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A valamikor 1262. december 5-ét megelőzően, Po

zsony közelében, IV. Béla és idősebb fia, István er
délyi herceg között létrejött, majd december 5-én 
István ifjabb király által a Heves megyei Poroszlón tartott 

gyűlés alkalmával megerősített egyezmény a magyar ál
lamtörténet egyik figyelemre méltó állomása, annak a ket
tős királyi kormányzatnak a formális kiindulópontja, ami 
a királyi hatalom gyakorlásának megosztásán alapult. Ez 
a hatalommegosztás egy különös törvényszék megszerve
zését és működését is magával hozta.

IV. Béla és István ifjabb király 
egyezményei

_____________ TANULMÁNY
Béli Gábor

Egy különös törvényszék, 
a generale judicium 
működése 1264 és 1266 
között

A források arra nem adnak pontos választ, hogy mi ve
zetett 1262 őszén IV. Béla és idősebb fia, István erdélyi 
herceg viszonyának már fegyveres összecsapással fenye
gető elmérgesedéséhez. Ebben kétségkívül szerepe volt 
annak, hogy miután 1260-ban István elveszítette a stájer 
hercegséget, a király nem neki, 
hanem ifjabb fiának, Béla her
cegnek engedte át Szlavóniát, és 
az is közrejátszott, hogy István 
nagy lendülettel fogott hozzá ön
álló hatalmának kiépítéséhez az 
ország keleti felében.

István az Erdély hercege cí
met 1257 óta viselte. Erről az a 
levele tanúskodik, amivel a szász 
Gyanin és rokona, Dániel kérésé
re átírta az Imre király, II. András 
és fia, Béla herceg által őseiknek 
adott okleveleit.1 István királyfi, 
aki az 1261. július 4-én Szálcsőn 
kelt, Gábor mester, Rafael és 
Gábor unokaöccse. Tamás kö
zött létrejött egyezséget igazoló 
levelét már Isten kegyelméből 
erdélyi herceg cím alatt adta ki 
(„Stephanus dei gr ad a rex pri- 
ntogenilus illuslris regis Hungá
riáé. dux Transsiluanus"), ha
talmát a Tiszántúlra és az ország 
északkeleti vidékére is kiterjesz
tette, ahogy ezt a Samphclbcn 
és Obi kassai vendégek mentes
ségeiről szóló, a sátoraljaújhelyi 
hospesek szabadságait és kötele
zettségeit rögzítő levelek, illetve 
Ecsi ispán és Ubul fia, Mihály 
ispán adományai jelzik.2

István hatalmi területének 
megnövelésében híveire, első
sorban báróira támaszkodott, 
akik bizonnyal nemcsak pártol
ták. hanem ösztönözték is uruk 
törekvéseit. A tcrülctgyarapítás.

miképp erre a Pozsony melletti megállapodás egyik pontja 
következtetni enged, hamarosan ellentéteket szított: „[...] 
ígérjük, hogy legdrágább atyánk minden bárójának, ser- 
viensének a véletlenségből támadt és keletkezett viszály 
okán [...] visszaadjuk és visszabocsátjuk összes ingó és 

ingatlan jószágát [...], amiket 
ugyanezektől mi vag\’ a mieink 
az előbb mondott viszály ürü
gyén vettek e l”? A „casualiter”, 
azaz véletlenségből kirobbant 
viszály hátterében valószínűleg 
valamely IV. Béla és István her
ceg emberei közötti súlyosabb 
összetűzés állt. Ezt használhatták 
fel a befolyásos hívek arra, hogy 
uraikat seregek küldésére bírják. 
A hadba szállásról csak egy egé
szen szűkszavú tudósítás maradt 
hátra, mégpedig Mária királyné
nak a prédikátorok (a domonkos 
rend) generálisához írt, János 
volt boszniai püspök csodatéte
léről beszámoló levelében: „[...] 
álnok alattvalók sugalmazására 
egyrészről a számomra legked
vesebb Béla. Magyarország kirá
lya és uram. másrészről legdrá
gább fiúnk. István király között 
oly súlyos ellentét támadt, hogy 
mindkét oldalról már felsorakoz
tak egymással szemben a hadak, 
bogy megütközzenek [ ...J ”.J

Arról semmit sem lehet tud
ni, hogy a szembenálló felek 
hogyan jutottak el a megállapo
dásig, és elenyészett a Pozsony 
környéki egyezményt rögzítő 
levél is. A békepontokat István
nak az a levele őrizte meg, amit 
az ifjabb király és a kunok ura 
címet is felvéve Poroszlón adott 
ki (Stephanus, dei garda junior 
rex Vngarie, dux Transsilvanus.

IV. Béta (mimatúra a Képes Krónikából)

IV. Béla megkoronázza fiát. V. Istvánt 
(miniatúra a Képes Krónikából)



dominus Cunumorum). Az ifjabb király az evangéliumok 
cs a kereszt érintésével tett esküvel ígérte meg az apja és 
közte Pozsonynál létrejött „béke, egyezség és megegye
zés" (apud Posanium pax, convencio el concordia in- 
ter dominum karissimum patrem noslrum el nos liabila) 
megtartását, hogy tudniillik megelégszik mindazzal, amit 
IV. Béla juttatott számára, vagyis a megállapodás alap
ján átengedett hatalmi területtel. Esküvel erősítette, hogy 
nem tesz semmit apja „koronája vagy országa” ellen, 
hasonlóképpen öccse hercegségének sérelmére, kártala
nítja a viszály idején károsultakat, szlavóniai németeket 
és szlávokat nem csábít cl, nem fogad be cseheket sem 
atyjától, a szárazon és vízen szállított só fele részét áten
gedi, az országrészében birtokkal, lakással rendelkezőket 
a szabad mozgásban nem akadályozza, és megtartja az ott 
lévő egyházak, valamint az ott élő „szerviensek vagy ne
mesek" szabadságait, mentességeit, jogait. István arra is 
kötelezettséget vállalt, hogy ha hadat indítana, mint a béke 
megsértője az esztergomi és a kalocsai érsek által kisza
bandó kiközösítés büntetésének terhét magára veszi, amit 
ellenkezőleg atyjától is elvárt, hozzátéve, hogy haddal 
nem vonul át atyjának és övéinek földjein. Ezzel szem
ben IV. Béla átengedte a Nógrád vármegyei Fülek várát, 
és megígérte, hogy fia kunjait nem csábítja magához.

Hogy miben és mennyit módosított István ifjabb király 
a poroszlói gyűlés alkalmával a békepontokon, nem lehet 
megállapítani. Ha voltak is eltérések, azok a megállapodás 
lényegét nem érintették, és elsősorban abból adódhattak, 
hogy a poroszlói levél a Pozsonynál adott levélnek nem 
átirata volt. A Poroszlón rögzített pontok között új elem a 
bíráskodásra vonatkozó lehetett, de csak annyiban, hogy 
vélhetőleg egy, a bíráskodást érintő, meg nem ismételt 
rendelkezést egészített ki, amiről a továbbiakban még 
szó esik.

A poroszlói gyűlésen tárgyalt és megerősített egyez
mény az iljabb királynak átengedett országrészt nem hatá
rozta meg. Az bizonyos, hogy az országrészeket elválasztó 
határ középső és alsó szakaszát a Duna képezte, északon 
pedig Hevcs(új). Hont, Gömör, Abaúj és Sáros vármegyék 
nyugati részein húzódott, átszelve Nógrád vármegye felső 
harmadát is, ahogy az István ifjabb király által 1263-ban 
Borsod, Újvár (Abaúj), Zemplén, Heves és Gömör vár
megyék nemesei és más jogállású emberei számára ösz- 
szehívott gyűlésről, valamint az 1262 és 1265 között más 
tárgyakban adott levelek igazolják.'

Az egyezmény létrejötte és megerősítése ellenére a 
nyugalom nem állt helyre. István ifjabb király 1263. má
jus 3-án Nógrád megyében a szakáli monostor (Nógrád- 
szakál) mellett újabb levelet adott. Ebben azt szorgalmaz
ta. hogy a Fülöp esztergomi és Smaragd kalocsai érsekek 
által szerkesztett korábbi békeokmányokat a pápával erö- 
sítessék meg, és ismét kötelezettséget vállalt a békepontok 
megtartására a maga és -  a nagyobb nyomaték kedvéért 
-  bárói nevében: „ha az egyezmény és köztünk létesített 
béke rendjének megsértője és megszegője újból mi len
nénk. báróinkkal, tudniillik a tisztelendő Smaragd testvér, 
Isten kegyelméből a kalocsai egyház érsekével, Benedek 
mester, aradi prépost, udvarunk alkancellárjával. Dénes 

_ nádor, bácsi ispánnal, Bás mester, udvarunk bírója, gö-

möri ispánnal, István asztalnokaink mesterével, Dénes 
pohárnokaink mesterével, vagy másokkal, akik ezután a 
helyükbe lépnek a hivatalban vagy tisztségben, és ellen
kezőleg, ha legdrágább atyánk szegné meg, vagy sértené 
meg a köztünk fennálló egyezségei és rendet báróival, na
gyabbakkal, a mostaniakkal vagy akik helyükbe lépnek, 
a mondott tisztelendő atyák az esztergomi és kalocsai 
érsekek kiközösítés ítéletével sújtsanak bennünket". Ez
zel együtt, a kölcsönösség jegyében, István ifjabb király 
megígérte, hogy a ki foszlottakat kárpótolja, besúgásokra 
nem hallgat, azoknak hitelt nem ad, az atyja hatalma alatt 
állókhoz „pecsenyéket vagy tálakat", illetve más ajándé
kokat nem küld, ahogy fenyegető leveleket sem, a hoz
zászökött gonosztevőket megbünteti, nem üldözi, és nem 
támadja meg az atyjához csatlakozókat, legyenek azok ro
konai, sógorai vagy lekötelezettek.6

Annak semmi nyoma, hogy István kezdeményezésére 
válasz érkezett volna. A pápa felszólítására IV. Béla csak 
addig ment el, hogy esküvel megerősítette a Pozsonynál lét
rejött egyezményt, de újabb, a Magyarországra érkező Vc- 
lasco pápai gyóntató közbenjárásával kötendő megállapo
dásra nem volt hajlandó. A király Lipcsén (Zólyomiipcse),
1263. augusztus 3-án kiállított levelével értesítette IV. Or
bánt arról, hogy küldötte előtt letette a megerősítő esküt Fü
löp esztergomi érsek, kancellár. Farkas fehérvári prépost, 
alkancellár, Mulmér szepesi prépost és másik tíz egyházi, 
valamint számos világi tanú jelenlétében, mégpedig azzal 
az ígérettel, hogy István iljabb királyt, feleségét és embe
reiket nem zaklatja, ellenük hadat nem visel, birtokaikat, 
váraikat, városaikat nem foglalja el, és nem engedi elfog
lalni.7 Míg István ifjabb király teljes „vezérkara” nevében 
és nyilván jelenlétében fogadta meg eskü alatt szakáli vál
lalásainak betartását, IV. Béla eskütételénél nagyobb bárói 
nem voltak jelen, csak kisebb méltóságok és tisztek, Mojs, 
Béla herceg tárnokmestere, Fülöp királyi pohámokmester, 
Csák királynéi asztalnokmcstcr, Kerkói Tamás és Pósa kirá
lyi étekfogók, Tamás és Pobor hirdetők ispánjai.

IV. Béla báróinak távolmaradása nyilvánvalóvá tette, 
hogy a király és az ifjabb király viszonyának rendezé
séhez nem fűződik érdekük, és erre a pápai küldött előtt 
tett eskü után már IV. Béla és István iljabb király sem tö
rekedett. IV. Orbán 1264. február 2-án kelt, IV. Bélához 
írt levele szerint az ellentétek hamarosan odáig fajultak, 
hogy István ifjabb király atyja ellen kunokat, IV. Béla 
pedig „litvániai pogányokat és más szomszédos hitetle
neket" igyekezett segítségül hívni. A pápa intésének, aki 
kiközösítés büntetés kilátásba helyezése alatt szólította fél 
atyát és fiát arra, hogy tartsák meg egymás közt a békét, 
és gazdagságukat inkább a Szentföld védelmére, a talárok 
által feldúlt egyházak, özvegyek és árvák megsegítésére 
fordítsák, nem volt foganatja. A viszály tovább mélyült. 
Egy újabb, július 16-án kiadott pápai levél arról tudósí
tott, hogy István iljabb király elfoglalta nővérének, Rosz- 
tiszláv herceg özvegyének, Anna boszniai és macsói her
cegnőnek, valamint fiainak, Mihálynak és Bélának Bcreg 
vármegyei uradalmát és Füzér várát Abaúj vármegyében, 
hasonlóképpen anyjának, Mária királynénak több birto
kát, a Bihar vármegyei Szalacsot, az erdélyi Besztercét, 
Radnát és a Királyinak nevezett részeit.11
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történeti szemle
IV. Bcla, miután sikerült magához csábítani fiának kun

jait cs báróinak egy részét, 1264 nyarán elérkezettnek látta 
az időt a keleti országrész visszaszerzésére. A támadás ké
születlenül érte Istvánt, aki az év végére elvesztette szinte 
egész hatalmi területét. Utolsó menedéke a barcasági Fe- 
kctchalom vára volt, amit sikerrel védett Miskolc nembeli 
Panyit felmentő seregének megérkezéséig. Az ostromlók 
leverése után István várakozás nélkül visszavágott. Kora 
tavasszal már Pest felé vonult, és Isaszcgnél, 1265. már- 
eius elején döntő vereséget mért a király seregére.0

A győztes ifjabb király apjával szemben többre nem 
tartott igényt, mint amit a Pozsony környéki egyezmény 
biztosított számára. IV. Béla az 1265. március 28-án a 
Komárom vármegyei Füzitőn kelt levelében, amivel az 
új pápát. IV. Kelement köszöntötte megválasztása alkal
mából, már újabb megállapodásuk megerősítését kérte: 

személy szerint szentségedtől kérjük, hogy> erősítsd 
meg a mi és fiúnk, István király között a tisztelendő atyák, 
az eszteigomi és kalocsai érsekek közbenjárásával létesült 
megegyezést ”.10

A megállapodást csak egy év múlva, 1266. március 
23-án foglalták írásba a Nyulak szigetén (Margitsziget). 
A rendelkezések következetesebb rendben, kellő ponto
sításokkal, fontos kiegészítésekkel bővítve tárgyalták a 
felek hatalommegosztásának részleteit és azok vonzatait, 
mint annak előtte a Pozsonynál kötött egyezményt meg
erősítő poroszlói pontok. A megállapodás három tárgyat 
érintett: a bíráskodást, a vagyoni és hatalmi érdekek köl
csönös biztosítását, végül a dinasztia tagjainak védelmét, 
kártalanítását, s birtokaik visszabocsátását.

Regnum és régimén
A poroszlói pontok között az István ifjabb királynak jut
tatott országrész, „porcio regni nobis assignata" mellett 
szó esik IV. Béla hatalmi területéről, egészen pontosan 
azokról, akik országát vagy országa határait dúlni és za
varni szándékoznak: „ipsius regnum uel regni terminos 
turbare el moleslare uolentes ", majd a szakáli monostor
nál esküvel megerősített kötelezettségvállalások sorában 
is, mégpedig a dúlásokat megvalósító, a király területei
ről István ifjabb királyhoz, menekültek esetében: „aliqui 
[...] destntcciones in regnofaciendo. de territoriis karis- 
simi patris nostri regis ad nos se transferrent", A Nyulak 
szigeti békében a „regnum" párjaként következetesen a 
„régimén" jelenik meg, és mindig István ifjabb király
ra nézve, mint az. ö „kormányzata" alatt álló területen 
keletkezett perek: „omnes causas [...] in suo regimine 
emergentes ”, vagy a királynak a fia „kormányzata" alatt 
lévő (élő) bárói és szerviensei: „barones et servientes 
nostri in suo regimine constituti”. illetve a királytól és 
országából fiához vagy annak területére, ellenkezőleg 
pedig, István ifjabb királytól és területéről menekülő go
nosztevők esetében: „ aliquis vei aliqui a nobis. vei a reg
no nostro ad fiiam  nostnim predictum vei ipsius régimén, 
vei econverso de filio nostro vei eius regimine ad nos. vei 
regnum nőst rum perpetrato aliquo maleficio se transferret 
vei transferrent".

A régimén ebben a dirckt értelemben teljesen meg
egyezik a „porcio regni nobis assignata ”-val, ahogy az 
utóbbi párba állítás alapján a „regnum"-mai, ami a király 
országát, e vonatkozásban a király tényleges uralma alatt 
maradt területet jelöli.

A korszak legavatottabb ismerője. Szűcs Jenő szerint 
a Pozsonynál kötött egyezmény és annak megerősítései, 
beleértve a Nyulak szigetén kötött békét is, két uralko
dó elkülönült hatalmi „szféráját" hozta létre az egységes 
regnum keretei között, de ennek „egyik fele sem volt már 
igazi értelemben vett ország, ahol a körülhatárolt territó
rium és az alattvalók köre fedte volna egymást”, annak el
lenére, hogy „a föhatalom és az ország eszmei egységéből 
valamit” a király és .jogászai" próbáltak megőrizni, amit 
azzal juttattak kifejezésre, hogy a király országát, a királyi 
hatalmat megkülönböztették az ifjabb király kormányza
tától, hogy tudniillik a királynak országa, az ifjabb király
nak konnányzata volt.11

Kétségkívül a regnum -  régimén kettős a király és az 
ifjabb király hatalmának valamiféle megkülönböztetésére, 
egészen pontosan, elhatárolására szolgált. A kérdés most 
már az, hogy mit értettek a régimén, a „kormányzat” alatt. 
1264-ben István ifjabb királynak abban a levelében, ami
vel a Nyulak szigeti apácáknak adta Uza fiainak és Ka- 
bas Tamásnak két földjét, akik az apácák bizonyos falvait 
feldúlták, és hat idézésre sem jelentek meg, a következő
képpen jön elő: tehát, miként a kormányzás tiszté
ből tartozunk, amit magunkra vettünk, elégtételt kívánván 
adni. Péter. Ferenc és Tamás minden birtokait, a Jenő és 
Hetény nevűeket, melyek kicsapongásaik miatt, mint kö
zönséges gonosztevőkéi királyi kezeinkhez háramlónak. 
[...] Isten eme egyházában szolgáló nővéreinek adtuk, jut
tattuk és engedtük át örök birtoklásra a nékik okozott ká
rokért és sérelmekért ". Az „ex ojficio suscepti regiminis ”, 
szó szerint az „elfogadott kormányzás tisztéből”, vagyis a 
viselt kormányzási hatalomnál fogva történő rendelkezés, 
intézkedés IV. Béla leveleiben is feltűnik. A király 1263- 
ban „ex ojficio suscepti regiminis " várairól és az (ország) 
határokról kívánván gondoskodni, a Vas vármegyei Kü- 
szén várát Pok nembeli Móric tárnokmesterre, Jánosra, 
Béla szlavón herceg népeinek ispánjára és Dctára, Amádé 
győri püspök fivérére bízta, és nekik adományozta a vas
vári várhoz tartozó Rum és Buad földeket. Ugyanebben az 
évben, unokája, László herceg születése feletti örömében 
a hírhozó Csák nembeli Domonkosnak, István ifjabb ki
rály pohámokmesterének „ex ojficio suscepti regiminis" 
felelni kívánván, a gyermektelenül elhunyt Ipoly földjét 
adományozta.12

Ezek alapján a régimén a király hatalmát jelöli, melynél 
fogva a király szabályt alkot, ítélkezik, kinevez, adomá
nyoz, adóztat. A régimén a ténylegesen gyakorolt hatalmi 
jogosítványok együttese, gyűjtőfogalma, éppen úgy, mint 
a regnum. és éppen úgy hordozza általában, a személytől 
clvonatkoztatott, illetve elvonatkoztatható királyi hatalom 
jelentéstartalmat is. Egyébiránt a királyon és az ifjabb ki
rályon kívül más levéladók, többek közt azok, akik nevük
ben jártak el, egyáltalán nem tettek különbséget a hatalmat 
gyakorló király és ifjabb király között, hanem egyformán 
királynak nevezték mindkettőt, ahogy ezt az alábbiakban
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következő kiemelések 
tanúsítják.

Az egyezmények
ben a hatalomgyakorlás 
tényleges megosztásá
ról volt szó. Istvánnak 
nem állt szándékában 
egy másik, „önálló ter
ritóriummal” bíró or
szág létrehozása. Célja 
az volt, hogy mindad
dig, amíg meg nem 
szerzi a trónt, éppen 
úgy teljes királyi ha
talmat gyakorolhasson 
övéi, mint ahogy atyja a 
sajátjai felett. Ez pedig 
hatalmi területet köve
telt. E régimén alá vont 
terület adta voltaképpen 
a keretét, vagy inkább a realitását a „perszonális", a le
kötelezettek, saját alattvalók feletti hatalomgyakorlásnak 
területen belül és kívül egyaránt az ifjabb király számá
ra, azzal együtt, hogy hatalmát, a viszonosság jegyében, 
a király lckötclezetteivel szemben a megegyezés szerinti 
engedmények biztosítása mellett volt kénytelen gyakorol
ni területen belül. Ez viszont a saját hatalmi terület felett 
gyakorolt teljes joghatósága kölcsönös elismerésén túl a 
király és ifjabb király szükségképpeni együttműködését 
várta cl. A király és ifjabb király ezért egy különös, „kö
zös", a hatalmukkal és tekintélyükkel eljáró törvényszéket 
állított fel.

A „közös" törvényszék működésének 
emlékei

1264. május 28-án a Szent Mária szigetén (Margitsziget) 
kelt az a levél, amit hal levéladó állítatott ki: „Mi. Fitlöp 
esztergomi. Smaragd kalocsai érsekek. Lóránd, egész Szla
vónia bánja. Mérnie, a király úr tárnokainak mestere, László 
erdélvi vajda és Bás mester, a dicső [István] király udvará
nak bírója, akiket mind a két király küldött az ország hasz
nára [...] ”. A rövid feljegyzés a hal delegált döntését közli, 
amivel a budai egyháznak ítélték a Chechtou nevű halas
tavat a Zyntha révnél. Ugyanezeknek a levéladóknak, egy 
másik, május 31-én, ugyancsak a Szent Mária szigetén kelt 
levele is fennmaradt, akik magukat itt nem egyszerűen csak 
küldötteknek, hanem „ab utriusque regibus in iudices de-

putati", vagyis bírókul 
küldötteknek nevezték, 
amikor Kabas Tamás 
ügyében határoztak, 
hogy tudniillik akkor le
hessen csak bevezetni öt 
a Jenő és Szecső (Tápi- 
ószccsö) falvakból illető 
részbe, ha a margitszige
ti apácáknak elégtételt 
ad arról a hat bírságról, 
amivel tartozott.15 Ka
bas Tamást utóbb, mint 
erről már szó esett, bi
zonnyal a hat bíró szó
ban forgó döntése alap
ján marasztalta cl István 
ifjabb király két társával 
együtt, mint közönséges 
gonosztevőket.

Egy év nélkül, a Duna menti Szcntjánosban, szeptem
ber 20-án kiadott levelében IV. Béla arról tudósít, hogy 
amikor a rokonaikat és az Ebed fiakat is képviselő Andi 
Gergely és Sokoródi lzsép bemutatta előtte Hahót nembeli 
Panyit ispán ellen „a tisztelendő atyák, Fitlöp esztergomi 
érsek és Smaragd kalocsai érsek és más báróink és Ist
ván király úr, legdrágább fiunk báróinak, a mi és István 
király úr által küldött bírók függőpecsétjei alatt birtokaik 
dolgában szerkesztett levelét", mert ezzel szemben Panyit 
ugyanezeknek a báróknak egy másik levelét kívánta fel
niutalni, Szent Mihály ünnepének tizenötödét (október 
13.) jelölte meg határnapul.14

A Szent Mária szigeti levelek alapján biztosra vehető, 
hogy Tűrje nembeli Fülöp esztergomi és Smaragd kalo
csai érsek mellett Rátót nembeli Lóránd szlavón bán, Pok 
nembeli Móric királyi tárnokmester, valamint Kán nem
beli (ifjabb) László erdélyi vajda és Csák nembeli Bás 
mester, az ifjabb király udvarának bírója voltak a király, 
valamint az ifjabb király delegáltjai. AIV. Béla év nélküli 
levele által hivatkozott levelüket pedig akkor vagy vala
mikor az idő tájt adhatták, amikor a Szent Mária szige
tieket. Bizonnyal Szentpétery Imre ezek ismertében tette 
magának az év nélküli levélnek a keltét is 1263-1264-re.15

E hat bíró törvényszékéről más, röviddel működésük 
után keletkezett források is beszámoltak.

1266. november 20-án kelt IV. Bélának az az ítéletle
vele, amely egyrészről Pál veszprémi püspök, másrész
ről Kaplony nembeli Zlandus [Zeland] egykori veszpré
mi püspök fivérének, Márton ispánnak és fiainak perét 
zárta le.

István ifjabb király pecsétje Csobánkafia János adománylevelén (1267) 
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Pál püspök Mártont és három 
fiát. Jánost, Mártont cs Miket az
zal panaszolta, hogy a két Tátika 
várat, amit meg Zcland épített, 
elfoglalták, kifosztották, cs az ott 
őrzött kincsek mellett számos, a 
veszprémi egyház számára adott 
levelet is elvittek. Miután Pál inté
sére az elorzott szent dolgok közül 
valami keveset adtak csak vissza, 
és királyi felszólítására sem voltak 
hajlandók elégtételt adni, IV. Béla 
jelenlétére idézte Mártont és fiait.
Ok viszont több határnapon sem 
voltak hajlandók megjelenni a ki
rály előtt, végül pedig István if
jabb király földjére menekültek.
Újabb idézésük, „ végső határnap
ra", a király levelének szóhasz
nálatával „generálé regni nostri 
judicium "-ra, illetve „generale 
regni judicium ”-ra, „országunk”, 
az ország „köz(ös)” törvényszé
kére, „coram sex baronibus reg
ni'', vagyis az ország hat, az elő
zőekben már megismert bárója elé 
szólt.16

Pál veszprémi püspök Márton 
ispán és fiai ellen indított pere a 
generale judicium előtt nem feje
ződött b e : miután Márton ispán és fiai perbe bocsát
koztak. j .../ a  hat báró ug\’anennek a püspöknek törvény 
szerint [...] a mondott várak és minden előrebocsálottak 
felöl bizonyítást rendelt. [...] és a bizonyítás így megjelöl 
napján e Márton ispán és fiai a megszokott csalárdsággal 
kibúvókat keresve, ugyanennek a püspökitek a részéről ál
lított tanúk kihallgatására és bizonyítására nem jöttek, és 
küldtek Pál ezek után a királyhoz és fiához fordult: „ [...] 
nálunk és előbb mondott legdrágább fiunknál, István ki
rálynál és országunk báróinál ismét azt kérte, hogy előbb 
mondott Márton ispánt és fiait e püspök tanúinak állítá
sára és meghallgatására és tanúinak bizonyságtételeire a 
mi és István király úr tekintélyével még mindig bizonyos 
napra és végső határnapra idézzék ",

F.z az idézés 1266. január 13-ára, a király által a So
mogy vármegyei Kazsokon tartott törvényszékre szólt, 
ahol IV. Béla birótársai, Fülöp esztergomi érsek, Pok Mó
ric királyi tárnokmester, István ifjabb király részéről pedig 
Fülöp váci püspök és Tohi Demeter ispán voltak. Mivel 
ezen a napon sem jelentek meg Pál püspök ellenfelei, őket 
most mára Duna melletti Komlód falunál, 1266. szeptem
ber 15-én tartott törvényszékre idézték. A király elnök
letével összeült, Pok Móric királyi tárnokmester. Farkas 
fehérvári prépost, királyi alkancellár, Osl nembeli Osl fia 
Herbord ispán, valamint István ifjabb király részéről Fü
löp váci püspök, Tohi Demeter és Bccsc-Gcrgely nembe
li János fia Apa ispán alkotta bíróság előtt Márton és fiai 
igazolásaik, bizonyítékaik bemutatására végső határnapot 
kértek. A terminuson, 1266. november 1-jén Márton és

fiai távol maradtak, és képviselőt 
sem küldtek. Bár a jelen lévő Pál 
püspök tanúkkal és oklevelekkel 
felkészült a bizonyításra, a király, 
mielőtt ezt engedélyezte volna, 
felhívást tett az ellenfelek védel
mére: „[...] egész udvarunkban 
közhírré tetettük és ki is kiáltattuk. 
hog\’ ha volna valaki képviselő, 
védő, vérrokon vagv barát, aki vé
deni akarná előbb említett Márton 
ispánt és fiait, vagy valami szól kí
vánna szólni érettük, három napon 
belül álljon elő, és mi készek le
szünk öt meghallgatni ezeknek vé
delmében, m iképpen a jog  rendje 
megkívánja". Mivel nem jelentke
zett senki érdekükben, sem három 
nap alatt, sem további tíz napig, a 
király bárói tanácsából Pál javára 
ítélt, és visszaadta a két, Márton 
és fiai által elfoglalt Tátika várat, 
valamint az általuk okozott, 5400 
ezüstmárkára becsült, a marasz
taltak összes birtokainak értékét 
meghaladó kár jóvátételére ezek 
három faluját, a Zala vármegyei 
Szántót, Erradot és Szőcöt is áten
gedte a püspöknek és a veszprémi 
egyháznak.

IV. Béla ekkor bírótársaival egy másik, Mártont és fiait 
a veszprémi káptalannal szemben marasztaló ítéletet is 
hozott egy a káptalantól elvett aranykehely és 140 márka 
ügyében, amit Zcland püspök alamizsnául hagyott rájuk. 
Az erről szóló 1266. november 23-i ítéletlevélböl, amivel 
kárpótlásképpen a veszprémi káptalannak adta Márton is
pánnak a Zala megyei Egcrszcg nevű birtokát a Mandeu 
földdel együtt, az is kiderül, hogy fia, István kérésének tett 
eleget a király, amikor védelmező fellépésére adott lehető
séget a judicium generale előtt, akire mások mellett Márk 
mester, a veszprémi káptalan képviselője ugyancsak vá
rakozott.17

Egy újabb, 1267. szeptember 15-e után adott ítéletle
vele szerint IV. Béla, miután Fülöp esztergomi érsek. Rá
tét Lóránd, Pok Móric, valamint Smaragd kalocsai érsek, 
Kán László és Csák Bás törvényszéke Ják nembeli Ebed 
fiaival, Keménnyel, Rejnálddal és Jákkal szemben patvar- 
kodásban, valamint a Nick földből illető része elvesztésé
ben marasztalta Hahót Panyitot, a patvarkodás büntetése 
alól kegyelmet adott, azzal, hogy „[...] Kázmérl, Rejnol- 
dot és Jákot a már mondott föld miatt soha ne merje zak
latni, ha viszont meg merné tenni, akkor, mint közönséges 
palvarkodó minden irgalom nélkül bűnhődjék". Panyit 
nem nyugodott bele birtokrészc elvesztésébe, és a király 
intését semmibe véve, az Ebed fiakat „egyszer és kétszer 
csalárd módon kiűzte" Nickből. A király ezért Panyitot, 
„aki már az előbb mondott hat bíró előtt egyszer, másod
szor és harmadszor előttünk a bevégzett pert felújítva, a 
patvar bűnébe nyilvánvalóan és többször esett”, törvé- _
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Fülöp esztergomi érsek pecsétje IV. Béla Hricsó vár 
adományozásáról szóló levelén (1265)
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nyes büntetéssel sújtotta, ugyanakkor Panyit „fivére”, 
Csák bán, zalai ispán közbenjárására újból maga elé is 
idézte. Mivel a személyes megjelenésre kötelezett Panyit 
nem ment el, Kázmér, Rejnáld és Ják kívánatéra 1267. 
szeptember 15-én a király Héder nembeli Kőszegi Henrik 
szlavón bán, Lőrinc nádor, somogyi ispán, Pál veszprémi 
püspök, a királyné kancellárja, Ákos nembeli Emyc bán 
országbíró, vasvári ispán, Csák bán zalai ispán, István po
zsonyi ispán, a királyné udvarának bírója tanácsából Pa- 
nyitot minden jószága elvesztésére ítélte, és kihirdettette 
az egész országban, hogy büntetés végett kerítsék kézre: 

bárhol megtalálhatják vagy felismerik, udvarunk
ba hozzák, hogy a patvar gaztettéért és bűnéért érdeme 
szerint arcán megbélyegezzék, amit az ország kipróbált 
szokásjoga szerint a nyilvánvaló patvarkodókra szoktak 
rátenni és rásütni''.'*

A jószágvesztés ítélet értelmében Panyit minden örök
lött és más módon szerzett birtokait a Ják nembe tartozó 
ellenfelei, F.bed fiai, valamint Andi Gergely és Márton, 
Sokorói Izsép, illetve Kenéz kapták örök birtoklásra. Az 
ítélet végrehajtásáról és Panyit felkutatásáról a király min
den megyésispánt, falunagyot és más bírót Lóréven, év 
nélkül, szeptember 29-én adott levelében értesített.19

IV. Bélának egy másik, Lipcsén (Zólyomlipcse), év 
nélkül, július 13-án adott leveléből az is kiderült, hogy a 
király az F.bed fiák és Panyit perének elintézését előbb Pál 
veszprémi püspökre és Hahót Csák zalai ispánra bízta, de 
a két báró nem tudta azt befejezni, és miután Panyit kép
viselője, Ollári Miklós július 1-jén elment a király jelenlé
tére, Panyitot szeptember 15-érc idézték személyes meg
jelenésre. Egy ugyancsak év nélkül, július 29-én, szintén 
Lipcsén kelt királyi levél szerint IV. Béla szeptember 15- 
ét tűzte ki határnapul Ebed fiai és a rokonai nevében is 
eljáró Izsép kérésére, mert a Panyit ellen évek óta húzódó 
pereik sok fáradozással és költséggel jártak, aminek már 
véget kívántak vetni. Mivel a királynak Panyitot marasz
taló törvényszéke 1267. szeptember 15-én ült össze, a Ló- 
réven kelt mellett, a zólyomlipcsci év nélküli levelek is 
1267-ben íródtak.20

Ami ezek után az ügy utóéletét illeti, a király, miután 
országa báróitól és nemeseitől megtudta, hogy ellenségei 
vádaskodásának esett áldozatul Panyit, 1268-ban kegyel
mébe fogadta, és elrendelte összes birtokának, köztük a 
Somogy vármegyei Szentháromság, Kakonya, valamint 
Rakatya visszaadását, mindazokat az oklevelet pedig, 
amit ellene állítottak ki, érvénytelennek nyilvánított.21

A „közös" törvényszék, 
a generale judicium

A Pozsonynái kötött egyezményt megerősítő poroszlói le
vél bíráskodásról szóló 6. pontja delegált bírókat nem em
lített. Abban István ifjabb király csak tisztességes eljárást 
garantált bírói részéről apja lekötelezetteivel szemben: 
..[...] megígérjük, hogy ha nádorispánunkat vagy udva
runk bíróját vagy más bírónkat hihető okból panaszolják, 

_  hogy legdrágább alvónk báróinak vagy szervieméinek ne- 
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kézséget okoznak birtokperekben vagy' más ügyekben, a 
tisztelendő atya Smfaragd] kalocsai érsek intésére és tu
dakozására az előbb mondott bírók ítéleteit és eljárásait 
megfogjuk hallgatni és felülvizsgáljuk Delegált bí
rókról a szakáli vállalás is hallgat az igazságszolgáltatást 
érintő rendelkezésében: „[...] bárkik, miután lopásokat és 
rablásokat vagy más gaztetteket valósítottak meg és dúltak 
az országban, legdrágább atyánk területéről hozzánk me
nekülnének, és ez atyánk számára világosan bebizonyoso
dott, és hite alatt levéllel tudatja velünk és kinyilatkozza, 
hogy bűnösök, a bűntett súlya szerint ugyanezektől elég
tételt fogunk venni. És ellenkezőleg, legdrágább atyánk 
adjon elégtételt az ártok miatt az előbb tárgyalt módon és 
rendben. A nyilvánvaló tolvajok és rablók felől, miként a 
jog rendje megköveteli, legyen elégtétel ”.

Ha nem a Pozsony melletti megállapodásban tértek 
ki a felek a delegált bíróikból álló törvényszék létreho
zására, márpedig a poroszlói megerősítésből az derül ki, 
hogy ilyen határozat nem született, ahogy a szakáli kö
telezettségvállalás sem említett efféle bíróságot, akkor az 
ismertek mellett erről más alkalommal, valamikor 1262. 
december 5-e után, legkésőbb 1264. május 28-a előtt 
egyezett meg a király és az ifjabb király.

A hat báróból álló törvényszék felállításához hasonlóan 
az. átszervezett generale judicium létrehozásának sem le
het kideríteni a pontos idejét. Az viszont nyilvánvaló, 
hogy 1266. január 13-án a Somogy vármegyei Kazsokon 
tartott generale judicium a Nyulak szigeti békében rögzí
tett szervezeti rendnek megfelelően ült össze: „[...] közös 
akarattal elrendeljük, hogy minden, úgy magánjogi, mint 
büntető pert, melyeket a hozzánk tartozó emberek István 
király úr, legdrágább fiunk emberei ellen indítanak, vagy 
az István királyhoz tartozók indítanak a mieink ellen, mi 
magunk vizsgájuk ki és ítéljük, és nem más bíróink vagy> 
báróink, velünk együtt ülve ennek az István királynak bá
rója, akit kifejezetten erre küld. Hasonlóképpen István ki
rály, legdrágább fiunk pedig minden, a maga kormány
zata alatt keletkezett úgy bűntető, mint magánjogi pert. 
melyeket vág’ a hozzá tartozó emberek indítanak a mieink 
ellen, vagy ellenkezőleg, a mieink indítanak az övéi ellen, 
ugyanez az István király maga vizsgálja ki és ítélje, és ne 
más bírói vagy bárói, eg-iitt ülvén vele kifejezetten emiatt 
küldött bárónk ",

Mivel a kazsoki széket a Nyulak szigeti egyezmény 
rögzítése előtt tartották, minden bizonnyal az átalakított, 
a király vagy ifjabb király elnökletével eljáró generale 
judicium felállításáról már abban a megállapodásban ha
tározott IV. Béla és István ifjabb király, amiről a király
1265. március 28-án a Komárom vármegyei Füzitőn kelt 
levelében értesítette az új pápát. Megszervezésével tehát 
már 1265 elején lehet számolni, ami, feltéve, hogy 1264. 
május 31-e után egyáltalán összeültek, egyben kijelöli 
a hat báróból álló generale judicium működésének még 
szóba jöhető legkésőbbi időpontját is. Arra nincs bizonyí
ték, hogy az 1266. november i-jci ülése után is összehív
ták volna a megváltozott szervezetű generale judiciumoi. 
Mivel 1267. szeptember 15-én IV. Béla az ifjabb király 
által delegáltak nélkül, „saját" báróival és előkelőivel tar
tott törvényszékén fejezte be Ják Ebed fiai és Panyit perét,
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vagyis akkor, amikor az 1266. március 23-i egyezmény 
szerint generálé judicium volt esedékes, c különös tör
vényszék már megszűnt. Utoljára, ha követték az egyez
mény rendjét, legfeljebb még 1267 tavaszán hirdethettek 
generálé judiciumot.

A Nyulak szigeti béke 
a király vagy ifjabb király 
elnökletével összelő tör
vényszékek tartására há
rom határnapot jelölt meg:
„ Figyelemmel lévén alá
vetettjeink érdekeire is. el
rendeltük. hogy minden 
mostantól támadt ügyet 
csak három határnapon 
és nem többön, tudniillik 
böjtközepén, a Szent Szűz 
születése ünnepén és Szent 
Miklós ünnepén tárgyal
juk. ítéljünk és döntsünk el 
a Jentebb kifejteit módon 
mi és István király, legdrá
gább fiunk. a büntetésekre, 
melyekben a felek marasz
talódnak. a maguk rendjén 
igényt tartván". A szóban 
forgó széktartó napok közül 
az első, böjtközepe, változó 
ünnep lévén, legkorábban 
február 25-ére, legkésőbb 
március 31-érc esik, 1266- 
ban március 3-án, 1267-ben 
pedig március 23-án volt, a második alkalom Kisasszony 
napja, szeptember 8-a, a harmadik pedig december 6-a.
1266-ban a széktartási rendnek megfelelően három alka
lommal ült össze generale judicium. Mivel az elsőt még 
az egyezmény előtt tartották, magától értetődően a másik 
kettő esetében indokolt összevetni a meghirdetés napját az 
egyezményben meghatározott széktartó napokkal. A Kis
asszony nyolcadára (szeptember 15.) tett generale judici
um voltaképpen a szabott időpontban ült össze, a minden
szentek! (november 1.) ellenben több mint egy hónappal 
korábban. Meghirdetését erre a napra minden bizonnyal 
az előző széken is megjelent felek érdekei diktálták, és en
nek megfelelően újabb hatámaptüzések indokolták.

Az előbbiekkel szemben, a Szent Mária szigeti levelek 
alapján, a hat báró törvényszékéről annyit lehet biztosan 
tudni hogy röviddel 1264. május 28-a előtt ült össze és 
május 3 1 -én még tevékenykedett. A levéladó hat delegált 
bíró működése szempontjából a helyszínnek különös je
lentősége volt. A Szent Mária sziget megválasztása, ahol 
azután 1266. március 23-án a király és az iijabb király 
újabb egyezményét is írásba foglalták, nem lehetett vé
letlen. A Szent Mária sziget a két hatalmi terület határán 
fekvő, magát adó „semleges zóna" volt, és bármelyik bí
rókat küldő fél kezdeményezésére is döntöttek emellett, 
azzal, hogy elfogadta, a másik fél nem tett tekintélyének a 
legcsekélyebb feladásával járó engedményt sem. A zavar
talan működést biztosító helyszínre és különös tekintettel

arra, hogy a törvényszék minden tagját vagy meghatározó 
tagjait, az. érsekeket azonosító források egy személyekben 
változatlan összetételű bíróságot mutatnak, egyáltalán 
nem zárható ki, sőt, nagyon valószínű, hogy a hat báró 
törvényszéke csak egy alkalommal ült össze, és tárgyal

ta mindazokat az ügyeket, 
amelyekről az eljárt bírók 
1264. május 28-i és 31 -i, IV. 
Bélának év nélkül, a Duna 
menti Szcntjánosban, szep
tember 20-án, majd 1266. 
november 20-án, s 1267. 
szeptember 15-e után adott 
levelei tudósítanak. Az pe
dig, hogy nemcsak egy, ha
nem több ügyben is eljártak 
delegált bírók törvényszé
kei, egyáltalán nem volt 
kivételes. Elég Kemény 
fia Lőrinc nádor, somogyi 
ispánnak öt Somogy vár
megyei nemes bírótárssal 
1268-ban működő delegált 
bíróságát említeni, akik leg
alább hat ügyet tárgyaltak.” 

Mindent egybevetve a 
hat báróból álló, majd az 
ennek folytatásaként eljáró 
generale judicium tényle
ges működése, az ismert 
ügyekre összpontosítva,
1264 és 1266 közé tehető.

A generale judicium kétféle szervezeti formában tevé
kenykedő bíróság volt, ugyanis a hat bárónak a választott 
bíróságok felállítása módján szervezett delegált bíróságá
ból sajátos összetételű, részint delegált, részint a király, 
illetve iijabb király által társul veitekből álló, a király és 
az iijabb király elnökletével működő törvényszékek jöttek 
létre, hiszen az 1266. évi egyezményben paralcltörvény- 
székek, ikerbíróságok szervezésében állapodott meg a ki
rály és az ifjabb király.

A hat báró közül Pok Móric királyi tárnokmester a ki
rály megreformált generale judiciumknak, ikerbíróságának 
állandó tagja volt. A hat báró bíróságának másik királyi de
legáltja, Fülöp esztergomi érsek a kazsoki széken még részt 
vett, viszont a kömlődin helyét már Farkas fehérvári pré
post vette át, és ekkor csatlakozott a bírótársakhoz, a király 
oldalán harmadikként, Osl Hcrbord. A király ikerbíróságá
nak bírótársai a hat delegált báró törvényszékének királyi 
küldöttei és az ifjabb király ezekkel egyező számú delegált
jai voltak. Ezek szerint a hat báró generale judiciumütxÁ a 
király és az ifjabb király a saját delegáltjait vette maga mel
lé ikerbíróságán, és ezekhez csatlakoztak az új tagok, akiket 
a királyhoz az ifjabb király küldött, és ellenkezőleg. Annak 
azonban, hogy István ifjabb király szervezett volna ikerbí
róságot, semmi nyoma. Erre egyedül csak az enged követ
keztetni, hogy István ifjabb király atyja törvényszékébe bí
rótársakat delegált, a kazsoki székre Fülöp váci püspököt és
Tohi Demetert, a kömlödire harmadikként Bccsc-Gcracly__
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Apát. Ha felállt egyáltalán István iljabb király ikertörvény- 
széke. arra IV. Béla nyilván nem a maga mellé vett egykori 
delegáltakat, a kazsoki és kömlődi széken résztvevő Pok 
Móricot, illetve a Kazsokon még közreműködő Fülöp ér
seket menesztette, hanem új küldötteket. A király ikertör
vényszékén ezért felesleges Smaragd kalocsai érseket, Kán 
(iljabb) Lászlót vagy Bás mestert keresni, mert ha István 
létrehozta a maga törvényszékét, jóllehet hatalmában állt 
bárkiket bírótársakul kiszemelni, minden bizonnyal, ahogy 
atyja, maga is elsősorban a hat báró bíróságába delegált 
kipróbált híveit vette maga mellé. A király ikerbíróságát a 
kömlődi széktartás idejére átszervezte, Fülöp esztergomi 
érsek helyett vagy helyén Farkas fehérvéri prépostot és vele 
együtt Osl Hcrbordot vette maga mellé.

István iljabb király egykori, a hat delegált bíró alkot
ta törvényszéken közreműködő két báróról, Kán (ifjabb) 
Lászlóról és Bás mesterről 1265 és 1267 között egy szót 
sem ejtenek a források. Smaragd kalocsai érsek 1266-ban 
elhunyt. Mivel 1266. március 23-án, a Nyulak szigetén 
nem volt jelen, amikor a király és iljabb király esküvel 
erősítették meg egyezményüket Fülöp esztergomi érsek 
előtt, biztosra vehető, hogy halála ekkorra már bekövetke
zett. Utódját. Istvánt 1266. december 6-a előtt választották 
meg IV. Kelemen pápa Viterbóban, 1266. december 11-én 
adott levelei alapján, amivel megerősítette a megválasz
tottat érseki székében.27’

A generale judiciumon követett eljárási szabályok, 
legalábbis az 1266. évi egyezmény szerint, más (királyi) 
törvényszékek működési rendjénél szigorúbbak voltak: 

sem mi nem küldünk, és előbb mondott fiunk, István 
király sem küld ügyvédeket vagy' ügyvivőket, sem előadó
kat az ügyek vagy-perek előterjesztésére és előmozdításá
ra. hanem a Jóemberek terjesszék elő az ügyet és köves
sék igazságát, és mi és legdrágább fiunk az előterjesztett 
ügyeket országunk megalapozott és kipróbált szokásjoga

szerint ítéljük és zárjuk le ítélettel". Ettől eltérni csak 
közös megállapodással lehetett. Ezt támasztja alá, hogy 
amikor Pál veszprémi püspök ellen Márton és fiai nem je
lentek meg, a király fia, István kérésére szólított fel védő 
vagy szószóló jelentkezésére. A generale judiciumon be 
nem fejezett ügyet a királyhoz vagy az ifjabb királyhoz 
kellett áttenni, ahogyan ezt a Kaplony Márton és fiai, va
lamint Hahót Panyit, hasonlóképpen Kabas Tamás ellen 
folyó perek mutatják.

A Pál veszprémi püspökkel, illetve a veszprémi kápta
lannal szemben Márton ispánt és fiait marasztaló ítéleteket 
megörökítő 1266. november 20-án és 23-án kelt királyi 
okleveleket IV. Béla nevében Farkas fehérvári prépost, al- 
kancellár, a kömlődi törvényszék egyik tagja adta. Ő hasz
nálta a hat báróból szervezett delegált, majd a király iker
törvényszékére a generale judicium megnevezést. A jelző 
arra utal, hogy ez a törvényszék „közös”, közösen szer
vezett bírósága a királynak és az ifjabb királynak, hogy a 
törvényszék a király és ifjabb király tekintélyével jár el.

A generale judicium megjelölés később ismét felbuk
kant, egy másik bíróság, a nádori közgyűlés azonosításá
ra, amit ennek megfelelően „köztörvényszék” értelemben 
használtak.24

Ez a „közös” vagy „vegyes”, hat delegált báróból szer
vezett, majd elvileg két törvényszékké átszervezett, de 
bizonyíthatóan csak a király elnökletével működő iker- 
törvényszék, a generale judicium kétséget kizáróan a ha
talommegosztás terméke volt.25

Az 1266. március 23-i egyezmény a hatalommegosz
tást a király és az ifjabb király között véglegessé tette, és a 
megteremtődött hatalmi egyensúly fenntartása érdekében 
rendezte viszonyukat. Ezért újabb generale judicium ösz- 
szelúvására már nem volt szükség, mindenesetre ennek V. 
István trónra lépéséig a bemutatottakon kívül más nyoma 
nem maradi fenn.

Bki.i, G ábor

Die Tatigkcit eines besonderen Gerichtshofes, dér generale judicium zwischen 1264 und 1266
(Zusammcnfassung)

Am 5. Dczcmber 1262 habén Béla der IV. und scin alterer 
Sohn, István der jüngere König in Poroszló im Komitat 
Heves mit cinem bestátigten Abkommen das Land unter- 
cinandcr aufgctcilt. In Folgc dicsér Machttcilung habén 
sic cin bcsonderes Gericht aufgestcllt. F.inmal zwischen 
dem 28. und 31. Mai 1264 hat dieser aus 3-3 dclcgiertcn 
Baronen dcs Königs und scincm Sohn bestchcndem Gc- 
richtshof in Margitsziget getagt. Weitcrc F.inzclhciten de
rén Tatigkcit sind nicht bekannt. Dicsér Geriehtshof wur- 
de auch in zwei königlichen Briefen als generale judicium 
bcz.eichnct, wie auch das Gcricht, das aus den Mitgliedem 
dieses Gerichtshofes entspreehend cinem ncucn Abkom
men am 23. Marz 1266 vöm König und seincm áltercm 
Sohn organisiert vvurde. Mit der Umgcstaltung kamen

zwei Gerichtshöfe, Zwillingsgcrichtshöfe aus den sechs 
Baronen bestehendem Gericht mit dem Vorsitz des Königs 
und des jüngeren Königs zustande. Von diesen blieben nur 
bczüglich der Tiiligkcit mit dem Vorsitz des Königs aufge- 
stcllten Gerichtshofes Daten crhalten. lm Zwillingsgericht 
des Königs nahmen cinerseits die im von sechs Baronen 
organisierten Gericht dcs Königs tátigen Baronen und an- 
derscits die Botschaftcr des jüngeren Königs glcicherma- 
Ben tcil. Im Jahr 1266 hat das Zwillingsgericht dcs Königs 
drcimal getagt, wie das Abkommen vöm Jahre 1266 fest- 
gclcgt hat. lm Jahre 1267 wurde generale judicium wegen 
der Besscrung des Vcrháltnisscs zwischen dem König und 
scincm álteren Sohn überflüssig und beendet.
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történeti szemle' — J

Jegyzetek______________________________________________

1 Wenzel Gusztáv (szerte): Árpádkor! új okmánytár. I  -XII. (Pest Buda
pest. I860 1874. XI. 440. p.; a továbbiakban: ÁÚO)

: Nagy Imre. Nagy Iván. Véghely Dezső (szerk.). A zichi év vásonkeői 
gró f Zichy-család idősb ágának okmánytára (Pest, 1871. I. 11. p.); 
Fejér. Gcorgius (ed.): Codex diplomatiats Hungáriáé ecclesiasticus 
ac chilis. /  XI. (Budáé. 1829 1844. IV/3.49. p.; továbbiakban: CD). 
ÁÚO Vili. 5. p„ III. 4. p.. III. 24. p.

s Knauz, Ferdinandus (ed.): Monumenta ecclesiae Slrigoniensis. I. 
(Strigonii, 1874,476. p.; továbbiakban MS I.)

4 CD IV/3.68. p. A csodatétel pedig nem volt más, mint az, hogy miután 
a királyné IV. Béla és fia összecsapásának elkerüléséért fohászkodott, 
megjelent előtte álmában János volt boszniai püspök Gerard [Gellért], 
a rend prioijának társaságában, és János megjelölve öt a keresztjeié
vel. ekként nyilatkozott: „íme. visszaadtuk néked fiad, ahogy kíván
tad". Aztán, hajnal hasadtával megérkezett a királynéhoz a király futá
ra. és tudatta, hogy.. István király egészen megadta magát atyjának

■ Ipolyi Amold. Stummcr Amold, Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly, 
Véghely Dezső (szerk.): Hazai okmánytár. IM I .  (Győr. 1865 1873, 
Budapest. 1876 1891, VIII. 93. p.; továbbiakban: HO); ÁÚO VIII. 
33. p.. XI. 516. p.; MS I. 471. p.: CD IV/3. 158. p.; ÁÚO VIII. 2., 
69.p„ XII. 692. p.: CD IV/3. 204., 297., 289. p„ VI1/5. 341. p. Pau- 
ler ezzel nagyjából egyezően Sáros, Újvár (Abaúj). Gömör és Nógrád 
vármegyék északi felét jelölte meg határvonalul: Paulcr Gyula: A ma
gyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt. I-II. (Budapest, 
1899,11.250. p.)

0 MS I. 485. A levél adásának helyével, „ptvpe monasterium Zakói" 
alapján, csak újabban azonosítják a Nógrád megyei Szakáit, ezzel 
szemben korábban a Szabolcs megyei Szakoly! tartották a kiadás 
helyének. Paulcr: i. m„ 251. p.; Szentpétery Imre (szerk.): Az Ár
pád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I-II/I. (Budapest, 
1923, 1943. II/I. (1801.) 14. p.; a továbbiakban: ÁKOKJ); Szűcs 
Jenő: Az utolsó Árpádok (Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 170. p.); 
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301 (Budapest, Osiris 
Kiadó, 2003,238. p.)

7 ÁÚO 111. 34. p.
* CD IV/3.211 . 210.. 216. p.
 ̂Szűcs: i. m., 171 174. p.
CD IV/258. p.

"  Szűcs: i. m., 164. p.
12 CD V /1.61.[62.] p.; HO VII. 84. p.; CD IV/3. 138. p.
1! CD IV/3. 239.; Nagy Imre, Deák Farkas. Nagy Gyula (szerk.): Hazai 

oklevéltár 1234 1536. (Budapest, 1897. 41. p.). Május 12-i dátum

mal. és ugyanezzel közli a Kabas Tamással szembeni határozatot Gár
donyi Albert (szerk.): Budapest történetének okleveles emlékei. Fdső 
kötet (1148-1301) (Budapest. 1936. 76. p.). Mindkét levél dátumát az 
Úr mennybemeneteléhez kötve határozták meg, tudniillik az elsőt „in 
vigila ascensionis Domini”, a másodikat „sabbato post asccnsionem 
Dontini”. Minthogy 1264-ben az Úr mennybemenetelének ünnepe 
május 29-ére, csütörtökre esett, az első levél adásának napja, május 
28-a szerda, a másodiké május 31-c szombat volt. Helyes dátummal 
adja közre MS I. 504. p.

14 ÁÚO VIII. 47. p.
15 ÁKOKJ 1.(1393.) 426. p.
16 CD IV/3. 322. p.
17 Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy Gyula (szerk.): Zala megye történe

te. Oklevéltár. 1. (Budapest. 1886,48. p.)
18 CD IV/3. 384. Panyit és Csák rokonok voltak, de nem testvérek. Pa- 

nyit Búzád fia Amoldnak volt a fia. Első említése 1234-ből ismert a 
hahóti klastrom alapítása kapcsán kiállított levélből, ahol testvéreit, 
(II.) Amoldot és Keledet is megnevezték. Csák annak az idősebb Bú
zád egykori bánnak volt a fia. aki 1233. február 14-e előtt belépett a 
prédikátorok rendjébe, és a mondott napon legidősebb fia, (II.) Búzád 
számára hagyta Zobor nevű birtokát. Az említett hahóti klastrom dol
gában adott levél Búzád volt bán négy fiát (II.) Buzádot, Csákot, Lan- 
certet és Trisztánt említette meg. ZO 1.7., CD II1/2.334. p.
ÁÚO Vili. (180.) 264. p.

20 ÁÚO X. 463., Vili. (179.) 264. p.
21 HO VII. 109. p. A király levele Panyitot Búzád nembelinek nevezte. 

Vö.: 18. Ij.
32 ÁÚO III. 184., 186., 188., 192.p.. Vili. 206. p.; HO VIII. lIS.p.Vö.: 

Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabirók működésének első 
korszaka 1268 1351. (Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2008, 
47 49. p.)

2i ÁÚO III. 148., 150. p.
24 1464: 21., 1471: 5., 1478: 7., 1481: 14. 1486: 1. te. Franeisei Döry 

(coll.) Gcorgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke (cd ): Decre- 
ta regni Hungáriáé. Gesetze und Vetvidnungen Ungars 1458 1490 
(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989, 147., 194., 240.. 249.. 168. p.); 
Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezel és perjog az Árpád- és a 
vegyes-házi királyok alatt (Budapest, 1899.66. p.)

25 Voltak, akik az átalakított generálé judiciumot nem ikertörvényszék
nek, hanem olyan „vegyes bíróság"-nak tekintették, ami két főpaptól 
és két báróból állt. I lóman Bálint Szekfíi Gyula: Magyar történet I 
VII. (Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n.. II. 164. p.)

A polgári jog anyagának kodifikációja Szerbiában 
hosszú múltra tekint vissza, s ez a folyamat meg 
mindig tart. A kodifikáció-történet elemzését az is 
nehezíti, hogy egyfelől egy közel két évszázados folyama

tot kell vizsgálni, amelynek kezdetei még a török hódolt
ság, majd később a 19. századi Szerb Fejedelemség Szerb 
Királysággá való alakulásának, másfelől pedig a feudális 
viszonyok alkonyának korába nyúlnak vissza, s a folya
mat jelenleg még nem lezárt, végét pedig egy, a verseny
társadalom és a piacgazdaság mai igényeinek megfelelni 
kívánó polgári törvénykönyv előkészítése fémjelzi. Ebben 
a folyamatban sajátos fordulatokat hozott mind a Trianon 
utáni „első", mind pedig all. világháború utáni „második" 
Jugoszlávia, melynek utolsó szakaszát, a többi szocialis
ta országgal ellentétben, a liberalizmus és a szabadabb, 
piaeorientáltabb társadalom egyes elemei jellemezték,

Dudás Attila

A polgári jog 
kodifikációjának történeti 
áttekintése Szerbiában*
azonban alapjában sohasem tudott teljesen elszakadni a 
szocialista jogalkotás vezérlő elveitől. A 20. század utolsó 
évtizede egybeesett a szocialista társadalmi rendszerről a

* E tanulmány a szerzőnek a DSZ/24/2012 sz. szerződés alapján, 
az MTA Domus 2012 szülöfoldi kutatói ösztöndíja során megvalósult 
kutatásai eredményeit tartalmazza.
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