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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.

Jegyzetek___________________________________________
1 2014. március 25-26-án, a magyar jog fejlődésének fél évezrede 

(NKE 2014) -  MTA-NKE-konferencián elhangzott előadás szer
kesztett változata.

2 Werbőczy István: Tripartitum, a dicsőséges Magyar Királyság szo
kásjogának Hármaskönyve. Fordította Csiky Kálmán, bevezette Bó- 
nis György (Tudománytár, Budapest, 1990, 292. p.).

3 Kosutány Ignác: Jogtörténelmi tanulmány Verbőczy azon állítása fö 
lött, hogy a régi magyar peres eljárás galliai eredetű (Magyar Jo
gászegyleti Értekezések. XIX. 3. Budapest, 1899, 51-52. p.).

4 Decreta regni Hungariae /  Gesetze und Verordnungen Ungarns. I. 
1301-1457, II. 1458-1490. Ed., comm., not. Franciscus Döry, Geor- 
gius Bónis, Vera Bácskai, Geisa Érszegi, Susanna Teke (Budapest, 
1976, 1989, I. 133-134, 137-138, 308-309, 311. p.)

5 Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Ed. Ferdinandus Knauz (Strigo- 
nii, 1882, II. 56. p.); The laws o f the medievalKingdom o f Hungary, 
Decreta regni mediaevalis Hungariae I. 1000-1301. Ed. János M. 
Bak, James Ross sweeney, Leslie S. domonkos (Idyllwild, Califor- 
nia, MCMXCIX, 11. p.).

6 Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történeté
hez. Szerk. Iványi Béla (Budapest, 1928, II. 268. p.); DRH II. 271. p.

7 DRH I. 389-390. p.; Formulae solennes styli in cancellaria, curia- 
que regum, formis minoribus ac locis credibilibus, autehenticusque 
regni Hungariae olim usati, I. Anonymi ars notarialis formularia 
sub Luduvico I. rege Hungariae conscripta. Ed. Martinus Georgius 
Kovachich (Pestini, MDCCXCIX, 129. 78. p.).

8 DRH I. 390. p.; Bónis György: Uzsai János Ars Notariája (Filoló
giai Közlöny 6, 1961, 240-241. p.); Bónis György: A z Ars Notaria

mint retorikai és jogi tankönyv (Filológiai Közlöny 9, 1963, 229. p.); 
Bónis György: Középkori jogunk elemei (Budapest, MCMLXXII, 
30-31. p.).

9 Hazai oklevéltár 1234-1536 Szerk. Nagy Imre, Derák Farkas, Nagy 
Gyula (Budapest, 1897, 196. p.); Istványi Géza: A congregatio gene- 
ralis (Levéltári Közlemények 17, 1939, 69. p.).

10 AN (229.) 144. p.
11 A zichy és vásonkői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 

Szerk. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső (Pest, 1874, III. 
587. p.; a továbbiakban: Z).

12 Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Cond. 
Antonius Bartal (Lipsiae, Budapestini, MCMI, 168., L I. 252. p.); 
Sopron megye története. Szerk. Nagy Imre (Sopron, 1889, I. 434. p.).

13 AN (230.) 145.
14 AN (231.) 146.
15 A podmani Podmaniczky-család oklevéltára Kiad. Lukinich Imre 

(Budapest 1937, I. 450., 493. p.).
16 DRH II. 276., 268. p.
17 Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Szerk. Bárfai Szabó 

László (Budapest, 1919, I/2. 502. p.).
18 Anjou-kori oklevéltár. Szerk. Almási László (Budapest-Szeged, 

2001, XII. [378.] 191. p.).
19 HK 349. p.; Z II. 71. p.
20 Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerk. Nagy Imre, Véghely 

Dezső, Nagy Gyula (Budapest, 1886, I. 456. p.).
21 HK 194. p.

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-
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delkezést a gyakorlatban miként alkalmazták. Az ún. köz
ponti (kúriai) bíróságok működésének részletekbe menő 
feltárásához ezért egyértelműen az általuk kiadott okleve
lek (ítéletlevelek) és a korszakban összeállított formulás- 
könyvek vizsgálata szükséges. E tanulmány szűk kereté
ben azonban nem vállalkozhattunk arra, hogy az erdélyi 
központi bíráskodást részletesen feltárjuk, hanem inkább 
csak vázlatszerűen tekintjük át a rendelkezésünkre álló 
források alapján az ekkor fokozatosan kialakuló fejedel
mi tábla tevékenységére és szer
vezetére vonatkozó ismereteinket.
Előbb azonban, a bekövetkezett 
változások szemléltetése végett, 
szükséges egy rövid bevezetés ar
ról, hogy melyek voltak az 1541 
után Fráter György ellenőrzése 
alatt álló terület közigazgatási jel
legzetességei, illetve hogy milyen 
bírósági szervezet működött e vi
déken korábban.

Ismeretes, hogy az ekkor szü
lető Erdélyi Fejedelemség külön
böző jogállású területekre épült.
A középkori erdélyi vajdaság 
-  tehát szűkebb értelemben a hét 
nemesi vármegye -  a vajdai jog
hatóság alá tartozott.4 A vajda 
hatásköre alól kezdetben a szé
kely és a szász székek is ki vol
tak véve, de minthogy 1461-től 
mindegyik erdélyi vajda egyúttal 
székely ispán is volt, a székelyek 
privilegizált helyzete ezzel meg
szűnt,5 illetve ezután ők is a vaj
dai bíráskodás alá tartoztak. Ezzel 
szemben a szászok törvénykezés
beli különállása továbbra is fenn
maradt, a szász székek feljebbviteli fórumának a szebeni 
központú szász nemzeti egyetem (Universitas Saxonum) 
számított.6 A vajdai székről a királyi udvarba fellebbezett 
ügyek az országbíró bíráskodása alá tartoztak, ezt a gya
korlatot rögzítette a Hármaskönyv is.7

Mohács előtt a vajdai igazságszolgáltatásnak három 
különböző módját különíthetjük el, nevezetesen a vajdai 
széket, amely bizonyos terminusokon ült össze, a vajdá
nak és alvajdáinak a bírói széken kívüli bíráskodását és 
a közgyűléseken való bíráskodást. A Mohács előtti év
tizedre létrejött a külön erdélyi protonotáriusi hivatal is, 
amelynek megjelenését éppen Werbőczy 1515-ig nyúló 
működése és Turóczy Miklós alvajda hivatali tevékeny
sége alapozta meg.8 Az első önálló erdélyi ítélőmester, 
Barcsay Pál, majd a mohácsi csatavesztést követően az ál
lamgépezet helyreállítását követően örökébe lépő hivatali 
utódai, Szucsáki Ambrus és Zalánkeményi Albert mester 
már éppen úgy rendelkeztek a bírósági ügyekben, mint a 
királyi kúria protonotariusai.9

Az erdélyi vajdaság bírói széke és annak iratkibocsátó 
szerve, a kancellária az 1526-ban bekövetkezett törés és 
az ezt követő zavaros időszak ellenére is eljutott tehát arra

a szervezettségi szintre, hogy a fejedelemségkori központi 
szervezet leglényegesebb alkotóeleme lehessen. Buda el
este és a királyi udvar maradványainak, a jogtudó szak
embergárdának Erdélybe való húzódása azonban új hely
zetet eredményezett, amelynek következtében a kialakuló 
államalakulat központi bíráskodása inkább a királyi kúria 
mintáját követte.

Az 1541-1556 közötti, a keleti országrész életében át
menetinek tekinthető időszak kulcsfigurája Fráter György 

volt.10 Annak ellenére, hogy a kis
korú választott király gyámjaként 
a szultán az „ördöngös” Barátra 
bízta a Magyar Királyság Tiszán 
túl eső részeinek kormányzását, 
Fráter György haláláig arra töre
kedett, hogy Ferdinánd kezébe 
juttassa ezt az országrészt. Az ő 
kezdeményezésére született meg 
az utóbb meghiúsult gyalui szer
ződés, majd 1549-ben a nyírbátori 
egyezmény, amelynek következ
ményeként Izabella gyermeke 
nevében lemondott a területekről 
Ferdinánd javára. Addig is -  Iza
bella hatalomátvételi kísérletei 
ellenére -  a keleti országrész irá
nyításának minden ágazata, így 
természetesen az igazságszolgál
tatás is Fráter György kezében 
összpontosult. Helytartói címét az 
erdélyi rendek valószínűleg 1542 
elején ismerték el, ehhez járult a 
már korábban is viselt kincstar
tói, majd 1544-től főbírói címe.11 
A helyzetet bonyolítja, hogy a 
Barát nemcsak a gyermek János 
Zsigmond, hanem Ferdinánd ne

vében is kormányzott, akitől már 1542 októberében ke
gyelemlevelet nyert,12 és helytartói, valamint kincstartói 
kinevezését ő is megerősítette.13

Lényegében ennyi az, amit Fráter György korszakának 
kormányzatáról a szakirodalom alapján tudni lehet. Most 
pedig térjünk rá arra, hogy miként tudjuk kiegészíteni e 
sommás képet a feldolgozott okleveles adatok alapján, a 
Barát joghatósága alá tartozó területen folyó jogszolgál
tatásra vonatkozóan. A Fráter György nevében kelt bíró
sági kiadványokból, illetve egy formuláskönyv14 bejegy
zéseiből kitűnik, hogy a perek tárgyalása meghatározott 
terminusokon folyt. Az uralkodók már korábban is olykor 
ezekre halasztották akár a folyton tárgyalandó legrövi
debb ügyeket, akár a rövid és más jellegű pereket azokban 
az esetekben, ha a szokásos nyolcadok megtartása elma
radt. Nyolcados törvényszakra való idézést csak egy eset
ben említenek az oklevelek, amikor egy iktatás alkalmá
val a tiltakozókat Szent Mihály nyolcadára idézték meg,15 
de innen aztán halasztással az ügy a gyakran előforduló 
Dorottya-napi terminusra került. Az idézések a személyes 
jelenlét bírósága elé történtek, 15. napra. Ez azonban véle
ményünk szerint nem a folyamatos bíráskodásnak a jele,16

Fráter György bíboros (Ismeretlen festő alkotása, 
18. század, MTA)
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hanem inkább arra utal, hogy Fráter György bírói székén 
követték a középkori gyakorlatot és a peres ügyek tárgya
lását halasztással bizonyos terminusokra vonták össze.17

A váradi püspök, helytartó és utóbb főbíró joghatósága 
alá tartozó tiszántúli területek, a későbbi Partium feljebb- 
viteli bírói széke tehát Váradon működött, meghatározott 
terminusokon. Ez a helyszín természetesen a helytartó vá
radi püspöki címéből adódott, itt ugyanis biztosítva vol
tak a bírói szék tartásának anyagi és személyi feltételei. 
A nagy hatalmú püspök bírótársai, az ítélőszék tagjai -  
ahogyan a bemásolt okle
velekből kiderül -  némely 
papok, ítélőmesterei és 
ítélőszékének ülnökei vol- 
tak.18 A papok megnevezés 
mögött talán a váradi káp
talan jogi ismeretekben jár
tas tagjait sejthetjük, akik 
részt vállalhattak akár a vá- 
radi tüzesvaspróba regiszt- 
rumainak Fráter György 
kezdeményezésére és saját 
költségén történt sajtó alá 
rendezésében is.19

A Barát váradi ítélő
székének tagjai közül a 
legfontosabbakról, a tény
leges jogszolgáltató mun
kát végző ítélőmesterekről 
nagyon keveset tudunk,20 
név szerint csupán bodoni 
Pósa Györgyöt ismerjük, 
akit korábban Szapolyai 
János,21 később pedig Vár- 
day Tamás22 személynöki 
ítélőmestereként említet
tek. Az ő váradi működése 
talán a helyi viszonyok is
meretéből fakadt, és vélhetően a Barát helytartóságának 
Ferdinánd általi elismeréséhez köthető. A Fráter György 
által Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Heves, Kül- 
ső-Szolnok, Temes és Zaránd vármegyék részére 1543. 
január 6-ától tartott váradi részgyűlésen már elhangzott 
a rendek részéről az igény, hogy mivel számukra költsé
ges és a törökök miatt veszélyes is peres ügyeik intézé
se végett Pozsonyba utazni, bízza meg Ferdinánd Fráter 
Györgyöt az ország e részein a bíráskodással, mintegy az 
addigi gyakorlat jóváhagyásaként.23 Ferdinánd erre azzal 
válaszolt, hogy megbízta az ország rendes bíráit, hogy egy 
vagy két alkalmas bírót küldjenek a Tiszán túli részekre.24 
Talán így kerülhetett Pósa György személynöki ítélőmes
terként rövid időre Fráter György váradi udvarába.

A joghatósága alá tartozó tiszántúli területek mellett 
Fráter György bírói hatásköre az egykori erdélyi vajdaság 
területére is kiterjedt, amelynek adminisztrációja, mint 
említettük, nagymértékben különbözött a magyarországi 
vármegyékétől. Itt a bírói hatalmat megosztva gyakorolta 
kisebb részben a királynéi kúriával, nagyobb részben két 
alhelytartójával és bírói helyettesével, Mikola Lászlóval
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és Kemény Jánossal. Az alhelytartók közül a többnyire 
saját szamosfalvi birtokán ítélkező Mikola korábban er
délyi alvajdaként szerzett bírói gyakorlatot,25 címei pedig 
híven követik a Barát egyre változó hatáskörét: 1543-ban 
még erdélyi királyi alhelytartó („in regno Transsilvaniae 
vicelocumtenens regius”),26 1545-től viszont már követ
kezetesen királynéi alhelytartó és erdélyi helyettes főbíró 
(„vicelocumtenens reginalis majestatis et illustrissimi fi- 
lii sui ac in regno Transsilvanae viceiudex generalis”).27 
Gyerőmonostori Kemény János alhelytartói tevékenysé

géről jóval kevesebb adat
tal rendelkezünk, ő először 
1547 márciusában tűnik fel 
a Mikola által 1545-től vi
selt címmel.28 Gyér előfor
dulását talán azzal is lehet 
magyarázni, hogy a Barát 
és Izabella közötti hatalmi 
harcban a királyné pártján 
állott; 1551. április 24-én 
Balassa Menyhért és Ken
di Antal társaságában, a 
királyné szolgáiként és ta
nácsosaiként az erdélyrészi 
országlakosok nevében ar
ról biztosították az erdélyi 
káptalant, hogy a királyné 
által lefoglalt enyedi kasté
lyukat a Fráter Györggyel 
való viszály elmúltával 
visszakapják.29

Az egymásnak olykor 
ellentmondó adatok alapján 
úgy tűnik, nem volt egyér
telműen behatárolt jogható
sága e bíróságoknak, annak 
ellenére, hogy az 1544 au
gusztusában, Tordán tartott 

országgyűlés szabályozta azokat az ügyeket, amelyeket 
a helytartó székéről a királynéi jelenlét elé lehetett vinni 
(becsületet és főbenjáró ítéletet érintő ügyek) és a termi
nusok tartásának rendjét is meghatározta.30 1549 végén 
újból rendet próbáltak tenni a terminusok körül, évente 
négy törvényszakot szabva meg, amelyeket Tordán szán
dékoztak megtartani.31 Az országgyűlési végzésekben 
foglaltak azonban -  az okleveles adatok alapján -  nem 
valósulhattak meg maradéktalanul. A bírói szervezet
ben mutatkozó bizonytalanságokat és a jogszolgáltatás 
menetét nagymértékben meghatározta a Helytartó és a 
királyné közötti, szinte állandó hatalmi vetekedés. Ezt 
jól szemlélteti György barát bírói székének 1546. októ
ber 28-án hozott döntése, mellyel Izabella parancsát 
egyszerűen törvénytelennek nevezi és érvényteleníti.32 
Döntése előzményeként az szolgált, hogy a beszterceiek 
Izabellához fordultak a Bánffy Bernád elleni vitájukban, 
amelynek során néhány polgártársukat fővesztésre ítélték, 
a királyné pedig -  alhelytartójával és tanácsosaival együtt 
-  az említett tordai országgyűlés végzése értelmében, saját 
személyes jelenléte elé utalta a pert, ahol tanácsúraival és

Izabella ifjabb Lucas Cranach festményén, 1565
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ítélőszékének ülnökeivel szándékozott felülvizsgálni az 
ügyet.

Az egykori erdélyi vajdaság területén folyó központi bí
ráskodás elég zavaros helyzetét tovább bonyolítja, hogy e 
területre Ferdinánd nevében is érkeztek bírói parancsok, 
ahogyan ez a kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvi be
jegyzéseiből kiderült.33 Ezek szerint a peres felek anyagi le
hetőségeik függvényében akár a királyi kúriáig is elmehettek 
ügyükkel, s ott bírói parancsleveleket eszközölhettek ki.34

Az eddig feldolgozott adatok alapján egyértelmű, hogy 
a Királyhágón inneni területen is a jogszolgáltatásban a 
legfontosabb szerep a könnyen mozgó ítélőmesterekre, 
esetünkben Csombordi Máté mesterre hárult, aki érde
kes módon olykor ugyanabban az évben helytartói vagy 
alhelytartói, királynéi vagy egyszerűen erdélyi ítélőmes
terként jelenik meg a forrásokban.35 Bár hivatali műkö
désének számos emléke maradt ránk, személyéről alig 
sikerült valamit megtudni. Talán Izabella kíséretével ke
rült Erdélybe, ahol vélhetően hivatali szolgálataiért nyert 
el egy csombordi birtokrészt, amelyet utóbb a protonotá- 
riusi tisztsége által nyújtott előnyökkel is élve újabb szer
zeményekkel egészített ki.36 Hivatali emelkedése való

színűleg a Habsburg-uralom idején is folytatódott, emiatt 
nem csoda, hogy erdélyi karrierjének éppen Izabella vetett 
véget: 1558 szeptemberében egykori erdélyi ítélőmestere 
csombordi jószágait hűséges hívének, Bekes Gáspárnak 
adományozta.37 Máté magister működése bizonyítja a leg
jobban, hogy a tulajdonképpeni Erdélyben ugyanazt a jog
tudó személyzetet vette igénybe az ítéletek meghozatala
kor és az oklevelek kiállításakor a helytartó és alhelytartói, 
illetve a királyné bírói széke. Annak ellenére, hogy ez az 
eljárás visszaélésekre adhatott okot, igen nagy befolyást 
biztosítva a pecséteket kezelő és állandóan vándorló pro- 
tonotáriusnak, megállapíthatjuk, hogy az 1541-1551 kö
zött évtizedben sikerült az igazságszolgáltatás működését 
biztosítani, ami az adott körülményekhez képest komoly 
eredménynek számít.

Minthogy az 1551-1556 közötti Habsburg-uralom az 
1541 előtti bírói szervezethez való visszatérést jelentet
te, e korszakról elég csupán annyit megjegyezni, hogy a 
vajdai és alvajdai székek bírósági személyzete a koráb
biakhoz képest nem sokat változott, ami egyértelműen a 
kancellária korszerűbb hivatallá való válására utal. E ki
jelentés alátámasztására most csak egy példát hozunk fel:
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Báthory András vajda 1552 júniusában kelt ítéletlevelé
ben egy olyan ügyet adnak elő, amely előbb György barát 
ítélőszéke előtt folyt, és az alperest elmarasztalták, amiért 
az a király elé vitte az ügyet, aki új ítélet hozatalára utasí
totta helytartóját. A Barát viszont eközben az ismert körül
mények között elhunyt, Báthoryt pedig vajdává tették, s 
így került ítélőszéke elé a per, amelyben Tordán ítélkezett 
Bódi Gáspár ítélőmester, Mikola László korábbi alhely- 
tartó és más, korábban is tisztségeket viselő nemes, illetve 
Fráter György ítélőszéki jegyzőinek: kolozsvári Brassai 
Pálnak és Budai János deáknak a társaságában.38

A különálló erdélyi államszervezetnek, így az igazság
szolgáltatásnak is új alapokon való megszervezésére, a 
kipróbált személyzet megtartásával Izabella és II. János 
választott király visszatérte után, 1556 végén került sor.39 
Ekkor döntöttek arról is, hogy a táblán tárgyalt ügyeket 
a személyes jelenlét, a personalis presentia elé lehet to
vábbvinni, ahol azokat az illetékes ítélőmester adta elő, 
a perben pedig tanácsurak és jogtudó személyek döntöt
tek, olykor a fejedelem jelenlétében. II. János idején ritkán 
arra is van példa, hogy a személyes jelenlét ítélőszékének 
egy-egy tagját is név szerint megemlítik, így kétszer for
dul elő Csáki Mihály kancellár és tanácsúr, egyszer pedig 
Pókai Jakab udvarmester az ülnökök sorában.40 Az erdé
lyi igazságszolgáltatás legfelsőbb fórumának tehát a per- 
sonalis presentia bírósága számított, ahova -  legalábbis a 
16. század második felében -  korlátozás nélkül bármilyen 
ügyet feljebb lehetett vinni.41

Külön joghatósággal rendelkezett az országgyűlés is, a 
legsúlyosabb, tehát a nóta és felségsértési perek tartoztak 
illetékességi körébe, így a Kendi-féle összeesküvés és a 
Bekes-féle lázadás résztvevőit is az országgyűlésen ítél
ték el, ez utóbbiról az ítéletlevél is fennmaradt.42 Meg kell 
azonban különböztetni az országgyűlés saját bírói jog
körét attól, amikor a tábla működött az országgyűlések 
idején, és különféle felterjesztett ügyeket tárgyalt, vagy a 
személyes jelenlét bírósága ítélkezett. Ez utóbbira példá
val már csak II. János halála utánról rendelkezünk, 1573 
májusának végén például a hónap 24-én kezdett tordai 
részországgyűlésen azokat a pereket tárgyalták, amelye
ket a tábláról a solius presentia elé tettek át, az ügyet pedig 
Sulyok Imre ítélőmester adta elő.43

Magyarországon már a 15. század második felére ki
alakult az a gyakorlat, hogy a személynöki szék beosztá
sában két protonotarius állott.44 1556-tól kezdődően Er
délyben is mindig két ítélőmester működött, mint ahogyan 
Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzatát bemutató 
alapművében is helytállóan megállapította.45 Ez talán ré
szint a personalis praesentia bíróságának mintájára alakul
hatott így, részint inkább az új államalakulat azon jellegze
tességével magyarázható, hogy a Fejedelemség egyfelől 
az egykori erdélyi vajdaság, másfelől pedig Magyarország 
részeiből, a később Partiumnak nevezett területből alakult 
ki, és e két terület lakossága jogrendjét tekintve is jelen
tős mértékben különbözött. Az 1558 márciusában tartott 
országgyűlés végzéseiből arra következtethetünk, hogy -  
föltehetően az eljárásbeli különbségek folytán -  az eredeti 
elképzelés szerint a Partium ügyeit külön ítélőmester előtt 
kívánták tárgyalni. Ekkor ki is jelölték e feladatra Földvári
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Bálintot, aki ítélőszéki ülnökeivel együtt a régi magyar
országi szokások szerint volt köteles törvényt szolgáltatni 
a partiumi nemesek részére.46 Ugyanezen év júniusában 
a rendek megismételték e két terület bírósági szervezet
ben való elkülönítését, eldöntve, hogy az említett Földvári 
Bálint mester legyen magyarországi ítélőmester, Mekcsei 
László pedig erdélyi, de az ítélethozatalnál mindketten 
legyenek jelen.47 A peres ügyeknek a különböző „nem
zetek”, jogrendek szerinti megkülönböztetését és külön 
tárgyalását az 1559 júniusában tartott országgyűlésen is 
megerősítették.48 Ekkor határoztak úgy, hogy a magyar
országi nemesek számára két terminus tartassék: az első 
október 18-ától december 6-áig, a másikon pedig április 
24-étől 32 napon keresztül szolgáltassanak igazságot. Az 
erdélyieknek szintén két törvényszakot jelöltek ki: január 
6-ától egy 32 napig tartót és egyet június 1-jétől a hónap 
végéig, és két terminus jutott a székelyeknek is: március 
10-étől április 7-éig és augusztus 1-jétől e hónap végéig. 
E beosztásból is látható, hogy mindkét ítélőmester ideje 
zömét az ítélőszéken, a terminusokon ítélkezve töltötte. 
A kezdeti bizonytalanságok után a 16. század végére a 
terminusok helyszíne is tisztázódni látszik: az erdélyi és 
partiumi nemesség törvényszakát Kolozsvárott tartják, a 
székelyek ügyeiben pedig általában Székelyvásárhelyen 
döntenek.

A táblai bíráskodás időpontjairól még annyit érdemes 
mejegyeznünk, hogy 1627-ben49 is hivatkoztak arra a vél
hetően országgyűlési végzésre, amely a II. Lajos király 
halála utáni ügyek tárgyalására vonatkozhatott. Ezt a ren
delkezést először az 1565. évi kolozsvári országgyűlésen 
fogalmazták meg: „Az törvénytételek után pedig az sen- 
tentiákat ő felsége exequáltassa személyválogatás nélkűl, 
és minden causák Lajos király halálától fogva megitél- 
tessenek”,50 de az erdélyi ítéletlevelekben már 1559-ban 
feltűnik.51 Hasonló módon hivatkoztak a magyar királyi 
udvarban is erre a rendelkezésére: Ferdinánd király 1559- 
ben kelt parancslevele is említi a perek ilyen módon való 
folyamatos tárgyalását.52 Ez a különböző variánsokban 
megjelenő kitétel vélhetően azt jelentette, hogy bizonyos 
ügyekben nem érvényesült elévülés, azokat egy me
gszabott időhatárig (II. Lajos vagy I. János király halála) 
terjedően bármikor tárgyalni lehetett.53

A táblai szervezetben egyértelmű újítást jelentett az, 
hogy az 1558 júniusában tartott országgyűlésen létrehoz
ták az elnöki tisztséget, és a magyar jogban jártas férfiú 
kiválasztását rendelték el, aki tekintélyével és jogi ismere
teivel elejét veszi az állandó vitáknak, és biztosítja a ren
det a táblán.54 Tehát lényegében arról lehetett szó, hogy az 
ügyek tárgyalásakor megeshetett, hogy az ítélőmesterek 
és az ülnökök képtelenek voltak döntést hozni. Ezekben 
az esetekben léphetett fel az elnök, aki csillapítva a vitákat 
a fejedelem nevében ítéletet hozott. Az először superin- 
tendensnek, később praesidensnek nevezett elnök kezé
hez rendelték a tábla bírságokból származó jövedelmét, 
aki ebből törlesztette az ülnököknek járó fizetést, a ma
radékot pedig a kincstárnak utalta. Annak ellenére, hogy 
az országgyűlés már 1558-ban elrendelte táblai elnök ki
nevezését, az általunk vizsgált forrásokban Szentegyedi 
Gergely deák az első, aki ezt a tisztséget viselte az 1590-
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es években.55 Ez természetesen nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy betöltetlenül maradt ez az officium, talán további ku
tatások során előkerülnek korábbi praesidensek.

Végül, hogy valamelyest illeszkedjünk a konferencia 
témájához, arról is szólnunk kell, hogy a tárgyalt korszak
ban és a későbbiekben is a bíráskodás jogszabályi alapját 
a magyar királyok törvényei mellett egyértelműen Werbő
czy Tripartituma jelentette. A kialakulóban levő Erdélyi

Fejedelemség területén készültek el e mű legkorábbi ma
gyar nyelvű fordításai: a Bihar vármegyei jegyző és neves 
prókátor Veres Balázsé 1565-ben,56 Laskai János gyula
fehérvári káptalani levélkeresőé 1589-ben,57 és azt is illik 
megjegyeznünk, hogy Bónis György szerint a legkorábbi 
Hármaskönyv-hivatkozás Erdélyből, a székelyektől szár
mazott, és 1535 novemberében, a vajda által tartott bírói 
közgyűlésen hangzott el.58

Bo g d á n d i, Zs o l t

Entstehung und wichtigste Merkmale der zentralen Gerichtsbarkeit in Siebenbürgen (1541-1571)
(Zusammenfassung)

Nachdem die Reste des königlichen Hofes in Gyulafehér
vár (dt. WeiBenburg, rum. Alba Iulia) angesiedelt worden 
waren, gelangten die Gebiete jenseits der TheiB in die ört- 
liche Zustandigkeit von György Fráter, die Berufungsins- 
tanz des spateren Partiums hatte ihren Sitz in Nagyvárad 
(dt. GroBwardei, rum. Oradea), und sie war zu gewissen 
Terminen tatig. Auf dem Gerichtsstuhl saBen als Beisitzer 
ortsansassige, rechtskundige Adeligen und Geistlichen, 
aber die wichtigste Rolle in der Urteilsfindung und Betati- 
gung der ganzen Organisation spielten die Urteilsmeister. 
Im eigentlichen Siebenbürgen teilte Bruder György seine 
richterliche Obergewalt mit seinen Vizestatthaltern László 
Mikola und János Kemény. Neben ihnen funktionierte die 
Kurie von Isabella auch als Berufungsgericht in gewis
sen Sachen. In dieser verwirrten Situation galt selbst die 
Tatsache als betrachtlicher Erfolg, dass die Funktionsfa- 
higkeit der Rechtsprechung gewahrleistet werden konnte. 
Die wichtigste Rolle spielte dabei neben Bruder György 
eine Schar von rechtskundigen Fachleuten. Die genannten 
Gerichtsstühle nahmen trotz politischer Gegensatze die 
gleichen Schreibkrafte und den gleichen Urteilsmeister, 
Magister Máté in Anspruch.

Zur wesentlichen Neuordnung der Rechtsprechung konn- 
te es nach 1556 kommen. In diesem Jahr wurde die zu 
dieser Zeit noch königlich, spater jedoch fürstlich ge- 
nannte Tafel aufgestellt. Sie hatte bezahlte Beisitzer, 
wurde spater mit einem Vorsitzenden besetzt, der befugt 
war, in Streitsachen das Endurteil zu fallen. Zu dieser 
Zeit konnte sich die Zustandigkeit fast auf alle Sachen 
erstrecken, es konnten in der Regel ohne Einschrankung 
alle Sachen von den nachgeordneten Gerichtsstühlen vor 
die Tafel gebracht werden. In vor der Tafel verhandel- 
ten Sachen konnte persönliche Anwesenheit beantragt 
werden, dann wurden sie vom zustandigen Urteilsmeis- 
ter vorgetragen, und im Prozess entschieden die Herren 
Rate und rechtskundige Personen, manchmal in Anwe- 
senheit des Fürsten.
Die gesetzliche Grundlage der Tafelgerichtsbarkeit be- 
stand einerseits in den Gesetzen der ungarischen Könige, 
andererseits eindeutig im Tripartitum von Werbőczy. Auch 
die erste Bezugnahme auf das Tripartitum stammt von den 
Seklern aus Siebenbürgen, sie wurde im November 1535 
in der vom Wojwoden einberufenen Generalversammlung 
der Richter geauBert.
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pl. Laczlavik György: Várday Pál helytartói működése 1542-1549 
(Levéltári Közlemények, 83., 2012, 24. p.; a továbbiakban: Laczla
vik 2012). Az általunk áttekintett bírói levelekben azonban szinte 
minden esetben a 15. napról a per halasztással valamilyen más ter
minusra került.

17 Bónis 1971: i. m., 264. p. Erre vallanak a bírói levelek halasztásra 
vonatkozó hátlapi feljegyzései is, amelyekkel az ügyet az ítélőszék 
jegyzőjének bejegyzése szerint a Barát visszajöveteléig, vagy egy 
-  a felek beleegyezésével meghatározott -  időpontig az ítélőmes
ter elhalasztotta: DJANC, Colecjia de documente medievale, Fond 
fam. Jósika (Jósika cs. hitbizományi lt. az Erdélyi Nemzeti Múze
umnak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán 
őrzött anyagában) nr. 21. Ritkábban fordult elő, hogy a halasztást 
egy országos rendelkezéssel indokolják: „1549 feria sexta proxima 
post festum Visitationis Marie causa intrascripta juxta generalem 
prorogationem causarum dominorum regnicolarum reiecta est ad 
festum Nativitatis beatissime virginis Marie proxime affuturum. 
Joannes litteratus de Buda notarius”: DJANC, Colecjia de docu
mente medievale, Colectia personala Kemény József (Kemény Jó
zsef gyűjteménye az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román Nem
zeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán őrzött anyagában), 
nr. 44.

18 A stylionarium megfogalmazása szerint: „una cum nonnullis domi- 
nis praelatis magistrisque nostris prothonotariis et sedis nostrae judi- 
ciariae juratis assessoribus” .

19 Újabb digitális kiadása: Váradi Jegyzőkönyv -  Regestrum Varadi- 
nense -  The VaradRegister (1208-1235), Szerk. Solymosi László és 
Szovák Kornél (Arcanum, CD-ROM, 2009).

20 A Pécsi Anna által Fráter György ítélőmestereként 1545-ig említett 
Bódi Gáspár működésének nyomát sem a formuláskönyvben, sem 
az ítéletlevelekben nem találtuk. Vö. Pécsi Anna: A z erdélyi feje
delmi kancellária kialakulása és okleveles gyakorlata 1571-ig (Bu
dapest, 1938, 24. p.; a továbbiakban: Pécsi 1938). Valószínű, hogy 
Bódi csak 1551-től, Erdély Habsburg kézre kerülésétől működött 
Erdélyben, lásd Bogdándi Zsolt: Wesselényi Miklós. Egy ítélőmester 
életútja a 16. század végi Erdélyben. In: Certamen I. Előadások a 
Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szak

osztályában. Szerk.: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila (EME, 
Kolozsvár, 2013, 237-238. p.).

21 1537-ben a váradhegyfoki káptalan jelentésének hátlapjára a per el
halasztására vonatkozó feljegyzést tett: MNL OL, A Kolozsmonos- 
tori Konvent Országos Levéltára, F 17 Cista Comitatuum, Com. Do
boka, N, nr. 2.

22 Laczlavik 2012: i. m., 31-32. p.
23 Magyar Országgyűlési Emlékek II. 1537-1545. (Monumenta comi- 

tialia regni Hungairae), Szerk. Fraknói Vilmos (Magyar Történelmi 
Emlékek III. MTA, Budapest, 1875, 492. p.; a továbbiakban: Frak- 
nói 1875).

24 Fraknói 1875: i. m., 498. p.
25 1537-ben említik alvajdaként: A kolozsmonostori konvent jegyző

könyvei (1289-1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanul
mányt írta: Jakó Zsigmond. II. 1485-1556 (Akadémiai, Budapest, 
1990, 4592. sz.; a továbbiakban: Jakó 1990). Az alhelytartói cím 
annyira szokatlan volt, hogy Mikolát az 1540-es években is még 
többször alvajdának nevezték az oklevelekben, így például Izabel
la királyné 1544-es iktatóparancsában elrendelte, hogy az esetleges 
ellentmondókat alvajdája elé idézzék és a jelentést is oda küldjék: 
MNL OL, A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára, F4 Cista 
comitatuum, Com. Alb., Cista 3, fasc. 1, nr. 30.

26 DJANC, Fond fam. Wass de Jaga (A Wass cs. cegei lt. az Erdélyi 
Nemzeti Múzeumnak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei 
Igazgatóságán őrzött anyagában), Fasc. XVIII, nr. 26.

27 MNL OL, A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára, F4 Cista 
comitatuum, Com. Alb., Cista 3., fasc. 5., nr. 17. Vö. Trócsányi 
Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690 (A Magyar Orszá
gos Levéltár kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Akadé
miai, Budapest, 1980, 31. p.; a továbbiakban: Trócsányi 1980).

28 DJANC, Colecjia de documente medievale, Fond fam. Jósika (Jósi
ka cs. hitbizományi lt. az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román 
Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán őrzött anyagában), 
nr. 36. 1548 áprilisában kelt oklevele: DJANC, Colecjia de docu
mente medievale, Fond fam. Jósika (Jósika cs. hitbizományi lt. az 
Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs 
megyei Igazgatóságán őrzött anyagában), nr. 40.

29 Biblioteca Najionala a Romániei, Filiala Batthyaneum (Alba Iulia), 
Arhiva capitlului din Alba Iulia, V, 92. (A gyulafehérvári káptalan 
lt. a Batthyaneum-könyvtár őrizetében). Trócsányi Kemény Jánost 
nem említi alhelytartóként, tanácsúrként pedig csak 1556-tól ismeri, 
vö.: Trócsányi 1980: i. m., 29. p.

30 Szilágyi 1875: i. m., 188-189. p.
31 Szilágyi 1875: i. m., 295-296. p.
32 DJANC, Colecjia de documente medievale, Fond fam. Jósika (Jósi

ka cs. hitbizományi lt. az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román 
Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán őrzött anyagában), 
nr. 31. A királyné Bánffy Bernádhoz intézett parancsának indoklása 
szerint: „quia nos unacum vicelocumtenente nostro et aliis dominis 
consiliariis nostris recognoscendo publicam regni nostri constitutio- 
nem per dominos regnicolas, tam huius Transsilvaniae quam Hun- 
garie regnorum nostrorum in dieta anno proxime preterito Thorde 
celebrata editam, ut universe cause regnicolarum nostrorum factum 
honoris ac sententiam capitalem [...] in nostram presentiam appella- 
ri possint” . Fráter György bírói széke a következő szavakkal érvény
teleníti a döntést: „contra tenorem legis fuerant emannate, eas nos 
jure mediante cassas fecimus” .

33 Jakó 1990: i. m., 4939, 4953, 4954, 4962, 4963. sz. (1549-ben kelt 
bejegyzések). A Fráter György joghatósága alatti területen a leleszi 
konvent is hajtott végre Ferdinánd nevében kelt bírói parancsokat, 
1546-ban például a Kraszna vármegyei Nagyfaluban idézték Bánffy 
Gáspárt personalis presentiája elé: MNL OL, P 676, Teleki cs. ma
rosvásárhelyi lt., Földvári cs. iratai, 1. tétel.

34 A peres ügyeknek a királyi kúriába való feljebbvitelére még Báthory 
István idejéből is rendelkezünk példával. A Bánffy lányok a Kraszna 
vármegyei Valkó várát illető perükben próbáltak így előnyt szerezni, 
úgy tűnik sikertelenül: MNL OL, A Gyulafehérvári Káptalan Orszá
gos Levéltára, F4 Cista comitatuum, Cista Kraszna, fasc. 2, nr. 14.
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1543 szeptemberében királynéi ítélőmester: DJANC, Fond fam. 
Wass de Jaga (A Wass cs. cegei lt. az Erdélyi Nemzeti Múzeum
nak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán 
őrzött anyagában), fasc. XVIII. nr. 26; 1543-ban Fráter György 
ítélőmestere: MNL OL, A Gyulafehérvári Káptalan Országos Le
véltára, F4 Cista comitatuum, Com. Alb., Cista 1, fasc. 3, nr. 3; 
1547 januárjában erdélyi ítélőmester: MNL OL, A Gyulafehérvá
ri Káptalan Országos Levéltára, F4 Cista comitatuum, Com. Alb., 
Cista 2, fasc. 5, nr. 7.
1547-ben a településen régóta birtokló Tompa család egyik jószágát 
szerezte meg, amelyért cserében a Fehér vármegyei birtokokra vo
natkozó peres levelek árának törlesztését engedte el: DJANC, Arhi- 
va fam. Kemény din Ciumbrud, nr. 65. (Kemény cs. csombordi lt. 
az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs 
megyei Igazgatóságán őrzött anyagában).
MNL OL, A Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára, F4 Cista 
comitatuum, Com. Alb., Cista 2, fasc. 4, nr. 18.
DJANC, Colecfia de documente medievale. Colecfia personala Ke
mény József (Kemény József gyűjteménye az Erdélyi Nemzeti Mú
zeumnak a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán 
őrzött anyagában), nr. 50.
Az erdélyi fejedelemségkori jogszolgáltatásról, a felmerülő kérdé
sekről újabban lásd Dáné Veronka: „Minden birodalmak... törvény
nyel is oltalmaztatnak”. A z Erdélyi Fejedelemség törvénykezése 
(Korunk, III. folyam, XXIV/3. 2013. március, 50-56. p.).
János Zsigmond valamely mezővároshoz intézi oklevelét, amelyben 
tudtul adja, hogy amikor a terminus utolsó napján Csáki Mihály 
tanácsúrral és kancellárral, Pókai Jakab udvarmesterrel és jogtudó 
férfiakkal ítélőszékét ülte (pro causarum de sede nostra judiciaria 
in solius majestatis nostrae presentiam appellatarum revisione et 
adiudicatione pro tribunali consedissemus), [Wesselényi] Miklós 
ítélőmester előadta, hogy a táblán hozott döntéssel a felperes nem 
elégedett meg, amiért a personalis presentia elé vitte ügyét, ahol vé
gül a táblai ítéletet mindenben helybenhagyták. (Lásd: Formulárium 
196v-197v.) A személyes jelenlét bírói székén Csáki 1566-ban is 
előfordult, ekkor azonban már presidensként helyettesítette az ítélő
mestert: „unacum reverendissimo Michaele Chyaky cancellario et 
consiliario nostro in absentia magistri nostri prothonotarii in sede 
nostra judiciariae presidente necnon consiliariis ac aliis prestantibus 
jurisperitis viris”. Lásd MNL OL, P 990, Fiáth cs. levéltára, Vegyes 
iratok, nr. 10.
Az 1569-1571 közötti időszakból maradt fent egy igen érdekes fel
lebbezés magyar nyelvű fogalmazványa, amelyben Bernáld Ferenc 
árvái nevében tételesen felsorolták, hogy miért tartották sérelmesnek 
a tábla Maros széki jószágaikra vonatkozó ítéletét és mi „leon oka 
hogy f(elseged) tulaidon zemelie eleijbe kelleteek ez... dolgot ap- 
pellalnunk”. Lásd: Székely oklevéltár. II. 1520-1571. Szerk. Szabó 
Károly (a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága, Ko- 
lozsvártt, 1876, 277-286. p.).
Bethlen Farkas: Erdély története III. Báthory István trónra lépésétől 
Báthory Zsigmond uralkodásáig (1571-1594). VI-VII. könyv. Ford. 
Bodor András, jegyz., Kruppa Tamás (Enciklopédia Kiadó, Buda
pest -  EME, Kolozsvár, 2004, 61-86. p.).
Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt. Herausgegeben 
vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg. 
Zweiter Band: Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den 
Sieben Stühlen 1224-1579. Herausgegeben von Monica Vlaicu un- 
ter Mitarbeit von Radu Constantinescu, Adriana Ghibu, Costin Fe- 
ne§an, Cristina Halichias und Liliana Popa (Hora Verlag, Hermanns
tadt, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 
2003, 428-431. p.).
Szilágyi Loránd: A magyar királyi kancellária szerepe az államkor
mányzatban 1458-1526 (Turul, 44., 1930, 76-79. p.); Hajnik Imre: 
A király bírósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyes-
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házbeli királyok korában (Értekezések a történeti tudományok köré
ből, 15. Budapest, 1892, 4. p.).

45 Trócsányi 1980: i. m., 356-358. p.
46 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. II. (1556-1576) (Monumenta Co- 

mitialia regni Transylvaniae), Szerk. Szilágyi Sándor (Magyar Tör
ténelmi Emlékek III. MTA, Bp., 1877, 89. p.; a továbbiakban: Szilá
gyi 1877).

47 Szilágyi 1877: i. m., 99. p.: „magister Valentinus sit prothonotarius 
Hungaricus, Ladislaus vero Mechkej Transylwanicus: judicia 
exerceantur vtrisque presentibus.” Földvári Bálint 1554-1555- 
ben Báthory András országbírói kancelláriáján működött; lásd:
A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbí
zásából kiadja gróf Károlyi Tibor, sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 
Harmadik kötet. Oklevelek és levelezések 1491-1600 (Budapest, 
1885, 279-283, 286-287. p.). Vö.: Pécsi 1938: i. m., 27-28. p. (az 
adatokat tévesen teszi Báthory erdélyi vajdasága idejére!).

48 Szilágyi 1877: i. m., 114-115. p.
49 DJANC, Fond fam. Wesselényi de Jibou, cutia 4 (Wesselényi cs. 

zsibói lt. az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román Nemzeti Le
véltár Kolozs megyei Igazgatóságán őrzött anyagában), 4. doboz 
(a dobozokban levő iratok számozatlanok, a keltezés alapján lehet 
keresni).

50 Szilágyi 1877: i. m., 288. p.
51 1559. október 28-án II. János oklevelében hivatkoznak ilyen módon 

a terminusra: „instante scilicet termino celebrationis judiciorum 
eiusdem festi beati Lucae evangelistae, ad quem scilicet terminum 
universae causae fidelium nostrorum regnicolarum Hungarorum ab 
obitu quondam Ludovici regis, ex publica constitucione adiudicari 
solitae generaliter fuerant prorogatae”. DJANC, Colecfia de docu
mente medievale, Fond fam. Bethlen de Iktar, számozatlan oklevél 
(Iktári Bethlen lt. az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak a Román Nemze
ti Levéltár Kolozs megyei Igazgatóságán őrzött anyagában).

52 MNL OL, Diplomatikai Levéltár, DL 22894.
53 A terminusok tartásával és az azokon tárgyalt ügyekkel kapcsola

tos kérdések tisztázása további kutatásokat igényel. Ennek alátá
masztására mellékeljük e formula egyik bonyolultabb változatát 
Báthory Kristóf vajda 1577. évi okleveléből: „instante scilicet ter- 
mino celebracionis judiciorum primi diei praesentis mensis De- 
cembris ad quem utputa terminum universae causae dominorum 
regnicolarum Hungariae sub dicione nostra constitutorum ab obitu 
serenissimi quondam principis domini Ludovici regis Hungariae 
etc. ac eciam dominorum nobilium Transsilvanensium factum no- 
vorum maiorumque actuum potenciarorum tangentes et concer- 
nentes ab obitu serenissimi quondam principis domini Joannis 
secundi regis similiter Hungariae, Dalmaciae, Croaciae etc. felicis- 
simae recordacionis nuper defuncti, ittem transmissionum libera- 
rum civitatum et oppidorum dicioni nostrae tam in Hungaria quam 
Transsilvania adiacentes ex publica eorundem constitucione adju- 
dicari solitae per nos generaliter fuerant prorogatae”. MNL OL, 
Diplomatikai Levéltár, DL 74176.

54 Szilágyi 1877: i. m., 97. p.
55 Bogdándi Zsolt: SzentegyediSomlyai Gergely deákról. In: A magyar 

arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszo
nyok. Szerk. Papp Klára és Püski Levente (Debreceni Egyetem Tör
ténelmi Intézete, Debrecen, 2013, 37-46. p.).

56 Péter Katalin: Werbőczy anyanyelvi fordításainak tanulságai -  értel
miségi feladatvállalás a 16. században (Történelmi Szemle, 54., 
2012, 3. sz., 421-440. p.).

57 Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504-1518). Előszóval, 
mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke 
(Erdélyi Tudományos Füzetek 270. EME, Kolozsvár, 2011, 8-9. p.).

58 Bónis György: Magyar jog  -  székely jog  (Kolozsvári tudományos 
könyvtár, 1. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvár, 
1942, 24-25. p.)
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