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Bevezetés

ATripartitum1 továbbélését az Erdélyi Fejedelem
ségben, jóllehet ismert, sőt elismerten fontos tény, 
legalábbis az egész korszakot átfogóan, eleddig 

nem vizsgálták. Nem lévén jogtörténész, levéltárosként 
csupán arra vállalkozhattam, hogy a kérdést egyéb kutató
munka során, még a 90-es években lelt forrás, egy sajátos 
jogszolgáltatási fórum, a curia militaris (kevéssé pontos 
magyar megfelelője „[lovagi] becsületbíróság”) előtt zaj
lott per kapcsán vizsgáljam. A forrás alkalmasnak tűnt 
arra, hogy a Hármaskönyv rendelkezéseinek -  forráskiad
ványok, monográfiák szintjén feldolgozatlan -  tovább
élését az Erdélyi Fejedelemség joggyakorlatában igazolni 
próbáljam.2

Az Erdélyi Fejedelemség kormányzatának fejlődése 
és ennek részeként bírósági szervezete a királyi Magyar
országétól eltérően alakult. Legfontosabb, „általáno
san elismert és állandóan használt jogforrás” -nak a 16. 
században és a 17. század első felében a Hármaskönyvet 
tekinthetjük, hiszen az, Magyarországtól eltérően, szente
sítést nyert. A 17. században már szerepelt a fejedelmek 
választási feltételeiben, hogy „a fejedelem igazságot a 
Hármaskönyv és az articulusok szerint szolgáltat és tör
vény nélkül senkit sem személyében, sem javaiban meg 
nem bánt”.

A 17. század közepéig a büntetőítéletek és vádindítvá
nyok nem hivatkoztak jogforrásra, legfeljebb néha a Hár
maskönyvre. Erdélyi törvényre ritkán és általánosságban, 
pontos megjelölés nélkül. Bár a jogszolgáltatás továbbra 
is a szokásjogon alapult, az Approbatae3 és a Compila- 
tae Constitutiones kevés, elszórtan fellelhető végzésére, 
amelyek a Hármaskönyvhöz hasonlóan nem tartalmaznak 
büntetőjogi tárgyú részt, nem sokkal azok kihirdetése után 
már hivatkoztak, „ a két törvénykönyv a gyakorlatban Er
délynek olyan jogi bibliájává alakult, mint Magyarorszá
gon a Hármaskönyv ”.4

A fentiek újragondolására késztet az a tény, hogy a Tri- 
partitum revíziója, sőt kiegészítése, aktualizálása, az Er
délyi Fejedelemségben már igen korán napirendre került. 
Ezt egyértelműen bizonyítja Zoltay János, a Fejedelmi 
Tábla esküdt ülnöke 1583 körül készült, Supplementum 
Tripartiti című kéziratának a MÓL Erdélyi Központi Kor
mányhatóságok Levéltárában teljességében ránk maradt, 
sokáig lappangó példánya.5 A közelmúltban jelent meg a 
forrást bemutató, jelentős szakmai érdeklődést kiváltó ta
nulmány Óborni Teréz tollából.6 Azt, hogy hatott-e a mű, 
ha igen, miképpen, a forrás várható kiadása után a további 
kutatásnak kell megállapítania.

Bármily meglepő, a curia militaris szabályait is tartal
mazó Quadripartitumnak, jóllehet „ kéziratos szövegének 
másolatai már a 16. század másodikfelében elterjedtek”,7 
a mai napig sincs modern, jelentőségéhez méltó kritikai, 
kétnyelvű kiadása!8

A forrás, amely felkeltette figyelmemet, egy 1592. ja
nuár 24-én Gyulafehérvárott kelt csonka irat, amelyben
a fejedelem, Báthory Zsigmond parancsára összeült bí
róság tárgyalja Kármány aga felperes és Kerekes Balázs 
alperes ügyét.9

Sunkó Attila

A Tripartitum 
továbbélése az Erdélyi 
Fejedelemségben -  
a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára forrásai 
alapján*

A bíróságot a fejedelem különös megbízásából (ex spe- 
ciali commissione dominipricipis) Király Albert, a tizenöt 
éves háború egyik hadvezére, az udvari lovasság kapitá
nya (capitaneus equitum aulae), másként udvari főkapi
tány (supremus capitaneus aulae) vezette. Bírói szerepét 
leginkább a tisztség másik megnevezése, a fejedelem 
udvari familiárisainak kapitánya (capitaneus aulae fami- 
liarium Illustrissimiprincipis) mutatja.10 A bíróság jogha
tósága (a Jagelló-kori királyi udvar szervezetéhez hason
latosan)11 eredetileg a fejedelmi udvarban fegyveresen (is) 
szolgálókra, kiemelten azok legfelső rétegére, az udvari 
familiárisokra terjedt ki, logikusnak tűnik, hogy felettük 
a szervezet főkapitánya ítélt. Az udvari lovasság az udva
ri familiárisi szervezetre épült, attól el nem választható.12

A középkori előzmények szerint a curia militarison 
az illetékes bíró a király, aki az elnökséget átruházza az 
országbíróra13 vagy az udvarmesterre.14 Az országbíró 
hatáskörébe tartozik, azaz más nagybíró által el nem bí
rálható esetek közé sorolható a becsületügyekben (factum 
honoris concernens) való bíráskodás. Ha ő nincs jelen a 
királyi kúrián, a becsületügyi bíráskodást a király legtöbb
ször az udvarmesterre, a királyi helytartóra15 vagy másra 
is bízhatja. A kisszámú adatból az tűnik ki, hogy a közép
korban a bíróság vezetésében az országbíró (judex curiae) 
mint egykori comes curiae és az udvarmester (magister 
curiae) volt illetékes.16 Ők mint a curia (ezúttal bíróság 
jelentéssel) tagjai ítélhettek tehát az aula tagjai, az aulicu- 
sok, magyarul palotások felett.

A jól ismert, de eleddig megnyugtatóan meg nem oldott 
aula-curia, aulicus-curialis, familiáris-szervitor termino
lógiai kettősség és/vagy más viszony tehát itt is feltűnő.

A vonatkozó, változó elméleteket, régóta folyó vitákat 
itt nem ismertetem.17

Az Erdélyi Fejedelemségben is, természetesen módo
sulva, fennmaradt a sajátos használat.18 Ám mind a már a 
Jagelló-korban is ritka curalis, a kora újkori Magyar Ki-

* 2014. november 5-én, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán, 500 éves a Hármaskönyv -  A  Hármaskönyv 
szabályainak továbbélése címmel megrendezett konferencián elhang
zott előadás szerkesztett változata

83



Jog
löíténeti szemle'—/

rályságban pedig elterjedő szervitor kifejezés, különösen 
annak korábbi értelmében, az Erdélyi Fejedelemségben 
igen-igen ritka lehetett.19

Erdélyben szokásos maradt a fejedelem személyes bí
ráskodása. A 16. században a fontosabb ügyek, például 
hűtlenség tárgyalásakor a fejedelem még személyesen 
volt jelen, később az I. Rákóczi György által elfogadott 
választási feltételek -  megvalósulásuk a fejedelmek sze
mélyiségének súlyától függött -  tiltották a fejedelem bí
ráskodó országgyűlésen való személyes megjelenését, a 
„legfelsőbb kegyelmezési jo g ” gyakorlása azonban vél
hetően megmaradt.20 A fejedelem udvarnépe és a katonák 
feletti személyes bíráskodási joga fennmaradt.21 A gya
korlatban ezt a jogát az udvarnép esetében átruházta az 
udvarmesterre, ez azonban a 16. században egyértelműen 
nem igazolható. Báthory István 15 83. március 6-án ki
adott, Erdély igazgatási formáját megállapító rendelke
zése a főudvarmester hatáskörét általánosságban szabá
lyozza: „Az udvar népének erköltsét és életét mérsékelni 
igazgassa, és teljességgel arra gondot viseljen, hogy az 
udvar szorgos és tekintetes legyen, valami háborúságok 
az udvarban is ne támadják, senkinek az tisztességének és 
tisztének határát által ne hágja [...]. ”22

Az udvar rendjét részletesebben szabályozza I. Apafi 
Mihály 1682. július 24-én kiadott rendtartása.23 A főud
varmester tevékenységi körének részletes meghatározása 
(az udvar rendjének, az udvari tisztségviselőknek a fel
ügyelete, az udvarba érkező idegenek fogadása, audien
ciájának intézése, az udvarba érkező érdemes erdélyiek 
meghívása a fejedelem asztalához, bejárók, inasok szol
gálati rendjének szabályzása) mellett az edictum 8. pontja 
értelmében „ az udvari nép egymás közti és másokkal akár 
az udvaron kívül (!) folytatottjogvitáit is ők orvosolják, az 
ítélet végrehajtásáig bezárólag ”.

Ehhez társul még az Apaiak korában kiadott másik 
edictum szerint -  a fejedelem különös meghagyására -  az 
udvari gyalogok24 feletti parancsnokiás joga is. Ez fejedel
mi jog volt, rajta kívül azonban a fejedelemasszonynak és 
a főgenerálisnak, a fejedelem külön parancsára a fő- és al- 
udvarmesternek, a prefectusnak vagy azok helyetteseinek 
is kellett engedelmeskedniük.25

A curia militaris továbbélésének egyértelmű bizonyí
téka Kolozsvár város Báthory Kristóf erdélyi vajda által 
1577-ben megerősített törvénykezési helyhatósági sza
bályzata és annak ugyanazon évi módosítása.

A rendelkezés világosan kimondja: „Továbbá ha egy 
Kolozsvár városában örökséggel bíró és birtokló vagy 
nem bíró és nem birtokló nemes személy, azon helynek 
[Kolozsvár] bírája előtt pert indítana és ugyanott a bírá
kat, az esküdt polgárokat, vagy perbeli ellenfelét gyaláz
kodó és sértő szavakkal illetné, a mondott szavak milyen
sége úgy veendő tekintetbe, hogy a széksértés büntetésére, 
ha pedig fejváltságot illető, fejváltságra ítéltessék, ha 
pedig becsületet illető ügy, amelynek tárgyalása a mi cu- 
ria militarisunkra tartoznék, az olyan nemest saját bírája 
előtt a »jog útján üldözze« a [másik] peres fél. ”26

Megkülönbözteti az 1577. évi jogszabály a szóbeli gya- 
lázkodást, a széksértést, a fejváltságot illető ügyet a kife
jezetten becsületet érintő ügytől. Gyakorlati elkülönítésük 
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nehézségekbe ütközött, mivel többnyire együttesen, átfe
désben fordultak elő.

Minden Kolozsvár városában örökséggel bíró és bir
tokló vagy nem bíró és nem birtokló nemes személy, aki 
Kolozsvár város bírósága előtt pereskedik, becsületügy
ben alperesként a curia militaris elé tartoznék. Az Erdélyi 
Fejedelemségben, elvileg, kiterjedt azok köre, akik jogo
sultak lettek volna itt pereskedni.

Pontosítja ezt a részt a helyhatósági szabályzat 1577- 
ben kelt módosítása: „akik valójában olyan nemesek, 
hogy abban a városban [Kolozsvár] telekkel és örökség
gel bírnak, azon kívül semmit nem bírnak, azok minden 
ügyben, úgy örökség, továbbá gyalázkodó, sértő szavak 
mint adósság, zálog szerződés és bármiféle cselekmény, 
kivéve a becsületet illető ügyet és a nagyobb hatalmas
kodást, [szerző kiemelése -  S. A.] mindenben bíró előtt 
tartozzanak felelni.

A kolozsvári felpereseknek vagy pereseknek, továbbá 
még gondatlanság, gyalázkodás, szidalmazás, és hason
ló eredetű ügyek esetén -  kivéve a becsületet érintő ügyet 
[S. A.] és a nagyobb hatalmaskodást, úgymint házak meg
támadását, gyilkosságot, verést, megsebesítést, neme
sek igaz ok nélküli letartóztatását/fogvatartását, továbbá 
birtokok és tartozékaik elfoglalását -  felelni tartozzanak. 
A becsületet érintő ügy [S. A.] és a nagyobb hatalmas
kodás akármely nemesek ellen, csak a mi bíróságunkon/ 
udvarunkban szoktak tárgyaltatni és elvégeztetni. ”27

A speciális bíráskodás elé utalt ügyek -  becsületügy és 
nagyobb hatalmaskodás -  tehát bármely nemesek esetén, 
éppen szoros összefüggésük és a várhatóan igen súlyos 
ítélet alapján a fejedelmi curia elé tartozott. Magát a na
gyobb hatalmaskodást részletesen határozza meg a Hár
maskönyv vonatkozó része alapján, azzal szinte szó szerint 
egyezően!28

Jól láthatóan csak a fejedelem és a nemesség érdekeit 
érintő „kényes” ügyeket emeli ki a curia elé. Célja, hogy 
ezekben a kiemelt fontosságú, figyelmes eljárást igénylő 
ügyekben a nemes felett ne városi fórum ítéljen.

Az infámia fogalmát az erdélyi büntetőjog is ismerte. 
A becsületsértés és a rágalmazás között nem igazán tettek 
különbséget. A hatalmaskodás tárgyalására az Erdélyi Fe
jedelemségben is volt más jogi fórumon lehetőség. A cu
ria militariséhoz hasonló eljárás szerint megyei és városi 
bíróságok, székely önkormányzatok is ítéltek becsület
ügyekben, az esetek zömében nyelvváltságra.

Az 1561. április 18-án, Tordán tartott országgyűlési 
végzés nem is említi a curia militarist, jogi fórumként az 
országgyűlést határozza meg: „Mívelpedig a becsületet 
érintő ügyeket, a jogtalanságok, sérelmek nélkül a peres
kedők súlyos költségei miatt, a rendes bíráskodási idősza
kokban megfelelően tárgyalni és vizsgálni nem lehet, ép
pen ezért végeztetett, hogy az ilyenfajta becsületet érintő 
ügyeket a teljes és a részleges országgyűléseken, azért a 
Szent Királyi Felség és az ország bárói, előkelői és orszá
gos bírái jelen legyenek, szabályszerűen (ordinarie) min
dig ítéljék meg és fejezzék be. ”29

A jogszabály alkalmazására eleddig két példa ismere
tes a korszak végéről. 1686 novemberében Nemes Jánost 
ítélik el Teleki Mihály és Mikes Kelemen diffamatiójá-
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ért (gyalázásáért). 1687-ben pedig homorédszentmártoni 
Bíró Bálint ellen születik ítélet, aki Bethlen Gergely ta
nácsurat, udvarhelyszéki főkirálybírót, főgenerális-helyet- 
test „diffamálta és mocskolta rendkívül való dolgokkal”. 
A fejedelem a tettet a tanácsosi rend elleni sérelemként 
értelmezte. Erre aztán a székely nemzet is elhatárolódott a 
cselekedettől, ítéletet is kért. Büntetésként Bíró Bálintnak 
szalmasüvegben, a piacon kellett szavait visszavonnia, 
majd a pellengér alatt megverték. A visszavonást Udvar
helyszék gyűlésén is meg kellett ismételnie.30

Egyik esetben sem „a pereskedők súlyos költségei 
miatt”, hanem a fejedelem „társadalompolitikai (és/vagy 
személyes) érzékenysége” következtében, a fejedelem 
„kívánságára” került az ügy az országgyűlés elé.

A sértettek kiemelkedő, befolyásos személyiségek. Két 
eset alapján elhamarkodott következtetés lenne azt állíta
ni, hogy csak és kizárólag fenti „követelmények” teljesü
lése esetén kerülhetett „becsületügy” az országgyűlés elé.

Bírótársak
Mivel sem a Négyeskönyv, sem más forrás nem említi a 
bírótársakat, a bíróság nagy valószínűséggel aulicusok- 
ból, majd oda kirendelt ítélőmesterekből és főpapokból, 
bárókból, országos nemesekből mint fogott bírákból állt.31

Esetünkben pontosan ismerjük a bírótársak tisztségét. 
Legnevesebb közülük vitézlő (egregius) szászfalvi Lázár 
István, az udvari gyalogok kapitánya (capitaneus peditum 
aulae), Báthory István, Báthory Zsigmond korának közis
mert, fontos személyisége. Részt vett Báthory István had
járataiban, majd Báthory Zsigmond politikai (1594, 1598) 
és háborús (1596, Mezőkeresztes) küzdelmeinek egyik 
főszereplője lett, a sellenberki ütközetben (1599. nov. 3.) 
esett el.32 Majd a többiek felsorolása következik:

Bartakovity [Bartakwit] Horvát János, gyulafehérvári 
provisor (provisor Albensis), maga is a fejedelem fami
liárisa, a birtok és népe felett gazdasági, közigazgatási és 
bírói joghatósággal, azaz ítélkezési gyakorlattal is rendel
kezett. Gyulafehérváron a jogszolgáltatás legfelső szintjét 
a fejedelem nevében bíráskodó udvarbíró és választott ül
nökökből álló (úri) széke képviselte.33

Balásfi János végrendelete szerint Zala megyei ne
mesi írástudó családból származott.34 A Gyulafehérvári 
Káptalan Levéltárának requisitora (requisitor Albensis, 
1588—159ó)35 1577-től 1588-ig a nagyobb kancellária 
írnoka, 1594-1598 között kancelláriai titkár.36 Eme mi
nőségben kap birtokadományt is, amivel bővíti az örök
ségül rámaradt, Kolozsvárott, a piactéren lévő kőházat is 
magában foglaló vagyonát.37 Korai elismertségére utal, 
hogy Báthory István 1582. július 20-án az Erdélynek, a 
fejedelemnek, testvérének, Kristófnak és unokaöccsének 
Zsigmondnak tett hűséges szolgálataiért a már azelőtt is 
nemesnek tudott Balásfi Jánost és általa számos rokonát 
újranemesíti és címerrel ajándékozza meg.38

Rác Bálint, Sólyomkövi Péter az udvari gyalogság 
hadnagyai (centuriones)39 A Bihar vármegyei Szalontá- 
ról származó Tholdi István 1597-ben Lippa helyettes ka
pitánya, 1601-ben segíti Báthory Zsigmond hazatérését

Moldvából, 1602 májusában a székelyek főkapitánya, 
1603-ban, Székely Mózes mellett harcolva, a brassói csa
tában szerzett sebétől hal meg Brassóban. Részt vett Bá
thory András oldalán a sellemberki csatában, ugyanezen 
évtől, 1599-től 1603-ig fejedelmi tanácsos. 40 Óvári István 
több ízben járt török követségben, valamint a törökpárti 
tanácsos, Kendi Ferenc megölésében is elismert érdeme
ket szerzett, csatlakozik Székely Mózeshez, s 1603-ban, a 
brassói csatában hal meg.41 Ők, az alperessel megegyező
en, a fejedelem udvari familiárisai (aulae familiares eius- 
dem dominiprincipis). Végül a Gyulafehérváron kőházzal 
és kerttel is bíró Nyírő István és Szabó István, gyulafe
hérvári és más nemesek (aliisque complurimis Nobilibus).

A felperes
Az 1592. január 25-én, Gyulafehérvárott zajlott tárgya
láson a felperes vitézlő (egregius) Kármány aga, mold
vai nemes, „vitézlo népnek agája és országhadnagya” a 
Moldvai Fejedelemség katonai vezetője.

Az alperes
A speciális bíróság összehívását vitézlő Kerekes Balázs 
társadalmi hovatartozása indokolja. 1580-tól a fejedelem 
udvari familiárisa (aulae familiaris domini principis),42 
sőt Báthory Zsigmond legszűkebb környezetéhez csa
ládi szálak fűzték. Felesége, Marcell nevű fiának anyja 
Chalidonia Squarcialupi, a fejedelem orvosának (dactor 
medicinae principis), az unitárius Blandrata köréhez tar
tozó jeles humanistának, az 1592-ben elhunyt „ tudós eret
nek” -nek, aki a leendő fejedelem elé Cicerót állítja példa
képül, Marcello Squarcialupi del Piombónak (Marcellus 
Squarcialupus) a leánya.43

Lakóhelyük is Gyulafehérvárott volt, a Szebeni, más
ként Olasz utcában,44 ahol a 16. század végétől kezdve az 
udvar és az udvari hadak tagjainak, számos kék drabant- 
nak telke és háza is megtalálható volt.45 Földbirtokkal46 és 
a Boldogasszony utcában, Balásfi János fejedelmi titkár
nak, tehát a bíróság egyik tagjának szomszédságában (!) 
lévő házzal is rendelkezett.47

Az eset
A felperes ügyvédje, gáltői Gáltövi Ferenc előadása sze
rint a következő volt: 1591 nyarán (aratás taiba) Báthory 
Zsigmond fejedelem azzal a „tanulsággal” (utasítással) 
„bocsátotta” ki udvarából Kerekes Balázst, hogy mivel 
az erdélyi fejedelem akarata ellenére Moldvából több íz
ben engedély nélkül érkeztek Péter vajda szolgái, azokat 
a boérokat, akiknek a vajdától érvényes engedélye (igaz 
levele) nincs, tartóztassa fel, árujukat vegye lajstromba, az 
érvényes okmánnyal rendelkezőket „ ne bántsa ”. Az alpe
res ezt szegte meg, amikor a felperest érvényes menleve
le és kérése ellenére elfogta, tizenkét napig fogva tartatta, 
minden, tételesen felsorolt, igen értékes javát48 lefoglalta

85



Jog
löíténeti szemle'—/

és elvitte. A felperes hiába kérte, hogy javait tanúk előtt 
vegye lajstromba, és a felperest javaival együtt vigye a fe
jedelem színe elé.49

Az 1592. január 25-én Gyulafehérvárott zajlott tár
gyaláson50 a felperes Kármány aga nevében procurátorai, 
gáltövi Gáltői Ferenc és Sebesi János szerint az alperes, 
annak ellenére, hogy már az előző tárgyaláson is felszólalt 
jogtalan letartóztatása ellen és kérte szabadon bocsátását, 
„ mely keresetedről neked törvényed is lött itt [udvari fő-] 
capitan uram előtt” -  ezt tartalmazná a Király Albert ál
tal kiadott, 1592. január 24-én keletkezett csonka levél -  
most mégis büntetést kér a felperesre.

Az alperes által állítandó szavatosok,51 Dávid deák, 
Pattantyús György, nem tartoznak neki semmivel, ők sem
mit el nem vettek. Csak az alperes, aki nem a szavatosok, 
hanem az erdélyi fejedelem szolgája volt. A tényt, a fel
peres kifosztását, az alperes sem tagadja.

A felperes tagadja az alperes állítását, miszerint ő áruló, 
és ezért pereskedésre alkalmatlan lenne, hiszen hűséggel 
szolgálta urát, Péter vajdát szolgájaként követte, az „ ő ke
nyerét ette. ” A német birodalmon át jött, feleségével, ja
vaival, ezért nem is lehet áruló. Az alperes azonban „ mód 
nélkül” elvette a felperes javait, útközben kifosztotta.52 Ha 
a felperes a szultántól árulóként valóban félt volna, nem 
ide jön, mert a császár itt is eléri.

Az alperes a szultán nevében ne „direktorkodjék”, hi
szen nem ő az erdélyi fejedelem, mert „ha ezeket a vét
keket ő keresné rajta”, az jogos lenne, neki viszont nincs 
hatalma rá. Nem köteles az alperesnek a Péter vajda által 
kiállított „igaz levelet” bemutatni, csak az erdélyi fejede
lemnek!53

A cselekmény több olyan elemet, pl. a felperes érvé
nyes menlevelének (salvus conductus) megsértését, egye
dül úton lévő kifosztását, fogságba vetést foglal magában, 
amelyek külön-külön is az adott bíróság elé vonhatóvá te
szik a pert, és kimerítik a hatalmaskodás fogalmát is.

A fejedelem által Kerekes Balázsnak adott feladat is az 
udvar(tartás)hoz (aulához) tartozásának megfelelő. Joggal 
tekinthető ugyanis a középkori gyakorlat folytatásának, 
hogy a vajdai menlevél nélkül Erdélybe érkező moldvai 
boérok „marháinak” lefoglalására a fejedelem udvari fa
miliárisát küldi ki, hiszen rendkívül hasonló feladatokat 
(illegálisan „exportálók” elfogása, letartóztatott személy 
ingóságai, birtokok, hajók lefoglalása, adószedés) láttak 
el már a Mátyás-kori aulicusok is.54

Az alperes prokurátora, Iulius Matalea szerint véden
cét az ítélethirdetés előtt a felperes panaszára fogták el. 
Letartóztatása alatt javait a felperes feldúlta és mindent 
elvitt, amit talált, „holott ő [az alperes] jószágos nemes 
ember”,55 ezért őt ítélethirdetés előtt még a fejedelem az 
1588. december 8. és 23. között tartott meggyesi ország
gyűlés végzései szerint sem tartóztathatja le, sem szemé
lyét, sem vagyonát nem károsíthatja.56

Az alapelvet, miszerint nemes embert, székelyt, va
gyonos polgárt ítélethozatal előtt csak közönséges bűn
cselekmények esetében (emberölés, lopás, rablás, há
zasságtörés), tettenérés miatt lehet letartóztatni, erősen 
hangsúlyozták, ezért már Brandenburgi Katalin és a ké
sőbbi fejedelmek választási feltételeiben is szerepel. Az
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alaptalan letartóztatás végrehajtóját, akár hatósági sze
mélyt is, továbbá a feljelentőt komolyan, a letartóztatott 
„eleven díján” (vivum homagium) büntették.57

Kerekes Balázs ezért most már nem szabadulását várja 
a felperestől, hanem a jogtalan letartóztatása alatt történt 
vagyonelkobzásról kér határozatot. Kármány aga akkor 
sem lenne perképes, ha Kerekes Balázs mindazt, amivel 
vádolják, valóban elkövette volna, mert a felperes, urá
val, Péter vajdával együtt a török császár „hites köteles 
szolgái és rabjai ” voltak. A felperes ugyan a Moldvai Fe
jedelemségben a „vitézlő népnek agája és országhadna
gya” volt, de a szultánt elárulva Péter vajdát elszöktette, 
így áruló lett, amiért -  hűtlenségért -  fő- és jószágvesztés 
jár.58 Ezért az alperes azt várja a fejedelemtől, hogy a fel
perest elfogja, keresetét elutasítsa, továbbá a felperes az 
alperestől az ország törvénye ellenére „hatalmasul” na
gyobb hatalmaskodással elvett javakat adja vissza.59 Ha az 
eset fordítva történt volna, teszi hozzá, azaz Moldvában, 
Havasalföldön egy erdélyi nemest fognának el árulóként, 
sokkal szigorúbban bánnának vele, vagy legalábbis rög
tön a Portára küldenék. Ezért is nem oltalommal tartozik 
a „fejedelem széke ” a felperesnek, hanem büntetéssel. Az 
alperest mentse fel. Az ügynek ez a „ dereka ”, amit a feje
delemhez kell fellebbezni.60

Az alperes nem a szultán képében szól „direktorko- 
dik”, hanem csak a felperestől menekül. Az alperes szerint 
előadottak kimerítik az ügydöntő, ügyenyésztő kifogás 
(peremptoria exceptio) fogalmát. Ezért fellebbezni akar. 
Mivel a felperes állításait ártatlanságára és „jó levelére ” 
alapozza, kéri, mutassa be a levelet, az alperes hadd értse 
meg jobban a keresetet. Az alperesnek „szemtől szembe” 
nem hagyta meg a javak visszaadását a fejedelem, a felpe
res erővel vette vissza azok egy részét. Sem a kifogás (ex
ceptio), sem a fellebbezés (apellatio) nem volt eredményes, 
az alperes alkalmas időpontot (competens terminus) és sza- 
vatost (evictor) kér Dávid deák (aki most Bécsben van) és 
Pattantyús György személyében, ők majd felelnek érte.

Ha a szavatosok nem tudják őt kimenteni vagy a fel
perest kifizetni, akkor majd jogosan kell az alperesnek a 
vádakra felelnie. 61

Figyelemre méltó az eljárásban a felek személyes meg
jelenésének kérdése. A felperes Kármány aga nem a fe
jedelem udvarának tagja, még csak nem is alattvalója, 
hanem moldvai nemes, a fejedelemség katonai vezetője. 
Lehetséges, hogy ez a tény vagy a joggyakorlat rugal
massága, erdélyi módosulása indokolja az eltérést a sza
bályzatoktól és Királyi Magyarországon kelt idézőlevelek 
többségében is hangsúlyozott elvtől, miszerint a curia mi- 
litaris előtt mindkét félnek személyesen vagy ügyvédjével 
és nem csak ügyvédje által képviselve kellett megjelen
nie,62 míg 1592. január 24-én a felperest,63 január 25-én 
már mindkét felet prokurátorok képviselték.64

Az ítélet
A bíróság az 1592. január 25-én tartott tárgyaláson az 
alperes kifogásait elutasítja. A felperes nem áruló, mert 
urának, Péter moldvai vajdának tartozott hűséggel, nem



a török császárnak. Ezért az alperest vérdíj megfizetésére 
ítélik. („Ideo in causa attractus committitur in homagio 
actoris. ”) 65

Nem bocsátják fellebbezésre a Kerekes Balázs által fel
sorolt kifogásokat, annak ellenére, hogy a felperes mold
vai, ezért az ügy „nem ez országi embernél való dolog”.

A felperes menlevelét nem köteles az alperesnek be
mutatni. A fejedelem ugyanis már jelen tárgyalást meg
előzően, vélhetően 1592. január 24-én, megparancsolta az 
alperesnek a felperes javainak visszaadását, most már er
ről szól a per, ezért a felperes itt nem is keres hatalmasko
dást elítélő végzést, csak az alperes által még vissza nem 
adott javait szeretné visszakapni. Ezért az alperes inkább 
azt vallja be, miért nem adja vissza, hova tette az elvett ja
vakat? Elismeri-e vagy tagadja, hogy azok jelenleg is nála 
vannak? A szavatos (evictor) állítási kérelmét a bíróság 
azzal utasítja el, hogy az csak más típusú, (pl. zálog-) szer
ződés esetén alkalmazható. Az alperes ezért vagy tagadja, 
vagy elismeri a vádat. Az alperes fellebbez.66

A Kármány aga által 1592. február 11-én, Gyulafehér- 
várott kiállított bizonyságlevélből következtethetően az 
alperest, minden fellebbezési törekvése ellenére, a felpe
restől elvett, ezúttal is tételesen felsorolt javak visszaadá
sára, vérdíj megfizetésére kötelezte, mivel az alperes ingó 
vagyonából nem volt fedezhető, illetve a kirótt jószág
vesztés miatt Kerekes Balázs Gyulafehérvári Káptalannál 
írásban is számba vett házát és összes javait is a felperes
nek becsültette 603 ft 41d. értékben.67

Az ítélet végrehajtását más forrás egyértelműen nem 
erősíti meg. Özvegye csereszerződése csupán arra enged 
következtetni, hogy az asszony gazdasági helyzete férje 
halála után megromlott ugyan, de, hogy ez vagyonelkob
zás következménye lenne, nem állítható.68

A curia militaris működését taglaló szabályzatokban69 
kilátásba helyezett büntetés, a becsületvesztés kimondásá
ra és főképp végrehajtására, éppen annak súlyos, a vesztes 
jogképességét is rendkívül hátrányosan befolyásoló kö
vetkezményei miatt, nagyon ritkán akadt példa.70

Mind a felperes Kármány aga, mind az alperes Kerekes 
Balázs -  kialakult terminológia hiányában -  címe, meg
szólítása „egregius” Elfogadott magyar fordítása vitéz
lő.71 Mindkét személy esetében a valós katonai tevékeny
ség indokolhatja ezt.

Egyéb, hosszasan sorolható példák nyomán igen csá
bító lenne kijelenteni, hogy a címhasználat, az udvari ne
messég, a familiárisok esetében következetes volt.72 Ám 
ez korántsem lenne kellőképpen megalapozott.

A címnek a „nobilis” és egyéb címekkel való kapcso
lata sem tisztázott. Magyarázatra szorul ugyanis, hogy -  
ismereteim szerint -  az udvarhoz nem vagy nem ilyen mi
nőségben köthető személyek,73 például a Gyulafehérvári 
Káptalan és a Kolozsmontori Konvent requisitorai, akik 
közül többen kancelláriai tisztségből (például a nagyobb 
kancellária írnoka) kerültek ide, többek is viselik ezt a cí
met is!74

így válik érthetőbbé Balásfi János, a Gyulafehérvári 
Káptalan Levéltárának requisitora (requisitor Albensis,

1588-1596), a nagyobb kancellária írnoka (15 77-től), kan
celláriai titkár (secretarius cancellariae [!], 1594-1598) 
szereplése a bíróság tagjai közt.75

A kancelláriai tikárok létszáma legfeljebb 2-3, hosz- 
szabb periódusokban csupán 1 fő volt. Többen közülük 
bejutottak a fejedelmi tanácsba, sőt már a 16. században is 
a kancellárságig vitték.76

A királyi udvar és a királyi tikárok hasonló kapcsolata 
már a középkori Magyarországon ismert volt. Ott nem tar
toztak a kancelláriához, ezt tisztségük megnevezése (sec
retarius regiae maiestatis) is mutaja. Kizárólag a király 
nevezte ki őket, egy részük tanácsos is (secretarius et con- 
siliarius) volt. II. Ulászló halálakor a korábbi kettő, majd 
négy fő után már kilencen voltak, magasan képzett, nem
ritkán egyetemet is végzett személyek, akik követségeket 
is vezettek. „Lényegében hasonló volt a szerepük, mint a 
nyugati államok uralkodói tanácsában a nagyurak mellett 
egyre nagyobb arányban jelen lévő tanult tanácsosoké.” 
Szolgálataikat magas egyházi javadalmakkal, kezdetben 
püspökséggel, létszámuk növekedtével kanonoksággal 
ismerték el.77 Nem tartom kizárhatónak, hogy az erdélyi 
fejedelmi udvarban, természetesen ezúttal is a helyi viszo
nyoknak megfelelő változatban, megvolt ez a -  jelenleg 
még rendszeresen nem igazolható -  viszony.
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Összefoglalás
Az Erdélyi Fejedelemség joggyakorlatában is élt a kife
jezetten a fejedelmi udvar kiváltságolt tagjai, az uralkodó 
udvarához, ezáltal személyéhez erősen kötődő fejedelmi 
udvari familiárisok vitás ügyeinek jogi megoldását szol
gáló fórum, amely a középkori Magyarország alapvetően 
azonos célokat szolgáló és a kora újkorban is tovább élő 
jogintézményének, a curia militarisnak nevében, funkció
jában egyaránt örököse, kapcsolódási pontként ezúttal is I. 
János udvarát jelölve meg.

Lényeges különbség, hogy amíg a Királyi Magyar
országon a hagyományos udvari tisztségek 1526 után is 
megmaradtak, ezeket be is töltötték. A „virtuális udvar” 
azonban csak koronázásokkor működött.78 Erdélyben vi
szont nem virtuális, időszakos, hanem valóságos, folya
matos fejedelmi udvar működött.

Az udvar tagjai, mindenekelőtt udvari familiárisok, 
egymás közti és/vagy az udvarhoz nem tartozó személy- 
lyel folytatott jogvitáira is jóval gyakrabban került sor. 
Ezért a bizonyára a fejedelmi kor végéig fenn is maradó 
curia militaris is rendszeresebb tevékenyéget végezhetett. 
Annak ellenére, hogy a curia militaris szabályzatát a Né
gyeskönyv és a Corpus Juris is tartalmazza, esetünkben a 
gyakorlatban szinte kizárólag a Hármaskönyv vonatkozó 
részei szerint jártak el.

A három jogforrás közti bonyolult viszonyt kizárólag 
nagyon alapos jogtörténeti kutatás hivatott tisztázni. Nem 
kevésbé igaz ez az Erdélyi Fejedelemség udvarszerveze
tére, különös tekintettel annak meghatározó rétegére, az 
udvari familiárisokra.
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14 Buzlai Mózes udvarmester (magister euriae): 1513: Dl 22431.
15 Degré Alajos: A Négyeskönyv büntetőjogi elvei (Angyal szeminá

rium kiadványai 34. sz. Szerk. Bertil Emil és Jenes Árpád (Budapest, 
1936, 51-52. p. 29. lábjegyzet).

16 Kubinyi, 1995, 318. p.; Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet 
és perjog az Arpád- és a vegyes-házi királyok alatt (Budapest,
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1899. 61. p.; a továbbiakban: Hajnik, 1899); Karácsonyi János: 
Becsületbírósági ítélet 1516-ból (Hadtörténelmi Közlemények, 
IV., 1891, 486. p.; a továbbiakban: Karácsonyi, 1891); Kumo- 
rovitz L. Bernát: Magyar nyelvű becsületbírósági ítélet 1516-ból 
(Magyar Nyelv [MNY], LII., 1956, 368. p.); Quadripartitum III. 
r. 9. e.

17 Kiváló összefoglalás és az elmélet továbbfejelesztése Kubinyi And
rás: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon. In: Idővel pa
loták.... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Eté- 
nyi Nóra, Horn Ildikó (Budapest, 2005. 13-32. p.; a továbbiakban: 
Kubinyi, 2005). A „kihelyezett udvar” fogalmára és 17. századi mű
ködésére Szabó Péter: A kihelyezett udvarok az Erdélyi Fejedelem
ség hatalmi harcaiban. In: Idővel paloták.... Magyar udvari kultúra 
a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó (Budapest, 
2005, 314-339. p.).

18 Például: udvari familiárisok familiares aulae capitaneus aulae fami
liarium az udvari lovasság kapitánya („ capitaneus equitum aulae ”), 
másként udvari főkapitány (supremus capitaneus aulae. „ capitane
us peditum aulae”)  stb. A terminológiára lásd Sunkó, 1994; Sunkó 
1998.

19 Egyelőre nem ismerek ilyen értelmű példát.
20 Ráez Lajos: Főhatalom és kormányzás az erdélyi fejedelemségben 

(Budapest, 1992, 166-167. p.).
21 A C. VR. 27. ed. Angyal-Degré, 1943, 16. p.
22 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Monumenta comitialia regni Tran- 

sylvaniae, 1540-1699. Szerk. Szilágyi Sándor. I-XXI. (Monumenta 
Hungáriáé Historiea. Magyar Történelmi Emlékek. III/b. Budapest, 
1875-1898, III. 171-177. p.; a továbbiakban: EOE).

23 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle [MGTSZ], 1908, 494-505. p.
24 Udvari gyalogok, másként kék drabantok a fejedelem testőrei vol

tak, emellett azonban számos más, többek közt hadi, reprezentáci
ós, „karhatalmi”, feladatot is elláttak. Részletesen lásd B.Szabó Já- 
nos-Somogyi Győző: A z erdélyi fejedelemség hadserege (Budapest, 
1996, 42-51. p.); Sunkó, 1998, 113-123. p.

25 Szádeezky Béla: I. Apafi Mihály fejedelem udvartartásából (Kolozs
vár, 1913, 28. p.).

26 Kolozsvár Oklevéltár II. 115.; Monumenta Hungarie Juridico-His- 
torica. Magyarországi Jogtörténeti Emlékek. Corpus Statutorum 
Hungariae Municipalium. A  Magyar Törvényhatóságok Jogszabá
lyainak Gyűjteménye. Tomus I. Statuta et Constitutiones munici- 
piorum Transsylvaniae ab antiquissimis temporibus usque adfinem 
seculi XVIII. I. kötet: Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. 
Összegyűjtötték, felvilágosító, összehasonlító és utaló jegyzetekkel 
ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen kir. egyetemi tanárok 
Kolozsvártt (Budapestini/Budapesten, 1885, I. 194.; a továbbiakban: 
Corp. Stat. I.).

27 1577. „Kolozsvár törvényszéke helyhatósági szabályzatának Bátho
ry Kristóf erdélyi vajda és székelyek ispánja által módosítva ujabban 
megerősítése. (Kolozsvár Oklevéltár II. 118.). A törvény eme módo
sított változatát a Corp. Stat. I. nem közli!

28 Trip. II. Tit. XLII. 5. §., Trip. II. Tit. LXVII. 9. §.
29 1561. IV 18. Torda. „Quia autem eausae faetum honoris tangentes, 

eitra iniuriam, grauamina et expensas difficiles eausaneium, in sta- 
tutis terminis eelebrationis judieiorum eommode traetari diseutique 
non possunt, propterea eonelusum ut huiusmodi eausae faeti honoris 
in eomitiis generalibus et pareialibus ob preseneiam saerae Maiesta- 
tis regié, dominorum baronum, proeerum et judieum regni, ordinarie 
semper iudieari et terminari debeant. EOE II. 191.

30 1687. február-márciusi országgyűlés XI. te.; Tróesányi Zsolt: A z er
délyifejedelemség korának országgyűlései. Adalék az erdélyi rendi
ség történetéhez (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új 
sorozat 76. Budapest, 1976, 173. p.).

31 1516: Dl 94827, 1525: Dl 24103. Hajnik, 1899, 65. p.; Karácsonyi, 
1891, 486. p.; Kubinyi, 1995, 344. p.

32 Sunkó, 1998. 118-119. p.; Sunkó, 1994, 204-205. p.

88



Iwtéoeti sze m le '— /
Jog

33 Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a 
török kiűzéséig (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III Hatóság 
és hivataltörténet, 1, Budapest, 1946, 484-485, p,),

34 Végrendeletének kiadása: Sunkó Attila: A Gyulafehérvári Káptalan 
és a Kolozsmonostori Konvent Levéltárának működésére vonatkozó 
iratok In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Fő- 
szerk, üjváry Gábor (Budapest, 2003, 99-101. p,; a továbbiakban: 
Sunkó, 2003).

35 Pályafutására: Sunkó Attila: Levélkeresők. A  Gyulafehérvári Kápta
lan és a Kolozsmonostori Konvent requisitorainak archontológiája 
aXVI-XVII. században (Fons, 9,, 2004, 2, sz., 277-328, p,; a továb
biakban: Sunkó, 2004).

36 Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690, (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai, III, Hatóság és hivataltörténet, 6, Bu
dapest, 1980, 185., 187, p,; a továbbiakban: Trócsányi, 1980),

37 1 591, május 13, Gyulafehérvár, Balásfi János, akinek megnevezése 
a szerződésben „collega noster”, a Torda megyében lévő Kékbükk 
nevű birtokát eladja abafáji Gyulay Pálnak, a neves humanistának 
(„Consensus generosi Pauli Gyulay de Abafaia ad fassionem nobi
lis Joannis Balasffy super integra possessione Kykbyk (Kékbükk) 
appellata in comitatu Thordensi existenti”, MNL OL Erdélyi Or
szágos Kormányhatósági Levéltárak, A Kolozsmonostori Konvent 
Országos Levéltára, Protocolla, Libri Regii et Stylionaria [F15] 11, 
k,; Liber Ruber, Liber Regius Batorianus 1591, 236r-237r föl, 1598, 
március 6-án a fejedelem titkárát (secretarius noster) Buchest (Bu- 
csesd, Zaránd vármegye, ma: Buce§, Románia) birtokába iktatják, 
Statutoria possessionis Buchesd Joannis Balasfi Anno 1598 confec- 
ta, MNL OL Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak, A Gyu
lafehérvári Káptalan Országos Levéltára, Centuriae [F3] A N o, 74,

38 1 5 82, július 20, Bidgoszcz, Általa nemesíti apját, Lászlót, annak 
testvéreit, Jánost, Istvánt, Györgyöt, Ambrust a néhai Dancha Balázs 
fiait, idősebb János fiát, Gergelyt és ifj, János testvérét Annát, (Czí- 
merlevelek, Gyűjtötte: Sándor Imre, I—II, füzet, Kolozsvár, 1910, I, 
8-9,)

39 Rác Bálint, vitézlő: 1594, Július 1, Gyulafehérvár város jegyzőköny
vei. Gyulafehérvár városkönyve. 1588-1674. Gyulafehérvár vá
ros törvénykezési jegyzőkönyvei. 1603-1616. Bev,, jegyz,: Kovács 
András, (Erdélyi Történelmi Adatok VI, 2, Kolozsvár, 1998, 23,) 
Sólyomkövi Péter deák: 1589, június 24,, 1594, július 14, (Gyulafe
hérvári jk, 18., 24,)

40 Trócsányi, 1980, 35, p, Apja: Szalontai Thöldi Mihály, János Zsig- 
mond tanácsosa 1570-ben (?), Anyja: Csáky Borbála, Felesége: 
Bánffy Klára, Fiuk: György, Lásd: Magyarország családai czíme- 
rekkel és nemzedékrendi táblákkal, írta Nagy Iván, I—XIII, (Pest, 
1857—1868, 11. k,, 159, p,), A sellemberki csatára: Szamosközy Ist
ván: Erdély története, [1598-1599, 1603], Fordította: Borzsák István 
(2, kiadás, Budapest, 1977, 243 p,); Báthory Zsigmond „behozása”: 
Szamosközy István történeti maradványai. 1542-1608, Eredeti és 
egykorú példányokból kiadta Szilágyi Sándor. Negyedik kötet: Vegyes 
Följegyzések (Monumenta Hungáriáé Historica II, osztály, Scriptores. 
x Xx . Budapest, 1880, 181,, 200, p,; a továbbiakban: Szamosközy 
IV.); csatlakozása Székely Mózeshez: Szamosközy, 1977, 309, p,, 
Szamosközy IV! 184, p.; halála: Szamosközy IV 200, p.

41 1591, február 12. Gyulafehérvár, A fejedelem udvari familiárisaként 
az Alsó-Fehér vármegyében lévő Borosbocsárd (Bucsérde, ma: Bu- 
cerdea Vinoasa, Alba j,, Románia) dézsmájának negyedét kapja, 
főként követi minőségben tanúsított és tanúsítandó szolgálataiért, 
(Donatiö unius quartae decimarum possessionis Boros Bochiard 
Stephano Owary vita durante ratione fidelitatis ac fidelium Servi- 
tiorum „Stephani literati Owary aulae celsitúdinis suae familiáris 
in omnibus negötiis fidei et industria suae commissis, potisssimum 
vero in profectionibus adportam potentissimi Imperatoris Turcarum 
saepe numero celeri cursu expeditus iis in rebus quae ipsi demandata 
fuerunt exhibitorum et impensorum. F 15, 11,, Liber Ruber 158v föl, 
Szerepel már az udvari lovasság 1586, július 19-í összeírásában is: 
F 12 1/c t, 1594-es követsége: Szamosközy IV. 32, p. 1599-ben Bát
hory András fejedelem Rácz István társaságában Giraj tatár kánhoz 
küldi követségbe Temesvárra, ahol sikeres béketárgyalást folytat

nak: Szamosközy IV 47,, követségei: 127, 161, 170, p.; 1603, Szé
kely Mózes pártján: 180, 185, 189, p.

42 Veress, 1918, 116—117, p.; MNL o L Erdélyi Országos Kormányha
tósági Levéltárak, A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára, 
Lymbus [F 12] 1/c t; Merényi Lajos: Báthory Zsigmond fejedelem 
udvari lovassága (Hadtörténelmi Közlemények, VIII,, 1894, II, 110, 
p.); Sunkó, 1998, 112, p.

43 Erdősi Péter: Az itáliai erényekben vétkesnek mondott erdélyi fejede
lem. A z olasz udvari emberek helyzete, tevékenysége és megítélése 
Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása idején (Sicitur, 1995, 
20—21,23, p.). 1597, július 1, Gyulafehérvár: Báthory Zsigmond er
délyi fejedelem Petrus Angelus Musitanus lovászmester (cavalcator) 
és Dániel Blondelius gyógyszerész (apothecarius) gyámok kérésére 
szóról szóra átírja és megerősíti néhai Chalidonia Squarcialupus, né
hai Kerekes Balázs özvegye, 1597, április 20-án Gyulafehérvárott 
kelt végrendeletét (MNL OL F4 Comitatus Albensis, Cista 4, Fasc.
5, Nr, 7,), A fejedelemhez szorosan kötődő tisztségek esetében ez 
nem volt példátlan: Sása János az udvari gyalogok kapitánya 1585, 
január 18-án Gyulafehérvárott kelt (és 1585, február 5-én Báthory 
Zsigmond által megerősített) végrendeletében gyermekei gyámjául 
a fejedelmet, Báthory Zsigmondöt és főudvarmesterét, Gálffy Jánost 
kéri fel: „ Confirmatio Testamenti Egregii quondam Joannis Sasa, 
Capitanei peditum Aulae Illustrissimi Principis Transylvaniae” 
(Mn L OL FI I, Liber Regius Sigismundi Báthori 28l r-282r föl,); 
Sunkó, 1998, ll4 —ll6 . p. Sasa János részletesebb életrajza és a vég
rendelet kiadása: Sunkó Attila: Adatok az erdélyi fejedelmi udvar 
szervezetéhez a Báthory-korban. Sasa János 1585. évi végrendelete 
(Fons, VII,, 2000, 2,, 275—288, p.).

44 F4 Comitatus Albensis, Cista 4, Fasc, 5, Nr, 7,
45 Sunkó, 1998, 121, p. Olasz utca, időnként Szentegyház, Klastrom, 

majd a 17. században Sidó utca, „A vár észak-déli irányú középten
gelyében húzódó” utca, Nyugati házsorán laktak az l590-es években 
a fejedelmi udvar zenészei, Pietro Busto és Giovanni Mosto. A téma 
szempontjából legfontosabb itt lakó személy azonban zabatkai Kis 
János udvarmester, Itt volt Szeben város háza is, Lásd Kovács And
rás: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere. In: Idővel pa
loták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi 
Nóra, Horn Ildikó (Budapest, 2005, 251, p.). Nyilván utóbbi miatt 
nevezik a források Szebeni utcának is,

46 Kajanyel vagy Kajánd. Zaránd vármegye, Dévától északra (ma: Cai- 
nelu de Jos. Hunedoara j, Románia),

47 1597, április 20, Gyulafehérvár, Calidonia, a néhai Kerekes Balázs 
udvari familiáris özvegye, szükségleteire Gyulafehérvárott a fa
lakon kívül a Boldogasszony utcában lévő házát és nemesi telkét 
szomszédjának, Balásfi János fejedelmi titkárnak házáért és telkéért 
elcseréli 350 magyar forint értékben, melyből 200 magyar forintot 
Balásffy János készpénzben letétbe helyezett és azt Calidonia asz- 
szony fel is vette, Az ügylet végrehajtásáról kelt jelentés dátuma: 
1597, május 18. (F4 Comitatus Albensis, Cista 4, Fasc, 5, N o, 30.)

48 Amit még eddig nem adott vissza, „ Tyzenket napig tartottak az wtan 
fogwa marhámat eo twggia howa teotte az mit meg adót benne azt 
most nem kérem teole de a mi hatra wagion azokat teorweny zerent 
teole meg warom. ”
200 db, 4000 forint értékű gyöngyszem, amik nem az övé, hanem 
egy töröké voltak, hogy mézet és vajat vegyen rajta,
2 db gyémántos aranygyűrű, melyben mind a kettőben gyémánt volt, 
értékük 800 nyolcszáz forint, 15 tallér,
4 db ruha, arany, atlasz, „drága” skarlát, Atlasz: finomszövet, lágy
selyem, Skarlát: bíborcsiga (murex brandaris) festékével színezett 
selyem, általában aranyszállal átszőve, (A Magyar Nyelv Történe
ti-Etimológiai szótára. l—3, Budapest, 1967, 1970, 1976; I, 194., III,
553 p.)
16 db pohár, ebből 7-et alperes már megadott, tartozásként maradt 
9 db,
„wagion hatra nála Sainomba (?) Ezer hét zaz hatwan aztis meg ke- 
wanom teole,” „Sain? 1595: Küldtem Dyák Mihály tói 3 ezüst ka
rikát két darab lapos ezüstöcskét 3 saint [így! A kiadó jegyzete] l 
aranyat 2 tallért, Valamilyen ékszerfajta,” (Magyar Oklevél-Szótár.
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Gyűjt, Szamota István, Szerk. Zolnai Gyula. Budapest, 1902—1906, 
825 p.; a továbbiakban: Szamota-Zolnai.)
95 arany.
4000 (hat híján tízezer) oszpora. Oszpora: nummus asper. Kis török 
ezüstpénz. (Szamota-Zolnai, 719. p.)
3000 „ópénz”.
11 sing atlasz, egy végben. Sing -  régi hosszmérték. Itt valószínűleg 
1 sing = 1 „erdélyi rő f’ = 62,20 cm. A sing és a rőf történeti viszo
nyára Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek. 1601
1874. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. IV Levéltártan és 
történeti forrástudományok. 6. Budapest, 1990, 189—206. p.)
40.5 („negyvenegyedfél”) tallér. Tallér = ezüstpénz. 1 körmöd tallér 
= 29,98 g (1582 után).
„ket emberre wa...k.ranat...” (?) Az irat itt vízszintes irányban el
szakadt, többi része hiányzik. (Sunkó, 2001, 55—56. p.)

49 „Akkoris kenalta ezzel Balas wramat ne ved el egy marhámat hanem 
it Birak polgárok wadnak jámborok wadnak hiuasd eleo eoket es 
azok eleot zamzerint yrasd lagistromba minden marhámat es mar
hám mellet en magamatis wygy eo Nag[yság]a eleibe minden mar
hámat fe l Íratlan fe l rakta es el hozta en magamat penig fogwa ha- 
giot o tt...” (Sunkó, 2001, 55—56. p.) Érdemes röviden összefoglalni 
az ügy köztörténeti hátterét. 1592. június 10. Hodor csausz érkezett 
fermánnal Báthory Zsigmondhoz, minek értelmében a szultán Áron 
moldvai vajdát letette, ezért ha az Erdélyen át menekülne, fogassa el, 
és kincsével küldesse be a Portára. Áron azonban egyenesen Kons- 
tantinápolyba indult, de Szinán a város előtt elfogta, és vasba verve 
vitte a szultán elé, aki, miután haragjában le akarta tenni Szinánt, 
„megsajnálta Aront”, és a fejedelemségbe a korábbi feltételekkel 
visszahelyezte. Eközben egy bizonyos Péter, Sándor vajda fiának 
adva ki magát Lengyel- és Oroszországban felfogadott kozákokkal 
lerohanta Jasit, elfoglalta a vajdai széket, követeket küldött Erdélybe 
és a Portára, ahol adófizetést ajánlott, de elutasították. A Porta egy 
csapat élén Moldvába küldte Áront, és megparancsolta a fejede
lemnek, hogy ő is indítson hadakat Moldvába. Báthory Zsigmond 
fővezérré Sibrik Gáspárt, udvari katonaságának kapitányát (aulae 
militum praefectus) nevezte ki, aki minden ellenállás nélkül átkelt 
a havasokon, egyenesen Jászvásár ellen ment. Péter — miután kive
zette csapatait a város mögé és csatára készült, ám zömében erdé
lyi gyalogsága cserbenhagyta — fogságba esett [1592. október 11.]. 
Veli bég bevonult Jászvásárba [október 15.], s visszahelyezte Áront. 
Pétert, akit az erdélyiek Áron kérésére kiadtak, orrát levágva, meg
csonkítják, majd a szultán parancsára Konstantinápolyban, vaskam
póra akasztva kivégzik. (EOE Ili. 288—289. p.)

50 Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei §i jarii-romá- 
ne§tipublicate de Dr Andrei Veress (Bucure^ti, 1929—1939, Ili. 253— 
257. p.; a továbbiakban: Veress: Documente).

51 Evictor, szavatos: mentő biztosítás vagy szavatosság: javak és jószá
gok cseréjénél „a felek egyike, törvényes úton megkerestetvén, az 
elvállalt oltalmi és mentő biztosítás szerint nem tudná a másik felet 
a cserélt jószág birtokában a pörlekedők és törvényes megtámadók 
ellen megvédelmezni: akkor ettől a másik féltől cserébe kapott jó
szágot (ha megvan) természetben vissza kel adnia és állítania; hogha 
pedig az kezeiből már elidegeníttetett és visszaszerezhető nem vol
na: tartozik egy másik, az elidegenítettel mennyiség, termékenység, 
és érték tekintetében egyenlő becsű jószágot adni és állítani a káro
sult fél részére” nem tudja. Trip. i. LXXIV; EOE i. 220. p. 1541. 
április 24.; Hajnik, 1899, 174. p.

52 Trip. II. 43. 5. 67. 9.
53 Veress: Documente, Ili. 253—257. p.
54 Kubinyi András: A Mátyás-kori államszervezet. In: Hunyadi Má

tyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 
Szerk. Rázsó Gyula, V Molnár László (Budapest, 1990, 1990. 53
147., 67—68. p.).

55 Trip. II. TIT. LV 1-4. §. A főbenjáró ítéletről és végrehajtása soráról. 
43. II. XLIII. „ Továbbá senki apörösök közül a másik felet el nem 
jövetele s meg nem jelenése miatt hozott és kihirdetett főbenjáró íté
let erejével, az ítélő-levél kiadása, megpecsételése és a fölperes kezé
be juttatása előtt, személyében le nem tartóztathatja. ”Mikor [...] le-

90

het afőbenjáró ítélettel marasztalt embert letartóztatni? Trip II. TIT. 
IM II. Letartóztatás kisebb hatalmaskodás esetén: Tit. II. LXVIII. 
2—8. §.

56 EOE Ili. 236., 246-248. p.
57 Trip. II. XLIII. 2-3. § C. C. V I-IV.
58 Trip. i. 14.
59 Trip. II. Tit. XLII. 5. § LXVII. 9. §.
60 Apellatio, provocatio ad regem: Ahol a rendes bíró a királyi kúria 

volt, az ítélet ellen a királyhoz lehetett fordulni: Hajnik, 1899, 428. p.
61 Trip. i. LXXIV; EOE i. 220. p.; 1541. április 24. Hajnik, 1899, 174. 

p.
62 Hajnik, 1899, 64. p.
63 A prokurátor a felperes nevében írásban terjesztette be az alperes 

elleni panaszt:. „medio procuratoris sui legitimi Francisci Galteowi 
de Galteo propositionem suam contra in causam attractum in scriptis 
exhibuit in iudicio” (F12 1/c t.).

64 Pro i [n causa attracto] iulius Matalea. Pro A [ctore] Franciscus Gál- 
teövy et ioannes Sebesi (Veress: Documente, Ili. 253. p.).

65 Veress: Documente, Ili. 256. p. Homágium, vérdíj, fejváltság: Fő
papok, zászlósurak négyszáz, nemesek kétszáz forint fizetésére kö
telesek a felperesnek, elsősorban ingóságaikból, ha nincs, ingatlan 
vagyonukból. Az ezután fenmaradó ingó, illetve ingatlan részt a bíró 
és a felperes közt osztják meg. Trip. II. XLIII. 2-3. §, C. C. V. I-IV. 
Kisebb hatalmaskodás esetén egységesen száz forint, amit fele-fele 
arányban osztanak meg a bíró és a felperes közt, valamint a felperes 
keresetében előadott károkat is megtérítik, csak a felperes számára. 
Angyal-Degré, 1943, 35-38, 59, 93, 46-47. p.

66 Veress: Documente, Ili. 257-258. p.; Trip. i. LXXIV.; EOE i. 220. p. 
1541. április 24.

67 Vagyonvesztés vagy egyszerű bírság esetén, először mindig az ingó 
vagyonból, ha az nem elég, akkor az ingatlanból lefoglalt bírság 
kétharmada a bírót, egyharmada a nyertest illeti, zálog címen. Elő
ször leválasztották az illető saját vagyonát a fiúk, lányok atyafiaké
tól, kivéve, ha a bírság ötven homagiális márka, akkor a birtokból 
ezt a részt kellett először kihasítani. Ez csak a pernyertest illette 
meg, és tőle csak örökbecsüvel lehetett visszaváltani (Hajnik, 1899, 
403-404. p.). A becsüre vonatkozó forrást a Gyulafehérvári Kápta
lan anyagában nem találtam.

68 1597. április 28. Gyulafehérvár. Calidonia, a néhai Kerekes Balázs 
udvari familiáris özvegye, szükségleteire Gyulafehérvárott a falakon 
kívül a Boldogasszony utcában lévő házát és nemesi telkét szom
szédjának, Balásfi János fejedelmi titkárnak házáért és telkéért elcse
réli 350 magyar forint értékben, melyből 200 magyar forintot Balásfi 
János készpénzben letétbe helyezett, és azt Calidonia asszony fel is 
vette (F4 Comitatus Albensis Cista 4. Fasc. 5. N o. 30.).

69 „De comite seu Judice Curiae Maiestatis Regiae, et de judicio causa- 
rum factum honoris concernentium” (E 142 Fasc. 38. No. 23. Régi 
jelzet: Dl 2404.). Quadripartitum, Pars Ili. Tit. IX.-X. Observationes 
processus causarum militaris curiae regiae, in facto honoris, usu re- 
ceptae. (Corpus juris hungarici seu decretum generale inclyti regni 
Hungariae partiumque eidem annexarum. Tomus secundus, conti- 
nens decreta constitutiones et articulos serenissimorum et aposto- 
lorum regum ac inclytorum statuum et ordinum regni Hungariae 
partiumque eidem annexarum, a leopoldo magno usque ad moderna 
tempora inpublicis eorundem comitis conclusos, et editos... [CJH]. 
Budae, MDCCCXXII), Hajnik, 1899, 64. p.

70 A becsületsértés fogalma és a curia militaris által kiróható büntetési 
forma az infámia és az „ammissio honoris et officii” kifejezés alkal
mazása az Erdélyi Fejedelemség büntetőjogában is ismert, ám hasz
nálatuk következetlennek tűnik. Mindenesetre szembeötlő, hogy az 
ammissio honorist kizárólag hivatali visszaélések -  például vétkes 
katonák büntetésének elmulasztása, a beszállásolás során elkövetett 
visszaélések -  büntetésére kívánták használni, így az a felelős tiszt 
becsület- és hivatalvesztését vonhatta maga után. Büntetés végrehaj
tására utaló példa azonban ezúttal sem ismeretes. Az ilyen ügyekben 
bírságos pereket folytattak le. Ezek szabályai sok tekintetben meg
közelítették a curia militaris eljárásának szigorúságát. Becsületsér
tés miatt indított bírságos perben sem lehetett perhúzó kifogásokat
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előadni, bemutatott okiratok másolatának kikérése (parium petitio) 
is tilos. A 17. században a hatósági személy elleni becsületsértést 
kétszeres bírsággal büntették. Ammissio honoris et officii büntetését 
kapja pédául az a székely hadnagy, aki a beszállásolás során kárt 
okozó katonát meg nem bünteti: EOE V 501. p.; 1607. Kolozsvá
ri országgyűlés art. 20.; EOE VII. 323. p.; 1616 . Gyulafehérvári 
országgyűlés. art. 5. Végvári tiszt, aki a hivatalos postavivőt nem 
látja el igazolvánnyal: EOE. XIII. 253. p. Katonák önhatalmú ha
zabocsátása, kijelölt szállástól eltérő helyen való szállásfoglalás. 
EOE XVIII. 138. p. ed. mil. 1683. 19. „Inkább csak fenyegetés, amit 
szankcióként függesztettek a rendelkezéshez. Zavaros időkben sok
kal súlyosabb büntetést helyeztek kilátásba.” Angyal-Degré, 1943, 
23, 72, 93, 100. p.
Magam korábban, nem kétségtelen helyességgel, a „jogállás” kifeje
zést használtam: Sunkó, 2004.
1581. augusztus 6 . Gyulafehérvár: „Egregius Joannes Sasa Capita- 
neus peditum pixidariorum Iüustrissimi principis ac Domini Domi- 
ni Sigismundi Bathori de Somlio vaivodae Transsilvaniensis” (F2 
1. 32-33.; Sunkó, 1998, 114. p., 84. lábjegyzet). 1591. március 29. 
„ Egregius quondam Stephanus Caroli alias Capitanei peditum nost- 
rorum praetorianorum" (F15 XI. 198 v föl.; Sunkó, 1998, 117. p.). 
1597. július 1. Gyulafehérvár: Chalidonia Squarcialupus, néhai Ke
rekes Balázs (a fejedelem udvari familiárisa) özvegye szomszédai: 
Kőmíves Jakab özvegye, egregius Bettlen Ferenc, circumspectus 
Lakatos László (F4 Comitatus Albensis. Cista 4. Fasc. 5. No. 7.; 
Sunkó, 2001, 38. p.).
Sunkó, 2004. A téma kitűnő feldolgozása: Bögdándi Zsolt: A kolozs- 
monostori konvent a fejedelemség korában (Erdélyi Tudományos 
Füzetek 274. Kolozsvár, 2012; a továbbiakban: Bögdándi, 2012). 
Gyulafehérvári Káptalan. Barkai Ambrus nemes és vitézlő. 1622. 
február 7. F2 Protocollum, Ambrosii Barkai föl. 21. Requisitor: 
1620-1633. A nagyobb kancellária írnoka 1606-1617. Dési István 
egregius. 1610. március 24. Requisitor: 1610-1617. A nagyobb kan
cellária írnoka 1599-1610. Laskói János nemes. Requisitor: 1585—? 
1585. március 12. Egyéb tisztségei: rektor Kolozsvárott, az unitárius 
iskolában. 1579. november—1580. június. Birtoka: Gyulafehérvár, a 
falakon belül. Szomszéd: Kassai Zsigmond Dávid, a gyulafehérvári 
iskola tanítója (moderátora) 1585. március 12. F2 Liber Anonymus 
föl. 10. Tanulmányai: Wittenberg. 1574. szeptember 27. Munkái: le
fordította a Hármaskönyvet, előszót írt az aradi káptalan újonnan be

kötött protököllumához. Halála: 1599. október 28. Sellenberk. Sza
bó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. 
1521-1700. A bevezetőt írta Tönk Sándor. Szerk. Fönt Zsuzsa (Fon- 
tes rerum schölasticarum 4. Szeged, 1992. No. 1061.) Kolozsmo- 
nostori Konvent. Csanády Pál circumspectus 1618. május 24. F15 
Protocollum maius D 203. Requisitor: 1625—1636. circumspectus 
bizonyára „egyházi, irodalmi és az oktatásban betöltött szerepeinek” 
köszönhetően. Bögdándi, 2012, 85. p. Szentiványi György nemes. 
Requisitor: 1577—1613. Bögdándi, 2012, 76—77. p.

75 Trócsányi, 1980, 185. p.
76 Csáky Mihály. 1549. Izabella titkára (nem a nagyobb kancellária tit

kára! — S. A.), egyben hunyadi esperes, gyulafehérvári kanonok. 
1548—1551, 1556—1571. tanácsúr, kancellár. 26. Jósika István, 1585 
kancelláriai titkár, 1594 ősze-1598. kancellár. Trócsányi, 1980. 28. 
p. Kendy Sándor 1568. kancelláriai titkár. 1573—1594. tanácsúr. 
Sarmasági Zsigmond 1593. február, a nagyobb kancellária írnoka, 
1596—1598 kancelláriai titkár, 1613—1616 tanácsúr. Trócsányi, 1980. 
33—34. p. Péchi Simon 1602, 1605. kancelláriai titkár. 1614—1621 
tanácsúr. Trócsányi, 1980. 33. p. 1613—1621 kancellár. Trócsányi, 
1980. 182. p. Kovacsóczy István 1622(?)—1ó34. Bethlen Gábor ud
vari familiárisa (?—?) 1616. kancelláriai titkár. Trócsányi, 1980, 30. 
p. 1622—1634. kancellár Trócsányi, 1980. 182. p. Jacobinus János, 
1598 májusa—1600. az egymást váltó fejedelmek alatt folyamato
san kancelláriai titkár. 1600 szeptemberében Vitéz Mihálytól átáll 
a felkelő rendekhez. 1601-ben a visszatérő Báthori Zsigmond alatt 
ismét kancelláriai titkár. 1603. kancellár. Trócsányi, 1980. 181—182. 
p. A nevezetes formuláskönyv szerzője. Kiadása: Jacobinus János 
erdélyi kancellár formuláskönyve, 1602. Bev. és jegyzetekkel köz
zéteszi Bónis György és Valentiny Antal (Jogtörténeti és népi jogi 
tanulmányok 2. Kolozsvár, 1947).

77 Kubinyi, 2005, 19—20. p.
78 A „virtuális udvar” fogalmára, működésére Pálffy Géza művei kö

zül leginkább: Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyaror
szágon (Századok, 138., 2004. 5., 1005—1100. p.); Pálffy Géza: M i 
maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után? In: Idő
vel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. 
G. Etényi Nóra, Horn Ildikó (Budapest, 2005, 53—55. p.); Pálffy 
Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. szá
zadban (História Könyvtár. Monográfiák 27. Budapest, 2010, fő
ként: 102—110 . p.).

Werbőczy István szobra Tápiószentmártonban 
(Sebestyén Benedek alkotása)

Werbőczy István bemutatja a Hármaskönyvet II. Ulászló 
királynak (Feszty Árpádfreskója, Fővárosi Bíróság épülete)
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