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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
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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



működést még nem fenyegette. A királyi Magyarország 
területén a kora újkorban változatlanul működött 
tovább a hiteleshelyek nagy része, a Hódoltságban 
azonban tevékenységüket nem tudták folytatni.5

A török jelenléttel, illetve terjeszkedéssel függött 
össze az a jelenség, hogy a hiteleshelyek kényszerűség
ből, hogy túlélhessék a pusztulást, áthelyezték 
működésüket a török által nem veszélyeztetett 
területekre,6 de illetékességi körük nem változott.

A 16. század közepére a Dél-Dunántúlon több, vala
ha tekintélyes konvent siralmas állapotba jutott. A S o

mogy vári bencés konventről tudjuk, hogy 1508-ban, 
amikor a rendi vizitátorok vizsgálatot tartottak a Szent 
Egyed-apátságban. düledező templomépületet és össze
sen öt szerzetest találtak, akik közül kettő állandóan 
kiküldetésben járt hiteles tevékenységet végezni. A 
szekszárdi konvent már 1526-ban elpusztult. így 
gyakorlatilag a zalavári és a kapornaki konventre 
maradt a Dél-Dunántúl lakossága jogügyleteinek 
intézése.7

1566-ban a törökök elfoglalták Szigetvárt, és tovább 
nyomultak előre a Dunántúlon. Ez volt a két konvent 
hanyatlásának kora, a kiadott hiteles oklevelek száma 
rohamosan csökkent, majd meg is szűnt. 1575-ben 
törvény rendelte el (1575:17. te.), hogy a zalavári és a 
kapornaki konventek iratait Vasvárra szállítsák át, és a 
hiteleshelyi jogokat a vasvári káptalan gyakorolja 
tovább. Ezt a rendeletet akkor még biztosan nem haj
tották végre, mert Zala vármegye közgyűlése 1580. 
május 12-én határozott arról, hogy a két konvent iratait 
a somogyi konvent pecsétjével együtt az akkor már 
Szombathelyen működő vasvári káptalanhoz kellett 
vinni. Ez végül csak a vármegye ismételt sürgetésére, 
1583. szeptember 11. után történt meg.8

A hiteleshelyi működést a Mohács utáni években 
nemcsak a török veszély, hanem a kettős királyvá
lasztást követő zavaros közállapotok is befolyásolták. 
Az anarchia bizonytalanná tette a hiteleshelyi kikülde
téseket, a szerzetesek elleni támadások megsűrűsödtek, 
hiába hoztak újabb és újabb törvényeket a védelmükre.9 
Zala is többször cserélt királyt ezekben a zavaros idők
ben. attól függően, hogy Nádasdy Tamás vagy Török 
Bálint éppen melyik király oldalán állt.10

A kapornaki apátság is belesodródott a két király 
közötti küzdelembe, de a zalavári és a kapornaki okle
velek tanúsága szerint 1527 és 1541 között, a pártviszá
lyok ellenére, a hiteleshelyi tevékenység zavartalanul 
folyt mindkét konventben, az intézmény tekintélye 
továbbra is megkérdőjelezhetetlen volt, a perjog 
működésüket erősítette, és mindkét konventnél meg
felelő számú rendtag volt, akik el tudták végezni a 
munkát.

A zalavári és a kapornaki hiteleshelyeknek biztosan 
nem ártott az írásbeliség Mohács után tapasztalható 
kiszélesedése sem, jóllehet az iratok mennyisége 
ugrásszerűen megnőtt. Az oklevelek mellett új iratfaj
ták terjedtek el: portális és dikális összeírások, várme
gyei és városi jegyzőkönyvek, vármegyei nemesség- 
összeírások stb. Kiszélesedett mind az iratkiadók, mind

az írástudók köre, a világi literátus réteg számszerű 
növekedésének lehetünk tanúi. A korszak jellemzője 
volt még a magyar nyelvű hivatali és magán írásbeliség 
már Mohács előtt megindult terjedése.

A hiteleshelyeknek ezekben az évtizedekben a világi 
hivatali írásbeliség térhódítása sem ártott. A vármegye 
nem vette át a hiteleshely szerepét. A Mohács utáni

/t zalavári bencés préposiság alaprajza 
(Giulio Turco rajza. 1569)

,4 kapornaki bencés apátság alaprajza 
(Giulio Turco rajza. 1569)
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évekből vannak ugyan adataink Zala vármegye 
működésére, de a vármegyei közigazgatás 1541-ig aka
dozott, csak ezután említenek rendszeresen vármegyei 
tisztségviselőket, és vannak utalások közgyűlésekre, 
valamint ítélőszékekre (sedria). Mivel a két zalai 
hiteleshely folyamatosan működött és a hitelessége 
iránti bizalom töretlen volt. ezért a vármegye írásbeli

A kapornaki bencés apátság (légifelvétel)

A kapornaki apátsági templom Ny-i homlokzata

tevékenysége valószínűleg nem terjedt ki hiteles 
oklevelek kiállítására. Erre egyébként sem lehetőség, 
sem szükség nem volt.

Papp László és Bónis György összeállítása alapján 
Mohács után hosszabb-rövidebb ideig 21 káptalan és 
hét kon vént végzett hiteleshelyi tevékenységet.11

A  z a la v á r i és a  k a p o rn a k i ko ve n t
1 5 26  e lő tt i h ite le sh e ly i és o k le vé la d ó
m űködésének rö v id  á ttekin tése
Jóllehet jelen dolgozatnak nem célja a két konvent 

középkori működésének vizsgálata, mégis szükséges
nek látszik egy rövid történeti áttekintés.12 A bencések 
hiteleshelyi oklevéladását ismertetve Solymosi László 
a két konvent működésének kezdetét viszonylag 
későinek tartotta.13 Zalaváron és Kapornakon az 
Árpád-kor utolsó évtizedeiben indult el és teljesedett ki 
a hiteleshelyi oklevélkiadás; az első fennmaradt kiad
ványok 1251-ből származnak.14

A történelmi Zala vármegyében hiteleshelyi tevé
kenységet végzett a zalavári, a kapornaki, a tihanyi, a 
csatári és az almádi bencés, a türjei premontrei és az 
újudvari keresztes konvent.

Az 1351. évi. I., Nagy Lajos által kiadott korlátozó 
rendelkezés a zalavári és a kapornaki konventet nem 
érintette. Azáltal, hogy visszakapták pecsétjeiket, a 
többi zalai kis konvent pedig nem, ezt követően mind
kettő tevékenysége kiteljesedett.15 1351 és 1526 között 
a fennmaradt zalavári és kapornaki oklevelek száma 
valamivel meghaladja a másfél ezret -  pontos számot 
nem ismerhetünk - , s ezzel a közepes forgalmú kon- 
ventek közé számítanak. Az ismert okleveles adat 
szerint 1341-ben Zalaváron tűz pusztította el az apátság 
sekrestyéjében elhelyezett okleveleket.16

A kiadott oklevelek számát az is befolyásolta, hogy 
a közelben hány másik hiteleshely működött. Esetünk
ben a két szomszédos vármegyében működő vasvári és 
veszprémi káptalan is jelentős oklevélkiadó tevékeny
séget folytatott; ennek figyelembevételével már nem is 
tűnhet kevésnek a zalavári és a kapornaki oklevelek 
száma.

A kapornaki oklevelek számának növekedése arra is 
utalhat, hogy a sedria jelenléte miatt a hiteleshely már a 
középkorban bekapcsolódott a vármegye jogéletébe.17

Mohács előtti jegyzőkönyv egészében nem maradt 
fenn, de az egyik későbbi zalavári protocollumban 
1478. szeptember 6. és 1511. március 9. közötti okle
vélszövegek kivonatai olvashatók.18 Ezen kívül a kö
zépkori oklevelek gyűjteményébe soroltak be egy 1523. 
április 23. és augusztus 14. közötti bejegyzéseket tartal
mazó jegyzőkönyvlapot.19

A két konvent középkori okleveleiről, feltárás és fel
dolgozás hiányában, jelenleg csak annyi mondható el, 
hogy teljesen hasonlóak a többi bencés konvent okleve
leihez.

Az oklevelek formai szempontú osztályozását tekint
ve privilégiális. nyílt és zárt okleveleket külön
böztetünk meg.



Jog
Az oklevelek jogi tartalma a megszokott birtokügy

let: adásvétel,20 iktatás,21 osztály,22 határjárás,23 de van 
végrendelet.24 hitbér és jegyajándék,25 életkor
megállapítás25 stb.

H ite le s h e ly i tevékenység  
a z  1 5 2 6  u tá n i é v tize d e kb e n

A továbbiakban, amikor a két hiteleshely Mohács 
utáni tevékenységét tesszük vizsgálat tárgyává, egy már 
évszázadok óta létező intézmény működésében keres
sük a folyamatosságot, illetve a változásokat.

A hiteleshelyi működést szabályozó törvények a 
késő középkorban és a 16. század első felében még 
érvényben voltak. Törvény szabályozta a pecsét
használatot, az illetékességi kört, a személyzet fela
datait, valamint a szolgáltatásokért fizetendő díjakat. 
Tárgyalt korszakunk hiteleshelyi tevékenysége 
leginkább Mátyás király 1486. évi nagyobb törvényén 
(Decretum maius), Ulászló 1492. évi törvényein, 
valamint Werbőczy István Triparti túrnának egyes 
tételein alapult.27

Belső tevékenység, tanúskodás a  fa ss ió kn á l
Mint ismeretes, a hiteleshelyi tevékenység lénye

gében tanúskodás volt valamilyen jogügyletnél, illetve 
a tanúskodás alapján az illető ügyről szóló, autentikus 
pecséttel ellátott oklevél kiállítása. Az ügyfelek jogi 
természetű akaratnyilvánítását nevezték bevallásnak 
(fassio). Papp László megállapítása szerint a fassiotétel 
módjában a középkorihoz képest nem történt vál
tozás.28 Kumorovitz Lajosnak a leleszi konvent 1569-ig 
kiadott oklevelein végzett vizsgálatából ugyanez derült 
ki.29 Joggal feltételezhető, hogy ez Zalaváron. illetve 
Kapomakon is hasonlóan történt. Magáról az eljárásról 
az oklevelek nem adnak felvilágosítást. A bevallásra 
érkező ügyfelek személyazonosságáról valamilyen 
módon meg kellett győződni. Maga a bevallás több
nyire személyesen, élőszóban, a konvent színe előtt 
történt. Konventjeinknél a bevallások többsége így 
történt. Előfordult, hogy a bevallástevő betegsége vagy 
öregsége miatt a szerzetesek szálltak ki az ügyfélhez, és 
ott vették fel a fassiót.

A  h ite leshe lyek k a n c e llá r iá ja ,
szem élyzete  és levé ltá ra
A kancelláriát méretei miatt a zalavári és a kaporna- 

ki hiteleshelyeken túlzás lenne így nevezni, az iroda ki
fejezés helytállóbbnak tűnik. Nincsenek adataink arról, 
hogy mikortól igazolható a működése. Kancelláriáról 
azután beszélhetünk, amikor a hiteleshelyi munka jogi 
és írásbeli részre differenciálódott. Tárgyait kor
szakunkban valószínűleg a középkorihoz hasonlóan 
működött az oklevélkiadás folyamata, az oklevelek szá
mának növekedéséből ítélve, a bevallás vagy jelentés

__megfogalmazásából, protocollumba való beveze-
22

A zalavári bencés apátság alapfalai a régészeti feltárás után
Ilégifelvétel)

téséből. összeolvasásból, tisztázásból és megpecsé- 
telésből állt.30

A két hiteleshely kancelláriájának napi forgalmáról a 
fennmaradt oklevelek száma nem ad megbízható 
tájékoztatást. Nem tudjuk, hogy az 1527-1575 között 
keletkezett és máig fennmaradt kb. 2500 oklevél hány 
százaléka az összesnek. Emellett a két konvent fenn
maradt anyagában nem ismerünk sem pecsételési, sem 
taxalajstromot. Az mindenesetre nyilvánvalónak lát
szik, hogy a kapornaki konvent nagyobb hiteleshelyi 
forgalmat bonyolított le a Mohács utáni évtizedekben, 
mint a zalavári. valószínűleg nem azért, mert az okleve
leit magasabb jogértékűnek tartották, hanem mert a 
gyűlések és az ítélőszékek, valamint a vásárok miatt 
fontosabb centrális szerepe volt. többen látogatták.

Abban a jelenségben, hogy 1543-tól megemelkedett 
a birtokjogi vonatkozású hiteleshelyi oklevelek száma, 
valószínűleg a besztercebányai törvények hatását kell 
látni, amelyek kimondták, hogy a hűtlenség miatt elide
genített birtokokat eredeti tulajdonosaiknak vissza kell 
adni (1542. évi decretum 1. cikkelye).

A hiteleshelyi munka irányítója a konventeknél a 
citstos, az őrszerzetes volt.31 az oklevelek kiállításáért 
pedig az 1492:44. te. rendelkezései szerint a custos a 
priorral (= perjel) együtt volt felelős. Ugyanezen 
törvény megszabta, hogy a hiteles pecsétekkel bíró 
konventeknél legkevesebb hét pappá szentelt rendtag
nak kellett lenni.32 Mivel már a késő középkori okleve
lekben is nagyon ritkán van tanúnévsor és méltóságsor. 
a teljes személyzetet33 összeállítani nem lehet, a szer
zetesek nevét a jelentésekből, illetve fogalmazványaik
ból ismerjük, sokszor csak név nélkül, általánosan 
említve: religiosus fráter, socius noster conventualis 
('tisztelendő testvér’, ’konventbéli társunk').

Ha végignézzük a szerzetesek névsorát, elsőként az 
állapítható meg. hogy mind Zalaváron. mind Kapor- 
nakon két-három szerzetes tudta folyamatosan végezni 
a külső munkát, tehát volt megfelelő számú konventtag. 
Az 1508-ban végzett rendi vizitáció alkalmával Kapor- 
nakon kilenc konventtagot regisztráltak, és megjegyez
ték. hogy a konvent pecsétjét három kulcsra járó szek
rényben őrizték.34 Hogy a Mohácsot követő években 
pontosan hány főből állt a konvent. nem lehet megál
lapítani.
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A jegyzőkről külön is kell szólni. Az okleveleket a 

nótárius, a jegyző fogalmazta és írta. ezért az oklevél
szerkesztésen kívül gyakorlati jogi ismeretekkel is ren
delkeznie kellett. Tárgyalt korszakunkban a hiteleshe
lyek jegyzői világi írástudó emberek voltak. Nevük 
mellett gyakran szerepel a litteratus jelző, ami nem 
egyszerűen írástudót jelent, hanem alapvető jogi és 
oklevélszerkesztési ismeretekre utal.

Valószínűleg a véletlennek köszönhető, hogy megle
hetősen kevés jegyző nevét őrizték meg az oklevelek. A 
vasvári káptalan nótáriusai kapcsán Kóta Péter hívta fel 
a figyelmet arra. hogy ha a hiteleshely megyeszékhe
lyen működött, akkor kialakult közöttük valamilyen 
együttműködés, ami többnyire közös jegyzőt jelen
tett.'' Nem volt ez másként a 16. századi Zalában sem.

A káptalanok és konventek többsége iskolát is mű
ködtetett,36 ezekről azonban -  különösen a konventek 
esetében -  kevés adat maradt fenn, valószínűleg azért, 
mert az oktatásban résztvevő szerzetesek nem vettek 
részt a kiszállásokban, így nevüket nem említik az ok
levelek. Két konventünk iratanyagában sem cantor 
(éneklőszerzetes), sem lector (olvasószerzetes) nem 
szerepel. A hiteleshely iskolájában tanulók a nótárius 
mellett tanulhatták a latin nyelvet és az oklevélszer
kesztést. Zalavárról nincs. Kapornakról pedig tárgyalt 
korszakunk előtti, illetve utáni időből van adat 
iskolára.

Zalaváron a hiteleshelyi levéltár meglétéről a közép
korból vannak adataink. A veszprémi káptalan oklevele 
szerint 1341 -ben tűz ütött ki a monostor sekrestyéjében, 
és az ott lévő oklevelek elégtek.37

A levéltár elnevezése évszázadokon át megmaradt. 
1548-ból ismerünk forrásadatot a kapornaki konvent 
levéltárában elhelyezett oklevelekről, amelyek ..a neve
zett egyházatok sekrestyéjében vagy levéltárában a szo
kott módon vannak elhelyezve”.38

Valószínűleg nemcsak egyes okleveleket, hanem 
kisebb családi levéltárakat is elhelyezhettek a hiteleshe
lyi levéltárakban, mert ezeket vélték a leginkább biz
tonságosnak.

A  p ro to c o llu m o k  és a  fize te n d ő  ille tékek
A hiteleshelyi jegyzőkönyveket a középkorban re- 

gistrumnak. a 16. század elejétől protocollumnak 
hívták. Céljuk -  mint régebben -  az oklevélszövegek 
megőrzése volt. A két kifejezés ugyanazt jelenti, a pro- 
tocollum csak a formára utal (= bekötött jegyző
könyv).39 A protocollumok utólag (valószínűleg a 18. 
századi rendezés során) egybekötött könyvek, az ABC 
betűivel jelölve. Zalavárról három. Kapornakról egy 
kötet maradt fenn. Évköreik: ..A": 1563-1565, illetve 
1598-1603; ,.B": 1549-1562; „C”: 1527-1567 -  
belemásolva az 1444 és 1511 közötti oklevélszövegek; 
..D”: kapornaki kötet: 1543-1569.40

A zalavári és kapornaki jegyzőkönyvek vizsgálata 
során Papp László arra a megállapításra jutott, hogy a 
16. században az okleveleket a protocollumban fogal
mazta meg a jegyző, a jegyzőkönyvek vezetése pedig 
valószínűleg a leleszihez hasonlóan történhetett.41

A jegyzőkönyveket sem időrendben, sem temati
kailag nem rendezték, ezek tulajdonképpen egyedi la
pok egybekötve. Egyaránt szerepelnek bennük fassio- 
és relatiofogalmazványok, tolipróbák, egyéni megjegy
zések. Az egyes oklevelek elé sokszor rövid fejregesz- 
tát írtak, megnevezték az oklevél típusát és az ügy ked
vezményezettjét. Mind a négy kötetben vannak olyan 
oklevelek, amelyek szemmel láthatólag eredetileg nem 
oda tartoztak, pl. megpecsételt tisztázatok.

A jegyzőkönyvet a nótárius írta, a „C" jelű protocol
lumban ezt fel is jegyezte: „a jegyzőkönyvet én, 
György nótárius írtam..."42 A jegyzőkönyvekben ma
gyar nyelvű szövegek is előfordulnak. Ezek valószínű
leg a konvent előtt tett fassiók fogalmazványai.43

A hiteleshelyen fizetendő illetékeket évszázadok óta 
törvények szabályozták. így egységesnek kellett volna 
lenniük, de egyes hiteleshelyek ettől eltértek. Tárgyalt 
korszakunkban valószínűleg az 1486. évi Decretum 
maius 74-77. §-a és II. Ulászló 1492. évi decretumának 
95. §-a lehetett érvényben.44 Sajnos sem Zalaváron, 
sem Kapornakon nem ismert középkori vagy kora újko
ri díjszabás.4-' Lehet, hogy a zalai hiteleshelyek is a le
leszihez hasonló tarifákkal dolgoztak, amelyek egyéb
ként nagyon változatosak.46

K ü lső  tevékenység és a  m a n d á tu m o k
A  külső hiteleshelyi munkát a középkorihoz hason

lóan a közjogi alapon végzett eljárások jelentették, 
amelyek során a hiteleshelyek a király vagy az országos 
főméltóságok parancsára közreműködtek azok mandá
tumainak végrehajtásánál.47

A közhatóság eljuttatta a mandátumot -  amelynek 
tárgya valamilyen birtokjogi ügy vagy egyéb más peres 
eljárás lehetett -  az illetékes hiteleshelyhez, amely 
ezután kiküldte hites tanúbizonyságát, akinek jelen
létében a királyi vagy nádori ember elvégezte a jogi 
aktust. A hiteleshelyre visszatérve beszámoltak az 
eljárásról, majd a helyszínen készített jegyzetek alapján 
megírták a jelentést. A birtokbaiktatási eljárásoknál48 
összehívták az illető birtok szomszédait és határos bir
tokosait, majd az iktatás után három napig a helyszínen 
maradtak, hogy az esetleges ellentmondások megtör
ténhessenek. Ez a régtől érvényes törvényi szabályozás 
tárgyalt korszakunkban is hatályos volt.

A statutiót a helyszínen kellett végrehajtani. Ha az 
iktatandó birtokok több vármegyében feküdtek, az el
járás egy központban folyt le. A török terjeszkedésével 
kapcsolatos a birtokbaiktatás egyik Mohács utáni 
speciális jelensége: ha a statutio nem történhetett meg a 
helyszínen, az aktust a töröktől való félelem miatt egy 
közeli, de biztonságos helyen hajtották végre.

Ezt a helyzetet néhány évvel később már a törvény is 
szentesítette, amennyiben megengedte, hogy az iktatá
sokat a birtokhoz legközelebb levő helyen, a vármegye 
alispánjainak, szolgabíráinak és más nemeseknek a je
lenlétében végezzék el (1563:45. te.).49

Megjegyzendő, hogy a két konvent levéltárában fenn
maradt. birtokbaiktatási elrendelő mandátumokból, 
illetve az ezekre adott jelentésekből jól nyomon követ-,___
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hetők Zala vármegye birtokviszonyainak változásai a 
kettős királyválasztás éveiben. Hasonlóan a statutiós 
oklevelek számának csökkenéséből lehet következtetni 
a birtokviszonyok 1541 utáni stabilizálódásáról is.50

A hiteleshelyi kiküldöttek kézbesítették a különböző 
peres ügyekben az alpereseknek az idézéseket és a per
behívásokat. Az idéző oklevél már a Jagelló-kortól egy 
mandátum volt. amely a királyi ember mellé adandó 
tanú küldésére szólította fel a hiteleshelyet. Ez egyéb
ként új elem az eljárásban, korábban az idézés szóban 
történt a hiteleshelyi és a királyi ember által. Az idéző 
oklevelet a hiteles ember egyedül adta át. Ehhez az 
eljáráshoz már nem volt szükség királyi emberre, mivel 
kész határozatot kellett bemutatni. A hiteleshelyi 
kiküldött egyedül is elvégezhette a feladatot. Az idézést 
az idézett saját birtokán mutatta be; ha nem találta 
otthon, akkor meghagyta, hogy jelenjen meg 15. napra 
a személyes jelenlét bírósága előtt. Erre a jelenségre 
már a 15. század közepétől találhatók példák.51

A hiteleshelyek egyébként az 1723. évi törvény
kezési reformokig vettek részt a bírói eljárásokban, vi
szont a birtokbaiktatásoknál az újkorban végig meg
maradt a szerepük.'12

A hiteleshelyekkel foglalkozó szakirodalom kevésbé 
szokta a mandátumokat vizsgálni. Figyelembe véve azt. 
hogy ismeretlen okokból nagyon kevés a bevallás a két 
konvent ma ismert levéltári anyagában, illetve 
különösen az 1541 utáni években már a jelentések 
fogalmazványai is elnagyoltak, inkább csak jegyzetek, 
ezért érdemi információk a mandátumokból olvashatók 
ki. A zalavári és a kapomaki hiteleshelyhez 1526-1541 
között mandátumokat intézett Szapolyai János és 1. 
Ferdinánd király, Báthori István nádor, bethlenfalvi 
Thurzó Elek országbíró, királyi helytartó. Révai Ferenc 
nádori helytartó. Nádasdy Tamás országbíró, majd 
nádor. Várdai Pál királyi helytartó, főkancellár, eszter
gomi érsek. A két konvent levéltárában ma nem talál
ható egyetlen olyan mandátum sem, amelyet Zala 
vármegye intézett a hiteleshelyekhez; ez a Dunántúlon 
általános jelenség. Az a tény, hogy a főméltóságok 
közül Nádasdy Tamás intézte a legtöbb parancslevelet 
a zalai konventekhez, a Nyugat-Dunántúlon természe
tes, hiszen az országbíró -  a későbbi nádor -  érdek
szférájába tartozott csaknem az egész Nyugat- 
Dunántúl. Azokból az oklevelekből, amelyek tartal
mazzák a mandátumot és a relatio fogalmazványát is, 
értékes adatok nyerhetők arra nézve, hogy a hiteleshely 
kiket küldött ki, mennyi ideig tartott az ügyintézés a 
mandátum kiadásától a jelentés kiállításáig. A zalavári 
és a kapornaki oklevelekből mindenesetre az derült ki. 
hogy az idézéseket gyorsan, egy-két hét alatt 
kézbesítették az illetékeseknek. A statutiós eljárás 
sokkal lassúbb volt, az oklevél kézhezvételétől számít
va néha hónapok is elteltek a jogi aktus végrehaj
tásáig.53 Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy az 
eljárások időtartamát egyrészt gyakorlati szempontok, 
pl. az iktatandó birtok távolsága, a hiteleshelyen éppen 
folyamatban lévő ügyek száma stb.. másrészt perjogi

__előírások befolyásolták.
24

A mandátumokból és relatiokból kiderülhet az is. 
hogy milyen módon és kik közül jelölték ki a királyi 
embereket. Az 1527-1548 közötti parancslevelek és 
jelentések vizsgálatából feltételezhető, hogy a poten
ciális királyi embereket maga a kérelmező nevezhette 
meg saját ismeretségi köréből, s nem valószínű, hogy a 
kancelláriában ehhez bármilyen lista rendelkezésre állt 
volna.

A királyi emberek között a vármegye középbirtokos 
családjainak -  amelyek egyébként a hivatalvállalókat is 
adták -  neveit fedezhetjük fel. A névsorban négy cso
port ismerhető fel. A kérelmező (1) ismert, köztisztelet
ben álló vagy hivatalviselő embert. (2) birtokszomszé
dot. (3) saját családjával rokoni vagy szervitori kapcso
latban álló személyt és (4) írástudó embert nevezett 
meg lehetséges királyi emberként.'4

A  te rü le ti h a tá skö r és
a cen trá lis  sze re p  kérdése
A hiteleshelyek területi hatásköre azt a területet 

foglalta magában, amelyen az illetékes hiteleshely 
emberei kiszállásokat végeztek (külső tevékenység), és 
amelyekről a lakosok a testületet felkeresték fassiót 
tenni (belső tevékenység). A területi hatáskör kezdet
ben a szokásjog alapján formálódott, majd a 15. 
századtól, Zsigmond idejétől törvény is szabályozta, 
hogy a jogügyletről abban a vármegyében állítsanak ki 
hiteles oklevelet, ahol a jogügylet tárgyát képező birtok 
feküdt.55 Ezt az elvet a Hármaskönyv is mege
rősítette.56 Hozzá kell lenni, hogy a területi hatáskört 
olyan, törvénnyel nem szabályozott tényezők is 
befolyásolták, mint a közlekedési és útviszonyok, 
valamint a közelben működő más hiteleshelyek száma 
és távolsága. A középkor évszázadaiban Zalában a 
zalavári és kapornaki konvent oklevelein kívül 
találkozunk még a veszprémi és a vasvári káptalan, 
illetve a somogyvári konvent bizonyságaival.'' Ez a 
helyzet a mohácsi csata, majd az ország három részre 
szakadása (1541) után változott meg. Fentebb már 
említésre került, hogy Mohács után a dél-dunántúli 
hiteleshelyek működése megszűnt, feladataikat egyre 
inkább a zalavári és a kapornaki konvent vette át.-'8

1557-ből ismerünk pl. egy rendeletet (1557:22. te.), 
amely megengedi, hogy a zalavári és a kapornaki kon
vent azon területen is végezhessen hiteleshelyi 
működést, ahol egyébként a veszprémi káptalan lenne 
illetékes.59

így két konventünk hiteleshelyi tevékenységének 
nyomai Zala, a szomszédos Vas. Veszprém, délen 
Baranya, Somogy és Tolna vármegyéből is ismertek, 
mégpedig úgy, hogy a zalavári konvent Zala várme
gyén kívül inkább Baranyában és Somogybán 
működött. Az oklevelek tanúsága szerint a két konvent 
munkája 1559-1560-ban volt a legnagyobb arányú. A 
konvent levéltárában az előzőekhez képest e két évből 
majdnem megduplázódott a ránk maradt oklevelek 
száma.60

A területi hatáskör változásainál valószínűleg 
ugyanaz a helyzet állt elő. mint a statutiós eljárás vál-
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tozásainál; a Mohács utáni évtizedekben a szükség 
alakította gyakorlatot némi késéssel szentesítették a 
rendeletek.

Régóta ismert tény, hogy a hiteleshelyek száma az 
ország területén keletről nyugatra haladva nőtt. így 
területi hatáskörük csökkent.61 A középkor évszá
zadaiban -  mint láttuk -  a zalavári és a kapornaki kon- 
vent illetékessége többnyire Zalára terjedt ki. néhány 
veszprémi és vasi kivételtől eltekintve. A Mohács utáni 
évtizedekben a zalai konventek hiteleshelyi illetékes
sége a Nyugat-Dunántúlra. majd a három részre szaka
dás utáni években már több (Veszprém és Somogy) 
vármegyére is kiterjedt -  egészen működésük meg
szűnéséig, vagyis az 1580-as évek elejéig.

A hiteleshelyek a szokásjog alapján kerülték a saját 
ügyben történő oklevéladást, még akkor is, ha ezt a 
törvény nem tiltotta,62 és saját, valamint az érdek
szférájukba tartozó nemesek ügyeiben inkább valame
lyik közeli hiteleshelyhez fordultak. Zalavár és 
Kapornak földrajzi közelsége miatt természetes volt az 
egymás ügyeiben való eljárás.

A hiteleshelyek körül, a jogéletben betöltött 
funkciójuk miatt, a területi hatáskörükön túl már a 
középkorban vonzáskörzet alakult ki. amely bizonyos 
centrális hely szerepet biztosított a hiteleshelynek 
helyet adó településnek. Kubinyi András kutatásai 
bizonyították, hogy egy adott településen működő hite
leshely fontos centralitási mutató volt. s ez különösen a 
„városmentes” vidékeken játszott fontos szerepet.63 
Már 1526 előtt megfigyelhető, hogy azok a települések 
játszottak központi hely szerepet, ahol működött hite
leshely, volt hetipiac és vásár, valamint ítélőszéket 
vagy megyegyűlést is tartottak.64 Jó példa erre Kapor
nak esete. A kb. kéthetente tartott sedriák időpontja 
mind a késő középkorban, mind a Mohács utáni év
tizedekben sokszor egybeesett a heti piacnapokkal (ál
talában csütörtök).65 Joggal feltételezhető, hogy az 
ilyenkor összegyűlt emberek elintézték ügyes-bajos 
dolgaikat a hiteleshelyen is.

A  k ia d vá n yo k  fo rm a i és tá rg y i rendszerezése
Az oklevelek hagyományos módon formai és tartal

mi alapon csoportosíthatók. Alakilag függőpecsétes, 
nyílt és zárt oklevelekről beszélhetünk. Ez a középkori
nak megfelelő felosztás a többi. 1526 után is működő 
hiteleshelyen is bizonyára így volt.66 A formai különb
ségek összefüggtek az oklevél tartalmával. A füg
gőpecsétes privilégiumokat örökérvényűnek szánták. 
Mohács után a feldolgozott zalavári és kapornaki 
oklevelek között csak egy privilégium van: a zalavári 
konvent 1538. január 13-án Révész István bárándi pol
gár kérésére átírta, és pergamenen, privilegialis for
mában függő pecséttel megerősítve kiadta Nádasdy 
Tamásnak egy 1529-ben kelt. pátens formában kiállított 
oklevelét.67

A nyílt oklevelek vagy pátensek általában ideiglenes 
intézkedésről szóltak, és rányomott pecséttel voltak 
ellátva. Általában ez volt a bevallások formája. A zárt 
oklevelek, amelyeket kívülről, összehajtás után pe

csételtek meg, általában átmeneti intézkedésről szóltak; 
többnyire ez volt a relatiók formája. Ezek is teljesen 
hasonlóak a középkoriakhoz.

A tartalmi csoportosítás is a több évszázados hagyo
mánynak megfelelő. A hiteleshely alapvető funkciói
nak megfelelően bevallásokról, jelentésekről és átí
rásokról beszélhetünk.68

Miként a fentiekben már említettük, a fassiotétel 
módjában a középkorihoz képest nem történt válto
zás.66 A bevallástevők megjelentek a hiteleshely előtt, 
és előadták az ügyet, amiről a nótárius jegyzeteket 
készített. Ezek alapján megfogalmazta az oklevél szö
vegét. Mindkét konventünk levéltárában több ilyen 
fogalmazvány maradt fenn. Közös jellemzőjük néha az 
értelmetlenségig hevenyészett írás, rengeteg javítás
sal.70 A fogalmazványt ezután a konvent előtt felolvas
ták. erre a lecta et correcta (= elolvasva és javítva) 
megjegyzés utal. amit a kúriai gyakorlat mintájára tün
tettek fel az okleveleken a 15. század végétől.'1 Az 
oklevelet ezután letisztázták, majd megpecsételték.

A fassionális oklevél tárgya mindig magánjogi 
ügylet volt: adásvétel, csere, zálog, osztály, leányne
gyed. hitbér-jegyajándék, végrendelet, tiltakozás
eltiltás, nyugta.72

Végrendeletet csak egy maradt fenn ebből a korból, 
egy. a zalavári hiteleshely előtt 1529. december 12-én 
tett testamentum. A testamentum formája és tartalma is 
megfelel az ebből a korból ismerteknek.73 A hiteleshe
lyeknek fontos, de nem kötelező szerepe volt a végren
delkezésnél.

A fassiók a hiteleshelyi levéltárakban többnyire 
fogalmazvány formájában maradtak fenn. néha beve
zetve a jegyzőkönyvekbe. Tisztázati példányok való
színűleg akkor kerültek be a levéltárba, ha azokat ott 
megőrzés céljából elhelyezték.

A hiteleshelyi külső munkáról készült jelentések for
májában a középkorihoz képest néhány változás figyel
hető meg. Kumorovitz Bernát a leleszi példák alapján 
igazolta, hogy a relatiók szerkesztése a 16. század 
közepére állapodott meg.74 Az eljárásban résztvevő 
kiküldöttek már az eljárás során, a helyszínen készítet
tek jegyzeteket a végrehajtás helyéről és idejéről, 
valamint az eljárásban résztvevőkről, néha a mandátum 
hátlapján, néha a pecsét papírfelzetén. A hiteleshelyre 
visszatérve az oklevél szabadon maradt részeire 
megírták a jelentés fogalmazványát. A zalavári és a 
kapornaki levéltárban fennmaradt oklevelek között a 
relatiók. illetve fogalmazványaik nagy számban és vál
tozatos formában maradtak fenn, a mandátumok elő- és 
hátlapján egyaránt előfordulhatnak, de körbe is vehetik 
a mandátumot.7'’ Kevesebb az olyan relatiotisztázat, 
amelybe szó szerint belefoglalták a mandátumot, mert a 
jelentéstisztázatot értelemszerűen visszaküldték a 
parancslevél írójának. Néha hátlapi ügyviteli feljegyzés 
tudósít arról, hogy másodlatot is adtak ki.76 Az 1541 
utáni okleveleken egyszerűsödés figyelhető meg, a 
nótárius már nem írt jelentésfogalmazványt a parancs
levélre, csak jegyzeteket. A hatalmaskodási ügyekben 
ez a néhány sor általában már csak arról szólt, hogy az .
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idéző oklevelet bemutatták a címzettnek. A relatiofo- 
galmazványt is felolvasták a konvent előtt, és szükség 
szerint javították, a javítás tényét is jelezve: javította a 
jegyző.77 így a relatiók többnyire mandátumokra írt fo
galmazványokban őrződtek 
meg. Tartalmukról már esett 
szó: peren kívüli cselekményről 
vagy a peres eljárásban a per 
egyes fázisairól szólnak, idézés, 
tanúvallatás stb. A másolat 
vagy a jegyzőkönyv alapján a 
felek igényei szerint átírások is 
készülhettek bevallásokról, je
lentésekről is.78 A hiteleshelyek 
átírhatták saját kiadványaikat, a 
király vagy főméltóságok okle
veleit, vármegyei vagy más 
hiteleshelyi kiadványokat. Az 
átírás célja többnyire a maga
sabb jogértékű, tehát nagyobb 
bizonyító erejű oklevél meg
szerzése és megőrzése volt. A 
transsumptum formailag a 
pátens átírását jelentette privi- 
legiális alakban, pergamenen, függő pecséttel.

A z  ok leve lek  d ip lo m a tik a i je llem zése,
be lső  és kü lső  ism érvek
A Mohács utáni hiteleshelyi oklevelek szerkezete a 

középkorihoz hasonlóan a királyi kancelláriá(k)ból ki
került oklevelekéhez hasonlít. A megszokott formulák 
folyamatosan, gyakorlatilag változatlanul tovább élnek 
a kettős királyság éveiben, majd 1541 után lassú vál
tozások figyelhetők meg. Az elemzés nehézségét az 
jelenti, hogy feldolgozás hiányában nem ismerjük 
igazán sem I. Ferdinánd. sem Szapolyai János kancel
láriáinak oklevélszerkesztési jellegzetességeit. Leleszen 
kívül más Mohács utáni hiteleshelyi anyagot sem lehet 
analógiaként használni.

A zalai konventek 1526 utáni okleveleit a 
lelesziekkel összehasonlítva, első látásra is nemcsak 
hasonlóságot, hanem azonosságot is mutatnak, és 
valószínűsítik, hogy a hiteleshelyi gyakorlat 1526 után 
is egységes maradt, legalábbis a Királyi Magyarország 
területén.79

A hagyományos hármas felosztás szerinti oklevél
részek -  bevezetés, tárgyalás, befejezés80 -  az 1526 
utáni oklevelekben már nem különülnek el mindig 
határozottan egymástól. Ezen kívül különbségek van
nak (mint addig) a bevallások és jelentések felépítése 
között.

A fogalmazáshoz formulariumot vagy mintaok
leveleket használhattak. A két zalai hiteleshelyen for- 
mulás könyvre utaló konkrét adat nincs, de az állandóan 
használt sztereotip formulák bizonyosan minták 
használatára utalnak, amelyek lehettek egész oklevelek 
vagy oklevélrészek. Ezekben a formulás részekben 
gyakorlatilag a középkori oklevelek állandó fordulatai 
éltek tovább.

Az ismert formulás könyvek a késői középkorból 
származnak. Adatok híján nem lehet megállapítani, 
hogy a zalai konventeknél használtak-e formulás köny
veket. Ha volt, valószínűleg több nemzedéken keresztül 

használták a nótáriusok és a 
diákok.81 Sokkal valószínűbb, 
hogy a jegyzők egyrészt a saját 
memóriájukra támaszkodva, 
emlékezetből is írtak oklevelet, 
másrészt pedig egymás alap
ján, egyik oklevelet a másikhoz 
mintának használva állították 
ki azokat. Ilyen célra nemcsak 
teljes okleveleket, hanem okle- 
vélrészeket is használtak.82

A hiteleshelyekkel fog
lalkozó szakirodalom már ré
gen megállapította, hogy a 
szinte teljesen egységes gya
korlat arra utal, hogy az okle
vélszerkesztést azonos elvek 
alapján tanították, és a hiteles
helyek nemcsak a jogügyek 
intézésének fórumai, hanem a 

gyakorlati jogászértelmiség képzésének színhelyei is 
voltak.83

A zalai konventek Mohács utáni hiteleshelyi 
okleveleinek sztereotip részeit vizsgálva, és összeha
sonlítva a hasonló évekből származó lelesziekkel. több 
száz oklevél adatai alapján sem lehet csak rájuk 
jellemzőt találni.84

Az oklevelek nyelve a középkorban természetesen a 
latin volt. ez nem változott a Mohács utáni évtizedek
ben sem.85 Hosszabb-rövidebb magyar szövegek, 
főként egyes szavak sok hiteleshelyi oklevélben előfor
dulnak, de ezek többnyire olyan, tárgyakat jelölő 
szavak, amelyeknek nem volt latin megfelelőjük

A zalai hiteleshelyek gyakorlatában csak az I550-es 
években bukkant fel az a jelenség, hogy a bevallást 
magyarul rögzítették a protocollumban, majd a nótárius 
bevezető és befejező részt írt hozzá latinul, s ezután 
adták ki az oklevelet.86 Egy teljesen magyar nyelvű 
oklevél is fennmaradt: a kapornaki konvent szabályos 
latin nyelvű bevezetővel tanúsítja, hogy előtte 1551. 
november 16-án a Csányi család bemutatott egy 
egyezséget, amelyet magyarul írtak és latin nyelvű 
záradékkal láttak el.87 A család néhány tagja azonban 
később megtámadta az egyezséget, mondván, hogy a 
„vulgáris írással" írt szöveg nem hiteles. Ezután I. 
Ferdinánd 1554. szeptember 11-én kiadott mandátuma 
kötelezte a zalavári konventet, hogy az ügyről hiteles 
(latin) oklevelet állítson ki.88

Ez a fentebb említett néhány szórványos példa 
azonban nem bizonyítja azt, hogy a 16. század 
közepén elterjedő magyar nyelvhasználat befolyásol
ni tudta volna a latin nyelvű hiteleshelyi írás
beliséget, sőt a jelenség fordítva érvényesült: az élő 
latinitás alakította a formálódó magyar nyelvű írás
beliséget.

m j .
/I kapornaki kom éul pecsétje (1433)
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A zalai konventeknek a Mohács utáni évtizedekben 
keletkezett oklevelei között csak egy pergamen anyagú 
van. róla az előzőekben már volt szó. Az írásbeliség 
elterjedéséhez a papír használata is hozzájárult; korsza
kunkban a papír használata 
már természetesnek mondható.

Chirographummal hitelesí
tett zalai oklevelet sem a 
Mohács utáni évtizedekből, 
sem jóval korábbról nem is
merünk. A kiadványokat rá
nyomott papírfelzetes pecsét
tel hitelesítették, amelyeket 
tisztázati példányok hiányában 
alig ismerünk.

A kapornaki konvent 
középkori pecsétjeinek két 
változatát ismerjük. A koráb- 
bin (13-14. század) a pad ala
kú trónuson ülő Krisztus ábrá
zolása látható, a későbbin (15. 
század közepe) pedig a nyitott 
koporsóból kilépő Megváltó.89 
A Mohács utáni évtizedekből 
származó kapornaki okleveleken egyetlen ép pecsét 
sincs. A megőrzésre a hiteleshelyi levéltárban hagyott 
tisztázatok között van egy 1533. november 16-án 
kiadott oklevél, amelynek hátlapján viszonylag jól lát
ható a konvent pecsétjének kör alakú lenyomata. Rajta 
felismerhető a felnyíló koporsóból kiemelkedő Meg
váltó alakja, körirata viszont olvashatatlan.90 A Zala 
Megyei Levéltár őrzi a konvent 19. századi fém pecsét
nyomóját. amelynek ovális alakú, képmezőjében a gló- 
riás. lepelbe öltözött Megváltó látható, amint baljában 
keresztet tarva, jobbjával áldást osztva lép ki kopor
sójából. Alatta felirat; RENOV. 1831. Körirat; ECCL. 
ABBATIAE S. S. SALVATORIS DE KAPORNAK 
1433.91

A zalavári konvent a középkorban végig ugyanazt a 
pecsétet használta.92 A Mohács utáni évtizedek zalavári 
oklevelein szintén nincs egyetlen ép pecsétlenyomat 
sem. Biztosan a folyamatosan használt pecsét alapján 
készült az új pecsétnyomó 1757-ben. amelyet a hite
leshelyi jog visszaadásával együtt valószínűleg Mária 
Terézia adományozott a zalavári apátságnak. A privi
légium formában kiadott oklevélben93 szerepel a pecsét 
adományozása; a pecsét leírása a címerekéhez hasonló 
meafosalmazású. Az új pecsét körirata: SIG1LLUM. 
CONVENTUS. SANCTI ADRIANI DE ZALA 1757. 
Egyébként ez a pecsétnyomó is megvan a Zala Megyei 
Levéltárban.94

A  ko rsza k  jo gé le tének  tü k rö ző d é se  a z  
ok leve lekben : ha ta lm a sko dá so k , 
becsü le tb íróság i ügyek, 
a z  íté lőm esterek v á n d o rb írá sk o d á sa
Nem látszik ugyan szükségesnek újra hangsúlyozni a 

hiteleshelyeknek a magyar jogéletben játszott alapvető 
szerepét, de mivel ezen szerep érthető módon tük

röződik a hiteleshelyekhez érkezett, illetve ott kelet
kezett okleveleikben, érdemesnek látszott néhány pon
ton tovább vizsgálódni. A perjogi írásbeliséget 
évszázadokon keresztül a hiteleshelyek határozták 

meg.9’’ Az elmondottak alapján 
kézenfekvőnek látszik, hogy a 
Mohács utáni évtizedek hite
leshelyi okleveleiben is tük
röződnek az adott korszak jog
életének jelenségei. Ezek közül 
azért is fontos néhányat kie
melni. hogy újfent hangsúlyoz
ni lehessen a hiteleshelyi levél
tárak okleveleinek páratlan 
forrásértékét.

Fentebb, a mandátumok 
vizsgálatakor említettük azok 
tartalmát is. A zalai hiteleshe
lyek eddig feldolgozott okleve
leiből96 kiderül, hogy arányai
ban kevés a bevallás, a mandá
tumok száma kb. ezek kétsze
rese, a mandátumokon belül 
döntő többségben vannak 

azok. amelyek hatalmaskodások kivizsgálására, illetve 
a bennük résztvevők idézésére utasítanak.

A két konvent hiteleshelyi levéltárának 1541 utáni 
okleveleit nézve úgy tűnhet, hogy a külső hiteles 
tevékenység nagy részét Mohács után a hatalmaskodási 
ügyekben keletkezett idéző oklevelek kézbesítése tette 
ki. A kettős királyválasztás másfél évtizedének anarchi
kus viszonyai között, a központi hatalom gyengülése 
miatt mindennapossá váltak az erőszakos cselekmé
nyek. A hiteleshelyi levéltár anyagában 1542 után sza
porodtak meg a hatalmaskodások kivizsgálására, illetve 
idézésre felszólító mandátumok (és a jelentések vagy 
azok fogalmazványai), mert a besztercebányai törvé
nyek (1542. évi decretum, I. cikkely) alapján a jogta
lanul elfoglalt birtokokat visszakérhették eredeti tulaj
donosaik.97

A hatalmaskodások középkori megítélésének 
törvényi hátterével kapcsolatban Tringli István úgy 
véli, hogy a hatalmaskodás olyan jogszokás volt, ame
lyet kordában kellett tartani és kriminalizálni.98 Kőfalvi 
Tamás több helyen is foglalkozott a kérdéssel. Tanul
mányai99 rávilágítottak, hogy a középkorihoz képest 
valószínűleg a Mohács utáni évtizedekben sem válto
zott a helyzet. A törvényhozás kénytelen volt újra és 
újra megújítani a hatalmaskodók elleni jogszabályokat.
II. Lajos király 1522. évi budai decretuma szerint a 
hatalmaskodókat a 15. napra, rövid perbehívással 
(breves brevium) kell megidézni. Ezt ismétli meg az 
1527. évi pozsonyi koronázási országgyűlésen hozott 
törvény is, majd 1536-ban és 1537-ben is ezt rendelted 
a törvény.100 A korszakban majdnem az összes olyan 
magánbűntettet, amelynek során valaki hatalmával, 
erejével visszaélve más tulajdonában, testi épségében 
kárt tett vagy jogait korlátozta, hatalmaskodásnak vet
tek, és potencia névvel illettek.101

1598-m: évszánmal
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A hatalmaskodási esetekkel kapcsolatban keletkezett 
oklevelekből derülnek ki a bűn elkövetésének jel
lemzői, ezen kívül néhány oklevéltani tanulság is le
vonható belőlük. Mindemellett megismerhető a hite
leshelyi eljárás folyamata: a hatalmaskodások kivizs
gálása a hites tanúbizonyság jelenlétében történt, aki 
aztán visszatérve jelentést írt a vizsgálatról.102

Hogy kik voltak a hatalmaskodások értelmi szerzői 
és tényleges végrehajtói, azt az oklevelek meglehetősen 
pontosan megmondják: Zala vármegye Mohács utáni 
nemességének minden rétege. Természetesen a nemes 
urak nem maguk követték el a hatalmaskodásokat, 
hanem familiárisaik vagy jobbágyaik.

Érdemes megemlíteni, hogy nők kezdeményezésére 
is történtek hatalmaskodások.

A hatalmaskodások okai nyilvánvalóak voltak, még 
akkor is, ha a kivizsgálást elrendelő mandátumokban 
többnyire a „nem tudni milyen okból" szerepel. Az 
erőszakos cselekmények hátterében anyagi haszonszer
zés, a termelés akadályozása vagy egyszerűen szemé
lyes bosszú állhatott.10-1

A hatalmaskodások elszenvedői minden társadalmi 
rétegből kikerülhettek, de többnyire jobbágyok voltak. 
A Mohács utáni évtizedekben is -  mint a középkorban 
-  szólnak az oklevelek kirabolt utazókról vagy megtá
madott nőkről, de a korszak anarchikus közállapotaira 
nagyon jellemző módon megszaporodtak mind az egy
házi emberek és intézmények, mind az adó- és tized- 
szedők elleni támadások.104

Ha a hiteleshelyi levéltárak hatalmaskodási ügyeket 
említő okleveleit diplomatikai szempontból vizsgáljuk, 
megállapítható, hogy a Mohács utáni évtizedekben 
fokozatosan teljesen sematikussá váltak, gyakorlatilag 
a használt formulás részeket illesztették egybe néhány 
konkrét adat behelyettesítésével. A királyi vagy más 
főméltóság kancelláriájából érkezett mandátumok 
szinte közhelyszerű formulákkal írták le az utasítást a 
hiteleshelynek, ahol a jegyző hasonlóan egyszerűsítve 
írta meg a jelentést. Valószínű, hogy a formulák 
állandósulásához hozzájárult az is, hogy az ilyen ügyek 
egyre nagyobb számban fordultak elő.

A két konvent Mohács utáni hiteleshelyi 
okleveleiben adatok találhatók egy speciális jogin
tézmény, a curia militaris működésének tovább
élésére is.103 A témával foglalkozó Sunkó Attila 
szerint szűkös az a forrásanyag, amelyből ennek a -  
becsületbíróságnak is nevezett -  intézménynek a kora 
újkori működésére adatok nyerhetők.106 Az 
1527-1548 közötti zalavári és kapornaki oklevelek 
között hét olyan található, amelyben a kiadó utasítja a 
hiteleshelyet, hogy a megnevezett személyt, aki a 
királyi udvarhoz közelálló zalai köznemes lehetett, 
idéztesse meg becsületbeli ügyben.107 Sajnálatos, 
hogy egyik mandátum sem részletezi a becsületbeli 
ügy mibenlétét -  valószínűleg a mai becsületsértés 
fogalmát kimerítő szóbeli, szidalmazási ügyek lehet
tek - ,  a relatióhoz készített jegyzetek pedig csak arról 
szólnak, hogy a hites ember bemutatta a megidé
zettnek az oklevelet.

Végül a korszak jogéletének egy harmadik jelensége 
is megfigyelhető néhány, a zalai konventekhez intézett 
oklevélben.108 I. Ferdinánd mandátumainak kiadási 
helye legtöbbször Pozsony, de néhányat Szenyéren, 
Devecserben. Pölöskén. Szentivánon, Sopronban kel
teztek. jóllehet a királyi kancellária ott biztosan nem 
állíthatta ki őket.109 Az oklevelek tényleges kiállítói 
ezen esetekben a nagybírák ítélőmesterei lehettek. Az 
ítélőmesteri tisztség a Mohács előtti évtizedekben 
olyan joghatósággá alakult, amely a török időkben 
képes volt átvenni a kúriai bíróságok feladatainak egy 
részét. Mivel az ítélőmesterek őrizték és alkalmazták a 
nagybírák pecsétjét, de a személynök is átengedte 
nekik, uruk pecsétjével állíthattak ki oklevelet. A lecta 
és correcta jegyzetek működésükre utalnak.110

Mohács után a kuriális bíráskodás nem működött 
folyamatosan, csak alkalmilag ült össze egy-egy tör
vényszakra (octava): A 16. század közepének anarchi
ája sűrű törvénykezési szüneteket eredményezett, ezért 
a jogszolgáltatás más formái terjedhettek el. mint pél
dául a zavaros, háborús időszakokra jellemző ítélőmes
teri vándorbíráskodás. Az ítélőmester írnokai kíséreté
ben bejárt egy országrészt, és szükség szerint ítélkezett, 
illetve okleveleket állított ki ura nevében. Az öt pro- 
tonotarius (két személynöki, egy horvát báni, egy ná
dori. egy országbírói) helyi törvénykezése sok vissza
élésre adott okot. Törvényi alapja nem volt. illetékesség 
szempontjából semmi nem korlátozta a működését. A 
jogszokás alapján később is élt ez a tevékenység, egé
szen az 1723. évi igazságügyi reformig.1"

Ö ssze fo g la lá s , ko n k lú z ió k
Az eddig elmondottak alapján, összefoglalásul az 

alábbiakat állapíthatjuk meg. A zalavári és a kapornaki 
konvent hiteleshelyei 1526 utáni okleveleinek vizs
gálatával sikerült bizonyítani, hogy: 1. a hiteleshelyek 
folyamatosan, a politikai helyzettől függetlenül, mind a 
kettős királyválasztás, mind a három részre szakadás 
éveiben működtek, hanyatlásról ezekben az évtizedek
ben még nem beszélhetünk; 2. a hiteleshelyek tekinté
lye töretlen volt, szerepüket más intézmény nem vette 
át; 3. a hiteleshelyek a tárgyalt korszakban ugyanúgy 
egységesen működtek -  legalábbis a királyság területén 
-  mint a középkor évszázadaiban, a változások első 
csírái csak a 16. század közepétől mutathatók ki; 4. a 
hiteleshelyek, mint az ország egyik legrégebbi közigaz
gatási és jogi intézményei, összetartó erőként szerepel
tek a három részre szakadt ország életében, ezen felül a 
hitelesheiyi szervezet az adott korszakban az egész 
magyar jogéletnek egységet biztosított; 5. a hiteleshe
lyek Zalában, ahol nem volt nagy művelődési cent
rumként funkcionáló főúri udvar, szabad királyi város 
vagy püspöki székhely, a gyakorlati életet szolgáló 
írásbeliség helyi központjai lehettek; 6. a hiteleshelyi 
oklevelek forrásértéke jelentős: a diplomatikai és 
hivataltörténeti szempontokon túl új forráscsoportként 
vihetők be a korszak nemessége társadalomtörténeté
nek kutatásaiba is.
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Tóth J. Zoltán

A  halálbüntetésre 
vonatkozó anyag i jogi 

szabályok a  feudalizm us  
M agyaro rszág án

A  halálbüntetés1, mint szankció a magyar törzsek 
körében éppúgy, mint más törzseknél, feltehető
leg már az államiság kialakulása előtt, a törzsi

nemzetségi szerveződés keretében megjelent, amikor a 
szokásjog által tiltott magatartások megvalósítóival 
szemben különböző közösségi jellegű megtorlásokat 
alkalmaztak. Ezen ún. belső normasértések legsúlyo

sabb formái (a közösség tagjainak megölése, egyes val
lási vagy szexuális tabuk áthágása, a törzs ellenségeivel 
való szövetkezés stb.) a primitív közösséget annyira 
sértették, hogy csak két eszköz volt alkalmazható velük 
szemben: a kiközösítés, illetve a fizikai megsemmisí
tés. Emellett a „külső” sérelmekre, amelyek viszont -  
törzsek feletti-közötti (szokásjog hiányában -  nem te
kinthetők még jogsértéseknek, az általánosan alkalma
zott közösségi válasz a bosszú volt. A bosszú ekkor a 
törzs (nemzetség) fennmaradása zálogának volt tekint
hető, hiszen a más törzsek általi rablásokat, erősza
koskodásokat, gyilkosságokat csak az erőhatalom al
kalmazásával lehetett kiküszöbölni, amely törzs ugyan
is ezt nem alkalmazta volna, azt a többi előbb-utóbb tel
jesen megsemmisítette volna. Ebből fakadt a bosszú sa
játossága: a korlátlanság, vagyis az, hogy a sérelmet 
szenvedett közösség -  a későbbi hasonló sérelmektől 
való elrettenés végett -  mindig nagyobb sérelmet oko
zott a másik nemzetségnek, mint amekkorát tőle el-




