakab fia Miklós számára ezek Baromiak nevű 
birtokának jogellenes elfoglalása miatt.24 Az ügy tu
lajdonképpen azért érdemel nagyobb figyelmet, mert 
azután Albert 1439. május 29-ei dekrétumának 29. 
cikkelye átvette Zsigmond eme rendelkezését.25

A juramentum ad  caputra vonatkozó rendelkezést 
horogszegi Szilágyi Mihály kormányzó 1458. ja 
nuár 24-ei dekrétumának utolsó, 16. cikke is tartal
maz, ami nem volt más, mint egy garanciális kellék, 
ugyanis az eskü letételéhez hat határos, ugyanennyi 
szomszéd és tizenkét megyei nemes bizonyságát írta 
elő azzal, hogy ha az elvárt határosok nem lennének 
kellő számban, akkor azokat a szomszédokkal kell 
szükség szerint kiegészíteni.26

Végül még egy sajátosság: az alperes a fejre tett 
esküt felajánlhatta a felperesnek. Hajnik Imre szerint, 
ha a felperes ezt visszautasította vagy vonakodott le
tenni, akkor az alperes „egyszerű, három eskütárssal 
leteendő esküvel menekült”, amit egy 1480-ból való 
formulára alapozott.27 Ezzel szemben van olyan adat, 
ami másra enged következtetni. Loconczi László ki
rályi tárnokmester, valamint bélteki Drágffy Bertalan 
erdélyi vajda és székelyek ispánja 1493. augusztus 
16-án adott ítéletlevelükben, miután Temeseli Dési 
Péter és Iklódi Benedek három tudományvételről fel
vett levéllel, tudniillik a kolozsmonostori konvent, az 
erdélyi fehérvári (gyulafehérvári) káptalan és Dobo
ka vármegye törvényszéke által adottakkal igazolta, 
hogy Bánffy Ferenc és familiárisai, valamint Toki 
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Imre 1490-ben, majd azután is több rendbeli hatal
masságot követtek el sérelmükre, és nevükben ügy
védjük visszautasította Ferenc ügyvédjének és Im
rének szabad akaratból a saját fejükre, ártatlanságuk 
jeléül felajánlott esküjét, Bánffy Ferencnek huszon- 
ötödmagával, míg Toki Imrének, aki maga is Ferenc 
familiárisa volt, nemes harmadmagával leteendő es
küt ítélt. Vélhetőleg a Hajnik által hivatkozott formu
lában szereplő három, csak a minimálisan elvárt szá
mú eskütárs, egyébként a bíró döntésétől függött az, 
hogy hány társsal kellett esküt tenni az alperesnek.

Földre tett eskü 
(juramentum super terram)

1236-ban földek ügyében IV. Béla által kiküldött 
bírók, Sándor ispán, Zochet ispán, Benete ispán és 
Oziás váci föesperes előtt amiatt perelték a Bars vár
megyei Chrusan falusi várjobbágyok, tudniillik Pósa 
és rokonai a garamszentbenedeki apátot. Kozmát és 
jobbágyait, hogy Kovácsi faluban, ami egyébként 
az apátságé volt, két eke földjüket erőszakkal el
foglalták. Az apát ezzel szemben azt állította, hogy 
azoknak semmi joguk nincs ott, és állítását levél 
felmutatásával igazolta. A bírók azonban „a kivált
ságlevél puszta bizonyságával meg nem elégedvén ” 
elrendelték az apátnak, hogy „ két testvérével, akiket 
az ellenfél választ ki, esküdjön Istennek a szent Be
nedek regulái könyvére helyezvén kezét ”, az egyház 
jobbágyai közül pedig kettőnek azt, hogy „super 
predicta terra stantes et terram stipra capita eorum 
ponentes” (az előbb mondott földön állva, és földet 
téve fejeik fölébe) tegyenek esküt. A bírók, miután 
végzésüknek megfelelően az arra kötelezettek „ nyil
vánosan Istennek esküdtek ", a határokat megjelölve 
visszahelyezték a két eke földet a garamszentbenede
ki egyháznak.28

1268-ban Kemény fia Lőrinc nádor, somogyi is
pán és öt Somogy vármegyei nemes bírótársa egye
bek mellett a hetesi nemesek és Szoroszló falusi so
mogyi várjobbágyok perében is ítélt. A hetesiek az
zal vádolták a várjobbágyokat, hogy a Denna nevű 
öröklött földjükből egy részt erőszakkal elfoglaltak. 
A bírók tudományvétellel ugyan kiderítették, hogy a 
panaszlókat illeti a részföld, mégis, a nagyobb biz
tonság kedvéért, csak azután eresztették vissza azt 
a hetesieknek, hogy azok „super predicta particula 
terra " (a mondott részföldön) személyesen a maguk 
és fiaik személyére „orribili iuramento" (igen sú
lyos esküvel) nyilatkozták ki, hogy az az ö öröklött 
földjük.2'' Ez idő tájt, valamikor 1268 körül adta azt a 
jelentő levelet IV. Bélának Olivér mester, amelyben 
arról számolt be, hogy miután Csőm fiainak, Mihály 
ispánnak és Istvánnak panaszukra, miszerint a Buda 
várbeli polgárok az ö és más berki nemesek Dezka 
és Berki nevű földjeiből két ekét elfoglaltak, esküt 
ítélt, amit azonban a polgárok nem akartak elfogad
ni, amiért Mihály és István úgy döntött, hogy akkor



történd semle
Péter budai villicus (falunagy) bizonyos polgártársai
val együtt „super ipsa lerra prés taréi sacramentum ” 
(magán a földön tegyen esküt).30 Ez a két utóbbi for
rás ugyan nem közöl olyan részletet az esküről, mint 
Kozma garamszentbenedeki apát és harcos jobbágyai 
ügyében, de a szóhasználat, különösen a helyhatáro
zó azonossága, mindhárom esetben: super lerra = 
„földön”, teljesen bizonyossá teszi, hogy ugyanarról 
az eskütípusról van szó.

1284. december 14-én a Szabolcs vármegyei 
„ quatuor judices provincie ” (négy megyei bíró) azt 
adták emlékezetül, hogy egyrészről Csomota fia Pé
ter, másrészről a Jákó nembeli Csépán fia Csépán és 
általa képviselt fivérei, Miklós és Kozma, illetve más 
rokonai közt Kocsi Tamás csetneki várnagy és Balogh 
János ispán, valamint más békéltetők közreműködé
sével olyan egyezség jött létre a Jákó nevű föld dolgá
ban, hogy „ha Péter egyik fiával és két határosával, 
meg két hozzá hasonló megyebelijével, tudniillik ma
gát beleszámítva, hattal az Úr eljövő születése előtt 
a legközelebbi szombaton [december 23-án] ugyan
ennek a földnek színére esküt tenni bátorkodnék, úgy 
tudniillik, hogy az előbb mondott Jákó nevű fö ld  [...] 
Péter ispán öröklött földje, és semmi törvényes okkal 
nem tartozik ugyanazokra”, akkor számára fogják 
örökíteni. Emellett a levéladók beszámoltak az es
kütétel rendjéről i s : .. in loco sacramenti idem Petrus 
ipse solus terram in manu super verticem tenendo et 
ponendo prestabit sacramentum " (az eskütétel he
lyén ugyanez a Péter, egyedül maga, kezében földet 
feje teteje fölé tartván és helyezvén esküdjön).31 Az 
1285. január 11 -én Semjénben kiállított levelükben 
azután Hodos, Mihály fia Udul és Balogh János „ju
dices provincie in comitatu de Zabolch ” arról tájé
koztattak, hogy, miután a meghatározottak szerint 
letette Péter az esküt, a vitás jószágot, mint öröklött 
földjét neki ítélték Csépán fia Csépán hozzájárulásá
val, és azt is meghagyták, hogy „emberük” (tulajdon
képpen társuk, a negyedik megyei nemes bírótárs), 
a csetneki ispán jelenlétében január 16-án járja meg 
Péter a Jákó birtok határait, és a régi határok szerint 
új határokat emeljen.32

Egy, az alországbíró által 1299. június 21-én adott 
levél szerint egyrészről Biter ispán fiai, Miklós és Já
nos, másrészről Farkas fiai, Demeter és Mock, vala
mint Perse fiai, Péter, Miklós és György úgy egyeztek 
meg a Thema nevű föld öt része miatt támadt perük
ben, hogy a felek által hozott egy-egy királyi ember
rel, illetve hiteleshelyi emberekkel: a váci káptalan 
bizonyságainak közreműködésével „Biter ispán [...] 
két fia  [...] mintföldre esküdni szokás, kezükbe földet 
véve és fejük fö lé  helyezve esküdjenek arról, hogy’ a 
peres földnek ugyananui öt része az előbb mondott 
Biter ispán fia ié öröklés jogán ", Az eskütétel napján, 
július 1-jén a felek rendben meg is jelentek a kirá
lyi emberekkel és a váci egyház két papjával együtt, 
de az esküt elhagyták, és újabb egyezséget kötöttek, 
aminek értelmében Biter fiai 9 márkát tartoztak fi
zetni részint ezüstmárkában, részint kellő becsértékü

ingókban Farkas és Perse fiainak két részletben, még
pedig augusztus 1 -jén és 20-án.33

Az Árpád-kori források, kiváltképp az iménti nyo
mán, a későbbiekben előforduló „prout moris est 
secundum consuetudinem regni jurare super terram, 
sacramentum deposuissent" (miként az ország szo
kásjoga szerint földre esküdni szokás, esküdjenek) 
formulák mindig olyan esküre vonatkoznak, amit egy 
marék föld vagy rög fej fölé emelésével tettek le.34 
Ugyanakkor eme rövid szólamok mellett az esküvés
nek erről a fajáról, illetve módjáról a korábbiakból 
nem ismert, sokkal részletesebb leírások is fennma
radtak a 14. századtól. Minthogy a dátumjelölésben a 
„nono" (kilenc) előtt bizonytalan hogy hány „ X ” áll, 
vagy 1329-ből vagy 1339-ből származik a pozsonyi 
káptalannak az a levele, amellyel 1. Károlynak arról 
jelentettek, hogy egyrészről Madarasszegi (Mada
rászszegi) Benedek fia Ferenc, másrészről Bankvőki 
Jakab fia Péter és Mihály fia Kozma közt egy részföld 
felöli vitában Nagymartom Pál országbíró ítélete sze
rint a királyi ember és az általuk küldött bizonyság, 
valamint Ferenc jelenlétében utóbbiak esküdjenek 
„ discalceati stando infacie ipsius partiadé térré, abs- 
que fingul is, cespitibus seu térris in mán i bús super 
caput latis, omnibus verbis ipsius juramentalis depo- 
sitionis, ipso homine nostro eis predicante seriatim 
[...] legittime iuravissent [ . . . ] ” („sarutlan” =  mezít
láb állván magának a részföldnek színén, és öv nél
kül, kezükben fejük fölé gyepet vagy földet emelve 
az eskütétel minden szavát nékik emberünk -  tudniil
lik a káptalan embere -  rendre megismételvén törvé
nyesen letették).35 A kolozsmonostori apátság 1429. 
június 9-ei levele azt adta hírül, hogy egyrészről 
Tompa Istvánnak és rokonainak, másrészről Dezméri 
Lászlónak és rokonainak a Topa és Szentkirály közt 
lévő birtok miatt támadt perében a felek által válasz
tott bírók hosszú tanácskozás után úgy határoztak, 
hogy Tompa István „sarutlan lábakkal [mezítláb], 
leoldott övvel, mezítelen [fedetlen] fejjel, fö ldet fe je  
fö lé  emelve és közönségesen szólván, miként ennek 
az országnak a szokásjoga szerint földre esküdni szo
kás ”, esküdjön meg, hogy a vitás föld mindig és rég
től fogva a sajátja és atyafiaié volt.36

Már az eddig áttekintett feljegyzésekből is jól kive
hető, hogy a juramentum super terram-rituálé milyen 
jelentéstartalmat hordoz, de abból a bizonyságlevél
ből, amelyet 1350. január 22-én állított ki a boszniai 
káptalan, teljesen világossá válik. A jelentés szerint, 
amikor Miklós esztergomi prépostnak, a király ká
polnaispánjának és titkos kancellárjának rendelésére 
határjárást foganatosított egy-egy királyi ember és a 
boszniai káptalan egy-egy bizonysága mellett Nek- 
csei Denk, a Baranya vármegyei Szentlászló, Luka és 
Jagodna meghatárolása alkalmával azt mondta, hogy 
a birtokai határai közt lévő Parlacha, Ledenik és Li- 
chaan falvak, valamint erdők, jókora darabon eme 
előbbi három birtoknak a járulékai, Kórogyi Lőrinc 
fia Fülöp ellenkezőleg azt állította, hogy azok az ö 
öröklött jószágai, és Szombathely nevű birtokához
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tartoznak. Erre Denk a Szent László, Luka és Jagodna 
nevű birtokai színén „egyedülsaját esküjével, miként 
földre esküdni szokás, egy helyen, hogy ugyanazok 
a birtokok öröklési jogának címén hozzá tartoznak, 
az ország szokásjoga szerint bizonyított, és letette es
küjét". Eme beszámolójukat a Denkért kiküldöttek, 
Potroh László fia László királyi ember és a káptalan 
embere, János kanonok még azzal egészítették ki, 
hogy Denk esküjét úgy tette le, hogy „földet kezével 
fe je  fö lé  tartott". Ezzel szemben a Kórogyi Fülöpért 
rendelt Miklós fia Lökös királyi ember és István ka
nonok jelentésükben arra is kitértek, hogy amikor 
Denk a határjárás során egy határhoz érkezett, „eskü
tételének helyéül egy gödröt ásatott. ott Fiilöp mester 
azt vallotta, hogy az a hely egy olyan közös határ, ami 
őt ugyanannak a Denk mesternek a Pogorács birto
kától választja el, ami keleten kezdődik és nyugat felé  
tart, ahol a mondott Fülöp mester azokat a birtokokat 
is, amik miatt ugyanezt a Denk mestert perbe akarta 
maga ellen hívni, esküjére bocsátotta, (és) meg akar
ta néki mutatni, és ugyanez a Denk mester nem akart 
odamenni, hanem valamely vetésben másik gödröt 
ásatott eskütétele számára", majd, folytatták a Fü
löpért jelenlévők, „ olyan esküt tett, hogy úgy segítse 
őt Isten, és úgy nyelje el a fö ld  csontjait, és magva 
úgy maradjon magvának, hogy a [ . . . ] földek, amiket 
határt járván körüljárt az előbb mondott birtokok
hoz tartoznak". Végül, noha nagyon súlyos szavakat 
vett szájára Denk, Fülöp kijelentette, hogy esküjében 

tévútra jutott és tévedett ”, magyarán igaztalanul es
küdött.37

A discalceatipedes (lábbelitől megszabadított, le
meztelenített lábak), a resolutum cingulum  (leoldott 
öv) a holtat, mégpedig a dicstelenül kiszenvedettet 
jeleníti meg, a terra super nudlim caput levata, posi- 
ta, tenta (a fedetlen fej fölé emelt, helyezett, tartott 
föld) a sír hantját szimbolizálja, ugyanazzal a jelen
téssel, mint az a rög, maroknyi föld, amit, miután 
leeresztették a koporsót, manapság is sírba vetnek a 
gyászoló közeli hozzátartozók. Nekcsei Denk gödre 
pedig, már a maga valójában a sírgödör, esküjének 
szövege pedig minden mozzanatot, minden utaló je 
let megmagyaráz: az esküt tevő életére-halálára es
küszik. Ami ezután a rituálét illeti, az voltaképpen 
abból a vallásos felfogásból fakadt, hogy a hamisan 
esküvőt Isten büntetéseképpen a föld elnyeli.38

Bankvőki Jakab fia Péter és Mihály fia Kozma es
küjéről tett jelentésben azt is kiemelte a bizonyságul 
eljáró káptalan, hogy küldötte az eskü szavait rendre 
megismételte, ugyanis az esküre vonatkozó szabályok 
szerint, ha hiba csúszott az előírt szöveg felmondásá
ba, az akár érvénytelenné is tehette az esküt. Az An
joukig az eskütételnél akár egy apró tévesztés is vég
zetes lehetett, a per elvesztéséhez vezetett, ugyanis 
szóról szóra, minden hiba nélkül kellett megismételni 
a szöveget. Ezen a szigoron 1. Károly 1328. október 
31-i dekrétuma enyhített, egyrészt azzal, hogy rög
zítette az esküt tevők és társaik számára a kötelező 
formulát: „Hogyha Pál felperes Miklós alperes ellen,
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bármi is legyen keresete, és országunk akármelyik 
bírója ítélte, ezeket a szavakat mondva esküdjék: Is
ten engem úgy segítsen, hogy Miklós mindezekben, 
amiket ellene a törvényszéken előadtam, adós nékem, 
vagy ennyi mennyiségű pénzzel, avagy ilyen dolog
gal tartozik. Egyezőleg pedig bárki eskütársai közül 
ezt mondja: Isten engem úgy segítsen, hogy Miklós 
mindazokban, amit Péter a törvényszéken ellene elő
adott, adós vagy ennyi mennyiségű pénzzel, avagy 
ilyen dologgal tartozik néki. Hasonlóképpen, ellen
kezőleg, ha Miklós alperes Péter kereső vagy fe lpe
res ellen tartozik esküdni, ily mód szólva esküdjék: 
Isten engem úgy segítsen, hogy mindazokban, ami
ket Péter a törvényszéken ellenem felhozott, vétlen 
vagyok, vagy semennyi pénzzel, vagy semmiféle do
loggal néki nem vagyok adósa, avagy ennyi pénzzel 
vagy ilyen dologgal tartozók néki. Egyezőleg pedig, 
bárki eskütársai közül ezt mondja: Isten engem úgy 
segítsen, hogy Miklós mindazokban, amiket Péter a 
törvényszéken ellene előterjesztett, vétlen, vagy néki 
semennyi pénzzel vagy semmiféle dologgal nem tar
tozik, avagy emennyi pénzzel, vagy ilyen dologgal 
tartozik.” 1. Károly ezzel együtt könnyített az eskü
szöveg felmondásának merevségén, és lehetővé tette 
az eskü ismétlését is: „Ha valaki esküvő vagy vala
melyik eskü társai közül botladozó nyelvű lévén az es
kütétel előbb megírt könnyebbített form áját sem tud
ja  a szavaknak egyező kimondása révén felmondani, 
hanem ugyanazt a tartalmat más szavakkal pótolja 
ki, tekintsék megeskiidtnek, vagy ha elsőre valamely 
esküvő vagy annak társa nem képes az előbb említett 
módon letenni esküjét, másodszor és harmadszor, de 
ne többször, álljon szabadságában esküjét megismé
telni ”.39

Jóllehet a korábbi szabályokkal szemben komoly 
engedménynek számított az új eskütételi rend, a for
mula mégis csak keretet adott, amibe bele kellett 
foglalni a követelést, a keresetet, és ez nemegyszer 
hosszassá és bonyolulttá tette az esküt. Ez magyaráz
za, hogy a Bankvőkieknek a szövegfelmondásban a 
káptalan embere segédkezett. Ugyanakkor a Tompa 
István földre tett esküjéről szóló 1429. június 9-i bi
zonyságlevél szerint az eskü „generaliter dicendo " 
(közönségesen szólván) folyt le. Egy másik, korábbi 
példát kiragadva, 1373-ban Lackfi Imre nádor a más
fél királyi ekényi, Tibához tartozó földet Vajnatinati- 
bai Lőrinc fia Lászlónak ama eskü alapján ítélte oda, 
amit Opuliai László nádor rendelt számára a felperes 
Druget János fia Miklós ellen. Az esküt László ma
gával együtt 16 nemessel tette le 1372. szeptember 
3-án „resolutis cingulis, discalceatis pedibus, et ter- 
ram super capita eorum levando ac generaliter di
cendo prout iuxta huius regni consuetudinem moris 
est iurare super terram ” (leoldott övékkel, mezítláb, 
és földet fejeik fölé emelvén, és közönségesen mond
ván, miként ennek az országnak a szokásjoga sze
rint a földre esküdni szokás).40 A generaliter dicere, 
vagyis a „közönségesen mondani” arra enged követ
keztetni, hogy a juramentum super terram szövegét
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szigorú formatartás nélkül recitálta az esküre rendelt, 
sőt, Nekcsei Denk kapcsán felvetődik -  bár az efféle, 
saját elhatározásból földre tett eskü nem lehetett túl 
gyakori - ,  hogy teljesen szabadon is elősorolhatta az 
esküjét az azzal bizonyító fél az Istenre való hivat
kozásnak az I. Károly dekrétuma szerinti formulája 
nyitó elemét, a Dens me ita adiuvet ”-et folytatva. 
Ugyanakkor azt sem lehet kizárni, hogy Denk az 
ilyenkor használatos szöveghez folyamodott. Elkép
zelhető tehát, hogy amit felmondott, az a földre tett 
eskünek volt a szokásos formulája.

Ahogy az eddig vizsgált forrásokból is kiderül, ezt 
az esküt a fél „sola sua persona”, vagyis egyedül 
maga, illetve bizonyos számú eskütárs közreműködé
sével tette le. Az eskütársak kiválasztása rendszerint 
nem az esküvel bizonyító hatalmassága volt, hanem 
az elrendelő bíróé, aki szokás szerint bizonyos szá
mú határos és szomszéd, vagy rokon, illetve az esküt 
tevővel azonos jogállásúak, nemes esetén, megfelelő 
számú megyei nemes állítását írta elő. Az eskütársak 
kiszemelésében az a fél is szerephez jutott, akivel 
szemben a másik az esküvel bizonyított. Jellemzően 
ezzel a lehetőséggel az Árpád-korban élhetett az el
lenfél, de később is előfordult, hogy meghatározhatta 
az- eskütársak összetételét.

Az eskütársak száma, mint általában a perbeli es
küknél, részint a per tárgyának értékétől, részint az 
eskü alapjául szolgáló tudományvétel(ek) eredmé
nyétől függött. A leleszi konvent 1414. december 
II-én kiállított bizonyságleve szerint a megperlett 
Salánki János fia György a Salánk birtok határai, va
lamint együttesen 6 ekényit kitevő erdő és bizonyos 
föld miatt támadt perben Tódor podolini fejedelem 
ellenében a határokat illetően magával együtt 153, az 
erdőre nézve magával együtt 30, míg a föld iránt har
madmagával tartozott esküdni arról, hogy „az általa 
megjárt határok és megmutatott határjelek mindig és 
régtől fogva a mondott Salánk birtokai voltak, és az 
erdő. meg a peres fö ld  [...] ugyanehhez a Salánk bir
tokhoz tartoztak és tartoznak most is ”.41

A földre tett esküt Hajnik szerint tulajdon vagy 
öröklési jogi, és kiváltképpen határperekben alkal
mazták.42 Ez a megállapítás ugyan nem kifogásol
ható, valójában azonban ezek a viták mindig tulaj
donnal kapcsolatban támadtak, ugyanis a határper 
lényege az volt, hogy a tulajdonos a másik, a határos 
tulajdonossal szemben mutassa ki jogát az ingatlan 
valamely részére nézve, ami azután ténylegesen a 
jog szerint fennálló határok kijelölését jelentette. A 
Hajnik által emlegetett öröklési jogi per pedig csak 
abban a szükebb dologi jogi értelemben hozható 
kapcsolatba az örökléssel, hogy a tulajdonos öröklés 
révén szerzett joga volt a per tárgya. A z  ún. határpe
rekben a tulajdon „terjedelme” képezte a vita tárgyát, 
vagyis az, hogy valamely ingatlan bizonyos részen 
fennáll, avagy sem a tulajdonos joga, máskor viszont 
abszolút értelemben maga a jog volt vitatott, tehát 
az, hogy a dologra nézve kinek (melyik félnek) van 
egyáltalán joga.

Az ún. határper eleve határjárás foganatosításának 
elrendelésével indult, mégpedig olyképpen, hogy a 
felek külön-külön a melléjük rendelt királyi és kápta
lani emberrel együtt járták meg a határokat, megmu
tatva a határjeleket vagy azok helyét, és határolták 
meg ingatlanuknak az ellenfélével érintkező részét.
A reambulatio ilyenkor okszerűen és szükségképpen 
együtt járt a felek által mutatott határok közt lévő, 
tehát a határeltérések miatt kijelölődött ingatlan érté
kének becslése is, amit vagy szemmel becsültek meg, 
vagy pedig arra használt mértékkel. Határviták rend
szerint iktatáskor, új határjelek állításakor robbantak 
ki, ami azután nemegyszer többszöri határjárás-foga
natosítást és ezzel együtt több becslést is magával ho
zott. így történt ez egyebek mellett egyrészről Petri 
György fia András, másrészről Portelki Vid fia László 
és András, valamint Irinyi Jakab fia Márton esetében 
is, akik között abból keletkezett vita, hogy 1358-ban, 
amikor Petri András a Mezőpetri és Vezend birtoko
kat határolta, ezeknek az Iriny és Portelek (Portelke) 
nevű birtokokkal érintkező részén a határok emelése 
okán határosai, Vid fia László és András, valamint 
Irinyi Márton megintették. Miután a tiltakozókat még 
a határjárás alkaímával a király jelenlétére idézték 
Petri András ellen, újabb határjárás foganatosítását 
rendelte el az országbíró, de ez évekig halasztódott. 
Majd, az 1364. október 6-i reambulatio során, amikor 
András egy helyet mutatott, ahol egykor egy határje
lül szolgáló fűz állt, amiről azt mondta, hogy-kiásták, 
Vid fiai és Márton ellenkezőleg azt erősítették, hogy 
ott soha nem volt semmiféle fa, hanem aratóik ásták 
oda a gödröt, hogy vízhez jussanak. Azután András 
vitatott egy, az ellenfelei által mutatott hármas határt, 
kijelentvén, hogy ott Vid fia Lászlónak és Andrásnak, 
valamint Mártonnak nincs semmi joga, és erről „ér
vényes bizonyítékai vannak”. A felek által megjelölt 
határok között fekvő részt azután két és fél ekére, to
vábbá egy „sziltörzsöktől" nem messze, ugyancsak 
a hármas határ körül vitássá vált darabot pedig, amit 
Pertri András a maga Vezend birtokához tartozónak 
mondott, „szemrevétellel" 3 ekére becsülték a bi
zonyságok. Ezek után az országbíró előtt Petri And
rás ügyvédje a peres földet „hat és fé l  ekényi"- nek 
jelölve kijelentette, hogy azt András „attól az időtől, 
minek emléke elenyészett, mostanáig” (vagyis már 
elődei által) békésen bírja, ezzel szemben az ellenfe
lek prókátora pedig úgy nyilatkozott, hogy „ugyan
ezek a nemesek emberemlékezet óta hasonlóképpen 
a birtokrésznek békés birtokában voltak, és András 
mester a  [...] hat és fé l  eke birtokrészt az előbb mon
dott nemesek engedélyéből és adományából hasz
nálta, és azután eme nemesek akarata és törvényes 
intései ellenére hatalmasul elfoglalta magának”. Mi
vel semmilyen perdöntő bizonyíték nem támasztotta 
alá az állításokat, Bebek István országbíró ismét ha
tárjárást rendelt, amit azután újabb követett, és emi
att, illetve Petri András többszöri meg nem jelenése 
okán, a per tovább húzódott. Végül a jogok tisztázása 
végett 1366-ban elrendelt vizsgálat és a hozzákap-
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csolódó határjárás eredményeképpen, minthogy 13 
szomszéd és további két megnevezett, illetve „több 
más nemesek, de nem szomszédok” Petri Andrásé
nak, ezzel szemben 20 határos, illetve szomszéd és 
„más közönséges nemesek mintegy ötvenen" az al
peresekének, Vid fia Lászlóénak és Andrásénak, va
lamint Irinyi Mártonénak vallották az „öt és f é l  eké
re becsült" földet, úgy határoztak, hogy kiegyeznek 
egymással. Az egyezség értelmében a Szent Szűz 
születése ünnepének másnapján (szeptember 9-én) 
az alperesek egyikének a maga személyében Iriny és 
Portelek felől, a határok vagy a határjelek egyikénél 
kellett leoldott övvel, mezítláb, feje fölé földet tartva 
esküdni arról, hogy a vitás fold mindig és régtől fog
va Irinyhez és Portelkéhez tartozott, és soha sem Pet
ri András Mezőpetri és Vezend nevű birtokaihoz. A 
megállapodásba belefoglalták a felek azt is, hogy ha 
az arra rendelt leteszi az esküt, akkor történjék meg 
a Vid-fiak és Márton iktatása is, akik ezzel szemben 
a távolmaradása miatt Andrásra kirótt bírságokból a 
nekik járó részt elengedik.43

Ha maga a tulajdon, vagyis maga a jog volt a per 
tárgya, oklevél hiányában, illetve gyanús, sérülés 
vagy más hiba miatt aggályos oklevél állt csak ren
delkezésre, az érdemi döntést magalapozó bizonyító 
eskü, így a juramentum super terram odaítéléséhez 
magától értetődően elengedhetetlen volt a közgyűlés 
módján történő vagy köztudományvétel, illetve tu
dományvételek elrendelése. Emellett, ahogy az ún. 
határvitáknál, tekintettel arra, hogy az ítélet nemcsak 
a jog pernyertes számára történő elismerésére szólt, 
hanem az ingatlan birtokának átengedésére, azaz ik
tatásra is, ez reambulatio foganatosítását is elvárta, 
amire nemegyszer már a per során is sor került, és 
ezzel együtt szükség esetén az ingatlan becsűjét is 
elvégezték.

Miután a felperes Kolos fia Lack azt állította, hogy 
a Baranya vármegyei Csabagáta az örökös nélkül 
meghalt Kozma fia Miklós birtoka volt, és királyi 
adományra tartozik, Véki Pál fia Miklós és Véki Já
nos fia István alperesek ügyvédje úgy nyilatkozott, 
hogy az rokonságuk okán alpereseket illeti, 1338. no
vember 15-én tudományvétel foganatosítására került 
sor a vitatott Csabagáta színén a Lackért kiküldött Si
mon fia Úz, illetve a Vékiek számára rendelt Haraszti 
András fia László királyi emberek és a pécsi káptalan 
bizonyságai, Fülöp dékán és Mihály kanonok jelen
létében. A megkérdezett szomszédok, más baranyai 
nemesek és mindenféle jogállású emberek, köztük 
a danóci vendégek, izsépi, szentmiklósi, vörösmar
ti, szölösi, lotai lakosok, köztük a falunagyok meg
erősítették, hogy Véki Miklós és Véki István csak
ugyan Kozma fia Miklós nemzetségéhez tartoznak, 
és Csabagáta öröklés jogán illeti őket. Többszöri ha
lasztás után, 1341. május 1-jén a felek megjelentek 
az országbíró előtt, de Nagymartom Pál egyelőre a 
tudományvétel alapján nem dönthetett, mivel a birtok 
nem volt felbecsülve. Bár a pécsi káptalan a becsűről 
és az evégett foganatosított határjárásról már 1431.
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augusztus 30-án jelentett a királynak, az országbíró 
bizonyítási ítéletét 1342. január 8-án aképpen hozta 
meg, hogy a Vékiek a 25 márkára becsült Csabagáta 
színén magukkal együtt 25 nemessel tegyenek esküt 
„super terram " húsvét nyolcadán (április 7-én) kirá
lyi emberek és a szekszárdi konvet bizonyságainak 
jelenlétében arról, hogy a Csabagáta birtok „öröklési 
jogon szállt rájuk szükségképpen, és öröklési jogon  
tartozik és tartozott hozzájuk régtől fo g va ”, azzal, 
hogy ha ezt megteszik, nékik iktassák, ha pedig nem, 
Kolos fia Lacknak. Minthogy az eskütársak személy 
szerint voltak kijelölve, az országbíró felhatalmaz
ta a Vékieket, hogy ha azok közül bárki meghalna, 
legyen szabad nékik mást a helyükbe állítani, mely 
felhatalmazás ebben az esetben nem volt hiábavaló, 
ugyanis a kiszemelt esküdtek közül ketten időközben 
elhunytak. Végül arról is rendelkezett, hogy az eskü 
lefolyásáról szóló jelentést Szent György nyolcadára 
(május 1-jére) hozzák el jelenlétére. Az eskü alapján 
Pál országbíró május 12-én hozott végítéletet Csaba- 
gátát örök birtoklásra hagyva a Vékieknek, azzal a 
joggal, ami őket megillette, Kolos fia Lackót pedig 
velük szemben örök hallgatásra marasztalta.44 Az ügy 
kapcsán végül fontos megemlíteni, hogy Kolos fia 
Lack annak idején az országbíró ítélete alapján került 
Csabagáta birtokába, azzal, hogy abban addig ma
radhat, amíg bizonyos Fejes Pál által neki okozott 12 
márka és 1 aranymárka kára megfizetésével ugyan
ez a Pál vagy örökösei, vagy mások, akiket inkább 
illet, az ország szokásjoga szerint meg nem váltják ”.

Tulajdon iránti perekben, jóllehet a fél vagy a felek 
oklevél bemutatásával bizonyítottak, a bíró, ahogy 
annak idején 1236-ban a barsi várjobbágyok és a ga- 
ramszentbenedeki apát perében, további bizonyítást, 
tudományvételt, vagy akár földre tett esküt is elren
delhetett.

Amikor 1369. november 5-én Salamonvári Vörös 
Salamon fia János iktatására királyi adomány címen 
és ezzel együtt a BudafÖlde birtok határainak megjá- 
rására és más birtokoktól való elkülönítésre készül
tek, Gál deák és Bedege fia Péter fia Tamás az iktatás 
ellen tiltakozva ellentmondtak, amiért az iktatásra 
küldött királyi emberek a király jelenlétére idézték 
őket. Ügyvédjük, Beke fia Pál az országbíró előtt ki
jelentette, hogy BudafÖlde Tamáshoz tartozik, aki ezt 
bizonyítékokkal tudja alátámasztani. Péter fia Tamás 
azután három levéllel próbálta igazolni jogát. Ezek 
egyike egy bizonyos hitbérek és leánynegyedek 1283- 
ban történt megváltásáról szóló okmány 1328-as át
irata volt. Egy másik, ugyancsak 1328-ban kiadott 
levélben a zalai konvent arról jelentett I. Károlynak, 
hogy a vámépek vizsgálatára és várföldek visszavé
telére küldött embere Zala vármegye ispánjával és 
szolgabíróival együtt Itemér fiait, Budát és Tamást, 
Demeter fia Jánost, Bodor fia Lőrincet, valamint Be
dege fiait, Pétert és Andrást annak tisztázása végett, 
hogy tudniillik nem tartoznak a zalai vámépek közé, 
hanem a „vár örökös nemes jobbágyai”, 25 nemes 
személlyel letették az esküt. A harmadik Kont Miklós



nádor 1358-ban adott bizonyságlevele voltairól, hogy 
Péter fia Gál elperelte anyjának, Itemér leányának le
ánynegyedét Itemér fia Bodor fia Lörinctöl. Emellett, 
minthogy Salamonvári János 1369. szeptember 7-én 
kelt adománylevele Budaföldét, ahol Buda fia Lőrinc 
és Bedege fia Péter fia Tamás laktak, és annak szom
szédságában egy másik ingatlant is akképp juttatott, 
hogy az ezeken élőket „ a szolgaság minden alantas 
állapotából és kötelékéből, amikkel kötve voltak", 
kivette, vagyis mert az említetteket várszolga népek
ként kezelte. Tamás késznek mutatkozott arra, hogy 
nemes jobbágy státuszát és „ várjobbágyság címen ” 
Budaföldén fennálló jogát köztudomány vétel lel iga
zolja. A köztudományvétel eredménye az lett, hogy 
a megye nemesei közül nyolcvanan, a népből valók 
közül pedig háromszázötvenen Salamon fia János 
mellett bizonyítottak, vagyis azt erősítettek, hogy „a 
Budafölde nevű birtok mindig és régtől fogva a  vár
népeké vo lt", következésképpen Tamás is vámépbeli 
lévén, „ a  jó id  sem Tamást, sem elődeit a vár nemes 

jobbágysága címén nem illette [...] és ezért királyi 
adományra kell tartozzon”. Ezzel szemben Tamás 
mellett csak 54 nemes és 91 megyebeli ember vallott. 
Bár János többel, jobban bizonyított, mégis Szepesi 
Jakab országbíró 1375-ben a hamvazószerda nyolca
dán (március 14-én) bírótársaival a Kont Miklós ná
dor levelében foglaltak alapján Szent György nyolca
dára (május 1 -jére) Budafölde színén magával együtt 
15 társsal földre leteendő esküt ítélt Tamásnak, aki
nek, miután eskütársaival leoldott övvel, mezítláb és 
földet fejük fölé tartva megesküdött. Szent György 
nyolcada 20. napján (május 20-án) Budaföldét, mint 
ami öt és örököseit jog szerint illeti, örök birtoklásra 
hagyta néki és örököseinek.'15

A földre tett esküt a 14. század derekáig a kirá
lyi udvarban működőn kívül más bírók is ítélhettek, 
ahogy mások mellett Valter mester és Sáros várme
gye négy szolgabírójának 1336. április 9-én kelt 
levele is igazolja, amiben arról tudósítottak, hogy 
Druget Vilmos nádor parancsára kiszálltak a Singlér 
nevű birtokra, és a határok megszemlélését követően 
Mersének, egy határjel körüli birtokvitában Szalán- 
csi Petőc fiai ellenében ott, ahol a határjel hiányzott
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Bódiné Beliznai Kinga

Adalékok a középkori 
magánjog szimbólumai

hoz és rituáléihoz

A  magánjog területén számos olyan szimbólumot 
és eljárási rituálét találunk, amelyek a középkori 
ember mindennapi életében előforduló szerző

dés- és üzletkötések, a családi kötelékhez kapcsolódó 
intézmények (házasságkötés, örökbefogadás, családba 
fogadás), illetve az öröklés mikéntjét színesítették.

A szerződéskötéshez, illetve a tulajdon- és birtok 
átruházásához kapcsolódó szertartások

A  korabeli források arról tanúskodnak, hogy a 
kora középkorban a szerződés létrejöttét nem kötöt
ték szigorú alaki formaiságokhoz. Egyes szerződé
sek -  adásvétel és kölcsön zsidó és keresztény kö
zött -  írásba foglalását azonban már Kálmán király 
elrendelte. A 13. századtól kezdve egyre gyakoribbá 
vált, hogy a felek a különféle szerződéseket valamely 
okirat-kiállító szerv előtt bevallották és írásba foglal
tatták. A (be)vallásról felvett és pecséttel hitelesített 
okirat egyre inkább a szerződés érvényességét, il- 
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letve visszavonhatatlanságát volt hivatva tanúsítani. 
A felek az okirat-kiállító szerv (király, rendes bírák, 
vajda, bán, kancellár, püspökök, hiteleshelyek) előtt, 
személyesen vagy képviselő útján, élőszóval, ün
nepélyesen nyilatkoztak a szerződés megkötéséről, 
amely nyilatkozatot írásba foglaltattak és hiteles pe
cséttel megerősíttettek. Az ünnepélyesség egyfelől a 
(be)vallásnál szokásos kifejezések használatát jelen
tette, másfelől pedig azt, hogy a cselekmény nyilvá
nosan kerül foganatosításra.

Növényi szimbólumok

A  középkori források szerint a szerződés (beval
lás) helyett és mellett, főként vétel esetén, különböző 
jelképek és szertartások igazolták a tulajdon (birtok) 
átadását, átruházását. E rituálék jó  részénél növényi 
szimbólumokat alkalmaztak.

Az eladó, az ingatlan tulajdonjogát átruházó fél 
általában egy darab földet (sokszor valamilyen gyö
kérrel együtt) vagy füvet (gyepdarabot), szőlő eladá
sánál szőlővenyigét, azaz az átruházásra kerülő in
gatlanjelképeit adta át a vevőnek. Gyümölcsösök el
adásánál olyan gyökérdarabot adtak át, amelyen egy 
virág vagy egy gyümölcs volt, így jelezve az ingatlan 
termőképességét.

A frankoknál, a bajoroknál és a langobárdoknál 
az ingatlan-átruházásra egy gabonaszárral, tanúk je 
lenlétében került sor. Az új tulajdonos megőrizte az 
eladó által -  a tulajdonjogról való lemondás jeleként 
-  eldobott gabonaszárat, amellyel esetleges per ese
tén tulajdonának jogosságát tudta bizonyítani.


