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A  Hármaskönyv II. rész 6. címe -  Honnan vette 
eredetét a törvénykezésben követendő szokásunk 
-  néhány, a korabeli, illetve a régi magyar perjog 
egésze szempontjából is figyelemre méltó, egyben meg

kerülhetetlen megállapítást rögzít. Ezek közül az első és 
legfontosabb a törvénykezési szokások kútfőinek meg
határozása. Sorrendben: constitutiones et decreta publi- 
ca, privilegia principum, sententiae judicum ordinarium 
regni valóban azok a kútfők, amelyekből a bírói eljárás 
rendje és szabályai kitermelődtek, de ebből a felsorolásból 
az is mindjárt kiderül, hogy a szerkesztő a műben másutt 
határozottabban megfogalmazott politikai célkitűzések
nek megfelelően az írott jogra, mégpedig a rendek által 
befolyásolható törvényi jogra helyez hangsúlyt. A további 
megállapítások egy testben, a cím utolsó előtti bekezdésé
ben sűrűsödnek: „ Úgy mondják, hogy azt a bírói eljárást 
és gyakorlatot, amit az ügyek megkezdésében, folyatatá- 
sában, tárgyalásában és befejezésében követünk, mégis 
Károly király úr, előbb mondott Lajos király atyja hozta 
be uralkodása alatt a gallok földjéről ebbe az országba. 
Amit (csupán bizonyos határidők országos végzések általi 
megváltoztatásával) egészen mostanáig mindig sértetle
nül követtek, és jövőre is mindig követni fognak. ”2

A magyar perjog francia eredetének kitétele Kithonich 
János óta több szerző figyelmét is felkeltette, jóllehet a 
szerkesztő nem tényt, hanem egy, az Anjoukat övező dics
fény sarjasztotta feltevést közölt, amivel a régi királyokról 
korábban kifejtettekhez kapcsolódva talán csak arra pró
bált utalni, hogy I. Lajos idejétől azonosíthatók tételes jogi 
szabályok, és az Anjouk trónra lépésénél messzebbre nem 
vezetnek vissza pontosabb perrendi ismeretek.3

Ami pedig a bírói gyakorlat állandóságát illeti, a szer
kesztő megállapítását a királytól, a királyi udvar bíróságai
tól, az ott széket tartó bíróktól származó régebbi oklevelek 
tényeinek ismeretére, illetve a praxisból merített tapaszta
latokra alapozta, és ezeken építkezve tárgyalta, pontosab
ban gyűjtötte össze a perjogi intézményeket. A szerkesztő 
felfogása szerint a dekrétumok, illetve általában az írott 
jog elsődleges szerepének nem is kell másban kimerülni, 
mint az eljárási rend és szabályok változatlanságának biz
tosításában, ami abból is jól kitapintható, hogy az írott jog 
bírói gyakorlatára kifejtett hatását csak mellékes újítások
kal mérte. A dekrétumok rendelkezéseinek praxist alakító 
befolyása látványos változásokban valóban nehezen ér
hető tetten, de annál mégis erőteljesebb volt, mint amit a 
szerkesztői megjegyzés sugallt.

A dekrétumok szerepe az eljárás 
rendjének alakulására
I. Lajos 1351. évi dekrétuma kétségkívül nagy jelentőségű 
mérföldkő. Többszöri megerősítésének köszönhetően idő
ről időre tételes jogként az 1222. évi Aranybulla rendelke
zéseivel együtt kerültek elő az abban rögzített eljárási sza
bályok, a súlyos deliktumok miatt marasztaltak egyezség 
létrejöttéig történő őrizetben tartásáról, illetve kiadásáról 
(9. tc.), a bírósegédi teendőket ellátó káptalani és konvent- 
beli, valamint a királyi ember eljárásáról (20-21. tc.), a
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tudományvétel, a békebírság, hasonlóképpen a birtokper 
harmadik határidőben történő befejezéséről szóló (22-25. 
tc.), időközben már a szokásjogba beivódott rendelkezések.
I. Ulászló 1440. július 20-i dekrétuma II. András 1222. évi 
végzései mellett átvette az 1298. évi, valamint az ehhez -  
annak (mintegy) második részként -  csatolt, ezzel szintén
III. Andrásnak tulajdonított, 1300 körül keletkezett dekré
tumot, végül I. Lajos 1351. évi, az Aranybulla átvételéhez 
csatolt rendelkezéseit. Ezzel egy olyan perjogi szabályokat 
összesítő normaanyag állt össze, ami egy testben kapcso
lódott a II. András által megállapított, immár nemesi alap
jogokká magasztosult szabadságokhoz.4

Ezeknek az 1440. július 20-án adott dekrétumban fel
idézett 13-14. századi rendelkezéseknek a bíráskodási 
gyakorlatra kifejtett hatását arra történt hivatkozásokkal 
lehet csak biztosan alátámasztani, hiszen az írott jog al
kalmazásának, szokásjogba épülésének igazolásához el
engedhetetlen a forrás valamiféle azonosítása, amire né
hány példát már a 13. századi oklevelek is hoznak, mint
IV. Lászlónak az esztergomi káptalan és az esztergomi 
polgárok között a bortized szedése dolgában támadt vi
szály rendezéséről szóló határozata: „[...] az előbb mon
dott esztergomi prépostnak és káptalannak más egyhá
zak előbb mondott szokásjoga szerint szüretkor, midőn a 
mondott tizedeket a szőlőből beszedik, legyenek sátraik és 
bódéik Esztergom városán kívül azokon a helyeken, ahol 
nékik megfelel, ahol a mondott polgároktól az előbb mon
dott tizedeket mindkét fé l mesterkedése és ravaszkodása 
nélkül, ne pedig a mondott polgárok házaiban és azok 
kényére, hanem igazság szerint, a mondott káptalan tiszt
jei hajtsák és szedjék be, nem akadályozván ezt a mon
dott polgárok ellentmondása. Ha pedig valaki a polgá
rok közül a tizedet szőleiből a sátrakban vagy bódékban 
meg nem fizetve, termett bort vagy mustot onnan házához 
szállítani vagy evégre valamit fondorkodni merészelne, 
akkor makacssága és gonoszsága büntetéseképpen szo
rítsák meg néki tizedtartozását, és adjon kilenc részt az 
említett káptalannak, miként a legszentebb István király 
egykor erről határozott, mely ésszerű szokást, mint isme
retes, mostanáig folyamatosan és sértetlenül követnek. ” 
Az említett büntetést Szent István II. dekrétumának 20. 
artikulusa állapította meg ekként: „Ha valakinek Isten tí
zet adott egy évben, a tizediket adja Istennek, és ha valaki 
elrejti tizedét, kilencet fizessen ”, vagyis a felhozott szokás 
valóban dekrétumra vezethető vissza.5

Amikor Báthori István országbíró 1488. április 5-én kelt 
levelével Csapi János panaszára a Losonci László és embe-
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rei által elkövetett hatalmaskodások ügyében a leleszi kon- 
venthez fordult, I. Mátyás dekrétumára hivatkozva kérte 
azok közreműködését: „[...] küldjétek embereteket tanúbi
zonyságul, akinekjelenlétében bizonyosak [ . ]  Zemplén és 
Abcnijvár megyék vá
lasztott esküdt neme
sei közül az új általá
nos végzés érvénye és 
rendje szerint [ . ]  jöj
jenek, minden nemes
től és nem nemestől 
[...], akiktől hasznos 
és üdvös tizenhat már
ka terhe alatt [ . ]  ezek 
Istennek tartozó hité
re és mondott király 
urunk és szent koroná
ja  hűségének megtar
tására az Úr kereszt
je  jelének érintésével 
sorrendben és egyen
ként [...] megvizsgál
va őket, derítsék ki az 
előrebocsátottakról 
[ . ]  az igazságot. ” Az 
utalás I. Mátyás 1486. 
évi dekrétumának 8. 
artikulusára vonatko
zik, miszerint „[...] 
mindegyik megyében 
az ispán a nemesek 
egyetemével tartozzék 
a módosabb és szemé
lyesen ott lakó neme
sek közül a tízet vagy 
tizenkettőt, vagy nyol
cat, avagy ennél töb
bet, akár kevesebbet 
a megye szükséglete 
szerint megválasztani 
és csak ezek menjenek 
és mehessenek vizsgálatok, idézések, iktatások és más vég
rehajtások foganatosítására, akik e rájuk rakott terhet egy 
egész éven át viseljék. Miután megválasztották őket, miképp 
a káptalani és konventbeli kiválasztottak, úgy ők is tegyenek 
[ . ]  esküt a törvényszéken. ”6

A rendelkezés nem új keletű. Az 1300 körül kiadott 
dekrétum első rubrikájának (De inquisitionibus) 1. artiku- 
lusa a hatalmaskodási, emberölési, lopási, rablási ügyek
ben és más súlyos deliktumok esetében a tudományvétel 
foganatosítását ugyancsak 12 nemesre bízta, akik között a 
szolgabírók is helyet kaptak: „mindegyikmegyében tizen
két, a király úr által kiválasztandó lelkiismeretes és meg
bízható nemes, mely tizenkét nemes közül négynek szolga
bírónak kell lenni, [ . ]  előbb esküt téve Istennek tartozó 
hitükre [...] tudakozódjék Istent szem előtt tartván. ” Az 
Ars Notariában a hiteleshelyek kiadványainak mintái kö
zött az országbíró vagy a nádor parancsára -  a példában 
hatalmaskodás miatt -  elrendelt tudományvételről (tanú-
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vallatásról) szóló jelentőlevélhez fűzött kommentárban 
ugyancsak feltűnik a 12 nemes: „Ehhez tudni kell, hogy az 
efféle tanúk állításában Magyarország szokásjoga szerint, 
aki hozza, tanúit káptalan vagy konvent arra küldött em

bere vagy emberei szí
ne elé állítsa szabály 
szerint, és ezek közül 
először három jobb 
beszédűvel bizonyítas- 
son [...]. És amikor a 
mondott három első 
tanú a felperes leve
lének tartalma szerint 
válaszol, akkor aztán 
többi tanúja, miután 
előálltak, felemelt ke
zekkel és ujjakkal nyil
vános szóval kiáltsák 
ki, hogy hasonlókép
pen tudják, miként az 
első három előadta, 
habár ez meglehető
sen helytelen és rossz 
szokás ebben az or
szágban, amit eltöröl
ni és kigyomlálni vagy 
eloszlatni mindazon
által soha sem lehet. 
Másodszor tudni kell, 
hogy a mondott három 
tanú és másik tizen
két ugyanott jelenlévő 
nemes híján, akiknek 
neveit, és atyjaikét és 
birtokaikét is be kell 
írni a levélbe minden 
tétovázás nélkül, mert 
ha másképp történne, 
a levél érvénytelen, és 
a perlő megszégyenül, 
és elveszti ügyét. ”7 

Az 1300 körül hozott dekrétum létrejöttének időpontja 
és körülményei meglehetősen bizonytalanok, így az sem 
zárható ki, hogy ezt a keletkezésére nézve egyezményesen 
a 14. század elejére tett joganyagot később, netán jóval 
később foglalták össze, fogadták el és foglalták dekré
tumukba „prelati et barones ”, amit számos rendelkezé
si elem „fejlettsége” vagy „időelőttisége” jelez, egyebek 
mellett a 2. artikulus első, a megyei törvényszéki levél
őrzésről szóló rendelkezése: „A királyi udvarban a nádor 
vagy az országbíró, vagy más rendes bírók által ítélen
dő bűntettekben minden iratot, a mondott tizenkét esküdt 
nemes az alispán székén tegye le”, mivel „in curia regia 
alii judices ordinarii”, illetve a megyei törvényszék „se- 
des vicecomitis ” megjelöléssel történő definiálása, ahogy 
maga a levélkezelés is jóval túlmutat a 14. század elejénél. 
Ezzel szemben az első magyar jogkönyv, az Uzsai János
nak tulajdonított, 1351 táján keletkezett Ars Notaria levél
mintái, és kiváltképp az azokhoz alkalmanként csatlako-

Uzsai János Ars Notariajának egy lapja
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zó rövid megjegyzések sokkal megbízhatóbb támpontul 
szolgálnak. A citált kommentár alapján, hogy tudniillik 
12 (nyilván megyei) nemes részvétele nélkül, sőt meg
felelő azonosításuk hiányában a fél által kezdeményezett 
tanúvallatás érvénytelenné válik, és ezzel együtt az a jól 
kivehető szigor, ami a per során a tanúvallatás ismétlését 
zárta ki, a szóban forgó nemesek eljárását, bírósegédi köz
reműködését meggyökeresedett, általánosan követett szo
kásnak mutatja.8

Az Ars Notaria 12 nemesének kötelékébe, miután 
a magyarázó minden különböztetés nélkül említi őket, a 
szolgabírók nem tartoztak bele. Feladatuk alapján ezzel 
a 12 bizonyságul közreműködővel hozható kapcsolatba 
az a 12 nemes, akik Druget Fülöp nádor 1324. május 23-i 
oklevelében tűntek fel először, mint a közgyűlést tartó ná
dor bírótársai a Szabolcs vármegyei szolgabírók mellett. 
A 12 nemes a vármegye egyetemét képviselte a nádor 
mellett mindaddig, amíg az a közgyűlését be nem zárta, 
és azon túl, hogy ülnökökként tagjai voltak a nádor tri- 
bunáljának, bírósegédi feladatokat is elláttak. Az Ars No
taria kommentárjára hagyatkozva a megyékben nemcsak 
congregatio generális tartásakor választottak közreműkö
dő 12 nemes személyt, hanem akkor is, ha az eljárt bíró 
parancsára tudományvétel foganatosítására került sor a 
megyében a peres fél kérelmére, ahol a kebelbeli tizenket- 
tek éppen úgy a megyét képviselték, mint a nádor mellett 
közreműködők.9

Az 1486. évi dekrétum 8. artikulusának rendelkezése 
egy, a szokásjogba már beágyazódott, alkalomszerűen, kí
vánatra működő intézményt tett hivatalszerű, nemest köz
kötelességként terhelő, egy évig folyamatosan viselendő 
tisztséggé. Ez a példa, jóllehet nem általánosítható, még
is jól mutatja, hogy az írott jog szabályai nem feltétlenül 
teljesen új, addig ismeretlen intézményeket vezettek be, 
hanem a szokásjogból, a bevált praxisból táplálkoztak. Az 
írott források életképességét a perjogban csak az adhatta, 
ha a kialakult szokásra figyelemmel, illetve annak alapján 
rendelkezett vagy módosított. Sokszor nem is volt másról 
szó, mint a szokás dekrétummal történő intézményesítésé
ről vagy a praxisból kiolvasott követelmények, praktikus 
megoldások rögzítéséről. Ezzel együtt a szokásjog részé
vé váló intézmények többször királyi, bírói intézkedések
re vezetnek vissza, ahogy -  a példánál maradva -  a Dru
get Fülöp mellett felsorakozó esküdt nemesek esetében is 
efféle határozat állhatott a háttérben. Ugyanis, ha meg is 
fogalmaztak igényeket a nádori bíráskodásban való köz
reműködésről a vármegyék nemesei, arra az ex mandato 
regis eljáró nádort nem szoríthatták, hogy vegyen közülük 
bizonyosakat maga mellé. Eljárásukról és számukról is 
csak a parancsot adó király vagy maga a közgyűlést hirde
tő nádor határozhatott.

Performulák és szokásjogi szabályok
A 13. század elejétől a perhez kapcsolódva egyre jelen
tősebb szerepet kapott a levéladás, s a század végére már 
nélkülözhetetlen perkellék lett. A perbeli cselekményeket 
rögzítő oklevelek, azon túl, hogy nyilvántartották a felek

különféle aktusait vagy azok elmaradását, illetve igazol
ták az eljárási cselekmény jogszerűségét vagy jogsze
rűtlenségét a foganatosítás körülményeivel együtt, más 
perben bizonyítékul is szolgáltak. A megfelelő számú ok
levél -  három tudománylevél -  bemutatása pedig a per 
voltaképpeni előfeltétele volt vagy lehetett, ami nélkül a 
bíró nem adott parancsot idézésre, nem rendelt ki annak 
végrehajtására királyi vagy nádori embert.

A perhez kapcsolódó levéladás levéltípusokat és for
mulákat fejlesztett ki, perbeli aktusokat definiált, szük
ségszerű percselekményeket illesztett az eljárásba, mint 
a percselekményt igazoló, vagy a bizonyító fél által hi
vatkozott levelek fel- vagy bemutatását. A levéladással 
az eljárási aktusokat identifikáló állandósult, átöröklődő 
sablonok az alkalmazandó vagy arra utaló szokásjogi sza
bályokat is felidézték. Az Ars Notaria már olyan számban 
közöl és csoportosít pertípus szerint levélmintákat, hogy 
azokból maga az eljárási rend jól nyomon követhető. Ezek 
a minták azt igazolják, hogy a 16. század elejének peijo- 
ga alapintézményeiben a 14. század közepére lényegében 
már kiforrott. A Hármaskönyv létrejöttéig bekövetkező 
változások kimutatásához az írott források nyomon köve
tése mellett éppen ezért a perfolyam mozzanatait rögzítő 
oklevelek és az azokban a szokásos perbeli aktusra rögzült 
formulák nyújtják a legtöbb segítséget, amik egyben visz- 
szatükrözik az írott jogforrások praxist formáló hatását is.

Az Ars Notaria egyebek mellett levélmintákon keresz
tül mutatja be egy nádor előtt indult, illetve befejezett ha- 
talmaskodási per menetét és lehetséges kimeneteleit. A va
riációk közül az egyik azt az utat követi, amikor a nádor 
konventet szólít fel három-vásári kikiáltásra, miután (az 
utolsó idézéskor) végső válaszadásra várt alperesek ügy
védje küldői reménytelen helyzetét látva engedély nélkül 
távozott, és a felkutatására menesztettek kikiáltásai ellené
re nem tért vissza a nádor széke elé: „ mi, Saudfiait (alpe
reseket) D mondott fiaival, P-vel és I-vel, hasonlóképpen a 
nemes úrnőkkel, anyjukkal és nővéreikkel (felperesekkel) 
szemben hatalmaskodásban, és ugyanezek egész követelé
sében marasztaltakká nyilvánítottuk. És, bár bírói tekin
télyünkkel a jelen ügyet illőn be kellett volna fejeznünk, 
mégis, mivel az ország régtől kipróbált szokásjoga szerint 
az idézéseket, perbehívásokat és tudományvételeket és 
más ítéleteket és közbeszólásokat a makacsok tekintetében 
jog szerint vásárokon kikiáltásnak kell követni, ezért kö
rültekintéssel tesztelendő] ü[arátaink] arra kérünk, hogy 
embereteket küldjétek hites tanúbizonyságul, akinek a je 
lenlétében, mások híján udvarunkból személy szerint erre 
küldött emberünk Saud előbb megjegyzett vádlott és ma
kacs fiait három megyebeli vásáron nyilvánosan kiáltassa 
ki, meghagyva ugyanezeknek, hogy ilyen ünnep ilyen nyol
cadán minden haladékot és ürügyet félre téve előttünk je 
lenjenek meg, és az előbb említett felperesek tárgyaira, és 
a mondott három tudománylevél tartalmára, végre, miként 
kell, kimerítően válaszoljanak szükségképpen, és a kilenc 
márka büntetés felől és annak kétszeresével nékünk, mint 
bírónak és az ellenfeleknek adjanak elégtételt, és kivált
képpen arról, ami miatt most nemrég Tf[ia] P törvényes 
ügyvédjük törvényszékünk színéről lopva távozott, nyomós 
okát adják, akik, ha megteszik, javukra írjuk, egyébként
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ellenük, mint arcátlanok és makacsok ellen bírói tekintély- 
lyeljárunk el, és ajog szigorából a jelen ügynek illő véget 
vetünk Isten engedelmével, és azután e kikiáltások napjait 
és helyeit, a kikiáltók nevével, és a megjelölt határnapot 
az egész ügy sorával nékünk barátsággal megírjátok. ”10

1374. december 24-én Lackfi Imre nádor arról adott leve
let, hogy Debreceni Dózsa fia Jakab fia István a három-vá
sári kikiáltással megjelölt határnapon hatalmaskodás miatt 
a felperes Vidaföldi Miklós fia Máté ellen végül megjelent 
törvényszéke színén, ahol a felek egyezséget kötöttek. A le
vél tartalmazza a nádor kikiáltást elrendelő végzését és 
utasítását is, aminek csak a szóhasználata tér el az iménti 
levélmintától: „Mivel pedig az ország szokásjoga szerint 
teljesített tanácsoló perbehívásokat három-vásári kikiál
tások szokták követni a bírságokban is, nehogy az igazság 
kimondásában hamarkodóknak tetszünk, a  tévelygők és a  
joggal szembeszegülők visszaterelését az igazság ösvényé
re három-vásári kikiáltásokkal a  jóindulat igen nagy jelé
nek véljük, ezért a váradi káptalan kedvességét kértük [...], 
hogy emberüket küldjék hites tanúbizonyságul, akinek je 
lenlétében megírandó emberünk három megyebeli vásáron 
nyilvánosan kikiáltassa [...] Debreceni Jakab fia Istvánt 
[...], hogy az előrebocsátottakra haladéktalanul feleljen és 
érvényes okot adjon, a  teljes tizenöt márkát kitevő bünteté
sek felől nékünk és az ellenfélnek elégtételt adjon, ugyanott 
értesítvén, hogy ha eljön, és az előrebocsátottak érvényes 
okát adja, és az előbb mondott bírságokból nékünk és az 
ellenfélnek elégtételt ad, rendben, egyébként távolléte és 
ellenszegülése nem akadályozván, hogy vele szemben az 
előrebocsátottak végére járva, bírói ítéletet hozzunk, miként 
a jog rendje diktálja. ”n

A három-vásári kikiáltás elrendelését három idézés 
előzte meg, ahogy egyébként előzményként az Ars No- 
taria példájának esetében is ezeket mutatja be korábban 
a szerkesztő. A három idézést Lackfi Imre nádor leve
le „evocatio consultiva” névvel jelölte meg. A megadott 
szófejtéssel szemben, hogy tudniillik ez „tanácskozásra 
hívás” volt, evocatio consultiva alatt „tanácsoló”, egészen 
pontosan intő idézést kell érteni, ugyanis idézéskor a fél 
figyelmét arra mindig felhívták, hogy ha nem jelenik meg 
(személyesen vagy ügyvédje által) a kitűzött határnapon 
bírája előtt, távolmaradása miatt bírsággal tartozik, hoz
zátéve azt is, hogy a bíró a felet nem tanácskozás végett 
idézte, hanem válaszadásra. Ilyen idézésre nemcsak ha- 
talmaskodási perben került sor, hanem, mint Kont Mik
lós nádor 1365. november 4-i leveléből kiderül, például 
osztály iránti perben is. A nádor előtt Cigányi László fel
peres Losonci Dénes fia István fia Dénes ellen rokonságuk 
okán osztályrész követelése iránt indított pert, és miután 
alperes több idézésre sem jelent meg, László perbeli bír
ságok és keresete felől ítélethozatalra kérte a nádort, aki 
erre kifejtette, hogy „mivel semmilyen ügyet nem lehet el
rendezni csak idézésekkel, hanem az idézéseket az ország 
szokásjoga szerint szükségképpen tanácsoló idézésnek 
kell követni”, és hiteleshelyhez fordult, hogy újabb, még
pedig proklamáló idézés foganatosítása végett emberét 
küldje bizonyságul, megismételve ugyanazt a szokásjogi 
tételt, amit Lackfi Imre levele is tartalmaz: „[...] mivel a 
tanácsoló idézéseket az ország régtől szokásos törvényé- 
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től megkívántan három-vásári kikiáltásnak kell követni, 
nehogy hamarkodóknak tűnjünk stb.” Ezek alapján evo- 
catio consultiva voltaképpen az utolsó rendes idézés volt, 
ami után már nem maradt más, mint a „rendkívüli” trinae 
forenses proclamationes. Minden kétséget kizáróan ezt 
igazolja Szepesi Jakab országbíró 1377. május 30-án, az 
Atinai Lőrinc fiai, Péter és László birtokain hatalmasko
dást elkövető Fraknói Lőrinc fia Miklós ügyében fő- és 
jószágvesztés ítéletről adott levele: „[...] előbb megírt 
hatalmaskodásai miatt három alkalommal törvényesen 
megidézett Nikul negyedszer és utolszor, ahogy az ország 
régtől kipróbált szokásjoga megkívánja, három megye
beli vásáron előbb mondott Péter és László ellen a néki 
bírói úton megállapított [. ] határnapok egyikére sem 
igyekezett eljönni és küldeni, hanem bűnössége nyilván
való igazolásául a jog és igazság színétől magát teljesen 
távol tartotta. ” Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy 
Jakab országbíró levele is evocatio consultiva néven ne
vezi a három sikertelen idézést, mondván, hogy a három 
tanácsoló idézést, „mivel a  makacsság megköveteli, há
rom-vásári kikiáltásoknak kell követni ”.12

A három-vásári proklamációk alkalmával, ahogy az Ars 
Notaria mintáinak sorába felvett nádori parancs teljesíté
séről jelentő levélből világosan kiderül, a megidézett alpe
ressel a parancs betűjét híven tudatták, hogy a kihirdetett 
határnap elmulasztása esetén a bíró végítélettel befejezi 
az ügyet: „[...] mondott embered mondott bizonyságunk
kal együtt először G nevű faluba ment, és ugyanitt pénteki 
vásáron, hasonlóképpen a következő szombaton Nempti 
nevű faluban, hasonlóképpen szerdai vásárban is [...] T 
faluban a vásár napján előbb megjegyzett Napradi N-t, 
L-t és G-t nyilvánosan kikiáltatta, megintvén ugyanezeket, 
hogy ilyen hamarost jövő ilyen ünnep nyolcadán előtte
tek megjelenni, és D fiainak, a felpereseknek állításaira, 
és három tudománylevél tartalmára véglegesen felelni, és 
ennyi márka büntetés és ennek kétszerese felől néktek és 
az ellenfeleknek válaszuk adása előtt elégtételt adni, és ki
váltképpen arról, miért távozott alattomban és lopva ügy
védjük, Tf[ia] P a minap törvényszéketek színéről nyomós 
okát adni tartozzanak és legyenek kötelesek. ”13

Az intés -  a minta szóhasználatával: „ committendo eis- 
dem ” -  Lackfi Imre proklamációt elrendelő levelében is 
feltűnik, mégpedig az insinuo, azaz „értesítek” ige felhasz
nálásával: „ insinuando [eidem] ibidem ”, tudniillik a kiki
áltás helyén. Ez utóbbi szilárdul meg aztán a praxisban, 
és válik közhasznúvá az ebből képzett főnév: insinuatio 
a végső idézéssel kapcsolatban tett értesítés megjelölésé
re. Az értesítéses, vagyis a végső perbehívás elmulasztása 
miatt a bíró az ellenfél kérésére marasztaló ítéletet hozott. 
Ez hatalmaskodás esetén fő- és jószágvesztés volt, amit 
tisztított formában, a lényeget kiemelve formuláz az Ars 
Notaria: „Mi, N, Magyarország nádora [ . ]  ilyen helység 
tisztelendő káptalana, vagy ilyen helység szerzetes kon- 
ventje és prépostja kikiáltó levelének tartalma szerint T-i 
Saudfiai, L, N  és G, akiket az ország szokásjoga szerint 
három megyebeli vásáron kikiáltottak, ugyanonnan D fiai, 
I  és P ellen, ilyen ünnep nyolcadán előttünk megjelenni, a 
felperesek, D fiai keresetére, és e felperesek által a minap 
jelenlétünkön, a  törvényszéken a mondott kikiáltottakkal
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szemben bemutatott három tudományvételi levél tartalmá
ra véglegesen válaszolni, és ennyi márka bírság és ennek 
kétszerese felől nékünk és ellenfeleiknek elégtételt adni, és 
kiváltképpen arról, mi végre távozott alattomban és lop
va törvényes ügyvédjük, Tf[ia] T törvényszékünk színéről, 
nyomós okát adni tartoztak. Végre elérkezvén az előbb 
mondott nyolcad, felperesek, D előbb megjegyzett fiai sze
mélyesen megjelentek előttünk, és miután megjelentek, 
egymást követő tizenhat napig várakoztak fent mondott 
Saud fiaira, mely Saud fiai pedig magukról világossá tet
ték, hogy vétkesek minden előrebocsátottakban és az elő- 
rebocsátottak mindegyikében, mert, mint az előrebocsá- 
tott határnapokon, úgy most sem iparkodtak eljönni, sem 
küldeni. És mivel nádori hivatalunkból kötelesek vagyunk 
minden előttünk perlőnek és igazságot keresőnek illően 
teljes igazságot szolgáltatni, ezért a törvényszékünkön ve
lünk együtt ülő főpapokkal és az ország báróival és más 
székülőkkel, mint az övéiket, visszaadtuk előbb mondott 
felperesek, D fiai udvarait, házait és birtokrészeit, me
lyekből őket és a nemes úrnőket, ezek anyját és nővéreit 
Saudmondott fiai hatalmasul kirekesztették és kikergették, 
előbb megjegyzett Saud fiait főbenjáró ítéletben, és min
den, bárhol lévő és bármi néven nevezett összes birtokaik 
elkobzásában, és világi javaik elkobzásában marasztalván 
az előrebocsátott okoknál és bírói hatalmunknál fogva, el
rendelvén mostantól jelen levelünk bizonyságával és tekin
télyével, hogy bárhol és bárkinek a területén ugyanezeket a 
Saud fiait a felperesek, D fiai megfoghatják és elfoghatják, 
főbenjáró ítélettel [...] büntethessék és marasztalhassák 
bármely bíró szava nélkül. ”14

Az Ars Notaria levélmintáiban megismert, makacssá
gi ítélettel zárult hatalmaskodási per lefolyását egy 16. 
század elejéről származó, hasonló kimenetelű perrel ösz- 
szevetve, jól láthatók a tartalmi és formai azonosságok. 
1505. január 12-én kelt II. Ulászlónak az az ítéletlevele, 
amely Podmaniczki Mihály marasztalását rögzítette, akit 
Nádasdi Sárközi Albert panaszolt a sérelmére elkövetett 
hatalmaskodással, mégpedig azzal, hogy amikor Korom- 
pai Nehéz Péter özvegye és más nemesek dolgában ügy
védi teendői ellátása végett Budán tartózkodott, Mihály, 
apródját küldve hozzá, ürüggyel elcsalta szállásáról, majd 
két familiárisával együtt véresre verte. Sikertelen idézé
sek után Mihályt a király végül értesítéssel -  „ insinuan- 
do eidem ” -  idézte, hogy „ akár megjelenik, akár nem, a 
megjelenő fé l kérésére az előrebocsátottakban azt tesszük, 
amit a jog rendje diktál”, és mert az ezután engedett ha
lasztás után sem jött el, „hanem bűnössége nyilvánvaló 
bizonyítékául magát a jog és igazság színétől távol tartván 
nyilvánvalóan megmutatta, hogy hagyja magát bünteté
sek terhével terhelődni”, fővesztéssel és összes birtokai 
elkobzásával büntette II. Ulászló, és e birtokok harmad
részét átengedte az ellenfelének.15

A királyi udvarban indult és befejezett hatalmaskodá- 
si ügyekben csak annyi változás következett be az idők 
során, hogy I. Mátyás 1486:17. artikulusa megszüntette a 
három-vásári proklamációt, a 2. artikulus pedig eltörölte a 
rövid, quindenárdí, azaz a kikiáltás, tehát az utolsó perbe
hívás foganatosítását követő 15. napra szóló megjelenést, 
aminek helyébe aztán a 32. napra szóló lépett.16

A változtatások nyomán a 16. század elejére rögült a 
végső idézés szokásos formulája is, aminek egyik, minden 
szokásos elemet magában foglaló változatát II. Ulászlónak 
a leleszi konventhez 1504. január 15-én írt levele őrizte 
meg, amivel arra szólította fel a megkeresett hiteleshelyet, 
hogy a Butkai Péter sérelmére hatalmaskodást megvalósí
tó Bélteki Drágffi György és János, valamint familiárisaik 
idézése végett hites bizonyságuk mutassa be parancsleve
lét azzal, hogy „[...] akik, ha személyesen megtalálhatók 
volnának, és felelnék, hogy az általunk nékik előbb említett 
levelünkben előre megállapított határnapon megjelennek, 
rendben, egyébként szokásos tartózkodási helyükön, lakó
házuknál intse őket, és mondja, és hagyja meg nékik kirá
lyi szavunkkal, hogy ennek a parancslevelünknek számuk
ra történt bemutatása napjától számítandó harmincketted 
napon felségünk előtt, ahol éppen Istentől vezérelve akkor 
tartózkodunk, további halogatás nélkül mindenfélekép
pen jelenjenek meg, és tartozzanak megjelenni, hogy az 
előbb mondott panaszosnak említett parancslevelünkben 
kifejtett panaszai sorára törvényesen feleljenek. Értesít
vén őket ugyanott, hogy az előbb megírt határnapon akár 
megjelennek felségünk előtt, akár nem, mi a megjelenő fél 
kérésére azt tesszük az előrebocsátottakban, amit a jog  
rendje diktál. És ezután az efféle bemutatás, intés és érte
sítés sorát a megintettek és értesítettek neveivel az előbb 
mondott határnapra felségünknek híven megírjátok. ”17

Az iménti két 16. század eleji ügyben adott királyi leve
lekből az is kiderül, hogy az értesítéssel történő perbe hí
vás foganatosításakor már nem feltétlenül a királyi ember 
a főszereplő, hanem a hiteleshely küldötte, ugyanis a sze
mélyesen az alperesnek címzett királyi parancs bemutatá
sa és felolvasása a káptalan vagy konvent tanúbizonyságul 
eljáró emberének a feladata lett. Ezzel együtt az is jól ki
vehető, hogy a proklamáció eltörlésével az evocatio con- 
sultiva és insinuatio voltaképpen összekapcsolódott, ek
ként a végső idézés kellő nyomatékkal juttatta kifejezésre 
az utolsó idézés jogkövetkezményét, és úgy egyszerűsí
tette az eljárást, hogy minden korábban szokásos elvárást 
is kimerített. A felhozott példákból is kiderül, hogy a per
rendet érintő változásokhoz idomultan módosultak ugyan 
a 16. századra bevett formulák az eljárási cselekmények
ről felvett levelekben, de több szokásos elem, szólam vál
tozatlanul megmaradt, mint az értesítés meg nem jelenés 
esetére: „insinuando eidem sive coram nostra maiestate, 
illetve coram nobis compareat, sive non, nos partis com- 
paratis instantiam idfaciemus, quod ordo juris dictavit”, 
vagy mint a meg nem jelenés bíró általi megítélése, hogy 
tudniillik a makacsul távol maradó, távollétével vétkessé
gét igazolta, rövid változatban: „se in suae culpabilitatis 
manifestum judicium a facie justitiae penitus absentavit”, 
amivel a makacs alperes egyébiránt az okozott sérelem sú
lyosságától függetlenül, elsősorban a bíróság tekintélyé
nek semmibevétele miatt, minden esetben a legsúlyosabb 
ítéletet húzta magára, ami hatalmaskodás esetében, fő- és 
jószágvesztés volt, azzal, hogy e fővesztés-büntetést meg
válthatta, hozzátéve, hogy az ítélet kimondásáig, akár pe
ren kívül is, megegyezhetett felperessel.

A per okán és során kiállított oklevelekben, ahogy az 
eddig bemutatottak is, szükségképpen, a bírói határoza-
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tok jogszerűségének alátámasztására, valamint az eljárási 
cselekmény foganatosításának törvényessége érdekében 
a levéladók többször hivatkoztak az ország szokásjogára, 
valamely szokásjogi szabály lényegét röviden kifejtve.

1328-ban, amikor Nagymartom Pál országbíró előtt a 
Kemeji Miklóst képviselő Zakai János arra kérte a felpe
reseket, Koppány fia Istvánt és Miklóst, hogy mutassák 
be idéző levelüket, kiderült, hogy Leányi Csépán fia Já
nos királyi ember kötelessége lett volna a Bábolna birtok 
határjárása és az emiatt ellentmondók idézése, de a királyi 
parancsra fittyet hányva, Miklós dorozsmai papra hagyta 
ezek elvégzését. Ezért az országbíró, „[...] mivel az ország 
szokásjogától megkívántán, akik pert indítanak, idézése
ket, birtok-határjárásokat vagy más törvényes eljárásokat 
kívánnak foganatosítatni, ne másokkal, hanem a királyi 
felség vagy az ország bírói és igazságtevői által számukra 
királyi emberül küldöttekkel érvényesítsék jogaikat, és a 
királyi felség által valakinek királyi emberül küldött em
berek közül senki maga helyett más személyt ne küldjön, és 
káptalan vagy konventek nem mással, csak királyi vagy az 
ország bíróinak valamely ügy intézésére személy szerint 
küldött emberével kötelesek jog szerint saját emberüket 
küldeni ”, Koppány fia Istvánt szabálytalan idézésért, an
nak megsemmisítése mellett, és Csépán fia Jánost is a ki
rályi parancs megváltoztatása miatt, királyi bírságban, az 
egri káptalant pedig, mert bizonyságát küldte a helyettesül 
állított mellé, 6 márka büntetésben marasztalta.18

Ehhez a rendelkezéshez hozzáilleszthető, és érdemben 
illeszkedik is, a Hármaskönyv királyi és nádori emberekre 
vonatkozó rendelkezése, amely kizárja, hogy ugyanabban 
az ügyben az előbbiek feladatait a felperes ügyvédje lássa 
el, ugyanis voltaképpen „judex in persona sui superioris 
judicis ”, és egyben hozzáfűzi a szerkesztő a bíráskodásban 
egyik sarkalatos elvét, hogy tudniillik: „megengedhetetlen, 
hogy ugyanabban az ügyben valaki felperes és bíró legyen 
egyszerre ” (HK II. 22.). Hogy valóban delegált bíróként te
kintettek a királyi és nádori emberre, az Nagymartoni Pál 
ítéletéből is kitetszik, hiszen az ex mandato judicis dele
gált nemes a bírót képviselte, a bíró hatalmával járt el, aki 
a kapott parancs alapján nemcsak jogosult, hanem köteles 
is volt a maga személyében eljárni. Ezt igazolják azok a pa
rancsok, amiket a király vagy más bíró a hiteleshelyeknek 
küldött a végre, hogy a királyi vagy nádori ember mellé 
bizonyságukat menesszék. Ezekben nemcsak egy, hanem 
több személyt is megjelöltek sorrendben, hogy az első, illet
ve az előző kiesésekor minden körülmények között legyen 
az idézés, a határjárás, a tudományvétel, az iktatás ellátására 
alkalmas személy, például: „ [ . ]  hívségteknek [ . ]  a jelen 
levéllel meghagyjuk, hogy embereteket küldjétek hites tanú
bizonyságul, akinek a jelenlétében Bálint fia Tamás, vagy 
Márk fia Márk, vagy mások hiányában Pető, királyi embe
rünk mindenkitől, akitől illik nyilvánosan és titkon gondo
san vizsgálódván az előrebocsátottakról tudja meg és derít
se ki mindenféle módon az igazságot, és ezután [ . ]  írjátok 
meg nékünk” (1343).19

Nagymartom Pál országbírónak egy másik, 1347. má
jus 22-én kelt ítéletlevele Ják nembeli János fia Péter ál
tal Szentlászlói Csaba leánya, Erzsébet úrasszony, Erenyei 
András fia István özvegye, ekkor már Káldi Miklós fia Pé-
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ter felesége ellen indított perben hozott döntését örökítet
te meg. Miután Erzsébet, a Gyűrűs nevű, Zala megyében 
fekvő birtok felének ügyében iratok bemutatásával tarto
zott, az országbíró jelenlétére három levelet vitt. A vasvári 
egyház káptalanának 1292-ben szerkesztett oklevele sze
rint Ják nembeli Márton fia Mike az öröklés címen illető 
Gyűrűs birtokból egy részt feleségének, (Hahót-)Buzád 
nembeli Keled leányának, Jonlentnek [Jolánta] juttatta hit
bére, jegyajándéka és hozománya megváltásául azzal, hogy 
„[...] előbb mondott úrasszonynak az előbb megjegyzett 
birtokról álljon szabadságában és legyen teljhatalma ren
delkezni, mint saját tulajdonával, vagy akinek akarja jut
tatni, vagy eladni, vagy hagyományozni”. A vasvári káp
talan másik, 1332. március 27-én adott levele pedig azt 
tanúsította, hogy egyrészről Erenyei István, másrészről Ják 
nembeli sitkei nemesek, Csépán fia István, valamint Lőrinc 
fiai, Imre és Lökös között mindkét oldalról 4-4 kipróbált 
férfi közreműködésével két részre osztották Gyűrűs birto
kot, kölcsönösen kikötve, hogy minden perlővel szemben 
egymást közös fáradozással és költséggel, valamint leve
lek bemutatásával segítik. A felek abban is megállapodtak, 
hogy ha nemzetségeikből bárki pert indítana a másik féllel 
szemben, megvédik, ha pedig nem tudnák vagy akarnák ezt 
megtenni, 100 márkát fizetnek a sérelmet szenvedettnek. 
A harmadik bemutatott levelet a türjei konvent állította ki 
1338. október 28-án arról, hogy Erenyei András fia István 
az anyjától, Jolántától örökölt Gyűrűs birtokot, hitbérül, 
jegyajándékul, hozományul és házastársi szeretetből fe
leségére, Erzsébetre hagyta, ugyanazzal a szabadsággal, 
amivel azt egykor anyja szerezte.

Ezek után Pál országbíró a felperes Jáki János fia Pé
ternek -  „ ahogyjog szerint kötelessége volt” -  háromszor 
feltette a kérdést, hogy „ő vagy elei és elődei a mondott 
földnek [...] Márton fia Mike által feleségének, Jolánta 
úrasszonynak tett átadása idejétől valamikor e föld ural
mában voltak-e, vagy a mondott birtokrész, tudniillik 
Gyűrűs nevű felének átadása, elfoglalása vagy visszatar
tása miatt korábban Márton fia Mike ellen, és azután And
rás fia István, nemes Erzsébet nevű úrasszony néhai férje 
ellen, következésképpen ez úrasszony ellen bármelyik bíró 
jelenlétén indítottak-e pert, vagy bármi tiltakozást, vizsgá
latot, intést tettek-e bármely bíró, káptalan vagy konvent 
jelenlétén vagy sem ”, amire Péter, mindezt megismételve, 
nemleges választ adott, és azt is hozzátette, hogy a bir
tok felét „csak egyszerű, semmi érvénnyel nem bíró szó- 
valkövetelte ”. Ennek alapján az országbíró bírótársaival a 
következőképpen határozott: „[...] mivel az ország régtől 
kipróbált szokásjoga szerint és az elévülési jogból is birto
kokat nemesek kezeiből, ha harminckét, és egyháziakéból, 
ha negyvenkét, és királyokéból, ha száz évnyi időn keresz
tül valamilyen per indítása nélkül zavartalanul és hábo
rítatlanul bírták és birtokolták, senki nem tudja perrel 
birtokba venni, és a mondott vasvári káptalan leveléből 
kiderítettük, hogy ugyanez a Jolánta és a mondott Márton 
fia István, és következésképpen ennek felesége nemcsak 
harminckét évig, hanem a fent mondott huszonhárom évig 
valamely peres eljárás, intés, tiltás, tiltakozás és vizsgá
lat akadálya nélkül birtokolta ennek a Gyűrűs birtoknak a 
felét, aminek birtokában ötvenöt év leforgása óta minden
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zavar nélkül megmaradt, ezért [...], miután János fia Pé
tert az előbb mondott Gyűrűs nevű birtok előbb mondott 
felének efféle tartozatlan követelése miatt ennek becsűje 
megváltásában marasztalódottá nyilvánítottuk, a Gyűrűs 
nevű birtok mondott felét Erzsébet úrasszonynak, és általa 
örököseinek azzal a joggal és azon a jogcímen, amiről ki
derült, hogy megilleti, idegen jog sérelme nélkül örök bir
toklásra, tartásra, szintúgy bírásra ítéltük, e János fia Pé
ternek és örököseinek eziránt örök hallgatást rendelve. ”20 

Nagymartom Pál ítéletéből is jól látszik, hogy a pra- 
escriptio nem volt más, mint a keresetindítás jogának el
évülése, olyan pergátló kifogás és egyben perbeli vétség, 
aminek alapján a per végleges letételének volt helye, és az 
alaptalanul perlővel szemben perpetuum silentium elren
delésének, vagyis örökös eltiltásnak. Ezt igazolja, hogy 
az országbíró bele sem bocsátkozott Erzsébet tulajdon
szerzése jogszerűségének vizsgálatába, hanem, praktiku
san, a zavartalan, békés birtoklás tényét vette alapul, és 
a releváns időmúlás megállapításánál figyelembe vette a 
jogelődök birtoklásának idejét is. Az elévülés lényegét a 
Hármaskönyv is hasonlóképpen közelítette meg: „[...] az 
elévülés jószágok jogszerű megtartására, továbbá meg
szerzésére törvény szerint megszabott határidő eltelte ”. 
Figyelemre méltó az elévülési idők országbíró által tör
tént megállapítása is, amelyek a Tripartitumban sorol
taktól az egyházi javak esetében eltérést mutat, ugyanis 
abban 40 éves időmúlás szerepel, és ennek megfelelően 
tűnik fel később a joggyakorlatban. Ha nem elírásról volt 
szó, abból, hogy Nagymartom Pál ítélete 42 évben állapí
totta meg egyházi javakra az elévülés idejét, lehetséges, 
hogy eredetileg valóban ez volt a szokásos (HK I. 78.).21

A Hármaskönyv perjoga az előzmények 
tükrében
Hármaskönyv nem hozott perjogi újításokat a II. rész 6. 
címben rögzített elvárásnak, a perrend változtatás nélkü
li fenntartásának megfelelően. A perfolyamra, elsősorban 
a királyi kúriában folyó eljárás menetére alapozva össze
gyűjtött perjogi anyagból valóságos perrend nem állt össze,

csak praktikusan, jobbára per associationem kapcsolódnak 
az egyes eljárási elemek egymáshoz a gyakorlatból merített 
tapasztalatokból kiinduló magyarázatokkal ötvözve. Ezek a 
megoldások a bíráskodási praxisban, a nemes peres ügyé
ben felmerülő kérdések tisztázását célozták, nem pedig va
lamiféle elveken nyugvó rendszer kidolgozását.

A 16. század elejére a királyi kúria bíróságainak mű
ködéséből kifejlődő, a per lefolyásához nélkülözhetetlen, 
típus szerint szokásos formulákkal szerkesztett oklevelek 
örökítettek meg már minden egyes percselekményt. A per 
azonban továbbra is szóbeli volt, a fél vagy ügyvédje bíró
ság előtti megjelenése és nyilatkozata a bíró előtt egyelőre 
még megkerülhetetlen követelmény maradt. Ezzel együtt 
a fél nevében eljáró, kiváltképpen a jogban jártasságot 
szerzett, a levélszerkesztés tudományában kiművelt pró
kátor közreműködése felértékelődött. Azzal, hogy 1517- 
ben nyomtatásban megjelent a Tripartitum, új korszak 
kezdődött. Werbőczy, a reneszánsz ember, aki 1514 elején 
Janus Pannonius tíz elégiáját kinyomtatás végett Bécsbe 
küldte, felismerte a könyvnyomtatásban rejlő lehetőséget. 
A 13-14. századból származó formulák nyomán karak
tert nyert intézményeket a Hármaskönyv sajátos szem
pontok alapján tárgyalta. A három részbe foglalt (érdemi) 
joganyag hasznosításához, aminek elemei búvópatakként 
más-más tájékokon, különféle összefüggésekben többször 
is felszínre törtek, elengedhetetlenné tette a jogtudást. En
nek megszerzéséhez pedig maga a Werbőczy István nevé
vel elválaszthatatlanul összeforrt mű volt az első számú és 
megkerülhetetlen tankönyv.

A 16. századra a nemesek ügyeiben általánossá vált 
perbeli levéladás már kijelölte a processus solemnis, a 
rendes írásbeli per megjelenéséhez vezető utat, amiben, 
legalábbis közvetve, a Hármaskönyvnek ugyancsak sze
repe volt. Emellett a Tripartitum használatba vétele átfor
málta a vármegyei törvényszékek előtt folyó eljárást is. 
A megyék, ha nem is hivatkozták meg rendelkezéseit, a 
Hármaskönyvből, érintetlenül hagyva vagy lényegtelen 
módosításokat téve, több rendelkezését átültettek, illetve 
beépítettek törvényszéki gyakorlatukra alapozott szabály
zataikba, igaz, nemegyszer csak avégre, hogy a rendsza
bás jogszerűségét kellőképpen megalapozzák.

Bé l i , Gá b o r

Praxis der Rechtsprechung bis Anfang des 16. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)

Titel 6 Teil II. des „Tripartitum” enthalt drei Bestimmun- 
gen bezüglich des Prozessrechts. Die erste bezeichnet die 
Quellen, in der Reihenfolge-, constitutiones et decreta pu- 
blica, privilegia principum, sententiae judicum ordinari- 
um regni. Die zweite ist eigentlich eine Vermutung, dass 
das ungarische Prozessrecht französischen Ursprungs sei. 
Es ist damit zu erklaren, dass die positiven Rechtsregelun- 
gen aus der Zeit Lajos I (Ludwig I.) indentifiziert werden 
können und Kenntnisse über genauere Prozessordnung 
vor der Thronbesteigung der Anjou’s nicht vorhanden 
sind. Damit verbunden hebt die dritte Bestimmung die 
Dauerhaftigkeit der Rechtsprechung hervor, die der Ver-

fasser auf den Tatbestand der früheren Urkunden des Kö- 
nigs, der königlichen Gerichtshöfe und der Richter bzw. 
auf Praxiserfahrungen gründete und auf dieser Basis er- 
örte und sammelte er die prozessrechtlichen Institute zu- 
sammen. Für Anfang des 16. Jahrhunderts wurden von der 
königlichen Kurie die verschiedenen für die Prozesse der 
Gerichtshöfe der königlichen Kurie unentbehrlichen Ur- 
kundensorten mit typisierten allgemeinen Formeln entwi- 
ckelt, in denen schon jede wesentliche Prozesshandlung 
festgelegt wurde. Diese wahrend der Prozesse aufgenom- 
menen Briefe enthielten und verewigten die Gewohn- 
heitsrechtsregelungen, bzw. die in Dekreten erfassten Ver-
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ordnungselemente, aus denen sich die Prozessordnung in 
den Angelegenheiten der Adeligen entfaltete. Das „Tripar- 
titum” brachte keine Neuerungen im Prozessrecht der im 
Titel 6 Teil II. festgeschriebenen Erwartung, der unveran- 
derten Aufrechterhaltung des Prozessrechts entsprechend. 
Aus dem zusammengesammelten Prozessrechtsmaterial 
entstand keine wahrhafte Prozessordnung, die einzelnen 
Prozesselemente knüpften sich nur praktisch als per as- 
sociationem zu einander, verbunden mit aus der Praxis

genommenen Erklarungen. Diese Lösungen in der Recht- 
sprechung erzielten die Klarung der Fragen in den Prozess- 
angelegenheiten der Adeligen und nicht die Ausarbeitung 
einer auf irgendwelchen Prinzipien fundierten Ordnung. 
Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die Prozesse an 
den Gerichtshöfen der königlichen Kurie weiterhin münd- 
lich geführt. Die Anwesenheit und Erklarung der Partei 
und ihres Rechtsanwalts blieben eine unumgehbare Vor- 
aussetzung.
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Bogdándi Zsolt

Az erdélyi központi 
bíráskodás kialakulása 

és főbb jellegzetességei 
(1541-1571)1'2

Talán immár közhelynek számít az a megállapítás, 
hogy a Mohács után több részre szakadt Magyar Ki
rályság keleti területein fokozatosan kialakuló Erdé
lyi Fejedelemség politika története jóval ismertebb e vi

dék gazdaság-, művelődés- vagy éppen jogtörténeténél.
8

Köszönhetően a 19. században elindult -  és nagyobbára 
legkésőbb a 20. századi impériumváltáskor félbeszakadt 
-  nagy forrásközléseknek az események és azok jelentő
sebb irányítói immár ismertek, „csupán” a részletek tisz
tázása maradt a hálás utókor feladata. Ez azonban eléggé 
reménytelen vállalkozásnak tűnik, minthogy az ún. min
dennapi élet feltárásához szükséges forráskiadványokat 
szinte teljes mértékben nélkülözzük, illetve e hiányok pót
lása csupán az utóbbi években vette kezdetét.3

A kora újkori erdélyi jogszolgáltatás iránt érdeklődő 
számára korlátozott azon források köre, melyeket egy-egy 
korszak -  így a Buda eleste és a Szapolyaiak kihalása kö
zötti időszak -  jellegzetességeinek bemutatásakor igénybe 
vehet. Az erdélyi és magyarországi országgyűlések vég
zései viszonylag jelentős számban tartalmaznak a köz
ponti bíráskodással kapcsolatos végzéseket, de ezek csu
pán a keretet alkották, és időnként nem tudni azt, hogy 
a gyakran korábbi cikkelyeket megismétlő törvényi ren-


