
A
 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 
gyűjteményében egy, a Hármaskönyv 16, száza
di erdélyi használatához szorosan kapcsolódó, 
különleges kézirat található.1 A Zoltay János erdélyi fe

jedelmi esküdt ülnök által készített kézirat egyedülálló 
bepillantást enged a kor erdélyi joggyakorlatába, de jó
val nagyobb léptékű következtetésekre is lehetőséget ad. 
A régió, amelyben a kézirat keletkezett, a Mohács után 
két, majd Buda eleste (1541) után három részre szakadt 
ország keleti részén kibontakozó új államalakulat, azaz 
Erdélyből és a hozzá csatlakozott tiszántúli vármegyékből 
álló keleti Magyar Királyság. Az 1570-1571-ben, I. Mik
sa magyar király (1564—1576) és (TI.) János Zsigmond 
választott magyar király (1540-1571) között létrehozott 
speyeri szerződésig ugyanis ennek a középkori magyar ál
lamból kiszakadt keleti országfélnek nem volt más meg
nevezése, ennélfogva csak egyetlen módon határozhatjuk 
meg: a Magyar Királyság keleti részei ezek, az a terület, 
amely a Szapolyai család kezén volt és maradt I. János ki
rály halála (1540) után is.

Az erdélyi rendek az 1540-es évektől kezdve maguk 
is alkottak -  a terület korábbi rendi, kormányzati és bí
ráskodási sajátosságait figyelembe véve -  törvénycikke
ket, és igen gyorsan igyekeztek rendezni azokat a közjogi 
kérdéseket, amelyek az újonnan formálódó állam meg
szervezésének alapjait jelentették. Nem véletlen, hogy az 
1542. március 29-én kezdődött tordai országgyűlést 1860- 
ban Mikó Imre alkotmányozó és államszervező gyűlésnek 
nevezte, olyan történeti mozzanatnak, „melyet a nemzeti 
fejedelmi korszak kiindulási vagy kezdő pontjának mond
hatni ”.2 Bár ma nem egységes a történetírás a tekintetben, 
hogy a fejedelemség államiságának kezdetei mely időpont
hoz köthetők, de abban egyetértés mutatkozik, hogy annak 
az új állami entitásnak, amelyet majd később Erdélyi Fe
jedelemségnek nevezünk, kialakulási folyamata 1571-ben 
vagy 1576-ban, sőt talán csak 1593-ban zárult le.

Erdély és az Erdélyhez csatlakozott tiszántúli várme
gyék rendisége az 1542-1544 közötti gyűlésein mintegy 
belülről kezdte kiformálni saját országát, a külső kény
szerítő erők meghatározta keretek között. Ezek a koráb
ban particularisnak nevezett rendi gyűlések igen gyor
san valamiféle funkcióváltáson mentek át, és generalis 
gyűlésekként kezdtek el működni.3 Az Izabella királyné 
(1539—1559) és fia, Szapolyai (11.) János Zsigmond vá
lasztott magyar király uralma alá tartozó területeken adót 
vetettek ki, törvényeket hoztak, kormányzati alapokat te
remtettek meg. Királyválasztó funkciót a szó valódi ér
telmében nem gyakoroltak, de annyiban mégis, hogy az 
erdélyi és az 1544-ben hozzájuk csatlakozott tiszántúli 
rendek elismerték uruknak a Porta által kijelölt uralkodót, 
annak több alkalommal is hűségesküt tettek. Az alkotmá
nyos rend létrehozásakor az erdélyi rendek számára a Ma
gyar Királyság alkotmányos berendezkedése, törvényke
zési és kormányzati rendje szolgált követendő mintaként.

1571 után azonban új korszak kezdődött a Magyar
ország keleti területein kialakulóban lévő új állam törté
netében. Mindenekelőtt lett neve: Erdély Fejedelemség, 
és uralkodójának is új titulusa: Erdély és Magyarország 
hozzá kapcsolt részeinek fejedelme. A speyeri szerződés
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meghatározta a két ország közjogi viszonyát is, amelynek 
részletezésére itt most nincs mód, mindenesetre az bizo
nyosan megállapítható, hogy a Magyar Királyságból ki
szakadt fejedelemség jogi és alkotmányos alapjait tovább
ra is a királyság évszázados törvénykönyvei és törvényei 
alkották. Erre az állításra szolgáltat megkérdőjelezhetetlen 
bizonyítékot Zoltay János kézirata. Korábban az erdélyi 
államiság korai történetének kérdéseit elsősorban az erdé
lyi rendek által újonnan megalkotott törvénycikkeket, és 
azok keletkezési körülményeit felhasználva lehetett csak 
vizsgálni, ám most, a Zoltay-féle kézirat újabb lehetőséget 
ad erre. A dokumentum jogtörténeti-kormányzattörténeti 
jellegű elemzését későbbre, a kézirat teljes szövegkiadá
sának idejére halasztva itt és most csupán a különleges 
történeti forrás bemutatására és néhány vele kapcsolatos 
következtetés levonására szorítkozom.
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A Fejedelmi Tábla és esküdt ülnöke -  
Zoltay János
Miként a kézirat címéből kiderül, szerzője, Zoltay János 
fejedelmi táblai ülnökként tevékenykedett, amikor elké
szítette a Tripartitum erdélyi használatához alkalmazható 
kiegészítéseket. A tábla működésének részleteiről azonban 
egyelőre meglehetősen keveset tudunk. Dósa Elek össze
foglalójában csak szórványosan tett említést a fejedelmi 
kor bíráskodási rendjéről, a mű ugyanis, címe ellenére, lé
nyegében a 18—19. századi erdélyi joggyakorlatot rekonst
ruálta.4 A későbbi jogtörténeti szakmunkák is utalnak arra, 
hogy az első perjogi szabálygyűjtemény megalkotására a 
fejedelemség korában, 1619-ben, Bethlen Gábor uralko
dása alatt került sor, a fejedelem kifejezett kívánságára.5 
A fejedelem ugyanis szerteágazó tevékenysége közepette 
arra is ügyelt, hogy a „ külömb-külömb időben íratott arti- 
culusokat egy corpusban redigáltatta ”.6 Az ennek nyomán 
keletkezett, a jogtörténeti irodalomban Specimen juridici 
processus címmel ismert perrendtartás azután komoly ha
tást gyakorolt Erdély igazságszolgáltatási rendjére. A ren
delkezésekben külön szabályozták a „táblai”, azaz a feje
delmi táblai eljárásokat.7 Itt kell megjegyeznem, hogy az *

* 2014. március 25—26-án, a Magyar Tudományos Akadémián, A ma
gyar jog  fejlődésének fé l évezrede címmel megrendezett tudományos 
emlékülésen elhangzott előadás. Szerkesztett változata megjelent 
A magyar jog  fejlődésének fé l évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 
500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. Budapest, 2014, 141—162. p.) című kötetben.
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erdélyi fejedelmi tábla a magyar királyi táblát tekintette 
előzményének, és a korszak forrásaiban általában jelző 
nélkül tűnik fel. Erre az ismert megállapításra ad újabb 
bizonyítékot Zoltay kézirata, amelyben a királyi táblát ily 
módon értelmezi: Curia regia diciturprincipis et judicum 
ordinariorum conventuss

Az Erdélyi Fejedelemségben, annak ellenére, hogy a 
fejedelemváltások és hadjáratok idején az igazságszolgál
tatás akadályoztatva volt, összességében mégis folyama
tosabban működött, mint a királyi országrészben. A Fe
jedelmi Tábla is rendszeresen tevékenykedett, az erdélyi 
rendek erre nagy hangsúlyt fektettek, igen sok törvény
cikkben említették meg, hogy a fejedelemnek gondot kell 
viselnie a táblai bíráskodás folyamatosságára. Általában 
a fejedelmi conditiók is kitértek arra, hogy az igazság
szolgáltatást a Hármaskönyv és az erdélyi „törvények” -  e 
kifejezésen a helyi szokásjogot értve -  és az országnak 
„írott artikulusai” szerint kell véghezvinni. A fejedelmi 
táblai ítélkezésben az erdélyi rendi privilégiumok figye
lembevételével magától értetődően alkalmazták a suum 
cuique elvét, és olyan egységesítő kísérletek is kimutatha
tók, mint például a fentebb említett bethleni perrendtartás. 
Miként az Angyal Pál és Degré Alajos által feldolgozott 
büntetőperekből kiderült, elsődleges jogforrásként Er
délyben is a Hármaskönyvet használták, konkrét erdélyi 
törvénycikkekre csak ritkán hivatkoztak, leginkább álta
lánosságban utaltak ezekre.9 Érdekességként említették 
meg a szerzők, hogy Erdélyben a fejedelmek személyes 
bíráskodása a korszakban mindvégig fennmaradt, bár erre 
vonatkozóan is születtek korlátozó rendelkezések. Ez azt 
jelentette, hogy a büntetőperek esetén a fejedelem beavat
kozhatott az érdemi ítélethozatalba. Ezt a lehetőséget a 
fejedelmek általában nem is hagyták kihasználatlanul, 
gyakran éltek kegyelmezési jogukkal a hozzájuk felleb
bezett ügyekben, vagy éppen az országgyűlésen hozott 
hűtlenségi per ítéletét bírálták felül, saját és a kincstár 
érdekeinek megfelelően.10

A Fejedelmi Tábla elnöke egyúttal rendszerint az or
szággyűlés elnöke is volt, akit, az ítélőmesterekhez és a 
táblai ülnökökhöz hasonlóan, a fejedelem nevezett ki.11 
Az ítélőmesterek az alsóbb szintű igazságszolgáltatásban 
vagy az iratkiadás terén indult karrierjük egyik lépcsőfo
kaként kerültek ebbe a pozícióba, ahonnan gyakran még 
tovább emelkedtek. Jogtudományi ismereteik a legtöbb 
esetben kimagaslóak voltak, de hogy képzettségüket hol 
és hogyan szerezték meg, arról kevés adattal rendelke
zünk. Ennek ellenére az ítélőmesterek munkássága még
is jóval ismertebb, mint a táblai bíráskodást segítő esküdt 
ülnökök tényleges, mindennapi tevékenysége, miként az 
Trócsányi Zsolt könyvéből is kiviláglik. A fejedelmi táblai 
esküdtek munkájának vizsgálata során mindenekelőtt az 
erdélyi országgyűlés törvénycikkeire hagyatkozhatunk.12

Az Izabella királyné visszatérése utáni nagy államszer
vezési folyamatban először az 1556. november végén, 
Kolozsvárott megnyílt országgyűlés rendelkezett a királyi 
táblai bíráskodás megszervezéséről, bírák, ítélőmesterek, 
esküdt ülnökök és fiscalis director kinevezéséről, az igaz
ságszolgáltatás megindításáról, hiszen -  mint írták -  az or
szágokat nem kevésbé a törvények, mint a fegyverek tart- 
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ják meg.13 Ezt követően az 1557. februári országgyűlésen 
rendelkeztek az ülnöki tisztségről, elhatározták, hogy a 
királyné az ország törvényeit és szokásait jól ismerő sze
mélyeket jelöljön az assessori tisztségekbe, nehogy, mi
ként eddig történt, járatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt 
jogtalanság vagy jogsérelem keletkezzen.14

1571 májusában az erdélyi rendek somlyai Báthory Ist
vánt választották meg uralkodójuknak.15 Báthory az esz
tendő végén tartotta meg első, jelentős új jogszabályokat 
hozó országgyűlését. A többi között olyan rendelkezése
ket is hoztak ezen a gyűlésen, amelyek a törvénykezést 
szabályozták, amennyiben meghatározták az oktávális 
bíráskodás terminusait az egyes natiók, illetve a partium- 
beliek részére; elrendelték továbbá, hogy a „Lajos király 
halálától fogva ” el nem döntött ügyekben haladéktalanul 
ítélet szülessen, illetve hogy az ítélőmesterek az assesso- 
rokkal egyetemben folyamatosan ítélkezzenek a hozzájuk 
fellebbezett ügyekben is.16

A törvénykezés folyamatos ellátását szerette volna biz
tosítani Báthory Kristóf 1576-ban azzal az országgyűlési 
artikulussal, amely szerint a hadfelkelés idejére is Kolozs
várra rendelte az ítélőmestereket és assessorokat, annak 
érdekében, hogy a felső szintű bíráskodás akadálytalanul 
működjön.17 A szintén Báthory Kristóf által 1578-ban 
Kolozsvárra összehívott országgyűlés a vallásügy, a tör
vénykezés és a pénzügyigazgatás terén hozott jelentős 
törvényeket. A törvénycikkek alapján egyértelmű, hogy 
a rendelkezések elsődleges célja ez esetben is a bírásko
dás folyamatosságának biztosítása volt. Szabályozták az 
ügyvédek tevékenységét, de azt is kimondták, hogy a fe
jedelem nevezzen ki táblai ülnököket, „ az kik tudósok de
á k  tudománban és az törvínben, és az kik tanulni akarnak 
admittáltassanak az törvínbe az assessorok közibe, hogy 
szám szerint tizenketten legyenek az mesterekkel egyetem
ben”.1 Ez a törvénycikk arra enged következtetni, hogy 
nem állhatott rendelkezésre elegendő számban képzett 
táblai ülnök, és nincs kizárva, hogy a kézirat szerzője, 
Zoltay János, aki éppen 1578-ig követhető nyomon mint 
kancelláriai írnok, éppen ennek a rendelkezésnek köszön
hetően emelkedhetett fel az ülnökök közé.19

Az 1588. decemberi országgyűlés ismételten elhatároz
ta,20 illetve kérte a fejedelemtől, hogy a törvény kiszolgál
tatására fordítson nagyobb gondot: szorgalmatos, gondos 
és törvénytudó assessorokkal bővítse ki a fejedelmi táblát, 
nekik megfelelő fizetést adjon. Nem tudjuk, mekkorára 
emelték itt a táblai ülnökök létszámát, annyi azonban bi
zonyos, hogy újításként rendelték el, hogy a fejedelem a 
táblai ülnökök közül válasszon ki egy „fő törvénytudó ” 
személyt, aki kellő felhatalmazással elnököljön a törvény
széken, és úgy igazítsa az eljárást, hogy a régi consuetudót 
és decretumokat megtartva szülessenek ítéletek, mindenki 
megelégedésére. 21

A fentebbiekben ismertetett törvényekből biztosan 
megállapítható, hogy a fejedelmi táblai assessoroknak 
rengeteg munkájuk volt. A tábla működtetését szorgal
mazó törvények arra is mutatnak, hogy mivel a korban 
a bíráskodás és a közigazgatás szigorú értelemben véve 
nem vált el egymástól, így magának az államszervezet
nek a működtetését is jelentette a pontos, szünet nélküli,
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a helyi szokásjognak megfelelő igazságszolgáltatás, más
részt arra is utalnak, hogy a vármegyéktől, városoktól és a 
székektől érkezett fellebbezett ügyek igen nagy számban 
lehettek. Ezt bizonyítja egy 1597-ben hozott rendelkezés, 
amely arra utasította az ítélőmestereket és assessorokat, 
hogy minden törvényszakon ítéljenek a kulcsos- és me
zővárosokból, illetve a vármegyéktől érkező ügyekben, 
ne csak az adott natió számára elrendelt időpontban, mert 
bizony nagyon sok panasz érkezett az elmaradásokra, fő
képpen a nagyobb összegű perek esetében.22

Ebből a szempontból kivételesek a Báthory András rö
vid életű fejedelemsége alatti, 1599. évi törvények, ame
lyek elrendelték, hogy a jogszolgáltatásban részt vevő 
tisztségviselők -  köztük a fiscalis director, a táblai ülnö
kök (továbbá a kamaraispánok, harmincadosok) se mente
süljenek a hadba szállás kötelezettsége alól.23 A háborús 
időszak indokolja ezt a különleges rendelkezést, hiszen 
korábban -  miként a fentebb idézett, 1576. évi törvény
cikk is bizonyítja -  a fejedelmi hatalom inkább a táblai 
ítélkezés folyamatosságára helyezett hangsúlyt.

A fejedelmi tábla esküdt ülnökeinek létszámát Trócsá- 
nyi Zsolt 5—14 fő között jelölte meg.24 Az első törvény
cikk, amely erről rendelkezett, 1557-ben keletkezett, 
amikor is nyolc törvénytudó személyt rendelnek a bírói 
fórumra.25 1578-ban, mint fentebb láthattuk, tízen lehet
tek, mivel a két ítélőmesterrel együtt kellett összesen 12 
főnek ellátnia a fejedelmi táblai bíráskodást. Trócsányi 
Zsolt megállapította azt is, hogy ebben a korszakban, azaz 
a 16. század utolsó harmadában — a korábbi és a későbbi 
évtizedekkel ellentétben — nagyon kevés lista, névsor áll 
rendelkezésünkre a táblai ülnökök személyére vonatko
zóan. A névsorok kiegészítésére és pontosítására aprólé
kos munkával van lehetőség; a korszakban a bírói eljárás 
során keletkezett dokumentumok jó esetben felsorolják az 
adott ügyben eljárni jogosult személyeket is. Kiváltkép
pen a bírói parancsok szolgálnak ilyesféle információkkal.

A kézirat szerzője tordai Zoltay János az erdélyi feje
delmi törvénykezésben, annak adminisztrációjában vett 
részt a 16. század utolsó harmadában, munkásságának 
„fénykora” Báthory Zsigmond uralkodásának viharos 
időszakára esett. Zoltayról Trócsányi kötetében azt olvas
hatjuk, hogy 1576—1578 között a kisebb kancellária írno
ka volt,26 s csak 1583-tól adatolható mint a fejedelmi tábla 
ülnöke.27

Zoltay János minden bizonnyal szakértelme alapján 
emelkedett ki a táblai ülnökök közül, hiszen 1584-ben kü
lön törvénycikk külön említette nevét és a számára akkor 
kiadott feladatot. Eszerint a Wesselényi Miklós ítélőmes
ter halála után maradt kiadatlan, megpecsételetlen okle
veleket Radvánczi Márton ítélőmesternek és Zoltay János 
ülnöknek együttesen kellett összeírnia, és a szükséges mó
don gondoskodniuk azok kiadásáról.28 Zoltay ezt a felada
tot feltehetően kiválóan végezte el, és talán ezért kapott 
fejedelmi engedményt még ugyanebben az esztendőben. 
Báthory Kristóf ugyanis, a fejedelemnek táblai ülnök
ként tett hűséges szolgálataiért cserébe, Zoltay Jánosnak 
a Gyulafehérvár külvárosában, a Lippa utcában lévő házát 
mentesítette a beszállásolás kötelezettsége és mindenne
mű adófizetés alól.29 Ez a megbízás, amely a Wesselényi

után fennmaradt, feltehetően tényleg nagy mennyiségű 
kiadatlan irat rendbe tételére szólította föl Radvánczit és 
Zoltayt, lehet a kiindulópontja a kézirat datálásának is. Ha 
ugyanis Zoltay valóban 1583-tól — és nem korábban — lett 
táblai ülnök, a tőle fennmaradt kézirat minden bizonnyal 
erre az időszakra keltezhető.

Folytatva a Zoltay személyével kapcsolatos adatokat, 
táblai ülnöksége ajelenleg ismert források alapján 1596-ig 
terjedően bizonyítható.30 Nevét a Báthory Zsigmond-kor- 
szak legvégén, 1601-ben még említik a Királyi Könyvek 
bejegyzései. Egy bizonyos Zoltay János ugyanis ekkor 
mint fejedelmi familiáris kapta meg az éppen Erdélybe 
visszatért Báthory Zsigmondtól a Bihar vármegyei Sző- 
kefalvát, Borbély Lőrinccel és Horvát Jánossal együtt.31 
Egy másik forrásból tudjuk, hogy Zoltay 1602-ben a gyu
lafehérvári Szász utcában is rendelkezett egy házzal.32

A Supplementum Tripartiti kézirata
A kézirat címe: „Supplementum Tripartiti de casibus 
jure non decisis per Joannem Zoltay serenissimi princi- 
pis Transylvaniae assessorem in judiciis recenter compi- 
latum in quo jura quoque deficientia e canonico et civili 
jure annectuntur: ut legum exempla in illustri loco posita, 
quid etiam apud nos fieri in similibus casibus oporteat, 
praemonstrent. ”33 Azaz: A Hármaskönyv Zoltay János, 
a felséges erdélyi fejedelem ítélőtáblái ülnöke által nem
régiben elkészített kiegészítése a jog által el nem döntött 
ügyekből, amelyhez hozzávétetnek a kánonjogból és a 
polgári [római] jogból is hiányzó jogok, azért, hogy a tör
vények példái a nyilvánvaló helyekre téve megmutassák, 
miként kell nálunk intézkedni a hasonló ügyekben.

A kézirat tartalmát tekintve egyszerre index és valami
féle gyakorlati útmutató azoknak a fejedelmi táblán tevé
kenykedő vagy éppen a táblai ítélkezésbe betanuló esküdt 
ülnökök, sőt ítélőmesterek számára, akik munkájuk során 
a Tripartitumot használták, de szembetalálkoztak olyan 
különleges, az erdélyi jogszokásokból adódó jogesetek
kel vagy eljárási szokásokkal, amelyekre nézve nem ta
láltak eligazítást Werbőczy könyvében. A kézirat illesz
kedik azoknak a hasonló jellegű erdélyi jogszolgáltatási 
segédkönyveknek a sorába, amelyeket Bónis György az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárából adott ki 1942- 
ben.34 A Zoltay-féle kéziratnak talán egyetlen fennmaradt 
másolata található meg az Országos Levéltárban, hiszen 
Bónis alaposan átnézte a hatalmas terjedelmű Kemény Jó- 
zsef-féle erdélyi forrásgyűjteményt, és abban nem talált 
rá. Úgyszintén nem említik a kéziratot a 18. századi erdé
lyi kodifikációs törekvéseket és azok előzményeit tárgya- 
zó tanulmányokban, és Angyal Pál és Degré Alajos már 
idézett művében sem, holott utóbbi mű tárgya számára 
roppant gazdag forrásbázissal szolgálhatott volna.35

A kézirat különlegességét az adja, hogy nem egy szok
ványos index, azaz címszómutató, amely a jogszolgálta
tásban részt vevő tisztségviselők számára megkönnyítette 
a Hármaskönyvben — illetve a korábbi törvénykönyvek
ben — történő eligazodást. Holott ilyesféle munkát Erdély
ből is ismerünk: bizonyosan az 1570-es évekből maradt

79



Jog
löíténeti szemle'—/

fenn ugyanis egy ilyen, kifejezetten a Tripartitumhoz ké
szült mutató.36 Hasonló indexek vagy nómenklatúrák a 
későbbi korokban is születtek, és elsődleges céljuknál -  
a Tripartitum vonatkozó helyeire utalásnál -  többre nem 
voltak hivatottak.37

Zoltay János kézirata egyszerre több és kevesebb is egy 
mutatónál: kevesebb, amennyiben az említett erdélyi in
dexhez képest kevesebb címszót tartalmaz, és több, mivel 
a benne szereplő címszavak egy része részletesebben ki
dolgozott, magyarázó jellegű, kifejezetten az erdélyi jog
szolgáltatási és eljárási gyakorlat, sőt az ezzel kapcsolatos 
iratkiadás sajátosságait fogalmazza meg. Az ilyen bejegy
zések, mint fentebb említettem, gyakorlati útmutatást is 
adnak a bíráskodás folyamatában, illetve az azzal kapcso
latos iratok kiadásában tevékenykedők számára, tehát ha 
úgy tetszik, jóval megelőzve a Bethlen-kort, a kézirat akár 
korai erdélyi perrendtartásként is értelmezhető.

A kézirat minden bizonnyal a 16. századi eredeti mun
ka 17. század közepén készített másolata. Erre következ
tethetünk nem csupán az írásképből, de a kézirat végén 
található, ugyanazzal a kézzel beírt dokumentumokból is. 
A 220 oldalas kézirat 192 számozott oldalon tartalmazza 
a Tripartitum használatához készült útmutatót. A további 
oldalakon olyan, azonos kézzel bemásolt iratok találha
tók, amelyek az 1658. és 1660. évből származnak. A kötet 
végére bejegyzett iratmásolatok alapján kétségtelen, hogy 
a szóban forgó kézirat egy a 17. században, minden való
színűség szerint 1660 körül készült másolat. A címszavak 
alfabetikus rendje időnként nem következetes -  ez felte
hetően a másoló munkájából adódik.

A szerző az egyes címszavak értelmezésénél a Tri
partitum vonatkozó titulusai mellett a magyar királyok 
törvénykönyveire, illetve dekrétumaira is folyamatosan 
hivatkozott. így Szent István, Szent László és Kálmán 
törvénykönyvei mellett Albert, I. Mátyás és II. Ulászló ki
rályok dekrétumainak vonatkozó paragrafusait is feltün
tette. Emellett, ami talán leginkább meglepő volt, a kézirat 
szerzője az 1540-1560-as évek pozsonyi országgyűlésein 
hozott törvénycikkekre is hivatkozott, egészen 1569-cel 
bezárólag, mint amelyeket saját korában, az erdélyi jog
gyakorlatban érvényesnek fogadnak el és használnak. 
1569 utáni pozsonyi végzésekre már nem történt utalás a 
kötetben. Ez nyilvánvalóan jelzi az egyébként Erdély és 
a királyság kapcsolatában, a köztörténetben is kimutatha
tó 1570-1571. évi korszakhatárt, amelyre a bevezetőben 
utaltam. A bejegyzések, főként a királysági törvénycikkek
re történő utalások azt a feltételezést is megengedik, hogy 
a kéziratban rögzített jogszokások és gyakorlat már az er
délyi állam korai időszakában, az 1550-1560-as években 
is érvényben és szokásban volt. A fentebbi megállapítások 
természetesen a kézirat kiadása és alapos elemzése során 
válhatnak bizonyossággá.

Néhány érdekességet kiemelve a kötet bejegyzéseiből 
megemlítem, hogy a Hungariae Rex bejegyzésnél olvas
ható mondat szerint „ a magyarok tanácsából a törökök
kel folytatott tárgyalások során a magyar király címet 
kell használni”. Ez a bejegyzés csakis János Zsigmondra 
vonatkozhatott, hiszen az ő halála és a speyeri szerződés 
megkötése után már egyetlen erdélyi fejedelem sem hasz-
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nálhatta ezt a titulust, még a törökökkel folytatott tárgya
lások során sem.38

Nézzük, Zoltay hogyan határozza meg magát az ülnöki 
tisztséget az assessor címszónál: [az ülnököt] tanácsadó
nak mondják, akit a fejedelem az ítélőmesterek mellé he
lyez, hogy őket a peres ügyek megismerésében segítsék, 
és az ügyek helyes megítélésére rendeli őket.39 Az ülnö
kök tevékenységére és helyzetére vonatkozó I. Mátyás- és 
II. Ulászló-féle törvénycikkelyek említése után ismertet
te, hogy miként lehet valaki assessor, visszautasíthatja-e 
a megbízást, miként emelkedhet feljebb. A magyarázatok 
sokszor az egyes eljárástípusok folyamatára is utaltak. 
A szerző a kézirat egészére jellemző kérdés-felelet-szerű 
magyarázatokkal igazított el a fogalmak között: Adulte- 
rium -  Quis estprocessus causae adulterii? Ezt követően 
mutatta be azokat az eseteket, amelyek idetartoznak, és 
különlegeseknek minősülnek. Itt és minden más esetben 
is megjelölte a Tripartitumnak vagy más törvénykönyvek
nek azt a részét és címét, amelyek alkalmazhatók az adott 
esetre, és ahol csak lehet, az erdélyi szokásokkal egészítet
te ki és magyarázta meg azokat.40

Arendare címszó alatt a szerző kifejtette, hogy milyen 
kincstári jövedelmeket lehetett bérletbe venni, meghatá
rozta a tized árendálásának szokásait, amiről tudjuk, hogy 
Erdélyben a szekularizáció után más módon történt, mint 
a királyságban, de érdekesség, hogy a Tripartitum meg
felelő részei mellett itt például utalt a pozsonyi országgyű
lésen e tárgyban hozott törvényekre. Hozzátette azonban, 
hogy mégis, Erdélyben a tartomány régi szokásai szerint 
legyen a tized vagy más jövedelmek bérbeadása.41

Érdekesség, hogy olyan címszavak is vannak a kötet
ben, mint például: Bombarda -  bellica machina, amelye
ket háború idején a szabad királyi városok kötelesek szol
gáltatni az 1569. évi pozsonyi törvények értelmében.42

Decimatores címszó alatt a tizedszedés erdélyi módjá
nak részletes leírását találjuk, a tizedszedők felhatalma
zásait, a jogtalan tizedszedők büntetéseinek felsorolásával 
együtt.43 A  fiscus címszó esetében a szerző mindenekelőtt 
meghatározta annak mibenlétét: „Fiscus est thesaurus 
principis sive publicum aerarium... ” E címszónál is a 
kérdés-felelet jellegű kifejtést alkalmazta. Kinek a javai 
foglaltathatnak le? -  tette fel a kérdést, majd válaszul fel
sorolta az erdélyi jogszokások szerinti eseteket ily módon: 
aki halált okoz, annak javait lefoglalják azért, hogy en
nek a bűnnek elkövetésétől elrettentsék a köznépet; aki 
rossz szándékból kimenekül az országból, annak javai a 
dotalitium kivételével elvétessenek. Ezt követően a meg
fogalmazás egyes szám második személyre vált át: ha 
a fejedelem valamilyen tisztséget (officium) vagy tiszt
tartóságot (praefecturam) ad neked, és te az elől elmene
külsz, vagy annak a tisztségnek jövedelméből adósságot 
vagy kárt csinálsz, akkor a fiscussal szemben haladék 
nélkül törvény elé kell állnod. Majd így folytatja a fel
sorolást: amikor magszakadás esetén külföldi rokonok 
tartanak igényt egy birtokra, akkor a fiscus joga előbbre 
való; aki valamilyen kincset (thesaurum) átad a fiscus- 
nak, és nem jön érte, elveszíti; a gonosztévők bünteté
sének megszabott része, amit a fiscalis director szed be 
szintén a fiscust illeti. 44



A Homicidium esettípusait részletesen felsorolja, és lé
pésről lépésre leírja a hosszabb és rövidebb peres eljárás 
szokásos szakaszait -  ez újabb bizonyíték arra, hogy a kö
tet afféle korai perrendtartásként is szolgál.45

Talán magával a bíráskodás gyakorlati lefolyásával és 
az ezzel kapcsolatban kiadott instrumentumok, azaz írásos 
bizonyítóeszközök kiadásával kapcsolatos bejegyzések a 
legalaposabbak. Ez nem meglepő, hiszen a szerző meg
ismerhette az iratfajtákat és magát az ítélkezés gyakorlatát 
is kisebb kancelláriai szolgálati évei alatt. A szerző nem 
egyetlen címszónál, hanem sok jogeset magyarázatánál 
hozta szóba az annak megítélése során felhasználható, 
kiadandó dokumentumokat és általában utalt azok érvé
nyességére is.

A Judex esetében szintén sokféle kérdést hozott fel, 
például: a bíráknak szabadjon-e az ügyeket egymás között 
megbeszélniük? Ellenségek lehetnek-e bírák? Arbiterek 
lehetnek-e judexek? (Azaz, olyasvalaki, aki korábban ar- 
biterként részt vett egy ügyben.) Egy királyi ember lehet-e 
judex? Az utóbbi kérdésre a válasz: nem, ha a felek nem 
engedik meg, de mégis lehet akkor, ha a fejedelem kife
jezetten ezt parancsolja, vagy annak a törvényszéknek a 
határozatából, amelyen az adott ügyet tárgyalják, kiküldik 
őket.46

A kézirat feljegyzései alátámasztják azt a jogtörté
neti irodalomból ismeretes, fentebb már említett er
délyi sajátosságot is, hogy a Fejedelmi Táblától még 
egyszer, a fejedelem személye elé lehetett fellebbezni. 
Az adjudicata címszónál ugyanis feltette a kérdést: 
mikor mondanak egy ügyet eldöntöttnek? Az erre 
adott válaszban a többi között ezt írja: a fejedelem

törvényszékén akkor válik egy ügy eldöntötté, hogyha 
a fellebbező fél nem akarja azt a fejedelem személye 
elé fellebbezni.47
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***

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Zoltay-féle 
Supplementum Tripartiti című kézirat a 16. századi Er
délyi Fejedelemség joggyakorlatának rendkívül értékes 
forrása, amely bizonyítja, hogy a Magyar Királyságból 
kiszakadt erdélyi állam igazságszolgáltatása a középkori 
magyar királyok törvénykönyvei mellett elsődleges jog
forrásként használta fel Werbőczy István Tripartitumát. 
Emellett azonban, legalább viszonyítási pontként, Erdély
ben figyelembe vették, vagy érvényesnek is tekintették -  
feltehetően 1569-ig -  a pozsonyi országgyűlésen hozott 
törvénycikkeket is. Minden bizonnyal 1570—1571 után 
kezdődött új korszak e téren is, és ettől kezdve az erdé
lyi viszonyokhoz illeszkedő jogszolgáltatási gyakorlat 
erőteljesebben mutatta meg a régió jellegzetes vonásait. 
A kézirat feltehetően 1583 körül vagy után keletkezett, de 
mindenképpen a 16. század nyolcvanas éveiben, amikor 
szerzője, Zoltay János a fejedelmi tábla megbecsült, ki
emelkedő szaktudással rendelkező ülnöke volt. Munkájá
ból arra is fény derült, hogy milyen széles körű bíráskodá
si és ehhez szorosan kapcsolódó iratkiadási szakismerettel 
kellett rendelkeznie egy fejedelmi táblai assessornak. Zol
tay János másolatban fennmaradt műve azt is bizonyítja, 
hogy már az erdélyi állam korai időszakában is történtek 
próbálkozások a szerteágazó erdélyi joggyakorlat rend
szerezésére és írásban történő rögzítésére.
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