
BEVEZETŐ

„Regnabat tunc in Ungaria Andreas re.x, divitiis 
clarus et potentia“ ('Ekkor Magyarországon András 
uralkodott, aki híres volt gazdagságáról és hatalmáról'). 
E szavakkal írta le az erfurti domonkos szerzetes, 
Dietrich von Apolda 1297-ben az utókor által „európai 
szentként” tisztelt Erzsébet türingiai grófnő és magyar 
királylány születésének évtizedét, amelynek ebben az 
évben ünnepeljük nyolcszázadik évfordulóját. A ma
gyar uralkodócsalád az európai dinasztiák közül világi 
hatalma mellett jelentős számú szentjével is kitűnt, ami 
mutatja a kereszténység magyarországi helyzetét és a 
keresztény Magyarország jelentőségét a Nyugat számá
ra. Nem tagadható, hogy amiként a szentek középkori 
tiszteletének európai karaktere, melyet a kanonizáció 
pápai monopóliuma erősített, úgy a középkori egyház
jog is „európai hatókört" nyert a pápai székhez történt 
centralizáció során.

A középkori egyházjog
nak, különösen a 13. szá
zad eleji egyházjogi konf
liktusfeloldásnak szente
lem a következő vizs
gálódást, mégpedig két 
komoly konfliktus példá
ján, Esztergomban. Ma
gyarország legjelentősebb 
érsekségében. A tanul
mány mindenekelőtt bete
kintést kíván nyújtani a 
III. Ince pápa idején gya
korolt egyházi bünte
tőeljárásba. Erre utal a 
Kalán pécsi püspök elleni 
eljárás, különös tekintettel 
Ince bírói tevékenységére 
(II. rész). Ezt követi a 
pápa közvetítő tevékeny
ségének bemutatása ezen 
ügy. valamint mindenek
előtt az esztergomi érseki 
szék betöltése körüli konf
liktus megoldása kapcsán 
(III. rész). Miközben a 
választással kapcsolatos 
jogi helyzetet Sweeny 
munkái nagyrészt feltár
ták, a büntetőjog-történeti összefüggések további, rész
letekbe is bocsátkozó kutatást igényelnek. A bün
tetőjog-történeti vonatkozások kidolgozatlansága annál 
meglepőbb, mert ezt a konfliktust szívesen hozzák fel 
példának az eljárási formák 13. század eleji fejlődését 
érintő vitában. Ennyiben a következő írás az eljárási 
formák III. Ince pápasága alatti fejlődését érintő 
vitához is hozzá kíván járulni.
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„non iuris neccessitate séd 
im portunitate petentis"

III. Ince,
mint b író  és közvetítő  
a z  esztergomi érseki szék
betöltése kapcsán*

In memóriám Siegfried und Ruth Hirte

1. III. Ince p á p a
(1 1 9 8 -1 2 1 6 )

A pécsi Kalán elleni 
eljárás és az esztergomi 
székbetöltési vita III. Ince 
pápa -  Szent Péter trónjá
nak egyik legragyogóbb 
birtokosa -  regnálásának 
idejére esik. akit az utókor 
az „Európa karmestere” 
(„Leader of Europe“), 
..Európa történetének meg- 
fordítója” vagy a „pápai 
uralom beteljesítője“ jel
zőkkel tisztelt meg. Lota- 
rio di Segni III. Celesztin 
pápa utódaként, mindössze 
37 évesen. 1189. február 
22-én került III. Ince néven 
a pápai trónra, ahol számos 
feladat várta.1 Ilyen volt a 
Patrimonium Petii feletti 
uralom megerősítése és 
befolyásának növelése. VI. 
Henrik német-római csá
szár (1197) és felesége 
(1198) váratlan halála a 
Német-római Birodalom
ban hosszú trónviszá

lyokhoz vezetett,2 s a Szicília feletti uralmat a még 
kiskorú II. Frigyes kezébe juttatta. A Frigyes és biro
dalma feletti gyámság Szicília kérdését a pápai politika 
homlokterében tartotta. A világi Nyugat feletti egyházi 
befolyás erősítése mellett Jeruzsálem visszafoglalásá
nak vágya a keresztes államokra irányította a pápa 
figyelmét.3 Az egyházon belül is fontos kérdések vártak 
megoldásra. A klérus széles köreiben tapasztalható

///. Ince pápa
(freskó a sttbiacói Sacrn Speco-templomban. 13. század)
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történeti szemle

dekadenciája, arroganciája és a fegyelem hiánya katali
zátorként hatott az új eretnek tanok terjedésére, ame
lyek a hagyományos egyházi tanon kívül keresték az 
üdvözülést. Ezek leküzdése éppúgy megkerülhetetlen
nek tűnt. mint az egyház reformja, többek között az 
egyházi vezetés megerősítésével, a Szentszékhez 
történő centralizációval és a kefalizációval.

2. A  ke resztény M a g y a ro rs z á g  
III. Ince k o rá ig

A magyar nép a 
Kárpát-medencei hon
foglalással a Krisztus 
születése utáni 9. szá
zadban foglalta el he
lyét a keresztény Euró
pa történetében. A ma
gyarság sorsát 1301-ig 
az Árpádok uralko
dócsaládja irányította.
Már Géza fejedelem
sége alatt (971-997) 
megkezdődött a ma
gyarok közeledése a 
kereszténységhez. A 
keresztény hit for
mális felvételét 1.
(Szent) István feje
delem és államalapító erősítette meg magyar királlyá 
koronázásával, az új évezred első napján. Esz
tergomban. I. István II. Szilveszter pápától III. Ottó 
német császár beleegyezésével kapott koronát és áldást. 
Ezzel megpecsételődött, és soha többé nem vált 
komolyan kérdésessé Magyarország csatlakozása a la
tin-keresztény Európához. A következő évszázadokban 
a jelentős népességnövekedés és erőteljes fejlődés 
révén Magyarország sikeres hadjáratokat vezetett 
területe növelésére, és geostratégiai helyzetének 
köszönhetően a keresztény Nyugat egyik fontos előre
tolt állása lett Keleten. Bár az Árpádok a l l .  században 
még csaknem korlátlan hatalommal rendelkeztek egy
házi ügyekben, ez a gregoriánus pápaságnak az 
invesztitúraharcban aratott győzelmével megváltozott, 
aminek következtében a magyar királyok sem tudták 
megállítani a pápa univerzális hatalomra törekvését. A 
növekvő számban megtelepedő szerzetesrendek is 
erősítették a római katolikus egyházat, amely önálló 
hatalmi tényezővé vált az országban, és a 12. század 
végére szinte teljesen kiszorította a bizánci befolyást 
Magyarországról.

A Szent Korona országai felett 1173-1196 között 
III. Béla uralkodott, aki trónra lépését III. Sándor pápa 
erőteljes támogatásának köszönhette. III. Béla király 
még halála előtt úgy rendelkezett, hogy idősebb fia. 
Imre örökölje a koronát és az országot, míg fiatalabb 
fiának, Andrásnak várakat, birtokokat és komoly 
pénzösszeget szánt, összekötve az apai keresztes eskü 
továbbvitelével. Trónra lépése után Imre feleségül vette 
Aragóniái Konstanciát. aki 1200-ban egy fiúval, László

herceggel ajándékozta meg. A két testvér, Imre és 
András hamarosan heves konfliktusba került a 
Magyarország feletti hatalom kérdésében, ami 1197-től 
szinte polgárháborús állapothoz vezetett az országban. 
András a vitát a Dráva melletti csatában (Szlavónia) 
katonailag a maga javára döntötte el, s ezt követően 
önálló hercegként uralkodott Dalmácia, Horvátország 
és Ráma felett. András Imre megbuktatására irányuló 
kiterjedt összeesküvését a király az utolsó pillanatban 
meg tudta akadályozni, és az ezt követő hadjáratban.

1199 nyarán, a Ba
laton közelében Imre 
győzelmet aratott. 
Imre, valószínűleg 
erősen megromlott 
egészségi állapota 
miatt. 1204. augusz
tus 26-án a még nem 
egészen öt esztendős 
László herceget ma
gyar királlyá koro
náztatta. 1204. no
vember 30-án meg
halt Imre magyar 
király, miután úgy 
rendelkezett, hogy 
testvére, András kap
ja meg a fiatal király, 

László feletti gyámságot és a kormányzás átmeneti 
vitelének jogát. András viszont magának követelte a 
koronát, ami hamarosan súlyos viszályhoz vezetett az 
Árpádok családján belül. Ennek következtében 
Konstancia és László 1205-ben az osztrák udvarba 
menekült, ahol László 1205. május 7-én meghalt. Nem 
sokkal ezután. 1205. május 29-én Andrást magyar 
királlyá koronázták.

3. A z  E szte rgom i Érsekség
A Magyar Királyság két főegyházmegyére oszlott, 

az Esztergomi Érsekségre és a kettős Kalocsai-Bácsi 
Érsekségre. Az Esztergomi Érsekséghez tartozott a 
Pécsi, az Egri, a Győri, a Váci, a Veszprémi és Nyitrai 
Püspökség, a Kalocsai-Bácsi Érsekséghez a Csanádi, a 
Váradi, az Erdélyi és a Zágrábi Püspökség. Mint Ma
gyarország messze leggazdagabb egyházmegyéje, az 
Esztergomi Érsekség, illetve érseke, mint prímás az 
államalapítás óta kiemelt szerepet töltött be az ország
ban. Esztergom az Árpádok országain túl is nagy tekin
télyt élvezett, s nem maradt le a híres érsekségek, Ar- 
magh. Canterbury, Mainz vagy Köln mögött. A két 
érsekség közötti, szinte krónikusnak tekinthető feszült
ség rendszeresen kiéleződött a királykoronázások kap
csán. I. (Szent) István óta az esztergomi érsek joga volt 
a magyar uralkodók koronázása. Az évszázadok során 
-  pápai felhatalmazás alapján -  esetenként a kalocsai 
érsekek is koronáztak magyar királyt.

Míg Jób érsek (1185-1204) hosszú ideig tartó 
irányítása alatt Esztergom még sikeresen kivédte a 
szomszédos egyházmegyéből érkező támadásokat,

Than Mór: Imre király András herceg táborában
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lórténeli siemle

halála után. 1204 elején felgyorsultak az események. 
Az érseki szék Csák Ugrinnal. a korábbi győri 
püspökkel való gyors betöltése lehetővé tette, hogy 
időben megkezdjék a fiatal László herceg 1204. 
augusztus 26-ára kitűzött koronázásának előkészületeit. 
Csák Ugrin számára azonban csak igen rövid idő ren
deltetett, mert 1204 augusztusában, még a Magyaror
szág számára oly fontos koronázás előtt már el is hunyt. 
János érsek, az Imréhez közel álló kalocsai metropolita 
kihasználta az esztergomi szék újbóli megüresedését, és 
személyesen végezte az akkor még nem egészen öt esz
tendős László király koronázási szertartását.

Az esztergomi egyházmegyén belül is kiéleződött a 
helyzet a szék betöltése kapcsán. Amikor az alárendelt 
püspökök és a székeskáptalan összeültek, hogy Juxta 
constitutionem canonicam et consuetudinem apprá
baiam" közösen megválasszák az új egyházfőt, a szé
kesegyház klérusa kinyilvánította, hogy kizárólagosan 
őt illeti a választás joga, és a püspökök a választottat 
csupán de gratia megerősíthetik (assensus). A kleriku
sok azzal konfrontálódtak végképp a püspökökkel, 
hogy a kalocsai érseket, Jánost jelölték. Amikor 
önhatalmúlag megállapodtak egy jelölt személyében, s 
amikor választásuk az Esztergomi Érsekségből való 
megfelelő jelöltek ellenére a szomszédos főegyház
megye egyik prelátusára esett, döntésükkel nemcsak a 
korábbi gyakorlattal helyezkedtek szembe. Ráadásul 
János személyében a püspökök és az esztergomi egy
házmegye kifejezett ellenfelét pozícionálták új veze
tőként. Mindezek és a székesegyházi klérus azon nyi
latkozata után. hogy csak egy jelöltet kíván állítani, 
„qui plenam regis graliam obi ineret", Esztergom 
alárendelt püspökei jelentést tettek Rómában. Az ezt 
követő vitában a nyitrai püspök és a székeskáptalan egy 
része 1205 elején az Esztergomi Érsekség legidősebb 
püspökét. Kalán pécsi püspököt jelölte. Az ellenjelölt 
Kalán biztos lehetett az Árpád-ház. nevezetesen András 
herceg támogatásában, aki ebben a kérdésben is szem
be kívánt helyezkedni királyi bátyjával és annak 
jelöltjével, a kalocsai Jánossal.

4. K a lán  p é cs i p ü sp ö k
Kalán pécsi püspök korának egyik legérdekesebb 

magyar klerikusa. Királyi kancellárként szolgált III. 
Béla idején, ezt követően bízták rá a Pécsi Püspök
séget. amely nagysága és jövedelmei alapján a főegy
házmegyékkel versenyezhetett. 1189-ben az uralkodó 
szlavón bánná nevezte ki a püspököt, aki 1190-től 
1193-ig Dalmácia és Horvátország helytartója is volt. 
III. Béla bizalmasaként Rómában olyan nagy tekintély
re tett szert, hogy III. Celesztin pápa a püspöknek palli- 
umot adományozott, anélkül, hogy ezt a méltóságot 
hivatala vagy püspöksége indokolta volna. Kalán ese
tenként írásban is nyilvánvalóvá tette ezt a kitüntetést, 
amikor episcopus palleatusnak nevezte magát. Imre 
uralkodása idején, az Árpád-házon belüli viszályok 
során a püspök kegyvesztett lett. s András herceggel 
való jó kapcsolata miatt gyanúba került, hogy annak 
trónra lépési terveit támogatja.

II.

III. In ce  m in t  b író

1. A  K a lá n  p é c s i p ü sp ö k  e lle n i p e r
A Kalán pécsi püspök elleni perhez viszonylag jelen

tős forrásanyag áll rendelkezésre III. Ince regisztere 
(Hageneder és munkatársai kiadása szerint) és a Liber 
Extra alapján. így a Kalán elleni vádakkal foglalkozik 
a regiszter brevéi közül a VI/194, a VIII/99, a IX/113. 
valamint a XIII/12. A IX/113 breve egy részét, mint 
,.Cum in iuvenlute“ (X 2.23.15.; 5.34.12.) beillesztették 
a Liber Extra normaszövegébe, ami a brevének egészen 
a legutóbbi időkig hatályt adott. Ezekre a forrásokra 
támaszkodva a következőképpen vázolható fel a Kalán 
elleni, két részre tagolódó per.

a ) A  vé rfe rtőzés  v á d ja
Kalán már 1203 folyamán feltűnt az aktákban, 

amikor Imre magyar király az idős Kalánt unokahúgá
val (cmn propria nepte) való vérfertőzéssel vádolta, és 
III. Incét -  egyelőre eredménytelenül -  arra kérte, hogy 
lépjen fel a püspök ellen. A király és a püspök közötti 
ellentétről tudó pápa kétségbe vonta, hogy a briliáns 
pályafutással rendelkező, addig erkölcsileg kifogásta
lan idős prelátust vérfertőző testi vágyai hirtelen elra
gadták. Miután a magyar udvarból érkező panaszok 
nem szűntek meg, a pápa megbízta Ugrin győri 
püspököt, hogy az esztergomi egyházmegye klerikusai 
körében vezessen titkos vizsgálatot (br. VI/194; „inqui- 
sitionem secreto mandavimus faciendam”) Kalán 
híréről, és annak eredményét továbbítsa Rómába. A 
titkos vizsgálat kimenetele megerősítette a pápai ké
telyt. A vizsgálóbíró, továbbá öt püspök és nagyszámú 
prelátus kifogástalan bizonyítványt állított ki a pécsi 
püspökről, s tiszteletreméltó, érintetlen és jó erkölcsű 
férfiúként jellemezték. 1204. január 7-ei levelében III. 
Ince közölte Kalánnal a vizsgálat eredményét, és 
atyailag figyelmeztette, fordítson még nagyobb figyel
met hírnevére, és a legkisebb gyanút is megelőzendő a 
jövőben tartózkodjon a rokonaival való bármilyen 
érintkezéstől. Ezt a levelet Kalán egyik ellenfele meg
szerezte. és nyilvánosan. Imre király, valamint magas 
rangú világi vezetők előtt úgy olvasták fel, hogy azt a 
látszatot keltsék; a püspök Rómában is gyanús. Ezután 
csend lett a pécsi Kalán körül.

b ) A  tisztítóeskü
Kalán neve csak 1205 júniusában került elő ismét az 

aktákban, abból az alkalomból, hogy az esztergomi 
szék betöltésére történt jelölését az Apostoli Szent
széken tárgyalták. A püspök prokurátora megjelent 
Rómában, és purgatio canonicát kért Kalán számára, 
mire III. Ince kifejtette, hogy a korábban bizonyított 
püspöki hona fama és a vádak „inimicis et emulis“ ere
dete miatt a tisztítás nem indokolt. Amikor a püspöki 
prokurátor ragaszkodott indítványához, a pápa két
ségének adott hangot: a tisztítás eskütársak hiányában



Jog
kudarcot vallhat, mivel a szék betöltése körüli vitában 
az Esztergom alá tartozó püspökök többsége már a 
kalocsai riválist támogatta. Még inkább kérdésesnek 
tűnt az esztergomi jelölt támogatása a szomszédos egy
házmegye püspökei részéről. Kalán azonos rangú támo
gatóinak listája így rövid volt. Végül III. Ince 1205. 
június 19-én kiadott utasításában (br. VIII/99) helyt 
adott a prokurátor kérelmének -  „non iuris neccessi- 
late, séd importunitate petentis", ahogy később a 
IX/113. levélben hangsúlyozta -  és megparancsolta két 
kiküldött bírónak, hogy a pécsi Kalán kánoni tisztítását 
két püspökkel és három apáttal, mint eskütársakkal 
végezzék el.

A prokurátor hamis játéka rövid időn belül kiderült, 
mivel a pécsi püspök valójában nem hatalmazta fel 
tisztítási kérelem benyújtására, jól tudván, hogy az 
adott körülmények között aligha találna megfelelő 
számú eskütársat. A mandátum visszavonatásának, 
illetve megváltoztattatásának kísérletét a prokurátor 
gyanús eljárására és a purgatio canonica hiányzó 
feltételeire alapozták, valamint arra a tényre, hogy bár 
Kalán megfelelő számú püspöki eskütársat tudott meg
nevezni. azok nem teljesítették a megígért esküt.4 1206. 
július 7-ei írásával (IX/113 Br.) III. Ince védelmet ren
delt a szorongatott püspöknek minden rosszindulatú 
szervezkedés ellen, és az esküt megtagadó eskütársakat 
Rómába való idézéssel fenyegette, ahol gyanús 
viselkedésüket ,,possent(que] de iure motum indigna- 
tionis apostolice formidare". Azt a kérést viszont, hogy 
az elrendelt tisztítástól tekintsen el, a pápa -  „séd ne 
mandátum apostolidon contempnere videretur“ -  nem 
teljesítette.

2 . A  p e r  a  III. Ince a la tt i e ljá rá s i re n d  
tükrében

Bár a források az eljárás lefolyását részletesen 
ismertetik, a modus procedendi konkrét megnevezését 
hiába keressük. Azt. hogy a vádlott ellen milyen peres 
formában jártak el a bírók, a források információinak az 
egyes eljárási módok karakterisztikájával és sajátossá
gaival való összevetéséből kell extrapolálnunk. különös 
tekintettel egyes „kulcsszavak", például az inquisitio 
vagy az inquirere több jelentésére. Ezen ok miatt az 
egyes eljárási módok vizsgálatát, az akkuzatórius, a de- 
nunciációs, az exceptiós eljárást, a famapurgatiót és az 
inkvizíciós pert az adott performába való rövid beve
zetés előzi meg.

a ) A z  a kku za tó r iu s  (váde lvű ) e ljá rá s
III. Ince pápasága idején a vádelvű eljárás 

tekinthető a leggyakoribb eljárási formának. Az egy
házi vádeljárás gyökerei a késő római akkuzatórius 
perig nyúlnak vissza, amelynek átvette formális jogi 
kellékeit, mint a vádlevelet, a bizonyítási kö
telezettséget és a vádló büntetési terhét. Az észak
itáliai szerzetes, Gratianus Decretumábán ennek az 
eljárási formának szentelte a legnagyobb figyelmet,

anélkül, hogy a büntető és a polgári akkuzatórius per 
között terminológiai különbséget tett volna, amit 
utóbb csak a dekretisták fogalmaztak meg. Bár a 
hagyományos eljárási alapelvek III. Ince uralkodása 
alatt nagyrészt érintetlenek maradtak, a pápa megre
formálta ezt az eljárási típust: kötelezően rögzítette a 
vagylagosság elvét, korlátozta a megengedett tanúk 
számát, és meghatározta a felperesi, illetve tanúzási 
képesség előfeltételeit. Arra is törekedett, hogy az 
eljárás időtartamát lerövidítse. Az irodalomban 
olvasható véleményekkel szemben a pápa az inscrip- 
tio eljárási akadályát és a bizonyítási teher meg
osztását nem annyira kijavítandó hibának, sokkal in
kább az eljárással együtt járó hiányosságnak tekin
tette.

A pécsi püspök elleni processzusban kizárható a 
királyi akkuzatórius per. mivel már az uralkodó for
mális vádja is hiányzott. Ezen kívül őt, mint a püspök 
nyilvánvaló ellenségét egyébként sem engedték volna 
vádlóként fellépni. A vádelvű per kizárását ebben az 
esetben maga a forrásanyag könnyíti meg; III. Ince 
VIII/99 brevéjében -  a regiszterekben inkább kivételes, 
mint általános módon -  kifejti: „Cián igitur contra eum 
nullás appareat accusator“.

b ) A  d e n u n c iá c ió s  e ljá rá s
Az akkuzatórius pervezetés kizárásával, a vádak ere

detére és tartalmára tekintettel, denunciációs eljárásról 
is lehetne szó. Ennek, a Szentírásban egyedüliként 
megemlített eljárási formának különös jegyei a per
felvétel feltételeként a korábbi testvéri intés és a meg
vádolt javításának célja. Ezek az elemek már az ókor
ban is megtalálhatók, ugyanakkor strukturált eljárást 
még a Decretion Gratianibm sem találunk. A denun
ciációs eljárás büntetőeljárássá alakítása a dekretista 
Rufinushoz köthető, ezáltal ez a modus procedendi III. 
Ince alatt még viszonylag újnak tekinthető. A korábbi 
carítativa commonitióhoz, mint a denunciációs eljárás 
megnyitásának előfeltételéhez III. Ince pápasága egész 
ideje alatt hű maradt. A denunciatio nem származhatott 
ellenségtől. A vádelvű pertől eltérően nem volt szükség 
inscriptióra (Br. V/152) és a feljelentő bizonyítási 
kötelezettsége, valamint büntetése alulmaradás esetén 
mérsékeltebb volt. Egyébként III. Ince alatt a kontra- 
diktórius jellegű denunciációs per nagyrészt hasonlított 
a per accusationem eljárás lefolyására.

Ezen feltételek mellett a pécsi püspök ellen kizárható 
a denunciációs per. Először is: a király elmulasztotta a 
püspök testvéri megintését. Ezenkívül a Kalán és Imre 
közötti ellenségeskedés olyan nyilvánvaló volt, hogy 
Imre mint feljelentő a priori kizárandó volt egy ilyen 
eljárásból. Az uralkodó célja, a püspök hivatalától való 
megfosztása szintén a denunciációs per ellen szólhatott.

c) A z  excep tiós  e ljá rá s
A per exceptionem eljárás III. Ince idején egyházi 

tisztségre vonatkozó kontradiktórius eljárás volt. A 
dekretisták még tisztán viszontkeresetnek tekintették,
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Jog
majd III. Ince korára fejlődött önálló eljárássá. V/I52 
(X 5.1.16. „Super his“) brevéjében -  ..quod tribus 
modis vedet erimen opponi: denunticindo, excipiendo et 
accusando“ -  III. Ince a per exceptionem eljárást 
véglegesen besorolta az egyházi eljárásrendbe. Ennek a 
performának a célja a jelöltek alkalmasságának vizs
gálata volt. vice versa az egyetlen szankció -  a vádak 
bebizonyosodása esetén is -  az elektusnak a hivatal 
betöltéséből való kizárása maradt. Ennek érdekében a 
választás előtt lehetett kifogást benyújtani a jelöltek 
vagy a jelölés ellen. Az elektus beiktatását követően -  
az eljárás jellegéből eredő cezúraként -  a további felje
lentésekhez inseriptiót követeitek meg megfelelő 
szankció-alávetéssel, és a bizonyítási teher a vádlóra 
hárult (Br. V/152), ami a vádelvű perhez való tartalmi 
közelséget mutatja.

A pécsi Kalán ellen az exceptiós eljárás a király vér
fertőzési vádjának stádiumában kizárható, mivel az 
esztergomi érseki szék ebben az időpontban még nem 
volt üres. A püspöki prokurátor későbbi tisztítási 
kérelmére ugyan a betöltési vita kapcsán került sor. s a 
vádak Magyarországon még ismertek lehettek. Ugyan
akkor ebben az eljárási szakaszban nem találunk senkit, 
aki a püspököt vérfertőzés vádjával terhelte volna, ezért 
a per exceptionem eljárás kizárható.

d ) A  fa m a p u rg a tio  ( in fa m á c ió s  e ljá rá s )
A kontradiktórius eljárások kizárásával a Kalán 

körüli események értékelése a famapurgatio (infamá
ciós eljárás) körébe kerülhet, amely lényege szerint a 
prelátusok nyilvános jó hírének vizsgálatára irányuló 
ex officio bírói eljárás. III. Ince alatt az infámia volt a 
famapurgatio előfeltétele, amelynek kivizsgálását és 
megállapítását a bírák hivatalból végezték az egyház- 
község lakosságára és klérusára támaszkodva. Az 
inquisitio famaenÁ\ megengedett volt a „tanúkényszer" 
(Br. V/152), miközben a bírónak kötelessége volt a 
mentő vallomásokat is felvennie (Br. 11/91. Br. VI/194). 
Az infámia megállapítását követően tisztításra marasz
talták a becstelent, esküre, hogy a neki felrótt bűnöket 
nem követte el és/vagy azokban vétlen. Továbbá a cse
lekményhez és az infámia fokához igazodó számú 
eskütársnak esküt kellett tennie az infamált valóság 
megfelelő tisztítására és/vagy annak jó hírére. A tisztí- 
tóeskü kudarca a vád bebizonyosodását és az adott el
járás szerint fenyegető szankciók következményeinek 
beállását jelentette. Sikeres teljesítése viszont teljesen 
rehabilitálta a korábban infamáltat. A fámára való 
összpontosítás oda vezetett, hogy inquisitio famae 
esetén kizárólag a megvádolt hírét vizsgálták, azt azon
ban nem, hogy a megállapított infámia megfelel-e a 
valóságnak.

A pécsi Kalán elleni eljárás forrásai azt mutatják, 
hogy famapurgatio pár exceilence történt. A bíró 
hivatalból és titokban (Br. VI/194: Jnquisitionem 
secreto mandavimus faciendam") Kalán hírét vizsgálta 
püspöktársai körében (Br. IX/113: ..a coepiscopis inda- 
garet, utrum prefatum episcopum crederent tali lcd?e

respersum; qtii nobis postmodum reseripserunt, quod 
eum virum honeste conversationis esse credebant, per- 
soiutm ipsius multipiieiter commendantes"), és nem az 
anyagi igazságot (inquisitio veritatis). A ,.secreto“ vizs
gálat a püspök reputációjának védelmét szolgálhatta, az 
infámia pedig annyira kétséges volt. hogy III. Ince ez 
irányú kijelentéseit a vérfertőzés vádjának hihetetlen
ségéhez de praesumptionibus cím alatt (c. 15) inkor- 
porálták a Liber Extra második könyvébe. A vizsgálat 
pozitív kimenetele, aminek ennyiben megszakító hatást 
tulajdoníthatunk a püspök elleni eljárásban, felesleges
sé tette a purgatio canonica elrendelését. Az eljárás 
második szakaszában a püspök prokurátora által 
felkínált tisztításra ugyan Kalán esztergomi érsekké 
jelölése kapcsán került sor. az azonban a korábbi vér
fertőzési vádra és a már megtörtént inquisitio fámáéra 
vonatkozott. Bár III. Ince alatt a famapurgatio kérelme, 
illetve felajánlása nem volt újdonság, ahogy a regiszter 
levelei már ezen eljárás előtt bizonyítják felkínált, de 
sohasem más eljárásokat megelőző vagy befejező 
tisztítások létét, ez a döntés -  miután a pápa egyértelmű 
kijelentéseket tett a kérelemre történő tisztítás 
megengedhetőségéről -  utat talált az egyházjogi 
gyűjteményekbe (X 5.34.12.).

A fent vázolt famapurgatio bebizonyosodott infámia, 
illetve kérelem jogkövetkezményeként rendszeresen 
jelen volt más eljárásokban is, .és tartalmilag csak a 
maki fama revideálására irányult. Ennyiben önálló 
büntetőeljárásként nem sorolható be a többi performa 
mellé, ami miatt az infamációs eljárás kifejezés 
használatával fel kellene hagyni. A famapurgatiók 
hosszú és változatos története egészen a Krisztus utáni 
első évezredbe nyúlik vissza, és -  a széles körben elter
jedt nézettel szemben -  1198-1216 között is eljárásilag 
szükséges volt, s így hagyományos formájában fenn
maradt.

e) A z  in kv iz itó r iu s  e ljá rá s
Mivel neves szerzők a pécsi püspök elleni eljárást 

inkvizitórius eljárásnak, illetve az egyházi inkvizitórius 
eljárás születésével közvetlen összefüggésben állónak 
tekintik, a III. Ince pápa alatti eljárási kánon felvá
zolását az inkvizitórius eljárás tárgyalásával zárom.

A latin inquisitio szóból kölcsönzött inkvizíciós 
eljárás kifejezés azt a performát írja le, amely a hivatal
ból végzett vizsgálat alapelvét követi, s amelynek tárgya 
az anyagi igazság felderítése (inquisitio veritatis).5 Ez az 
igazságkeresés különbözeti meg az inkvizitórius pert a 
kizárólag a hírnév vizsgálatára szánt famapurgatiótól. 
Ezzel a győri püspök egyetlen, de csak Kalán famayára 
irányuló vizsgálata kizárja a modus inquisitionist. A 
denunciációhoz hasonlóan a köznyelvben az inkvi
zitórius eljárás, mindenekelőtt az eretnek- és 
boszorkányüldözések sommás inkvizitórius pereinek 
visszásságai miatt, alapvetően negatív jelentéstartalmú. 
Ennek ellenére a „harmadik fél belépését” elősegítő 
inkvizitórius per büntetőjog-történeti jelentősége 
vitathatatlan.
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a a ) A z  e g y h á z i in kv iz itó r iu s  e ljá rá s  születése  
III. Ince a la tt
Még ha az egyházi inkvizitórius eljárás legkésőbb 

III. Ince alatti kialakulása communis opinio lenne is.6 
ennek a performának az eredete, születése és konkrét 
genezise vitatott. Egyes korábbi egyházjogászok (pl. 
Biener. Richter és München) felismerték ennek az 
eljárásnak az infamációs eljárásból való kifejlődését 
Ince pontifikátusának első két évében,7 mások azon túl
menően és attól függetlenül (Molitor).8 Újabb álláspon
tok az eljárás eredetét a germán Riige eljárásban látták 
(Plöchl),9 vagy vallották akár minden látható előjel 
nélküli történő születését (Oehler).10 Nemrégiben 
Trusen az eljárást az infamációs eljárásnak az anyagi 
igazság bizonyítása beépítésével történt megváltoz
tatásából eredeztette, visszahelyezve az agdei püspök 
elleni perbe a nyolcadik pontifikátusi év körül (Br. 
VIII/77).11 Az inquisitio verilatisnak az infamációs 
eljárásba való beépítésével III. Ince pápa az infamációs 
pert inkvizitóriussá alakította. Ezzel a megoldással a 
pápa a klérus fegyelmezésében felismert hiányossá
gokat hagyományos eljárások alkalmazásával, az 
inkvizitórius eljárással kívánta megoldani egy
házmegújító törekvései során.12 A korszakos változás 
terminológiai felismerhetőségének hiányát Trusen az 
inquisitio jelentésének inquisitio fámáéról inquisitio 
veritatisra változásával indokolta. Ezt a (jogtörténeti) 
irodalom többsége elfogadta,13 bár Trusen értékelését a 
,.Licet Heli” dekrétumról (Br. 11/250, X 5.3.31.) 
helyenként vitatták.

b b ) A z  e ljá rá s  h o zzá já ru lá sa
a z  in kv iz itó r iu s  p e r  k ia la k u lá s á h o z
Trusen az inkvizitórius eljárás születésében fontos 

szerepet tulajdonít a Kalán elleni eljárásnak. A pécsi 
püspök elleni per megerősítette III. Ince pápa 
véleményét arról, hogy a hagyományos eljárási módok 
nem elégségesek a klérus fegyelmezésére, valamint az 
inquisitio veritatis hiányáról, és -  annak inherens 
gyengeségei miatt -  már ekkor kétkedve állt a fama- 
purgatióhoz. Különösen megrázhatták a pápát a hamis 
vádak, amivel tisztítóesküt kényszerítettek ki.

A pápa kételye azonban nem a famapurgatio 
intézményére vonatkozott, hanem a nem gyanún ala
puló purgatio kérelmére. így magáról értetődő, hogy a 
prokurátornak felvázolták a magyar püspökök szék
betöltési vita miatti esetleges eskümegtagadásának 
kockázatait, s nehezen elképzelhető, hogy csak uralma 
idején ismerte volna fel az önérdekű vagy politikai 
megfontolások befolyását az eskü megadásáról való 
döntésre. A pápa ilyen megrázkódtatását cáfolja maga 
a forrás is, mivel a vádaskodások okot adtak ugyan az 
önkéntes purgatio canonicárn, de nem kényszerítették 
volna ki. A főpap bebizonyosodott infámia és 
megfelelő clamor esetén mindenképpen, a tisztítás 
eredményétől függetlenül is, elindíthatott volna egy 
inkvizitórius eljárást. A Kalán elleni eljárásnak az

inkvizitórius eljárás fejlődésében Trusen szerint 
betöltött különleges szerepe ennek fényében jelentősen 
relativizálandó.

cc) M in d e n re  k ite r je d ő  in kv iz itó r iu s  e ljá rás
III. Ince a la tt
Ha egyes dekrétumok kétséget is ébresztenek az 

inkvizitórius eljárásnak az infamációs eljárásból való 
kialakulása tézisében, ezen álláspont felülvizsgálásának 
szükségessége csak az 1198-1216 közötti évekből 
fennmaradt kb. 42p0 regiszterlevél teljes áttekintése 
nyomán tűnik ki. így például a Trusen által az ink
vizitórius eljárás elődjének tekintett inquisitio veritatis 
visszavezethető a VIII/77 brevében (az agdei püspök 
elleni per) a hetedik pontifikátusi évben kiadott meg
bízásig. ami kizárja az 1205 májusa körüli keletkezést. 
A III. Ince uralmának nyolcadik éve előtti kialakulást 
támasztják alá a Br. 11/227. a Br. 11/250, a Br. V/12 és a 
Br. VI/243 levelek, amelyek a fent említett értelemben 
foglalkoznak az inkvizitórius eljárással. A fennmaradt 
források alapján az is kizárható, hogy az inkvizitórius 
eljárás egy kúriai, a plenitudo potestatis alapján megal
kotott különleges eljárás lenne, amit csak a IV. Lateráni 
zsinaton, a compilatio tertiával terjesztettek ki minden 
egyházi szintre. Végül az eljárás a Br. 11/227 és a Br. 
11/250 általi létrejöttével ellentétben áll a levelek gene
ralizáló megfogalmazása; eszerint már a második pon
tifikátusi évben az egyházi bíráskodás minden fokára 
kiterjedő általános inkvizitórius per létéből kell kiindul
nunk. Az infamációs eljárás átalakulásából való leve
zetés az anyagi igazság keresésén túl félreértelmezi a 
famapurgatio döntő jelentőségét, amikor pusztán az 
inkvizitórius eljárás felé vezető eszköz szerepét tulaj
donítja neki. Bár III. Ince érdemei az eljárástípus 
kialakításában és strukturálásában, például a clamor 
megnyitásának feltételénél vitathatatlanok, az egyházi 
inkvizitórius eljárás születése megelőzi pontifikátusát, 
és az egyházi fegyelmi jogban keresendő. Az inkvizi
tórius eljárás kialakulásának kérdése így ismét nyitott
nak tekinthető.

3. Ö ssze fog la lás
A források a pécsi Kalán elleni vizsgálatot és az 

elrendelt purgatio canonicát a kornak megfelelő fama- 
purgationak mutatják, anélkül, hogy ok lenne arra, 
hogy a per az inkvizitórius eljárás kialakulásában 
hangsúlyos szerepet töltött be. Jelentősebb az eljárás 
Ince bírói önfelfogásának feltárásában. A kicsalt 
tisztítási mandátumhoz való hozzáállásra adott „Séd ne 
mandátum apostolimon contempnere videretur”-ma
gyarázat felfedi a jogbiztonság és az ítélkező testület 
külső megítélése miatti aggodalmát. A purgatiót megta
gadó eskütársak irányába tett komoly fenyegetések 
mutatják, mennyire törekedett III. Ince az eljárási rend 
betartására. Ezen a konkrét peren túl pontifikátusa tel
jes áttekintéséből megállapíthatjuk, hogy bár III. Ince 
ragaszkodott a hagyományos eljárási alapelvekhez, 
minden eljárási mód esetében ügyesen kihasználta



mozgásterét a jogfejlesztésre; ezzel III. Ince pápasága 
inkább tűnik evolutívnak. mint forradalminak.

III.
III. Ince  m in t k ö z v e títő

Bár a példaként felhozott tényállás III. Incét 
megrögzött bírónak mutathatja, a pápának a pécsi 
Kalán és az esztergomi szék betöltése kapcsán tanúsí
tott magatartása jelentős közvetítői és konfliktusfeloldó 
jegyeket is mutat. Ezek az elemek is tökéletesen beleil
lenek a III. Ince pontifikátusa alatti pápai jogalka
lmazásba.

1. Közvetítés a z  e g yh á zb a n
III. Ince p á p a s á g á ig
A hagyományos egyházjog keretében, ítélettel 

történő konfliktusmegoldás mellett az egyházban a jó- 
szolgálati közvetítés is jelentős szerepet játszott, ami 
megfelelt a bibliai hagyománynak. A 12. században a 
jószolgálati közvetítés számbelileg sem maradt el az 
ítéletektől, amiben -  miként ma is -  a polgári ügyek 
kimenetelének bizonytalansága mellett pertaktikai és 
anyagi megfontolások is szerepet játszhattak. Ehhez a 
hagyományhoz III. Ince is hű maradt. Ahol lehetséges 
volt, előnyben részesítette az egyezséget a perrel szem
ben. u tudatában volt. hogy tartós érdekkiegyenlítés 
leginkább egyezséggel vagy választott bírói eljárással 
érhető el. Az egyezséget nemcsak a polgári eljárások
nak tartották fenn, hanem a III. Ince alatti büntetőjogi 
akkuzatórius eljárásokban is megtalálhatjuk, bár a 
kánonjogi irodalom a büntetőeljárás egyezséggel való 
befejezésével egyre kritikusabban szemben állt.

2 . Közvetítés és segítségnyújtás
a  p é cs i K a lá n  e lle n i e ljá rá sb a n
A perbeli egyezségen túl a közvetítő tevékenység is 

jelen van a Kalán elleni eljárásban, mindenekelőtt a 
purgatio canonica alkalmazásánál. III. Ince a prelátus 
hírnevének megóvása érdekében titkos inquisitio 
fámáéi rendelt el. A tisztítás engedélyezése is a szoron
gatott püspök iránti perbeli engedmény volt. Végül a 
IX/! 13 brevévei a pápa többszörösen is segítette a 
püspököt, habár fenntartotta az eredeti mandátumot 
arra az esetre, ha az eskütársak továbbra is megtagadják 
a megígért tisztító esküt, III. Ince leplezetlenül a 
Rómába való idézéssel fenyegette meg őket, ahol 
gyanús viselkedésük miatt „possent[que/  de híre 
motum indignationis cipostolice formidare". Végül a 
pápa elrendelte Kalán védelmét minden rosszindulatú 
mesterkedéssel szemben, amiket szintén jelenteni kel
lett Rómában. Ezzel szemben, úgy tűnik, a tisztítás nem 
történt meg, mert a Br. XIII/12 megismétli a Br. IX/113 
által elrendelteket. Az a tény, hogy III. Ince a IX/113 
brevében nem nyugodott bele az első, meghiúsult 
tisztítási kísérletbe, hanem aktívan beavatkozott a pécsi 
püspök javára, inkább a kooperációs elv alapgondolatát

teszi felismerhetővé ebben az eljárásban, mint ameny- 
nyire Landau III. Ince pápát a kánoni polgári per ideális 
képviselőjének írja le.

3 . K om prom isszum
a z  e sz te rg o m i é rse k i szék betö ltésében
III. Ince közvetítő fellépése legegyértelműbben az 

esztergomi székbetöltési vita megoldásánál tűnik ki. 
amit a Br. VII/159 (egyben X 1.5.5.: „Postidationi 
quam celebrastis"), a Br. VII/226, a Br. VIII/89 és a Br. 
VI1I/I40 (egyben X I.5.4.: „Boné memorie”) leveleken 
keresztül bőséges forrásanyag is bizonyít.

a ) K é t je lö lt  a z  e sz te rg o m i székre
A pécsi püspök ellenjelölésével Magyarország leg

magasabb egyházi méltóságáért két neves jelölt 
küzdött, akik a személyükben vagy a jelölésükben rejlő 
akadályokkal még inkább megnehezítették a pápa 
nagypolitikai döntését az érseki szék betöltéséről.

A székesegyházi klérus által jelölt kalocsai érsek 
alkalmassága ellen szólt korábbi magatartása 
Esztergommal és a választópüspökökkel szemben. így 
a püspökök, akiket egykori kalocsai ellenfelük új 
érsekükké választása fenyegetett C. 3 q. 5 c. 15 
hivatkozásával „juxta canonicas sanctiones, judex 
aliquibus non debeat dciri suspectus”. Ince számára 
súlyosabban esett latba Esztergom apostolilag 
megerősített koronázási jogának nyílt megsértése 
László 1204 nyarán történt, a kalocsai János érsek általi 
magyar királlyá koronázásával. Szankcióként a pápa 
1204. november 22-i írásával (Br. VII/159) elutasította 
János jelölését, és a káptalant új választásra utasította. 
Ilyen előzmények után meglepő, hogy András király 
János általi, röviddel ezután -  megbízatását nyilván
valóan túllépő módon -  végrehajtott megkoronázása 
következmény nélkül maradt, sőt, a pápai levelek meg 
sem említik. Arra az esetre, ha a kalocsai Jánost a 
püspökök ellenállása mellett újra megválasztanák, a 
pápa ugyanezen írásában további tárgyalást tűzött ki 
Rómába, 1205. február 6-ára.

A másik jelölt, a pécsi Kalán ellen szóltak min
denekelőtt a jelölése körüli szabálytalanságok, amelyek 
a pápát végül arra indították, hogy fellépjen a püspökök 
jelölése ellen. Ince 1205. június 24-ei írásában (Br. 
VIII/89) közölte Andrással, hogy Kalán kizárásának 
alapja kizárólag a választási szabályok megsértése. így 
a jelölés nem volt egyhangú, a pápai megbízással ellen
tétesen és főként egy Rómában zajló eljárás idején 
történt. Az elutasítás indokát nem a püspök személye 
jelentette, s úgy tűnik, a sikertelen tisztítási megbízás 
sem gyakorolt hatást a székbetöltési eljárásra. Az elu
tasítással egybekapcsolva a pápa újabb választásra 
szólította fel az esztergomi székeskáptalant.

b ) A  székbetö ltés ké rdésének m e g o ld á sa
Ezek a szabálytalanságok már 1205 nyarán is ele

gendőek lettek volna ahhoz, hogy a pápa ex officio egy 
saját jelöltet nevezzen ki, ami megfelelt az akkori
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gyakorlatnak és a Kúria felfogásának. A pápának az „ex 
plenitudine apostolicae potestatis" végrehajtandó szék
betöltésre vonatkozó fenyegetése nem csak elvi jellegű 
volt. Ennek ellenére III. Ince továbbra is megegyezésen 
alapuló megoldást keresett, miként ezt az új választásra 
szóló megbízás mutatja a Br. VIII/89 levélben. Kalán -  
láthatóan megfogyatkozott -  frakciója továbbra is 
ragaszkodott jelöléséhez. A magyar klérus döntő több
sége és az Árpád-ház viszont 1205 őszén jelezte mege
gyezési szándékát. Az esztergomi egyházmegye János 
kalocsai érsek jelölését kezdetben elutasító püspökei 
feladták ellenállásukat, és a székeskáptalan többségével 
együtt a kalocsai érsek áthelyezését kérték a pápától. II. 
András király, aki eredetileg Kalán jelölését erőltette, 
szintén a kalocsai jelölt mellett foglalt állást. Végül III. 
Incének észre kellett vennie, hogy a jelöltnek nincs 
megfelelő alternatívája a magyar klerikusok soraiban. 
Emellett világi megfontolások is arra indíthatták a 
pápát, hogy 1205. október 6-án (Br. VIII/140), a jogi 
aggályok ellenére, a kalocsai Jánost az esztergomi érse
ki székbe helyezze. A Szent Koronával szorosan össze
fonódott érsekség hazai jelölttel való betöltésének meg
tagadása biztosan elmérgesítette volna a helyzetet 
Magyarországon. Mindezek mellett II. András király 
reakciójától is tartani kellett, aki Kalán melletti első 
indítványa után sértésként értékelhette volna a királyi 
kérés újbóli elutasítását. Ez pedig a német trónviszály
ban még szorosabbra fűzte volna a kapcsolatot a vele 
már egyébként is rokoni kapcsolatban álló Sváb 
Fülöppel. így a kalocsai érsek transzlációja minden te
kintetben a legjobb döntés volt.

c) A  döntés je len tősége
A székbetöltéssel kapcsolatos vita konkrét meg

oldásán túl az esetnek messze ható következményei let
tek a választási jogban, amiket Sweeney avatott 
szerzőként már bemutatott. A döntést általános 
törvényerőre emelte az a tény. hogy .Boné memoríe11 
(X 1.5.4.) címmel dekrétumként felvették a Liber 
Extraba, például a metropolitákat választó testület vagy 
a posztulátumok kötőerejének kérdésében. így 
legkésőbb 1234-től az általánosan érvényes egyházjog 
része lett, hogy a metropolitát alapvetően a székeskáp
talan választja, a helyi szokások -  Magyarországon 
például a passzív püspöki megerősítési jog (assensus) — 
figyelembevételével. Ince állásfoglalása a választó

Jegyzetek---------------------------------------------------------
'  A tanulmány a 2007. július 6-án. Rothenburg ob dér Tauberban 

rendezett német-magyar büntetőjog-történeti konferencián 
elhangzott előadás kibővített változata. Köszönöm Frey Dórának 
(Budapest) a magyar szakirodalom felkutatásához nyújtott segít
ségét.

1 Rener. M.: Dietrich von Apotda: Das Leheti dér heiligen 
Elisabeth (Marburg, 2007. 30. p. sk.)

2 Vö.: Jerouschek, G.: Religiositdt zwischen Inquisitionsgericht 
und Zensur. Anmerktmgen zu Aufstieg, Prozess und jahen 
Ende des Meisters Eckliard O. P. (Goltdammer's Archív, 
1989. 508-514. p.) Szent Erzsébet kanonizálásához lásd 
különösen: Walther. H. G.: Dér „Fali Elisabeth" an dér Kűrié. 
In: Elisabeth von Tliiiringen -  Eine europaische Heilige. Hrsg. D.

testületnek a pápai döntés előtti posztulátum-vissza- 
vonása érvénytelenségéről a Liber Extrába való 
felvétellel beépült a ius commune normaanyagába. 
Ugyanígy nem maradt következmény nélkül az eljárás 
Esztergom választó püspökeinek későbbi jogállása 
szempontjából. Mivel a püspökök 1204/1205-ben a 
választó testülettel kapcsolatos kérdésben feladták 
pozíciójukat, és követték a székeskáptalant, ebben az 
ügyben megkímélték a pápát az ítélethozataltól, és 
egyidejűleg precedenst teremtettek, amelyet minden 
későbbi esztergomi érsekválasztás követett.

Az Esztergomi Érsekség betöltése körüli eljárás 
jelentős a III. Ince pápaságáról alkotott történelmi 
felfogásunkban is. A felek önálló jogi érvelése -  éppen 
normaalkotási kérdésben -  a 13. század kezdetén a 
kánonjognak a klerikális tudatba való mély beágya
zottságát bizonyítja, nemcsak a Kúria körüli központ
ban. hanem a Nyugat perifériáin is.

IV .
Ö sszegzés

A pécsi Kalán elleni eljárás és az esztergomi érsek
ség betöltése sokrétű képet rajzol III. Ince bírói és 
közvetítői működéséről. Mint a kereszténység legfőbb 
bírája minden egyedi döntés horderejét figyelembe 
véve cselekedett. A hagyományos eljárási alapelvekhez 
való ragaszkodása ellenére a pápa erőteljesen 
kihasználta a jogfejlesztésre rendelkezésére álló 
mozgásteret. A gyakorló jogász Incének bírói tehetsége 
mellett jelentős közvetítői ügyességet is tulajdoníta
nunk kell. például saját jelölt beiktatásának mel
lőzésénél vagy a tisztítóeskü kérdésében Kalánnak 
nyújtott segítségénél, ami az együttműködési elv alap- 
gondolatának meglétét mutatja a famapurgatiónál. A 
fenti vizsgálatban III. Ince bíróként és közvetítőként is 
cselekedett, és a vitatott kérdéseket salamoni döntésre 
vitte. Hogy ez utóbbi inkább általános, mint kivételes 
lehetett, és ezt Ince kortársai is így láthatták, az minden 
szükséges kritika mellett is sejthető Rainerius de 
Pomposa írásából, aki már 1202-ben, Príma collectio 
decretalium bmocentii III című művének prefatiójában 
így írta le a főpapot: „nostri temporis Salomonis“.

Fordította: Frey Dóra

Blume. M. Werner (Katalog zűr 3. Thüringer Landesausstellung 
auf dér Warthurg/Eisenach. Petcrsberg. 2007, 177. p. skk.)

3 Ezt a célt éppen úgy szolgálják a helyenkénti absztrakciók és 
általánosítások, mint a kiterjedt jegyzetapparátus.

4 Lásd: Sayers. J. E.: Innocent III -  Leader o f Europe 1198-1216 
(New York-London, 1994. 1. p. skk.); Frenz. T.: Papst Innozenz 
III. Weichensteller dér Geschicltte Ettropas (Stuttgart, 2000. 7. p. 
skk.); Bihlmeyer, K.-Tüchle, H.: Kircliengeschichte. Bánd II.: 
Das Mittelaher (19. kiad.. Paderborn. 1996, 270. p.)

5 III. Incéhez bevezetésként lásd: Maleczek. W,: Innozenz III. 
(Lotliar v. Segni). In: Lexikon des Mittelaher. Bd. V. (3. Auflage, 
München. 2002), valamint: Cheney, Ch. R.: Popé Innocent III 
and England (Papste und Papsttum 9. Stuttgart, 1976; a további-
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akban: Chcney, 1976); Egger, Ch: Dignilas und Mise- 
ria (Mitteilungen des Instituts fiir Österrcichische Geschichts- 
forschung. 105. 1997. 330-345.); Foreville. R.: Le papé Innocent 
III el la Francé (Stuttgart. 1992: a továbbiakban: Foreville. 1992); 
Hageneder. O.: Sutáién zitrDekretale 'Vergenlis' IX.V. 7 .10). Ein 
Beilrag zűr Hüretikergesetzgebung Imocenz' III. (Zeitschrift dér 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 49. 1963. 138-173. p.): 
Hurter. F.: Geschicltle Papsi I imocenz III■ und se iné r 
Zeitgenossen. Bánd 1-4. (Hamburg. 1841-1844); Imkamp. W.: 
Das Kirchenbild Iimocenz' III. 11198-1216) (Piipste und 
Papsttum 22. Stuttgart, 1983); John C. Moore. J. C.: Popé 
Innocent III. (1160/61-1216). To Ront Up and lo Plánt (The 
Medieval Mcditerranean. Vol. 47. Lciden-Boston. 2003); 
Pennington. K.: Popes. Canonists and Texts, 1150-1550 
(Collected Sludies. 412. Aldershot. 1993); Reiehert: Das Wellbild 
des Papsies Innozenz III. (1949): Tillmann. H.: Papsi Innocenz 
III. (Bonner Historische Forschungen 3. Bonn, 1954).

6A trónviszályhoz és az interregnumhoz bevezető, további 
hivatkozásokkal: Kroeschcll. K.: Deutsche Rechtsgesclticlue I. 
Bis 1250 (12. Aufl.. Boehlau Verlag. 2005.304. p. skk.), valamint 
részletesen: Kempf. F.: Papsttum und Kaisertmn bei Innocenz III. 
Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Tlironstreitpo- 
litik (Miscellanea Históriáé Pontificiae, 19. Roma. 1954) és 
Laufs. M. Politik und Recht bei Innozenz III. Kaiserprivilegien, 
Thronstreitregister und Egerer Goldbulle in dér Reiclts- und 
Rekuperationspolitik Papst Innozenz' III (Kölncr Historische 
Abhandlungen. 26. Köln-Wien, 1980)

7 III. Ince keresztes politikájához lásd: Roscher. H.: Papsi Innocenz 
III. und die Kreuzziige (Göttingen. 1969)

8 Bevezetőként lásd: Bak. J.: Ungarn. In: Lexikon des Mittelctlters; 
Adriányi, G.: Ungarn. In: Lexikon für Theologie und Kirche (3. 
Aufl. Herder Verlag, 2001); Tóth. I. Gy.: Geschicltle Ungarns 
(Budapest. 2005. elsősorban 25-145. p.; a továbbiakban: Tóth. 
Geschichte); Máthé. G.-Mezey, B. (Hrsg.): Ungarische 
Rechtsgeschichte (Halle-Budapcst. 2006. 7. p.); Mohácsi: in: 
Randgruppen. Konzeptionsprozesse. Diktátorén (Budapest. 2007. 
39. p.). A Kárpát-medence elfoglalását Nyugat-Európa ellent 
kiterjedt hadjáratok követték, amelyeknek csak I. Ottónak a Leéli 
mezején. 955. augusztus 10-én vívott csatában aratott győzelme 
vetett véget; lásd: Engel P.. in: Tóth: Geschichte. 25. (40.) p. skk.; 
Molnár. M.: Geschichte Ungarns (Hamburg, 1999, 32. p. sk.)

‘'Lásd: Kristó, Gy.-Makk. F.: Die ersten Könige Ungarns (Herne, 
1999. 3. p. skk.; a továbbiakban: Kristó-Makk)

"'A  magyar történészek körében a koronázás konkrét történeti hát
teréről folyó szenvedélyes vitához lásd: Engel. P.: The Realm o f 
St Steplten. A History o f Medieval Hungary (London-New York. 
2001,27. p.) és Zsoldos: in: Tóth: Geschichte. 47. (55.) p. skk.

11 Engel. in: Tóth: Geschichte. 49. p. skk.
12 Bónis. Gy.: Die Entwicklung dér geistlichen Gericlitsbarkeit in 

Ungarn vor 1526 (Zeitshrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge
schichte. Kanonistische Abtcilung, 49, 1963, 174-235. p.)

13 Bár már Szent István elkötelezte magát és országát a latin rítus 
mellett, a bizánci görög-ortodox rítus is jelen volt Magyar- 
országon. lásd: Zsoldos: in: Tóth: Geschichte, 47. (65.) p. A ma
gyaroknak a bolgárok bizánci kereszténységéhez való viszo
nyához lásd: Hintner. D.: Die Ungarn und das byzantinische 
Christentum der Bulgaren int Spiegel der Register Papst 
Innozenz' III. (Leipzig, 1976).

14 A Szent Koronának a magyar alkotmányfejlődésben játszott 
szerepéről lásd: Máthé. G.: Die Bedeulung der Leltre von der 
Heiligen Stephanskrone fiir die ungarische Verfassungs- 
entwicklung (Rechtsgeschichtliche Vortrage. Budapest. 2006)

L'III. Bélát 111. Sándor pápa utasítására nem az erre egyébként 
illetékes esztergomi érsek, hanem a szomszédos főegyházmegye. 
Kalocsa érseke koronázta meg. mivel az esztergomi prelátus ma
kacsul ellenállt a koronázási utasításnak. Ennek egyik oka lehetett 
-  az ifjúkorát a bizánci udvarban töltő -  Bélának a keleti egy
házhoz való korábbi kötődése. Lásd: Engel. in: Tóth: Geschichte. 
53 p.: Kristó-Makk: i. m.. 328. p. skk., főként 338. p. skk. 

‘"András ellentmondásos megítéléséhez a történetírásban lásd: 
Zsoldos: in: Tóth: Geschichte, 47. (81.) p. skk.

17 Lásd: Zsoldos: in: Tóth: Geschichte, 47. (81.) p. Kettejük rivali
zálása házassági politikájukban is tükröződött. András ezt 
követően Gertrúdot. az isztriai őrgróf lányát vette feleségül, ami 
őt a birodalmi ügyekben Sváb Fiilöp oldalára állította, miközben 
Imre aragóniai házasságával és a pápai oldalon álló erőket a német 
király ellenében fegyveresen is segítő politikájával a pápai tábor
hoz számított.

18 Engel. in: Tóth: Geschichte, 89. p. Ekkor András már 
fegyverkezett a politikai menedéket nyújtó Ausztria ellen, hogy a 
hatalmi kérdést katonai erővel döntse el: lásd: Kristó-Makk: i. m.. 
367. p.

19 Esztergom alá kezdetben öl püspökség tartozott, a nyitrait csak 
Kálmán király sorolta 1100 körül az érsekséghez. Lásd: Engel. in: 
Tóth: Geschichte. 43. p.

20 Engel, in: Tóth: Geschichte, 42. p. skk. Az esztergomi érsek pápai 
bíráskodási feladatokkal való felruházásához lásd: Sweeney, J. 
R.-Chodorow, S.: Popes. Teachers and Canon Law in tlte Middle 
Ages (Ithaca, NY., 1989, 26. [30], p.; a továbbiakban: 
Sweency-Chodorow)

:i III. Kelemen, 111. Celesztin és 111. Ince pápa megerősítette 
Esztergom koronázási jogát. Ha az esztergomi érsekek egyes kirá
lyok koronázását megtagadták, a pápa koronázási utasítást adott a 
kalocsai érseknek, igy példád II. László ( 1162), IV. István ( 1163) 
és III. Béla (1173) megkoronázására. Lásd: Hóman. B.: 
Geschichte des ungarischen Mittelalters. I. (Berlin. 1940. 394., 
430. p.)

22 Br. VII/159 (X 1.5.5.) Po. 2328. in: Die Register Innocenz' Hl. 7. 
Bánd, 7. Ponlifikatsjahr, 1204/1205. Teste und Indices. Ed. O. 
Hageneder. A. Sommerlechner, vvith the collaboration of Ch. 
Egger and R. Murauer (Publikationen des Historischen Instituts 
beim Österreichischcn Kidturinstitut in Rom. Wien. 1997. 274. p. 
15-18 sor), valószínűleg kapcsolódva: D. 63 c. 9.

23 A püspökök előadták, hogy az esztergomi érseket kezdettől az 
alárendelt püspökökből és a székeskáptalanból álló testület 
választotta, lásd: Sweeney. J. R.: Innocent III and tlte Esztergom 
Election Dispute: The Historical Background o f the Decretctle 
"Boné Meinorie II" (X.1.5.4) (Archívum Históriáé Pontificiae 
[AHP], 15, 1977, 113. [120.] p.; a továbbiakban: Sweeney. 1977)

24 Br. VII/159 (20. h.) 274 p. 18-21. sor: ..Dixerunt etiam. qttod 
pritts inquiri deberet. utruin de grentio illius ecclesie posset utilis 
el idoneus repperiri. asserentes, qttod in ea multi sunt viri honesti. 
disereti et litterati. qtti possent illi sedi decentius presidere."

25 Br. VII/159 (20. h.) 274. p. 21. skk. sor; továbbá: Sweeney. J. R.: 
Papal-Hungarian Relations during the Pontiftcate o f Innocent 
III. 1198-1216 (Cornell University. 1971. 250, p.; a továbbiak
ban: Sweeney. 1971)

2" Nevezetesen a pécsi, a váci, a veszprémi és a nvitrai püspök.
_ Lásd: Br. VII/159 (20. h.) 273. p. 27. skk, sor
27 András kérelme ugyan nem maradt fenn. de a pápa hivatkozik rá 

(Br. VIII/89): „Licet ergo per prímás litteras. quas nostro aposto
laiul destinasti.“ Lásd: Br. VIII/89 Po. 2550, in: Innocent III. 
Popé. Die Register Innocenz' III. 8. Bánd. 8. Ponlifikatsjahr, 
1205/1206. Teste und Indices. Ed. O. Hageneder, A. 
Sommerlechner, with the collaboration of Ch. Egger and R. 
Murauer (Publikationen des Historischen Instituts beim Österrei- 
chischen Kulturinstitut in Rom. Wien, 2001. 166. p. 9. sor sk.). 
Ezzel András jelentős fordulatot tett, mivel 1205 elején arra kérte 
a pápát levelében (VII/226), hogy János érseket helyezze az 
esztergomi székbe. Kakin támogatása rövid ideis tartott, mert le
veléből (VIII/140 [X I.5.4.] Po. 2588 [uo.]. 254.‘P. skk.) nyilván
valóvá válik, hogy András rövid idő múlva újra János érseket 
támogatta.

28 A korona szolgálatában álló kánonjogászok szerepéhez lásd: 
Berend. in: Pennington (Ed.): Proceedings o f the Tentli Inter
national Congress o f Medieval Canon Law (2001.565. p. skk.)

29 A Pécsi Püspökség óriási földbirtokokkal rendelkezett, a sokkal 
jelentősebb érsekségekkel össszehasonlítható nagyságban. Lásd: 
Engel, in: Tóth: Geschichte. 44. p. sk.

30 Sweeney. 1977. 113. (126). p. Dalmácia és Horvátország csak
1180 óta állt újra magyar uralom alatt, miután 1167-ben Mánuel 
bizánci császár elvette őket a Magyar Királysástól. Lásd: Ensel,,_
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in: Tóth: Gesehichte, 53. p.; Kristó-Makk: i. m.. 355. p. Kakin 
után Imre kormányozta a két tartományt.

51 A pallium a miseruha felett köralakban viselt rituális gyapjústóla, 
rendszerint érsekek és patriarchák ruházatához tartozik, s a 
Rómával való különleges közösségüket szimbolizálja. Lásd: 
Berger: Pallium, in: Lexikon fiir Tlieologie untl Kirche: Riedel- 
Spangenberger. I.: Griuulbegriffe des Kirchenreclus (Paderborn. 
1992. „Pallium" címszó).

33 Smiciklas, T: Codex diplomáikul regni Croaliae, Dalmaiiae el 
Slavoniae. 2. (Zagrabiae, 1904, 259. p„ 244. sz.; 265. p.. 250. sz.)

33Sweeney, 1977. 113. p (további hivatkozások: 125. p.)
34 Br. VI/Í94 Po. 2086. in: Die Regisler Innocenz' III. 6. Bánd. 6. 

Poniifikalsjalir. 1202/1203. Texie und Indices. Ed. 0 . Hageneder. 
J. C. Moore. A. Sommerlechncr, with thc collaboration of Ch. 
Eggcr. H. Wcigl (Publikationen des Historischen Instituts beim 
Österreichischen Kulturinstitut in Rom. Wien. 1995.330. p. sk.); 
Br. VII1/99 Po. 2547. 177. p. sk.: Br. IX/113 (X 2.23.15; 5.34.12.) 
Po. 2837 in: Die Regisler hmoceni' HL. 9. Bánd. 9. 
Pontifikatsjahr. 1206/1207. Texie und Indices. Bearbeitet von A. 
Sommcrlcchner. O. Hageneder. Ch. Egger. R. Murauer. H. Wcigl 
(Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen 
Kulturinstitut in Rom. Wien. 2004. 206. p. skk.), valamint Br. 
XIII/I2 Po. 3930. in: Migne: Pairologia Latina. Tomus 216. 
(1891, col. 211). A szövegben a forrásokat Br. év/sorszám 
rövidítés jelöli.

35 Ti. a nagyváradi El vírus, az egri Catapanus (Katapán). a váci 
Boleszláv, a veszprémi Kalenda és a nyitrai II. János.

36 Br. VI/194. 331. p.. 5-9. sor: ezzel kapcsolatban kifejti: .frater- 
niiali lue tnonemus at(lendíts) el honamur, quatinus iia nőmén 
huiusmodi criminis délére procures el táléin le studeas exhibere. 
quod precedens delalio frivola videatur el fama mi nominis oblo- 
quulionis inique labe delersa clarior in tandem assurgai el men- 
daces appareant. qui se fingébanI in fraude veraces“. A Br. 
IX/113.207. p., 21-24. sor konkretizálja: „Quia verő páterfiiium. 
quem diligil. corripil. nos eundem episcopum per noslras lilieras 
corripuimus iniungentes eidem ad maiorem caulelam. ul ab illius 
familiariiaie cessando apud Deum el homines taliter se liaberei, 
quod sinisira de ipso suspilio non possei habén.” Annak a 
figyelmeztetésnek a szövege, amelyre ez a levél hivatkozik, nem 
maradt fenn. Elképzelhető, hogy utóiratként vagy külön titkos 
iratként a hivatalos levéllel együtt adták át a püspöknek.

37 Amikor Kakin megjelent a tisztítás elvégzésére, csak egy azonos 
rangú eskütárs kísérte el. A másik eskütárs betegség miatt 
kimentette magát, s az ő távolmaradása miatt a megérkezett 
püspök is megtagadta a már megígért esküt. Ld.: 
Swceney-Chodorow: i. m.. 26. (36.) p.. illetve Br. IX/113 (32. 
h.). 208. p. sk., 30. sor. skk.

38 Br. IX/113 (32. h.), 209. p., 27-32. sor a védő parancshoz: „ si 
lantén viderilis conira enni sltidia concinnari maligna, non sinalis 
ipsum iniquis machinalionibus conculcari. quia vehementer pre- 
sumimus ex verisimilibus coniecturis, quod aliqui contra enni 
invidia lorqueaniur deiectionem ipsitts exallalionem propriam 
exdmantes; significaturi nobis, cum expedire viderilis. de singulis 
circumstantiis veritatem." Uo., 14-16. sor: az eskütársak irányá
ba: .jioüenl ipsum purgare nobis se reddereni vei de mendacio 
ve! de odio valde stispectos possentque de iure motum indigatio- 
nis apostolice formidare."

39 Truscn, W.: Dér hiquisitionsprozess. Seine historische 
Grundingen undfriilien Fonnen (Zeitschrift dér Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung. 74. 1988, 168. 
[173.] p.; a továbbiakban Trusen. 1988): Jerouschek. G.: Die 
Herausbildung des peinlichen Inquisilionsprozesses im 
Spatmittelalter und in dér friilien Neuzeit (Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft. 104, 1992. 328. [340.] p.: a 
továbbiakban: Jerouschek. 1992). Ebben az összefüggésben lásd 
még: Hirte, M.: Popsi Innozenz IIL, das IV. Laleranum und die 
Strafverfaliren gégén Kleriker (Tübingen. 2005. 55. p. skk., 78. p. 
skk.. 98. p. skk.. 137. p. sk.,167. p. skk., 187. p. skk.. 201. p. sk.. 
281. p. skk.: a továbbiakban: Hirte. 2005)

40E mellett a formális bizonyítási eljárás mellett utalni kell még a 
noioriumon alapuló eljárásra, amely további bizonyítási eljárás

nélkül lehetővé tette az ítéletet bebizonyosodott megátalkodouság 
esetén. Ez utóbbi III. Ince felfogásában egy nyilvánvaló bűncse
lekmény volt. a jogrend elleni tudatos lázadással összekapcsolva, 
ami egyben a bűnösség bevallását is jelentette. Lásd.: Hirte. 2005. 
280. p. skk.). Egy ilyen eljárás Kakin ellen a priori nem jött szóba, 
mert végül sem a vérfertőzést nem tudták hitelt érdemlően 
bizonyítani, sem a püspöknek a jogrend elleni tudatos lázadását 
megállapítani.

41 Decretum Gratiani, in: Friedbcrg, Ae.: Corpus luris Canonici. 
Pars Prior. Decretum Magisiri Gratiani (Lipsiac. 1879; utánnyo
más: Graz. 1955). A Dekrétumhoz lásd: Riiping. H.-Jerouschek, 
G.: Grundriss dér Sirafrecliisgeschichle (5. überarbeitete Aufl., 
Beck Juristischer Verlag. 2007. 30. jegyzet, további hivatkozá
sokkal; a továbbiakban: Rüping-Jerouschek: Grundriss).

43 Jakobi. E: Dér Prozefi im Decretum Gratiani und bei den altesten 
Dekreiisien (Zeitschrift dér Savigny-Stiftung für Rechts- 
gcschichte. Kanonistische Abteilung 3. 1913, 223. [226.] p. skk.; 
a továbbiakban: Jakobi. 1913)

43 Hirte. 2005. 68. p. skk.
44 Hirte. 2005. 76. p. skk.
45 Hirte. 2005, 82. p. skk.
48 Hirte. 2005, 68. p. skk. (további hivatkozásokkal)
47 A „denunciáció" kifejezés negatív konnotációjával kapcsolatban 

az Ariid Koch (Denuncialio. Zűr Geschiclue eines strafprozes- 
sualen Reclitsinstituts. Juristische Abhandlungen. Bánd 48. 
Frankfurt am Main. 2006, 1. p. skk.. különösen 6. p.; a további
akban: Koch. 2006) által javasolt, a korabeli latin jogi nyelven 
alapuló és ennyiben semleges fogalom részesítendő előnyben. A 
dcnunciációról lásd még G. Jerouschek tanulmányát (Mit Worten 
loelen - Hislorisclie und psychologisclie Ueberlegungen zur 
Denunziaiion. Historical Social Research [HSR], 26. 2001.44. p. 
skk.)

48 Máté 18. 15-18. Ennek az eljárásnak a gyökereit nem annyira 
személyesen Krisztusban, mint inkább a korai keresztény 
közösségképződésben kell keresni. Lásd: Jerouschek-Müller: Die 
Urspriinge dér Denunziaiion im kanonischen Reclit. In: Recht, 
Idee. Geschiclue [Festschrift für R. Licbervvirth] (Köln. 2000. 3. 
p. [5. p.] skk.).

49 Előbb négyszemközti, majd több tanú előtti, végül a közösség 
előtti figyelmeztetés.

50 A testvéri figyelmeztetés folyamatos jelenlétéről a régi iratokban 
lásd: Koliner. L.: Die „denunciáció canonica" als Instrttment im 
Kampf unt den rechten GImiben, in: Denunziution. Historische. 
juristische und psychologisclie Aspekte. Hg. v. Günter 
Jerouschek. Inge Marliolek. Hcdwig Röckelein (Tübingen. 1997. 
26. p. skk.)

51 Jakobi, 1913. 223. p. (328. p. sk.); Hinschius. P.: System des ka- 
tholischen Kirchenreclus. I—VI. (Berlin. 1895, V. Bánd. 356. p.)

53 A denuncialio. mint büntetőeljárási jogintézmény fejlődéséről 
lásd A. Kochnak a 47. jegyzetben említett, korszakokon átívelő 
tanulmányát (különösen: 47. p. skk.)

53A 111. Ince alatti denunciációs eljárásról lásd: Hirte. 2005, 
86-104. p.

54 X 5.1.20. In: Richter, E. L.-Friedberg. Ae.: Corpus luris 
Canonici. Pars Secunda. Decretalium Collectiones (Leipzig. 
1881: utánnyomás: Graz. 1955. col. 741.). A döntés nagy valószí
nűséggel a 3. vagy a 4. pontifikátusi évre helyezhető, lásd: Hirte. 
2005. 89. p„ valamint Br. XII/23 Po. 3710 (32. h.). col. 33. sk.

55 Br. V/152 (X 5.1.16.: 5.37.8.; 2.21.8.) Po. 1824. in: Die Register 
Innocenz' III. 5. Bánd. 5. Pontifikatsjahr. 1202/1203, Indices. Ed. 
A. Sommerlechner. Ch. Egger, H. Wcigl (Publikationen des 
Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in 
Rom. Wien, 1994. 296. p. sk.). Ugyanígy Br. 11/227 Po. 896. in: 
Die Register Innocenz' III. 2. Bánd. 2. Pontifikatsjahr. Ed. O. 
Hageneder. W. Maleczek. A. A. Sírnád (Publikationen des 
Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in 
Rom. Wien. 1979,435. p. skk.) és Br. 11/250 (X 5.3.31.) Po. 888. 
(uo,). 477. p. skk.

56 Hirte, 2005. 92. p. skk. (további hivatkozásokkal).
57 Jakobi. 1913. 223. p. (29.3. p.),
58 Hirte, 2005,260. p. skk.



Jog
59 Ezen lúlmenő büntetés idegen volt ettől az eljárási formától. 

Lásd: Hirte, 2005. 268. p. skk.. különösen 273. p.
60 Az infamációs eljárás kifejezés többértelműségéről és rendel

tetéséről lásd: Hirte. 2005. 147. p.
61 Br. V/152 (53. h.), 297. p„ 1-3. sor: „ut super inqitisitionis arlicu- 

lis tant de fama elecii / . . . /destinatis cogalis testes. / . ../perhibere 
tesiimonium veri lati".

K Hirte. 2005. 142. p.
63 Hirte. 2005. 143. p.
w Br. VI/194 (32. h.). 330. p., 31-32. sor: .juper illő crimine inqui- 

sitionem secreto mandavinuis faciendam. per qttod fámám utam 
pttrgari volumus“. A super illő crimine megfogalmazás több
értelmű. mert itt csak a bűncselekményről elterjedt rossz hír 
létezését és nem az anyagi igazságot kellett felderíteni. Ennek a 
megbízásnak a leírását lásd: Br. IX/113 (32. h.), 207. p., 16. sor 
skk.: „dedimus in mandatis, ut prűdé liter et cattte a coepiscopis 
indagaret. tanon prefatum episcopum crederent rali labe resper- 
sum; qtti nobis postmodttm rescripserunt, qttod eum virum hones
té conversationis esse credebant, personam ipsius midtipliciler 
commendantes".

65 Hirte. 2005. 141. p. sk. További hivatkozásokkal a következőkre: 
Br. 1/20. Br. 1/295. Br. 11/60. Br. 11/147. Br. 11/171. Br. V/12, Br. 
VI/95. Br. VI11/99. Br. IX/110. Br. IX/113. főképpen: Br. IX/135 
és Br. XII/91.

'■'■Hirte. 2005. 115. p. skk.
67 Hirte. 2005. 115-138. p.: Trusen. 1988, 168. p. (189. p. skk ). A 

famapurgatio történetéhez lásd Hirte. 2005. 109. p. skk.
68 így Sweency, 1971. 247. p.: Jnvestigate the charges".
l'9Truscn. 1988. 168.p. (201. p. sk.);Trusen. W.: Vonden Anfiingen

des Inquisitionsprozesses zum Verfahren bei dér inquisitio 
haereticaepravitatis [a továbbiakban: Trusen. 1993]. in: Segl. P. 
(Hrsg.): Die Anfcinge dér Inquisition im Mittelalter. Mit einem 
Ausblick atif das 20. Jahrhunderl und einem Beitrag iiber 
religiöse Intoleran: im nichtchristlichen Bereich (Köln. 1993. 39. 
p. [43. p.]; a továbbiakban: Segl. 1993).

70 Hasonlóan már Schmidt, E.: Einf ilming in die Gescliichte dér 
deutschen Strafreclitspjlege (3. AufL Göttingen. 1995. 87. p,). 
Lásd még: Sellcrt, W.: Bedeutung und Bewertung des 
Inquisitionsprinzips aus rechtshistorischer Siclit. in: Festsclirift 
fúr H.U. Scupin (Göttingen. 1983, 161. p. [163. p. sk.])

71 Bevezetés a boszorkányok kutatásához: Behringer, VV: Hexen. 
Glattbe. Veifolgung. Vermarktung (München, 1998: 3. Aufl. 
München, 2002): Blauert. A.: Fridié Hexenverfolgungen. Ketzer-. 
Zauberei- und Hexenprozesse des 15. Jahrhunderts (Hamburg. 
1989): Hirte: in: Jerouschck. G.-Rüping, H. (Hrsg.): „Attss Hehe 
dér gereclitigkeit und umb gemeines nutz \\illetni' (Historische 
Beitragc zűr Strafvcrfolgung, 2000. 59. p. skk.); Jerouschck. G.: 
Die Hexen und ihr ProzefS. Die Hexenverfolgting in dér 
Reichsstadt Esslingen (Esslinger Studicn. Schriftenreihc Bánd 11. 
Esslingen. 1992); Jerouschek. G.: Die Hexenverfolgungen als 
Problem dér Rechtsgeschichte. Anmerkungen zu neueren 
Veröffentlichungen aus dem Bereich dér Hexenforschung 
(Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte [ZNR], 1993. 202. p. 
skk.); Jerouschek. G.: Cliristian Thomasius. Halle und die 
Hexenverfolgting (JuS. 1995. 577. p. skk.); Lorenz, S.-Bauer. D. 
R. (Hrsg.): Hexenverfolgung. Beitriige zűr Forschung -  unter 
besonderer Beriicksichtigung des siidwestdeutschen Rattmes 
(Würzburg. 1995); Lorenz. S.-Schmidt. J. M.: Wideralle Hexerei 
und Teufelsuerk. Die europiiische Hexenverfolgung und ihre 
Auswirkungen auf Siidwestdeutscliland (Stuttgart. 2004); 
Schormann. G.: Hexenprozesse in Deitiscliland (2. Aufl.. 
Göttingen. 1986)

72 Lásd. Jerouschek. 1992, 328. p. skk.: Jerouschek. G.: 
Aufgekliirtes Strafreclitsdenken unter dér Geliung des 
Inquisitionsprozesses. in: Rüping. H.: Die Hallesclie Scluile 
des Naturrechts (Frankfurt a. M.-Berlin-Bern. 2002.. 77. p. 
skk.); Jerouschek. G.: „Ne erimina remaneemt impunita". A uf 
dass Verbrechen nicht ungestraft bleiben: Überlegungen zűr 
Begriindung öffentliclier Strafverfolgung im Mittelalter 
(Zeitschrift dér Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung 89. 2003. 323. p. [336. p.]; a továb

biakban: Jerouschek, 2003); Schwerhoff, G.: Die Inquisition. 
Ketzerverfolgung in Mittelalter und Neuzeit (München. 2004.
8. p. skk.)

73 Lásd: Rüping-Jcrouschek: Grundriss. 76. jegyzet; Jerouschek. 
2003, 323. p.~(336. p.).

74 Lásd: Jerouschek. 1992, 328. p. (334. p.); Landau, P.: Innocenz 
HL und die Dekretalen seiner Vorgiinger. In: Innocenzo -  III 
Urbs et Orbis. Alti dél Congresso Internazionale. (Roma. 9-15 
settembre 1998). Szerk. A. Sommerlechner. I. (Roma, 2003., 175. 
p. [198. p.j); Kolmer, L.: Ad capiendas vulpes: Die 
Ketzerbekampfung in Sudfrankreich in dér ersten Halfte des 13. 
Jahrhunderts und die Ausbildung des Inqiiisitionsverfalirens 
(Bonn, 1982.. 56. p.), valamint utalások: Hirte, 2005. 164. p. skk.

1, Biener. F. A.: Beitriige zűr Geschicltte des Inquisitionsprozesses 
und dér Gesdnvorenengerichte (Lcipzig, 1827; hasonmás kiad.: 
Aalen. 1967. 45. p.) és Richter. E. L.: Lelirbuch des katliolischen 
und evangelischen Kirchenreclits (Lcipzig, 1842.. 402. p. sk.) az 
1/368 brevében. München. K.: Das kanonische Gerichtsverfahren 
und Strafreclu. Erster Bánd (Köln. 1874., 472. p. skk.) ezzel 
szemben csak a 11/60 és 11/250 brevékben.

7Í' Molitor. W.: Über kanonisches Gerichtsverfahren gégén 
Kleriker (Mainz, 1856. 174. p.) a két (hasonló) eljárás alapvető 
önállóságát hangsúlyozta.

77 Plöchl. W.: Geschicltte des Kirchenrechts. Bd. II. (Wien. 1955. 
317. p.)

75 Oehler. in: Festsclirift fiir H. Katifinann (1986.. 847. p. [849. p.|)
79Trusen. 1993. 39. p. (44. p. skk.) a VIII/77 Po. 2516 levélre

vonatkozóan (139. p.). valamint a fejlődésmenetről részletesen: 
Trusen. 1988. 168. p. skk.. különösen 190. p. skk.

“ Sokak helyett: Segl, P.: Einrichtung und Wirkungsweise dér 
inquisitio haereticae pravitatis int mittelalterliclien Európa, in: 
Segl. 1993, I. p. (17. p.); Ignor, A.: Geschicltte des Strafprozesses 
in Deutschland 1532-1846. (Rechts- und Staatsvvissenschaftlichc 
Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft; N.F.. Bd. 97. 
Paderborn. 2002,47. p.; a továbbiakban: Ignor. 2002)

81 Trusen. 1988. 168. p. (194. p. skk.)
82 Trusent követi többek között: Braida (in: Festgabefiir E. Rofiler. 

Frankfurt tn. M.. 1997, 77. p. skk.). K. Breitsching (Das kirclt- 
lidte Strafverfahren in seinen geschichtliclien Attspragungen und 
seiner gegemveirtigen Gestah. In: uo.. 1997, 101. p. [109. p.; 
további hivatkozásokkal]), R. M. Fraher (IV. Lateran's Revisions 
in Criminal Procedúra... In: Studia in honorem eminentissimi 
cardinalis Alpltonsi M. Stickler. Ed. C. Lara. 1992, 97. p. [101. p. 
skk.], Ignor (Ignor. 2002. 47. p.). Koch (Koch, 2006. 42. p.). W. 
Schild („Von peinliclter Frag". Die Folter als reclttliches 
Beweisverfaltren [= Schriftenreihc des Mittelalterlichcn 
Kriminalmuseums Rothcnburg o. d. Tauber], Nr. 4. 26. p.), 
Schmoeckei (Schmoeckel. M.: Neminem dantnes. antequam 
inquiras veritatem. Die Entwicklung eines holtén Beweisstan- 
dards als Vorgeschichte der Verdachtsstrafe. Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung.
87. 2001, 191. p. [222. p.]), valamint Vones (az Inquisition cím
szó a Lexikon fiir Tlteologie und Kircltében).

83 Kéry. L.: Inquisitio -  denunciatio -  exceptio: Möglichkeinten der 
Verfahrenseinleitung int Dckretalenreclit (Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung,
87. 2001, 226. p. [242. p.]). Kéry a Liber Extra (229. p.) egyes 
dekrétumaira hivatkozva feltételezi, hogy a ..Licet Heli“ tartalmi
lag az inkvizitórius eljárást írja le.

84 Trusen. 1988. 168. p. (201. p. sk.).
85 Trusen. 1993,39. p. (43. p).
“ Trusen. 1988. 168, p. (201. p. sk.)
87 Hirte. 2005. 169. p. sk. A V1II/88 brévéről a döntés 1205. május 

25-én. Rómában született.
88 Hirte. 2005. 171. p. skk.
89 Breitsching. 1997. 101. p. (109. p.); Fraher. 1992. 97. p. (99. p. 

skk.); Trusen. 1988. 168, p. (211. p.. 214. p.). Az inkvizitórius 
eljárás megalkotásaként lásd a negyedik laterani zsinat c. 8 
„Qualiter et quando“ határozatát (lásd: García y García, A. [Ed.]: 
Constitutiones Concilii qtiarli Lateranensis ima enni 
Commentariis glossatorum. Monumenta luris Canonici, Ser. A.
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Vol. 2. Citta dél Vaticano. 1981.54. p. skk.). Ezzel szemben lásd: 
Hirle. 2005. 175. p. sk.

90 Hirte. 2005. 184. p.
91 Hirle. 2005. 175. p.
92 Hirte. 2005. 132. p.
95 Rüping-Jerousehek: Grundriss. 33. jegyzet
9JSchmocckel. M.-Hirte, M.: Popsi limozenz III-, dós IV. 

Lateranum und die Strafverfahren gégén Kleriker (Zeitschrift dér 
Savigny-Stiftung für Rcchtsgeschichte. Germanistische Abtei- 
lung7 124. 2007^520. p. sk.)

95 Lásd: Hirte. 2005. 82. p. sk.. 106. p. sk.. 138. p.. 147. p. sk.. 162. 
p. sk.. 197. p, sk.. 219. p. sk.. 258. p. sk.. 277. p. sk.. 291. p. skk.

9,‘Az egyház és a (büntető)jog viszonyáról lásd: „Strafreclu" in 
einer Kirche dér Liebe. Notwendigkeit oder Widerspruch? Hrsg.: 
Miiller, L.. Hierold, A. E.. Demel. S., Gerosa, L.. Krámer. P. 
(Münster. 2006) és Hirte. M.: Poenae elpoeniienliae. Sankiionen 
im Reclu dér Kirclie des Mittelalters (Budapest, 2003. 4. p. skk.)

97Murauer, in: FestschriftfürG. Pfeifer. 2002. 38. p. (39. p.. 41. p.)
98 Lásd: Miiller, H.: Papstliche Delegalionsgerichtsborkeil in dér 

Normandie 112. und friilies 13. Jahrhundert) (Studien und 
Dokumente zűr Gallia Pontificia, 4/1-2. Bonn, 1997, 101. p.); 
Murauer. 2002. 38. p. (39. p.; további hivatkozásokkal).

"Lásd: Miiller, H.: Benefizienversprechen nonnannischer 
Abieien in Prozessen vor pastlichen Delegaten (I2.-Anfang 
13. Jahnhundert). in: Proceedings o f  ihe Tenth International 
Congress o f Medieval Canon Law. Ed. K. Pcnnington, S. 
Chodorow. K. H. Kcndall (Cittá dél Vaticano. 2002. 331. p. 
skk. [352. p. skk.], további hivatkozásokkal)

""Rüping-Jerousehek: Grundriss. 33. jegyzet.
"" Lásd: Foreville. 1992, 126. p.: Chency.' 1976. 117. p.
102 Hageneder. O.: Zűr Efftzienz dér romi seben Kűrié ols 

Gerichtshof um 1200. In: Peter Joltanék zunt 65. Geburtstog. 
Köln-Weimar-Wicn, 2002, 99. p. (112. p.). Már III. Ince idején 
különbséget tettek a compositio (tisztán a felek megegyezése 
közvetítők segítségével) és az arbiiriuni (választott bírák ítélete) 
közölt, azzal a fő különbséggel, hogy az utóbbinál a felek már a 
perszerződésben kötelezték magukat az ítélet betartására. Ehhez 
lásd: Hageneder, O.: Die aufleren Merkmale dér Originalregis- 
ter Innocenz' III. (Mitteilungen des Instiluts für Österrcichische 
Geschichtsforschung, 65. 1957. 296. p. [310. p. skk.]). Lásd 
még: Murauer (Murauer. 2002.51. p. skk.) felhívta a figyelmet a 
transactio és az amicabilis compositio kifejezések ambivalens 
használatára a regiszter forrásaiban.

103 A III. Ince alatti egyezséghez lásd: Hirte, 1988, 52. p. skk. 
(további hivatkozásokkal)

104 Kéry, L.: Gottesfurcht und irdische Strafe. Dér Beitrag des mit- 
telalterlichen Kirchenrechts zűr Entstehung des öffentlichen 
Sirafrechts (Köln. 2006. 559. p. skk.): Kéry, L.: 
Kirclienrechtliche Grundingen des öffentlichen Strafreclits 
(Zeitschrift dér Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung, 91, 2005, Í28. p. [158. p. skk.]). Kéry 
az ún. kollúzió (csalárd perbeli egyezség) kánonjogi 
megítélésében (X. lib. 5 tit. 22: „de collusione detegenda") felis
meri a „kísérletet a magasabb rendű büntetőigény védelmére" 
(560. p.). Ez következetesnek tűnik számomra a hivatalbóli 
eljárásnál (cf. X 5.22.4. az inkvizilórius eljáráshoz), mert ott 
akadályozhatta az egyezség a hivatalból folytatott bizonyítást a 
vádlott ellen, és gátolta a köz büntetőigényét. A kérelemhez 
kötöttség elvén nyugvó büntető akkuzalórius perben ez az össze
függés -  vélményem szerint -  dogmatikailag csak feltételesen 
állítható fel. mert ott a közjogi büntetőigény lényeges elemei, 
mint a vád és a bizonyítás, az eljárás jellegéből adódóan, 
kizárólag a felek kezében vannak. Az egyezség ellen az akkuza- 
tórius eljárásban inkább a vádlott és az egyházi igazságszolgál
tatás meggondolatlan igénybevételével szembeni védelme 
hozható fel. Szintén kérdésesnek tűnik számomra „a magasabb 
rendű büntetőigény a későantik és koraközépkori szövegekben" 
(654. p.), különösen a X. 5.22.1 és 2 lehetőségként való 
értelmezése az inkvizilórius eljárás megindítására az akkuza- 
tórius eljárásban történt kollúzió esetén, már I. és IV. Gergely 
idején. Az, hogy I. Gergely a X 5.22.1. alapjául szolgáló akkuza-

tórius perben (Br. 111/38: Gregorii I Papoe Registrum 
Epistolarum. Tomus I. Ed. P. Evvald. L. Hartmann. Momumenta 
Germaniae Historica. Epistolae, 2. Aufl. Berlin. 1957. 195. p. 
sk.) diakónusát inquisitio verbálisra utasította-e egy másik 
eljárási módban, a forrásokból nem derül ki egyértelműen. A 
diakónus investigotio'yál igazoló kijelentések -  ..Séd quoniom eo 
quae diéta sünt indiscussa remanere non patimur. sedis nostrae 
diaconem ad ea investiganda dirigimus. quia nuntiati nos fitci- 
noris qualitas vehementer impellit. ut ea quae attdivimtts dissi- 
nudare nullatenus debeamus“ -  véleményem szerint kizárólag a 
vizsgálat tárgyával állnak összeföggésben -  ..hoc nobis necesse 
est subtilitts perserutari. ne fortasse eorum sil comparata con- 
cordia. Quae si quod absit non ex caritate séd ex proemio facta 
constiterif - .  tehát csak az „eljárás nyugvását" kellett az 
egyezség kapcsán kivizsgálni. A felek közötti nem megengedeti 
megegyezés esetén (és csak akkor járhatott volna el egyátalán a 
diakónus a felek ellen) követelte meg az egyházi „tisztázási 
érdek" a további eljárást, illetve az akkuzalórius per befejezését 
a bizonyítás állása szerint az egyezség idején, tehát a vádlott 
elítélését bizonyíték alapján vagy a vádló tálióját a hiányzó 
döntő bizonyíték miatt. Véleményem szerint a magyarázat (X. 
5.22.2. „Crimina semel audita Gregorius indiscussa nullo modo 
praeteribat. etiamsi accusatus cum accusatore in gratiam redős
sel.") ebben az értelemben értendő.

to.'Úgy tűnik, már nem csak a hamis tanúk sértik a bíróságot (vö.: 
Rüping-Jerousehek: Grundrisse, 76. jegyzet), hanem az esküt 
megtagadó eskütársak is.

11,6 Br. XIII/12 (32. h.). co l.2 ll.sk .
,07Landau. P.: Popsi Innocenz III. in dér ricltterlichen Praxis. 

Zugleicli ein Beitrag zűr Geschiclite dér Kooperationsmaxime. 
In: Festschriftfür Rudolf Wassermann zttin óO.Gebunstag. Hrsg. 
von C. Broda u. a. (Neuwied-Darmstadt. 1985. 727. |732.] p.)

I0S Br. VII/159 (20. h.): Br. VII/226 (20. h.); Br. VIII/89 (25. h.): Br. 
ViII/140 (25. h.). A betöltési vitához lásd Sweeney részletes 
tanulmányait (Swecney, 1977 és Sweeney, 1971)

""Br. VII/159 (20. h.). 275. p„ 3-4. sor. A dekrétum közli a 
hivatkozott helyen: „quia suspecti el inimici iudices esse non 
debeant“ (Decretum Gratiani, in: Friedberg, Ae.: Corpus luris 
Canonici. Pars Prior. Decretum Magistri Gratiani [Lipsiae, 
1879; utánnyomás: Graz, 1955], 518. p. sk.).

110Br. VII/159 (20. h.), 275. p„ 21. sor skk.: ..cum non ad 
Colocensem ecclesiam séd ad metropolim vestram [Esztergom -  
a szerző] coronatio regis Vngarie pertinere noscatur. unde 
tamqttam alieni ittris invasor et apostolid statuti contemptor 
debebat graviter c a s t ig a r iJános képviselői ezt ugyan nem 
tagadták, de a koronázást „ttrgens neccessitas et evidens utilitas 
exigebant" (uo„ 275. p„ 17-18. sor) indokolták, és ezt a nézetet 
is alá tudták támasztani a dekrétummal, lásd: cf. C. 7 q. I c. 34, 
35 (Decretum Gratiani, in: Friedberg, Ae.: Corpus luris 
Canonici. Pars Prior. Decretum Magistri Gratiani [Lipsiae, 
1879; utánnyomás: Graz. 1955], 579. p. sk.).

111 Sweeney. 1977. 113. (128.) p. lehetségesnek tartja, hogy III. Ince 
az érsekség betöltéséről való döntést tudatosan elhúzta, hogy az 
elutasítás és a vérfertőzési ügy közötti összefüggés látszatát elke
rülje. Számomra ez az esztergomi érseki szék betöltésének 
sürgőssége miatt kétségesnek tűnik.

112 Például: Sweeney, 1977, 113. (130.) p.
115 Br. VIII/89 (25. h.), 167. p.: .Aüoquin extunc, ne gregi Dominico 

dia desit cura pastoris. ad providendum eidem ecclesie pastorem 
idoneum procedenuts secundum officii nostri debitum ex plenitu- 
dine apostolice potestatis. in quo. quantum cum honestate nostra 
poterimus. tuo deferemus Itonori". Erre a mandátumra 
vonatkozóan lásd: Br. VIII/140 (25. h.), 257. p„ 39. sor sk.: 
..ittxta tenorem tamen posterioris reseripti ad nos decetero 
Strigoniensis ecclesie provisio perlineret".

114Lásd: Br. VIII/140 (h. 25), 257. p„ 10. sor skk.. valamint 
Sweeney. 1977. 113.(129 sk.) p.

115 A Kalánt jelölő nyitrai püspök közölte a pápával, hogy ha 
Kalán püspök ellen nyilatkozna, ő a többi püspökkel együtt 
Jánosra szavazna. Lásd: Br. VIII/140 (25. h.). 256. p.. 18. 
sor sk.



történeti s:emle

11(1 Ezt a pálfordulást a megváltozott politikai körülmények okozhat
ták. Kalán András általi támogatása Imre király idejéből eredt, aki 
mindkettejüket birodalma ellenségének tartotta, és nyíltan a kalo
csai érseket támogatta. Imre halála, majd II. Andrásnak a kalocsai 
érsek általi megkoronázása és Kalán pápai elutasítása után András 
a kalocsai János támogatásának pragmatikus útját választotta.

117 Br. VIII/140 (25. h.), 258. p.. 1-4. sor

118 Sweeney, 1977. 113.(133). p.
119 Lásd: Migne: Pairologia Latina. Tomus 216. (1891. col. 1173). 

Raineriushoz: Theisen. F.: Die Dekretalensammiung cles 
Rainerius von Pomposa und ikre Hintergriinde, in: Grundlagen 
des Rechts. Festschrift fiir Peter Landolt zum 65. Geburtstag. 
Hrsg. von R. H. Helmholz, P. Mikat, J. Müller, M. Stolleis 
(Paderborn. 2000, 549. p. skk.)

A  hiteleshelyek (loca credibilia seu aulhentica) 
olyan egyházi testületek -  káptalanok és kon- 
ventek -  voltak, amelyek a felek kérésére vagy 

hatósági felkérésre közhitelű okleveleket állítottak ki. 
A magyar jogélet e sajátos intézményrendszere az 
Európában elterjedt közjegyzőség funkcióit ellátva 
működött 1181-től számítva egészen a közjegyzői 
intézmény létrehozásáig (1874:35. te.).2

A fenti klasszikus definíció, Eckhart Ferenc és 
Szentpétery Imre munkáinak megjelenését követően, 
nem szorul bővítésre, ezzel szemben ma is aktuális 
feladat a hiteleshelyek kutatásának kiszélesítése az 
intézmény működésének, fejlődésének jobb megis
merése érdekében. Egyrészt az időhatárt szükséges 
kiterjeszteni a köztörténethez kötődő dátumokon (pl. 
1351, 1353, 1526) túlra, másrészt a hagyományos 
diplomatikai és hivataltörténeti irány is kiegészítésre 
szorul.

A hiteleshelyeket az elmúlt évszázadban sokan vizs
gálták. de igazán csak az elmúlt kb. négy évtized során 
derült ki. hogy ezen intézmény működésének kutatása 
jóval túlmutat önmagán. A hiteleshelyi oklevelek párat
lan forrásai a társadalom-, művelődés- és jogtörténet 
különböző ágainak, különösen olyan területeken és 
olyan korszakokban, ahol és amikor fontos, hogy a 
történeti kutatásokba az eddig vizsgáltakon kívül más 
forráscsoportokat is bevonjunk. Mivel olyan 
intézményről van szó, amely a magyar történetkutatás
ban hagyományosan éles korszakhatárnak tekintett 
Mohácsot követően még évszázadokig folyamatosan 
működött, minden amellett szól. hogy a hiteleshelyek 
vizsgálatát az 1526 utáni időkre is kiterjesszük. Az 
eddig elvégzett kutatások mindemellett azt is 
bizonyítják, hogy a kora újkori hiteleshelyi oklevelek 
számos új köztörténeti adattal is szolgálhatnak, pl. a 
kettős királyválasztás közállapotaihoz, a török jelen
létéhez, az egyes kiemelkedő családok kapcsolatrend
szerének és a nemesség vagyoni viszonyainak megis
meréséhez stb.

A  fo rrá so k
A Zala Megyei Levéltár (ZML) a hiteleshelyek kora 

újkori működésének megismeréséhez páratlan for
rásanyagot őriz. 1950-ben került a Levéltárba a zalavári 
és a kapomaki (ma Nagykapornak) bencés konventek 
együtt kezelt iratanyaga, mai állapotában összesen kb. 
2500 db oklevél az 1375 és 1575 közötti időszakból, az 
ezekhez tartozó négy jegyzőkönyv, valamint a két kon- 
vent 1757 utáni hiteleshelyi tevékenysége során

Bilkei Irén

Egy sajátos 
m agyar jogintézm ény, 
a hiteleshely M ohács  
utáni évtizedei'
keletkezett több mint 12 ezer oklevél és a hozzá tartozó 
segédkönyvek (ZML XII. 1.). A hiteleshelyi működés 
során keletkezett teljes iratanyagot nem ismerjük.

A Mohács előtti okleveleket (238 db) az 1970-es 
évek elején, a fondjegyzék készítésekor Degré Alajos 
kiemelte és besorolta a Levéltár Diplomatikai 
Gyűjteményébe (ZML XV. 1.). Ezekkel, illetve a két 
hiteleshely középkori működésével jelen dolgozatnak 
nem célja foglalkozni, csak ott hivatkozom rájuk, ahol 
a jelenségek magyarázatához szükségesek a középkori 
adatok.2

Az okleveles anyag értékelésének korlátái abból 
fakadnak, hogy nem ismerhetjük a kiadott oklevelek 
eredeti mennyiségét és összetételét, ezért a mai 
gyűjtemény számszerű következtetések levonására 
csak nagyon korlátozottan alkalmas. A feldolgozó 
munka során kirajzolódott és a továbbiakban rész
letezendő kép a zalai hiteleshelyek Mohács utáni 
működéséről helyenként valószínűleg csak mozaik
kockákat tud bemutatni, illetve tendenciákat vázolni. 
Mindehhez még egy nehézség adódik: nagyon kevés 
összehasonlító anyag áll rendelkezésre, mert érdekes 
módon a kutatás néhány kísérlettől eltekintve ritkán 
érezte feladatának, hogy -  ellentétben a középkori 
oklevelekkel -  kora újkori hiteleshelyi okleveleket 
adjon ki, vagy a hiteleshelyek Mohács utáni történeté
vel foglalkozzon. Tegyük hozzá, a középkorihoz képest 
valóban kevés a fennmaradt kora újkori hiteleshelyi 
anyag.4

A  h ite leshe lyek és a z  írá sb e lisé g  he lyze te
M o h á cs  után
A mohácsi csata (1526) után a török pusztításnak 

elsősorban az első betörés útvonalába eső hiteleshelyek 
estek áldozatul. A zalai hiteleshelyek okleveleiben 
először 1531-ben bukkant fel a török veszedelemre való 
hivatkozás, ez a török hadjárat azonban a hiteleshelyi




