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Laczlavik György

A központi bíráskodás 
szervezetének vázlata 

a Magyar Királyságban a 
16. század első felében1

A 16. század törvénykezésében Mohács nem jelen
tett fordulópontot. Ezen nem változtatott jelentősen 
a Habsburgok monarchiájához való kötődés sem. 
A Magyar Királyság ugyanis a Habsburgok más országaitól 

merőben eltérő, saját joggyakorlattal bírt. Ezt a gyakorlatot 
az erős, évszázadok alatt kialakult szokásjogon (consuetu- 
do) és az ország törvényein kívül mindenekelőtt Werbő
czy István Hármaskönyve (1514) határozta meg. A magyar 
rendek ezeket a hagyományokat a Habsburg királyok alatt 
is megőrizték, akik sokszor nem ismerték ezeket. A Wer
bőczy munkáját kiegészítő és javító Négyeskönyv (1553), 
bár számos újítást hozott (magán-, per- és büntetőjog), és 
gondos összegzést jelentett, az udvarban készült átdolgozá
sát a rendek sohasem fogadták el, így nem vált a magyar
országi jogalkalmazás szerves részévé, s annak fő forrása a 
Tripartitum maradt. Nagyobb hatása volt a Mossóczy Za
kariás nyitrai püspök (1582-1587) által összeállított első 
törvénygyűjteménynek (Decreta, constitutiones et articu- 
la regum inclíti regni Vngariae..., 1584), amelyet a kö
vetkező másfél évszázadban egyaránt haszonnal forgattak 
a bírák, ítélőmesterek, ügyvédek, valamint a peres felek.2

A 15. század második felében a királyi kúriában kiala
kultak az állandó bíráskodás feltételei, létezett egy főpa
pokból, bárokból, ítélőmesterekből és választott nemesek
ből álló kúriai bírói tanács, „királyi tába”. A központosítás 
legnagyobb érdeme, hogy a királyi kúria három bíróságát, 
amelyeket az ország rendes bírái: a nádor, az országbíró, 
a személynök vezettek,3 egyetlen királyi törvényszékbe 
(sedes iudiciaria regie maiestatis) egyesítette, ahol a ren
des bírák generális joghatóságuknál fogva minden ügyben 
elnökölhettek és ítélhettek. Lett légyen szó a nyolcados 
(oktávák) törvényszékekről, vagy állandó bíráskodásról, 
amit a 15-16. század fordulóján iudicia brevz'ó4-nak vagy 
iudica brevia brevium5-nak kezdtek el nevezni. A kifeje
zés kezdetben a rövid törvényszékek (kisebb oktávák) el
nevezéséből a rövid folyamatú perek, vagyis az állandó 
bíróság megjelölésévé alakult át. Elsősorban a fellebbvi- 
teli pereket, illetve a hatalmaskodás öt esetét kellett folya
matosan elbírálni. A nagybírók között egy idő után a sze
mélynök szerepe lett a legfontosabb. Ez minden bizonnyal 
összefügg azzal, hogy II. Ulászló halála után, 1516-ban 
-  teljesítve az 1514:55. törvénycikk kívánságát -  a sze- 
mélynöki tisztséget a hazai jogot és tudományokat ismerő, 
világi férfi foglalta el: Werbőczy István. Werbőczy után, 
aki 1525-ig látta el a personalis feladatát, nem is térnek 
vissza az egyházi személyek.
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Mi történt Mohács után? Erre a kérdésre igen nehéz 
válaszolni, mivel az 1526 előtti időszakkal ellentétben 
a Mohács utáni központi bíráskodás szervezetére csak a 
törvénycikkek szövegéből következtethetünk. Ehhez kap
csolódóan sajnálattal kell megállapítani, hogy a 16. szá
zadi magyar központi bírósági szervezet szisztematikus 
feltárása még nem történt meg. A 20. században Gellért 
Árpád, Timon Ákos, Vinkler János, Degré Alajos, illetve 
érintőlegesen R. Kiss István munkásságát lehet kiemelni. 
Eredményeik azonban szinte kizárólag az országgyűlése
ken hozott törvényeken alapulnak. A nagybírák neve is
mert. A középkori gyakorlathoz hasonlóan a bírói munka 
dandárját természetesen nem a nagybírák, hanem helyet
teseik és ítélőmestereik végezték, akiknek nevét azonban 
sokszor még nem is tudjuk. A Mohács előtti jogtudó értel
miség Bónis György munkássága nyomán megismerhe
tő.6 Az 1526 utáni időszakról azonban nem készült ilyen 
összefoglalás, így például az ítélőmesterekről is alig tu
dunk valamit, még archontológiájuk sem készült el, a bíró
sági személyzet egyéb tagjairól nem is beszélve. Kivételt 
egy szlovákiai kutató, Frederik Federmayer munkássága 
jelent, aki a nádori helytartók helyetteseinek 16. századi 
archontologiáját gyűjtötte össze.7

Most mégis arra vállalkozom, hogy a Mohács utáni 
évtizedekben történt változásokra és a kutatás lehetséges 
irányára rámutassak. A kezdeti évek esetében megállapít
ható, hogy az 1526 előtt kezdődött tendencia folytatódott. 
Nyolcados törvényszéket hosszú ideig nem tartottak, így 
a kúria állandó bíráskodására kell következtetnünk. Az 
1527:5. törvénycikk a Szent Margit ünnepe (július 13.) 
óta elkövetett hatalmaskodásokat rövid perbehívással (15 
napra) állandóan kívánta elbírálni. Erre a törvényre való 
hivatkozás folyamatosan megjelenik a hiteleshelyeknek 
kiküldött idéző levelek szövegében, de előfordul korábbi 
törvényre, például az 1522:55. cikkelyre történő hivatko
zás is. A polgárháborús viszonyok között vergődő ország
ban azonban törvénykezés aligha működhetett. Ennek 
megfelelően az 1536. évi törvénycikkek sora foglalkozik 
az igazságszolgáltatással. A 14. cikkely a hatalmaskodá
sokat, a fellebbviteli pereket, továbbá a szerződések és 
kötelezések, a zálogjog, a hitbérek, a magszakadás és hűt
lenség vétkeinek címén felkért birtokok tárgyában indított 
pereket folyamatosan rendeli elbírálni. A 48. pedig a bírói 
tanácsról is gondoskodik, hat nemesi ülnök megválasztá
sával. A rendek emellett kérik a nyolcados törvényszékek 
visszaállítását is.

Az 1542. év nemcsak a politikában, hanem a törvény
kezésben is komoly változásokat hozott. A pozsonyi or
szággyűlésen nádori helytartót választottak az addigi 
személynök, Révay Ferenc személyében. A lemondott 
Thurzó Elek helyett Nádasdy Tamás lett az országbíró, 
Várday Pál8 esztergomi érsek pedig a helytartó, akinek 
az egyik legfontosabb feladata az igazságszolgáltatás, hi
szen a közbiztonság és az abba vetett hit a Mohács utáni 
polgárháborús évtizedekben ritkán tapasztalt mélységbe 
süllyedt. Várday helytartósága idején a bíráskodás folya
matos volt, bár a rendes törvényszéki időszakokat is meg
tartották. Az 1542. évi besztercebányai országgyűlés 18. 
és 19., illetve az 1543. évi országgyűlés 32. törvénycikke-
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lyei előírták, hogy „a helytartó úrnak a hozzá tartozó többi 
rendes bírókkal együtt nemcsak a nagyobb hatalmasko
dás öt esetét és a fellebbezéseket, hanem a zálogjogok, új 
adósságok, hitbérek és jegyajándékok, kártételek és erő
szakos foglalások iránt indított összes pereket is szünet 
nélkül kell elbírálnia”, és hogy „a megítélt ügyeket hajtas
sa végre”. Az ezt követő országgyűlések majd mindegyi
ke megismételte a helytartó 
bíráskodása folyamatossá
gának szükségességét.9 Fel
hatalmazták az országgyűlé
sek a helytartót arra is, hogy 
bírói tevékenységét bárhol 
gyakorolhatja, habár az a 
törekvés, hogy Pozsony le
gyen a helytartó bírói szék
helye is, a törvények között 
is tetten érhető.10

Figyelemre méltó, hogy 
az uralkodó, I. Ferdinánd 
király is igen nagy hang
súlyt fektetett az igazság
szolgáltatás folyamatos
ságára. Várdaynak több 
alkalommal is meg kellett 
nyugtatni az uralkodót, 
hogy az igazságszolgáltatás 
folyamatosságán nem esik 
csorba, akkor sem, ha Vár- 
daynak valamilyen okból el 
kell hagynia Pozsonyt. Az 
esztergomi érseknek több
ször meg kellett látogatnia 
érseksége székhelyét, Esz
tergomot. Egy alkalommal, 
mikor a húsvéti ünnepek 
alkalmával járt ott, megír
ta a királynak, hogy amíg
visszatér, az igazságszolgáltatás terén a kormánytanács 
tagjai helyettesítik majd. Újlaky Ferenc győri püspök, 
Révay Ferenc nádori helytartó és Szalay János pozso
nyi ispán futár útján gyorsan el tudják érni, ha bármilyen 
gond támadna.11

A helytartó állandó bíráskodásán túl a hagyományos 
nyolcados törvényszékeket is megtartották, sőt egy év
ben akár kettőt is -  1546-ban területileg is megosztva. Az 
1546:33. cikkely úgy rendelkezett, hogy a felső-magyar
országi vármegyék részére Lőcsén is tartsanak törvény
széket, ahol a személynök ítélkezzen ítélőmestereivel 
együtt Szent György huszadnapján. A helytartónak ebben 
az időben speciális hatásköre is kialakult (jórészt korábbi 
királyi személyes joghatóság), hogy külön név alatt ösz- 
sze is foglalták. Várday helytartósága idején az 1546:35. 
törvénycikk „ iudicia, quae ad officium locumtentiae spec- 
tant” említ, az 1548:19. pedig „iudicia tam iuxtapublicas 
constitutiones, quam authoritate locumtenentis iudicari 
solita ”.12 Iudicia particularia néven is előfordul, szemben 
a iudicia generaliával, amely azonban a rendes nyolcados 
törvényszékeket j elenti.13

Ezekben a perekben a helytartónak, aki innentől fogva 
úgymondprimarius judex,14 általában az ország rendes bí
ráival az oldalán kellett ítélnie. Erről rendelkeztek az 1542. 
évi besztercebányai országgyűlés 18. és 19. cikkelyei, sőt 
az 1543:32. törvénycikk az ország rendes bíráit egyenesen 
a helytartóhoz tartozónak nevezte (dominus locumtenens, 
una cum aliis ordinariis iudicibus sibi adhaerentibus).

Ugyanakkor az 1537:24. tör
vénycikk 1.§ alapján figyelnie 
kellett arra, hogy az ország 
rendes bíráinak hatáskörét ne 
sértse meg.15

Ez fordítva is igaz: a hely
tartónak fenntartott jog
körökben is ítélkeztek más 
nagybírák is, legfőképpen a 
személynök, akivel szorosan 
együtt kellett működnie,16 de 
ugyanígy a nádori helytartó is. 
A peráttétel intézménye nem 
új: Mohács előtt szokványos 
volt, hogy az ítélőmesterek át
tegyék a pert egy másik nagy
bíró ítélőszéke elé.17

Milyen forrásokat kellene 
megvizsgálni ahhoz, hogy a 
központi bíráskodás szerve
zetére, netalán a gyakorlati 
működésre fényt derítsünk? 
A nagybírák által kiadott íté- 
letlevek vizsgálata kézenfek
vő lehetne, hiszen például 
csak az Országos Levéltár 
által őrzött családi levéltárak 
anyagában számtalan példány 
található. Ezek összegyűjtése 
rendkívül időigényes feladat, 
hiszen az iratok szétszórtan 

őriztetnek. A szervezetre vonatkozóan gyorsabb sikert 
remélhetünk a hiteleshelyeknek küldött parancslevelek 
vizsgálatával. Meg kell azonban jegyezni, hogy, hogy a 
törvénykezés nem volt elválasztva sem a kormányzati, 
sem pedig a törvényhozási feladatoktól. Az általam vizs
gált zalavári és kapornaki konventek esetében 1527-1549 
között 465 oklevélből 278, vagyis az oklevelek majdnem 
60%-a idéző. Közel 19%-a iktató, a maradék kb. 20%-on 
tudományvételt, eskütételt, bevallást stb. elrendelő okle
velek osztoznak. 18

A Várday helytartósága idején kelt nagybírói idéző le
velek többsége, függetlenül a kiadótól -  kevés kivételtől 
eltekintve, amikor a nagybíró elé vagy becsületbeli ügyek 
esetében a király kúriába - , az idézettet a személyes jelen
lét bírósága elé idézi meg, az oklevél bemutatásától szá
mított 15. napra. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a 
kúriában a bíráskodás nemcsak a hozott törvények alapján 
volt folyamatos, hanem a gyakorlatban is. A törvényeken 
kívül Nádasdy Tamás országbíró Várday Pál helytartóra is 
hivatkozik, akinek a rendelete alapján az erőszakos csele
kedeteket rövid perbehívással kell elbírálni.19

Nádasdy Tamás országbíró
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Hosszú és kitartó munka segítségével összeállítható 
lenne legalább az ítélőmesterek archontológiája. Például 
Nádasdy Tamás országbíró nevében a Szempthey László 
és dobrakutai Székely Ferenc közötti perben hozott íté
letlevelet 1547. április 17-én a törvénykezési időszak 37. 
napján, amely rendesen Reminiscere vasárnapján kezdő
dött, Raveni Mihály országbírói ítélőmester mellett, Dam- 
ján mester nádori és Pósa György személynöki ítélőmes
ter is aláírta.20 1498 után több alkalommal is előfordult, 
hogy mind a négy ítélőmester ellenjegyezte a kiadványt.21 
Mindez feltehetően azt jelentette, hogy az ítélőmesterek 
kölcsönösen részt vettek egymás bírói tanácsában.

Révay nádori helytartóvá történt kinevezésével a sze- 
mélynöki állás megüresedett, a szakirodalom ugyanakkor 
úgy tudta, hogy Mérey Mihály személynökké választásáig 
(1544. szeptember 27.) ez a pozíció üresedésben volt.22 
Várday Pál helytartó egyik első ítéletlevelének érdekes
sége -  amit 1543. február 26-án a Pozsonyba menekült 
óbudai klarissza apácák és Pozsony városa között az ispo
tállyá átalakított pozsonyi apácakolostorért folyó ügyben 
hozott - , hogy az ügyet a helytartó öccse, Várday Tamás 
intézte személynöki, illetve ami pedig még érdekesebb, 
a helytartó ítélőmestere minőségében: az ítélethozatalnál 
Chernel Ambrus személynöki ítélőmester is részt vett.23

A személynök, a királyi személyes jelenlét bíróságának 
helytartója, a király bírói pecsétjének őre, az uralkodó ne
vében és pecsétjével expediálta az oklevelet. Az oklevele
ken található kancelláriai jegyzetekből következtethetünk 
az ítélőmesterekre. A szórványos adatokból az állapítható 
meg, hogy Várday Tamás személynöksége idején bodo- 
ni Pósa György és Chernel Ambrus voltak az ítélőmes- 
terek.24

A helytartó és a személynök irodája, a kisebb kancel
lária bizonyosan szorosan együttműködött, amit a családi
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kapcsolatok még tovább erősíthettek. Ezt mutatja, hogy 
Várday Tamás kezdetben személynöksége mellett bátyja 
ítélőmestere is volt. A személynöki ítélőmesterek kézje
gyével később is találkozunk helytartói kiadmányokon. 
Így Lectaper Posa jegyzetet olvashatunk Várday 1544. 
február 1-jei mandátumán.25 Nagyváthy Antal ítélőmes
ter négy ismert jegyzete közül három is a helytartó ok
levelén található.26 Nagyváthynak 1549-ben, a Moson 
megyei Patzneusiederben (Pachnewsyder) volt hat job
bágytelke, 1559-1561 között pedig altárnokmesterként 
mutatható ki.27

Feltételezhető, hogy a helytartó és a nádori helytartó -  
mivel a nádori helytartó a kormánytanácsnak is tagja volt, 
és ezért neki is állandóan Pozsonyban kellett tartózkod
nia -  igazságszolgáltatási ügyekben azonos infrastruktúrát 
használtak.28 A nádori bírói iroda jegyzőjét,29 Fülöp deá
kot a helytartó 1545-ben több alkalommal is követségbe 
küldte: 1545. április 29-én a trencséni harmincadhoz,30 
1545. szeptember 1-jén pedig Podmaniczky Rafaelhez.31 
A kisebb kancellária írnokai közül jelenleg csak kettő 
nevét ismerem: Zlataria (Zlatharia) Jakabét, a kisebbik 
kancellária esküdt írnokáét (iuratus scriba minoris can- 
cellariae)32 és Chuzy Jánosét, a királyi kisebb kancellária 
írnokáét (scriba minoris cancellariae nostrae)33

Összefoglalóan megállapítható, hogy a központi bírás
kodás szervezetét a törvénycikkek szövegéből nem lehet 
megismerni. Ténylegesen azt se tudjuk, hogy az azokban 
kitűzött nyolcados törvényszékeket valóban mind meg
tartották-e, nem tudjuk, hogy azokon kik ítélkeztek, azt 
pedig végképp nem, hogy meghozott ítéleteikben milyen 
jogforrásokra támaszkodtak; támaszkodtak-e például 
Werbőczy Tripartitumára. Ha mindezekre a kérdésekre 
válaszolni szeretnénk, a fent említett alapkutatások elvég
zése nem halogatható.

La c z l a v ik , Gy ö r g y

Aufriss der zentralen Gerichtsbarkeit im Königreich Ungarn in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)

Einer der Schlüssel der Konsolidierung im Königreich 
Ungarn nach der Niederlage bei Mohács konnte die all- 
máhliche Wiederherstellung des Ansehens der zentralen 
Rechtsprechung nach 1542 gewesen sein. Eine diesbezüg- 
liche Tátigkeit des königlichen Statthalters Pál Várday, 
des palatinischen Statthalters Ferenc Révay, des Persona- 
lis Mihály Mérey, sowie ihrer Protonotare fand vermutlich 
im von der mittelalterlichen Praxis erhalten gebliebenen 
kleinen Kanzleramt statt. Eine systematische Untersu- 
chung der zentralen Rechtsprechung im Lande ist uns die 
Geschichtschreibung leider immer noch schuldig. Die 
Antwort auf viele Fragen wissen wir leider nicht, wir ken- 
nen den Organisationsrahmen und auch die Arbeitsteilung 
zwischen den groben Richtern nicht, und wir kennen unter 
anderen nicht die Zeit, wann sie im Amt waren, und háufig 
nicht einmal den Namen der Hauptakteure, der damali-

gen tatsáchlichen Richter, der Urteilsmeister. Wie könnte 
daran geándert werden? Die erlassenen Gesetze zu unter- 
suchen reicht nicht aus. Welche Quellen sollte man un- 
tersuchen, um den Aufbau der zentralen Rechtsprechung, 
und möglicherweise auch ihre genaue Tátigkeit kennen 
zu lemen? Das Sammeln und Untersuchen der von den 
Grobrichtern erlassenen Urteilsbriefe ist zwar sehr zeit- 
aufwándig, aber nicht unlösbar. Ein gutes Beispiel dafür 
ist die Erforschung der in Siebenbürgen parallel tátigen 
zentralen Gerichtsorgane. Bei Klárung des Organisati- 
onsaufbaus ist ein schnellerer Erfolg in Aussicht, wenn 
man die an die Glaubwürdigen Orte verschickten Befehls- 
briefe, vor allem die darauf stehenden Anmerkungen des 
Kanzleramtes unter die Lupe nehmen. Die Geschichte der 
zentralen Rechtsprechung kann nur durch diese mühsa- 
men Forschungen ermittelt werden.
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