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Béli Gábor

A latin és a magyar jogi 
terminológia a XIX. század

közepéig

Béla Froa asszony és Farkas nádorispán szer
ződéséről 1181-ben adott levelében rendel
kezett a jelenlétén végbement aktusok írásba 

foglalásáról. E határozathoz köthető a királyi kancellária 
működésének kezdete.1 A kancellária királyi levéladó te
vékenysége a XIII. század elejétől vált rendszeressé. Ezzel 
együtt a hiteleshelyek (káptalanok és konventek), a nádor, 
az országbíró, majd a század végén a megyésispán, illetve 
vicéje és a négy megyei nemes bírótárs (a szolgabírók) 
hivatali kiadványai is megszaporodtak. A XIV. század má
sodik évtizedétől a levéladók már tömegével bocsátottak 
ki okiratokat. Ennek következtében ügyre, megörökített 
aktusra szabottan számos levéltípus jelent meg. A jogokat 
és kötelezettségeket megállapító rendelkezések, ügyletek, 
különféle peres vagy peren kívüli aktusok jogi lényegét 
állandósuló: hosszabb-rövidebb idő alatt kifejlesztett, 
majd tartalmában véglegesült formulák rögzítették, illetve 
hordozták.

1. A honi jogi terminológia kifejlődése
A levélszerkesztés alapos felkészülést, grammatikai, reto
rikai és jogi ismereteket követelt. A levéltípusok sokasodá
sával a szerkesztéséhez elvárt jogtudás megszerzését for- 
muláriumok, mintagyűjtemények segítették. A XV. század 
végéig ismert formuláriumok közül a legrégebbi és egy-
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ben a legjelentősebb az ArsNotaria, amit Kovachich Már
ton György tárt fel, és közölt 1799-ben a Formulae solen- 
nes styli in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, 
ac locis credibilibus, authenticisque regni Hungariae olim 
usati című gyűjteményében Anonymi ars notarialis for- 
mularia sub Ludovico I. rege Hungariae conscripta meg
jelöléssel. A mű szerzőjét Bónis György a Zala megyéből 
származó Uzsai János egri olvasókanonokkal, korábban a 
bolognai ultramontánok baccalaureus fokozatot szerzett 
rektorával azonosította, aki a jogkönyvet 1351-ben fejezte 
be.2 Az Ars Notaria szerkesztője ebben a gyakorlati (ha
zai) jogtanításra szánt formuláriumban a levéladók szerint 
csoportosított mintákat -  a típus változataival együtt közel 
kétszázat -  úgy mutatta be, hogy ott, ahol fontosnak tartot
ta, rövid, két-három, olykor több pontba szedett, a szóban 
forgó jogintézmény alapismérveit fejtegető magyaráza
tokkal szolgált, illetve megfelelő grammatikai szabályok
ra figyelmeztetett. A módszer a bolognai ars dictandi 
iskola hagyományát követte: a magiszter, miután ledik
tálta a mintát a tanulónak, ellenőrizte az elkészült leve
let, szóban rámutatott a jogi problémára, sajátosságra, és 
erre tekintettel a szükséges formulázására. Az Ars Notaria 
szerkesztője különös figyelmet fordított ajus scriptum (az 
írott jog, azaz a kánonjog) szerint a helyes megoldások 
bemutatására is a hazai gyakorlattal szemben. Mivel az 
Ars Notaria a magyarországi szokásjog tankönyve volt 
(beleértve a provinciális, leegyszerűsített kánonjogot is), 
leendő kancelláriai, hiteleshelyi, városi, illetve megyei 
törvényszéki jegyzők képezésére szolgált segédeszközül.3

Az Ars Notaria módszerét követte az 1460-1470 kö
zött keletkezett, kiadatlan, Bónis György részleges fel
dolgozásából ismert Somogyvári Formuláskönyv.4 A XV. 
századból fennmaradtak közül két további formulárium 
érdemel figyelmet, amiket Kovachich Márton az Ars No- 
tariával együtt tett közzé. Az egyik a Nyírkállói Tamásnak 
tulajdonított formuláskönyv: Thomae de Nyrkálló stylus 
cancellariae Mathiae I. regis Hung[ariae]. Szerzője, 
ahogy későbbi kutatások kétséget kizáróan igazolták, Ma-
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gyi János közjegyző volt. A formulárium 28 füzetet tartal
maz, amiből az 1476 és 1490 között keletkezett, első 25 
Magyi, a maradék 3 pedig más, mások kézirata. Utóbbiak 
1491, 1493 körül, illetve után íródtak. A füzeteket később 
kötötték egybe. Helyes 
sorrendjüket Fitz József 
állapította meg.5 A másik,
Cancellariae et curiae 
Mathiae I. Corvini regis 
Hungariae címmel ellá
tott formulagyűjtemény II.
Ulászló és II. Lajos alatt 
íródott, a királyi levelek 
mintáinak intitulatiojában 
azonban a levéladó min
den esetben I. Mátyás.6

A formuláskönyvek, 
megjegyezve, hogy szá
mos mintatár készült, ké
szülhetett a XIII. század 
eleje óta, a hivatali gya
korlatnak megfelelően 
tipikus levélsablonokat 
tartalmaztak, nem egy 
esetben eredeti leveleket, 
illetve eredetik felhaszná
lásával készült változato
kat, amiket, részint vagy 
teljesen anonimizált sze
mély, helység, egyéb föld
rajzi nevek, illetve ünne
pek jelölései töltöttek ki.
Személy és más neveken 
kívül magyar szavak csak 
nagyritkán kerültek bele a textusokba. A jogintézmények, 
jogi fogalmak, magyarázatok, szokásjogi hivatkozások 
pedig kivétel nélkül a levéladási gyakorlat által kiérlelt 
és átörökített, a hivatali praxisban meggyökeresedett ter
minológia szerint szerepeltek. Az imént említett két XV. 
század végi, illetve XVI. század eleji formulárium azért 
különleges, mert az újabb keletűnek az előzéklapjára két 
betegség gyógyítására vonatkozó receptet jegyeztek fel 
magyarul. A zömmel Magyi János kézirataiból össze
állított formuláskönyvhöz pedig, főként az utolsó három 
füzetben, több magyar nyelvű glosszát is csatoltak, amik 
többnyire szavak magyar megfelelői.7

2. Latin és magyar jogi 
terminológia

A XVI. század elejéig a per szóban folyt. A felek vagy 
képviselőik a bíró előtt nyilatkoztak. A perbeli cselek
mények, elsősorban a bizonyításhoz elvárt eljárások, ha
tárjárás, becslés stb., az elrendelő parancs szerint a hely 
színén, tanúk (rendszerint szomszédok, határosok, más 
megyebeliek) jelenlétében ment végbe. Az eljárt bíróse
gédek (királyi ember, hites tanúbizonyság: káptalan vagy

konvent teljes jogú kiküldöttje) az eljárás minden moz
zanatáról, a jelenlévők tényállításairól, tiltakozásairól, 
intéseiről szóban tettek jelentést, és ennek alapján állított 
ki oklevelet a bíró által megkeresett hiteleshely. A per so

rán a fél által bemutatott, 
bizonyítékul szolgáló 
oklevelet felolvasták, lé
nyegét megmagyarázták.
Az eljárt bíró széke nyil
vánosságán hirdette ki az 
ítéletet, amiről utóbb le
velet adott. A felek szer
ződésüket okiratkiállító 
szerv előtt „vallották be”, 
mondták fel lekötelezésük 
lényegét avégre, hogy hi
teles pecséttel megerősí
tett levél bizonyságával 
igazolják annak törvényes 
létrejöttét, illetve arra az 
esetre, ha a szerződő fél 
vagy harmadik személy 
megtámadná a szerződést, 
vagy ha a szerződő fél 
szerződésszegést valósíta
na meg, bíró előtt kétsé
get kizáróan bizonyíthas
sanak. A kiállított oklevél 
az aktus, a jogcselekmény 
lényegét megfelelő formu
lába sűrítette, ami a dolog 
lényegéből fakadóan és 
okszerűen egyezett a szó
ban tett nyilatkozatokkal.

Az intézményesült formula a kialakult szokás és gyakorlat 
szerint rögzítette az ügy, ügylet érdemét jogi tartalmának 
megfelelően. A latin mellett és azzal együtt élt és létezett 
a beszélt nyelvi, a magyar jogi terminológia. Kialakulásá
ban a „tanult” jogi fogalmi megfelelők kétség kívül sze
repet játszottak. A latin terminológia a „jogi jelenségek” 
adekvát megfelelőjét a gyakorlat tényeiből kiszűrve állan
dósította. A köznyelvi magyart a latin megfelelő nemegy
szer a jelentést egyediesítő konstrukcióval adta vissza, és 
ágyazta a jogi nyelvezetbe, ami aztán a magyar beszélt 
nyelvbe is behozta a jelentésbeli többletet.

A serviens regis vagy regalis, vagyis a jogállást jelölő 
„királyi szolga”, a ma is használatos vegyes alakban: ki
rályi serviens a kancelláriai levéladási gyakorlat terméke
ként jelent meg és állandósult. 1212-ben Sela fia Farkas és 
unokája, Kozma fia Jakab azzal panaszolta a pécsváradi 
apátot, Hysist, hogy minden birtokaikból és javaikból He- 
tény faluban kifosztotta őket, mondván, hogy egyházának 
jobbágyai. „Ad hoc Farcasius et Jacobus responderunt, 
quod liberi et servientes regis essent, nec aliquo seruicio 
ecclesie tenerentur, et per multos sue cognacionis liberos 
et servientes regis id se probaturos asserebant [ ...]” (Erre 
Farkas és Jakab azt felelték, hogy szabadok és királyi 
szolgák, és nem tartoznak semmilyen szolgálattal az egy
háznak, és azt mondták, hogy számos szabad rokonukkal
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és királyi szolgákkal fogják ezt igazolni.). A levél a pa
naszlók nyilatkozatának megfelelően rögzítette jogállásu
kat: liberi et servientes regis. Hogy ezt körülírással vagy a 
magyar megfelelővel adták meg, nem lehet megállapítani, 
mindenestre a státus azonosítása a panaszosok nyilatko
zata alapján a később általánosan alkalmazott „serviens 
regis” névvel történt.8 Az első felbukkanást követően II. 
Andrásnak 1217-ben Orosz és fivérei felszabadításáról 
adott levelében szerepel ismét a jogállás megfelelője: 
„ [...] precipimus, regia statuentes auctoritate [...] aurea 
et perpetua perfrui libertate, et inter seruientes regis an- 
numerariperpetuo ” (megparancsoltuk királyi tekintéllyel 
rendelkezvén, hogy élvezzenek arany és örök szabadsá
got, és számláltassanak örökre a király szolgái közé).9

Más jogi fogalmak kiforrása is hasonlóképpen történt. 
Egyet kiemelve, a XIV század első harmadában jelent 
meg a perhalasztás egyik módozatának állandósult meg
jelölése, a prorogatio ob vagy propter prioritatem termi- 
nis. 1323. szeptember 21-én kelt Hermány nembeli Lam- 
pert országbírónak az a levele, amivel „propter termini 
prioritatem” (határidő koraisága miatt) november 8-ára 
halasztotta Prebard perét István ellen „ad peremptoriam 
responsionem faciendam” (haladéktalan válaszadásra), 
miután szeptember 15-én megjelent előtte az alperes em
bere, aki „terminum assumpsit” (vállalta a határnapot).10

A bíró abban az esetben halasztotta a pert ob priorita- 
tem terminis, ha az alperes a kitűzött (utolsó) határnap
ra egyszerű küldöttet (missus) menesztett. A missus már 
puszta megjelenésével világossá tette, hogy alperes meg 
kíván jelenni a bíró előtt, elismerve annak illetékességét. 
Nyilván, a küldött tudatta is, hogy a rendelkezésre álló 
idő rövidsége miatt küldője még nem készült fel a fele
letadásra, vagyis azt, hogy korai a terminus a perbebo- 
csátkozáshoz. Az efféle halasztás megkülönböztetésére 
intézményesült megnevezés jól kivehetően a szokásos, a 
missus által felhozott szóbeli mentegetésből formálódott 
ki. Az Ars Notaria 37. számmal jelölt kommentárja sze
rint alperes nem volt köteles az első határnapon „ügyvéd 
közbejöttével” megjelenni, viszont a második (a halasz
tással megjelölt) terminuson a felek vagy személyesen, 
vagy prókátoraik által tartoztak bíró elé állni. Ha pedig 
már az első határnapon alperes ügyvédjének megjelenését 
követelné a bíró -  folytatta a magyarázó - , akkor „nem 
igazságos, hanem hamis és fondorlatos”.11 A magyará
zatból világosan kiderül, hogy alperes küldötte, csak arra 
volt hivatott, hogy „vállalja a határnapot”, és a határidő 
koraiságára hivatkozzon. Ezt nem kellett semmivel sem 
megokolni, mint ahogy korábban Hajnik Imre feltételezte. 
A missusnak egyébre nem volt joga, küldője nevében más 
nyilatkozatot nem tehetett. A prorogatio ob prioritatem 
terminis az alperes kedvezménye volt.12

3. Magyar nyelvű iratok
A Magyarországon XVI. századig oklevelet az arra hi
vatott szervek, a városokat és a szász egyetemet kivé
ve, csak latinul adtak, magyarul viszont egyik sem. Erről 
Galeotto Marzio is megemlékezett anekdotás könyvének 
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28. fejezetében: „(mondom, a keresztények közül) egye
dül Magyarországon írnak kizárólag latinul, ugyanis a 
magyarok nyelve nem egykönnyen írható. Mert a hang
súlyok és a kiejtés legkisebb változtatásával, módosítá
sával megváltozik a szó értelme ”. Ennek alátámasztására 
azután az „u” hangot hozta fel, amiből -  mint megje
gyezte -  négy van, ha minden változatát meg kellene 
jelölni.13 Könyvecskéjének 17. fejezetében azt is felje
gyezte Galeotto, hogy a magyarok „ legyenek akár ne
mesek, akár parasztok, többnyire egyezőképpen hasz
nálják a szavakat, és teljesen ugyanúgy beszélnek, mert 
ugyanaz a kifejezés, ugyanazok az elnevezések, egyezőek 
a hangsúlyok mindenütt ”.14

Galeotto Marzio elsőként citált megállapításából Kar
dos Tibor okkal jutott arra, hogy „a magyar írásbeliség és 
evvel együtt az írott irodalom akadálya a magyar nyelv 
volt”, és „csak a humanizmussal egyesült reformáció 
tudta véglegesen legyűrni az írásbeliség akadályait”.15 
Ami Galeotto másik megfigyelését illeti, magától érte
tődően, az érvényes volt a beszélt nyelvi jogi termino
lógiára is.

Az első magyar nyelven írt, jogi szempontból érté
kelhető levelek magánokiratok voltak. Csáki Benedek 
magyar nyelvű végrendelete Adorján várában, 1490. 
december 21-én, Vér András saját kezű menedékleve
le, amivel Erdőhegyi Balázs 100 forint tartozásából 20 
forint megfizetését igazolta, 1493-ban kelt.16 Korvin Já
nos hercegnek két saját kézzel írt magyar nyelvű levele 
maradt fenn. Az egyik Varasdon, 1498. november 1-jén 
kelt, amivel Enyingi Török Imrének ígérte, hogy ha más
ként nem, saját pénzén váltja ki zálogból Debrecent, a 
másik, 1502-ből származó négysoros írás valószínűleg 
Perényi Imrének szólt.17

A XVI. században a „küldött”, vagyis magánleve
lek (litterae missiles) mellett egyre több magyar nyelvű 
magánokirat keletkezett. Ezek pénzkölcsönről adott, tar
tozást elismerő, megfizetett tartozásról szóló menedék-, 
valamint záloglevelek, amiket a hiteleshelyen bevallott 
ügyletekről felvett ún. bevalláslevelek (litterae fassiona- 
les) formáit és formuláit követve írtak, mint mások mellett 
abból a záloglevélből is kitetszik, amivel Lőrincfalvi Zsu
zsanna tanúsította, hogy Uki Ferenc jobbágyának, bizo
nyos Locu Mihálynak egy pusztahelyet és egy rétet adott 
zálogba:

Anno 1658 Die 7 August.
En Leörincz falvay Susanna Az Nehay Nemzetes es Vitez- 
lö Besseny Estvan Ur Csaszar es Koronas Kiraly Urunk 
eö fölsige Beszprimy fö  kapitanyanak megh hagiot eözve- 
gye Vallom ez levelemnek rendiben hogi En el mulhatatlan 
szüksegemet s leg kivaltkipen Nadasdi Boldiszar Uramnal 
livin Petroczy jobagyom zalogban annak ki valtasaert kin- 
szeritettem el zalogositanom Petroczon livö Bohar Estvan 
puszta helet Locu Mihálnak zalogba adnom az kastilhoz 
valo retemel Egiüt Negven Magiar forinban, ugi mint Uki 
Ferencz Uram eö kgm [kegyelme] jobagyanakIllyen kon- 
dicioval, hogy migh En vagi az en megh maradikom le 
nem teszük ezen megh nevezet Uki Ferencz Uram jobagia- 
nak avagi megh maradikianak a Negyven magiar forintot
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Jog
mind adigh szabadon bírhassa ezen folyül megh nevezet 
puszta helemet, rítível egíüt, le rovan penígh az ö negven 
foríntyat minden pörpatvar nelkül vissza tartozik bocsa- 
tany valamelí nap s valamelí oraban le teszik az ö Pínzít 
Énnekem vagí az en maradíkímnak. Ennek nagíob bízon- 
sagara es megh erösítísíre attam ez levelemet kezem íra- 
saval s pöcsetemel megh erösítvín. Költ Pínyen

Idem quí supra N.18

A városok levéladási gyakorlatában a latint lassan háttérbe 
szorítva már a XIV. században feltűnnek a német nyel
vű levelek. 1361. január 21-én Gaizel Miklós soproni bíró 
és az esküdtek németül 
adott levelükben tanú
sították, hogy Péter pol
gártársuknak a városban 
lévő háza, szőleje és föld
je tehermentes. Sopron 
város hatóságának újabb 
német nyelvű, 1376. 
szeptember 11-én kelt le
vele a város részéről 40 
magyar dénárfont köl
csön felvételét igazolta.
Kőszeg város első ismert 
német nyelvű irata nem 
sokkal később, 1382. ja
nuár 24-én íródott.19

Magyar nyelvű vá
rosi kiadványok a XVI. 
századtól maradtak fenn.
Ezek közül a jogi termi
nológiára figyelemmel 
a statútumokat kiemel
ve, Kolozsvár 1560-ban,
Miskolc 1573-ban, Nagy
bánya 1579-ben, Debre
cen 1586-ban, Márama- 
rossziget 1596-ban, Győr 
1602-ben, Szatmár város
1607- ben, Szombathely
1608- ban, Kassa 1617- 
ben foglalt írásba először 
magyar nyelven szabály- 
rendeletet.20 Ismert Má- 
ramarosszigetnek egy 13 
cím alá rendezett, számos 
pontba szedett, 1548-ból 
származó statútuma is, ami -  a bevezető szerint -  „mos
tan esmét 1569. esztendőben újíttatott meg, Szegedi Albert 
deáktól, scholamestertől 17. Januarii”. Eredetije viszont 
nincs meg, ekként nem lehet kétséget kizáróan megállapí
tani, hogy ennek, illetve megújításának a nyelve magyar 
volt-e, vagy pedig később írták át.21 A magyarul feljegy
zett megyei statútumok sorát Abaúj megye 1578. évi vég
zése nyitja, amit Szabolcs 1593-ben, Szatmár, Sopron és 
Vas 1597-ben, Sáros 1605-ben, Hont 1610-ben, Trencsén 
1615-ben, Nyitra 1616-ban, Torna 1617-ben, Zemplén 
1620-ban hozott rendszabásai követnek.22

4. A jog állandósága -  állandósult 
jogintézmények

A XIII. század elején jelentek meg először az adásvétel 
biztosítékaként a bevalláslevelekben a szavatossági for
mulák. A fehérvári káptalan 1232-ben adott levelet a Szol
nok nembeli Balad fia Mihály és a veszprémi káptalan 
szerződéséről. Mihály, miután bevallotta, hogy 50 már
káért idegenítette el a Kinusberény birtokban lévő földjét 
a veszprémi káptalant képviselő Balázs udvarispánnak, 
„[...] assumpsít [...], quod sí alíquís pro eadem terra

contra capítulum Wesprí- 
míense lítem moverít, ipse 
vel heredes suí tenentur 
expedíre ” (vállalta, hogy 
ha valaki a föld végett a 
veszprémi káptalan el
len pert indítana, maga 
és örökösei tartozzanak 
megvédeni).23 A szava
tosságvállalás lényegét az 
esztergomi káptalannak 
egyrészről Becse fia Dé
nes ispán és fia Lukács, 
másrészről a Pál veszp
rémi püspök fivére, Ar- 
mai Benedek ispán közt 
bizonyos Berény föld és 
nyolc emberfő iránt lét
rejött adásvételét meg
örökítő, 1266-ban kelt le
vele fejtette ki: „[...] úgy 
a mondott Dénes ispán, 
mint fia, Lukács vállal
ták és kötelezték magukat 
előttünk, hogy ha nemzet
ségükből vagy idegenek 
közül bárki az előbb em
lített Benedek ispánt vagy 
örököseit a mondott Be- 
rény föld vagy annak ha- 
szonvételeí okán perelní 
vagy egyébként zavarni 
próbálná, Benedek ispánt 
és örököseít mínden per
lőtől és háborgatótól tar
tozzanak megoltalmazní 

és megvédeni tulajdon fáradozásukkal és költségeikkel, 
úgy, hogy e Dénes ispán és fia, Lukács és örököseik tar
tozzanak magukra venní a per terhét, és Benedek íspán és 
fiai és fiainak fiai örvendjenek békés birtoklásnak, tulaj
donnak és uralomnak, és Berény föld bírtoka és mínden 
haszonvétele megmaradván Benedek íspánnál és örökö
seinél, Dénes ispán vagy fia, előbb mondott Lukács és ösz- 
szes és minden egyes örököseik ezt, per esetére, akár saját 
pénzükkel tegyék, akár más birtok által, amit Dénes ispán 
vagy fia vagy örököseik adnak, Benedek ispánt és fiait és 
fiainak örököseit védjék meg minden pertől és zaklatás-
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En Batsmegyei Laszlo 
adom tudasara min
deneknek es vallom 
ezen levelemnek ren
diben Hogy en Petro- 
czon Vasvármegyeben 
levö puszta helem- 
nek (: mellyet az elot 
Skrinar nevö jobágy 
birt:) haszontalan 
voltat latvan es annak 
az arra közelebb való 
es hasznossab josza- 
got szerezny akarvan, 
Attam minden hoza 
tartozando pertinen- 
tiajaval es igazsaga- 
val ugy mint földeivel 
retjeivel erdejivel egy 
szoval azon jussal az 
mint en birtam ugyan 
ott Petroczon lakozo 
Loczu Balasnak es 
Gyermekeinek hu- 
szon öttforintban egy 
forintot husz garas-
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nyes successoraimra 
veszem az szokott és 
törvényes evictiót is,
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tól, Berény föld mindig Benedek ispánnál és örököseinél 
megmaradván. Amikor ezt többször mondott Dénes ispán 
és fia, Lukács Benedek ispán jelenlétében megígérték, a 
maga és fiai nevében az ígéretet vette, vagy az efféle ígére
tet elfogadta, és ők, mint kifejtettük, minden előrebocsátot- 
tat fenntartva, maguk és örököseik által ünnepélyesen kö- 
telezettségetvállaltak”24 Röviden, a szavatos arra vállalt 
kötelezettséget, hogy elhárít minden akadályt a jogszerzés 
útjából, és ha perben, tulajdon fáradozásaival (suis prop- 
riis laboribus) nem tudná ezt megvalósítani, akkor költ
ségeivel (suis propriis expensis) védi meg a jogszerzőt, 
tehát vagy pénzzel kártalanítja, vagy másik ingatlant ad 
tulajdonába. Ugyanígy szavatolta a tulajdonos zálogadós 
a zálogbirtokos hitelezőnek, illetve a bérbeadó a bérlőnek, 
hogy lejáratig megvédi a dolog birtokában és hasznai sze
désében. I. Lajos 1343. május 20-án kelt, Tomaji László 
és Töreki Miklós közt létrejött zálogkölcsönről adott le
velében a szavatosságvállalási formula a szokásos: „[...] 
usque tempus redemptionis sue eundem Nicolaum tene- 
retur in eodem molendino et vinea contra quoslibet con- 
servare propriis laboribus suis et expensis”25 Ugyanez 
a bevett formulája a kapornaki konvent 1457. november 
15-i Egervölgyi János egy jobbágytelek és két hold szántó 
zálogba adásról felvett levelének: „in dominio earundem 
infra tempus redemptionis contra quoslibet impetitores te- 
nere et conservare suis propriis laboribus et expensis”26 
A szavatosságvállalási formula az idők során változatlan 
maradt. Ezt igazolja 
Bátsmegyei László 
XVII. század végéről 
származó saját kezű 
záloglevele is:

ban szamlalvan zalogban es modo redemptionabili ugy 
hogy dum et q[uodammo]do azon summat simul et semel
jo  el kelendö tavasz---- cum praevia tamen duorum-----
cujuscunque judlium vel jurati assessoris — fiendapra- 
emonitione en vagy gyermekim es successorim eml[ített] 
Loczu Balázsnak vagy gyermekinek leteszik tartoznak es 
tartozanak fö l venny es azon joszagot remitalnyi. Aszt is 
hoza teven hogy ha medio tempore földeiben meg gana- 
jozna harom vetesig hasznot vehesse és kezekbul azokat 
adig ki bocsatany ne tartozzék. Az evictiot is adig ma
gamra s gyermekimre fö l veven tartozom es tartozanak 
üket intra tempus redemptionis contra quosvis legitimos 
impeditores proprys sumptibus et fatigys ezen joszagnak 
bekesseges urasagaban tueal[ni] es megh oltalmazny. 
Kinek nagy[obb] erösetesere adom ezen levelemet kezem 
irasaval[[?] es pöcsetemmel [m]egh erösitetven. Actum in 
[Petr]ocz die 18 Mensis — embris 1690

Bátsmegyei Laszlo 27

A levél sérülései ellenére kivehető, hogy a tulajdonos ha
tározatlan időre adta zálogba ingatlanát, aminek megvál
tásához megyei tiszt, szolgabíró vagy esküdt közreműkö
déséről rendelkezett, akinek a feladata a megváltás végetti 
intést tanúsítása volt, hozzátéve, hogy ekkor már minden 
megyében működtek szolgabírói székek, amik kisebb va
gyoni értékű nyilvánvaló adóssági és zálog ügyekben jár
tak el. Mivel a tulajdonos arra az esetre, ha a zálogbirtokos

megtrágyázná, és ez
zel hasznot hajtóbbá 
tenné a zálogos ingat
lant, a megváltás után 
további három évig 
engedélyezte a birtok
lást és használatot, a 
megyei tiszt közben
járása e tény megálla
pítására is kiterjedt.

1698. április 15-én 
kelt Rákóczy Júliá
nak, gróf Ferdinand 
Gobert Asperimont 
feleségének magyar 
nyelvű záloglevele, 
amivel Ecsed várát és 
a hozzátartozó uradal
mat ötvenezer forin
tért 10 évre adta zá
logba Bánfly György 
erdélyi kormányzó
nak. Ebben a szava
tosságvállalás szintén 
a szokásos módon 
történt: „[...] magam
ra és két ágon lévő 
gyermekeimre poste- 
ritássimra és törvé-
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úgy, hogy méltóságos gróf Bánffy György uramat, gyer
mekeit, maradékait legatariussit, cessionariussit mind
nyájan azon ecsedi jószágnak békességes birodalmában 
minden törvényes háborgatók, prókátorok és actorok ellen 
magunk tulajdon költségünkkel megoltalmazzuk és meg
tartjuk. Hogyha pediglen nem akarnók, vagy nem lehetne, 
vagy semmiképpen nem is gondolnánk vele, úgy szabad le
gyen gubernátor uramnak és övéinek más annyit érő akar 
holott találandó javainkból, akár micsoda bírák és ország 
törvénytevői által magoknak teljes és egész satisfactiót 
tenni és tétetni, mindennemű törvénybeli remediumokat és 
törvények megállásának idejét innen kirekesztvén ”.28

Kassics Ignác először 1832-ben kiadott, majd további 
kiadásokat is megért formulagyűjteménye ingatlan adás
vételének bizonyságára a latin mellett magyarul is közöl
te a megfelelő levéltípust, amiben a példák szerinti régi 
formula köszön vissza: „ha a nevezett Jószág iránt idő
vel valamelly háborgatók, vagy Perlekedők támodnának, 
az Evictiónak, vagyis szovatosságnak, védelmezésnek, 
oltalomnak és elégtételnek terhét magunkra, és maradé
kainkra válallyuk”, azután az ingatlan zálogba adásáról 
felveendő levél mintájában: „A törvényes Evictiót (sza
vatosságot) magamra, és successorimra felválalom, és 
annak nagyobb erejére, s bátorságára ugyan csak ezen 
Nemes Vármegyében fekvő N. Jószágomat különös zálo
gul lekötöm, s kinevezem olly formában: hogyha sokszor 
tisztelt Úr valami úton módon ezen Levelben foglalt Jó- 
szágtul elesne, a vagy a miatt pénzében valamelly cson- 
kúlást szenvedni kénteleníttetnék; tehát hogy ezen esetben 
a nevezett Jószágombul magának elégtételt szerezhessen,
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magamat és successorimat ezzel lekötelezem ”.29 Ami a 
„különös zálogul” történt lekötelezést illeti, ugyancsak 
régtől bevett. Egy esetet kiragadva, amikor Losonci Lász
ló és fivére, István a sági konvent 1469. június 21-i levele 
szerint 800 aranyforintért zálogba adták Kolozs és Torda 
megyei birtokaikat Rédei János alvajdának és Demjéndi 
Lászlónak, arra az esetre, ha propriis suis laboribus et ex- 
pensis nem akarnák vagy tudnák megvédeni hitelezőket 
a zálogos ingatlanokban, arra kötelezték magukat, hogy 
három Nógrád megyei birtokukat „sub praemisso titu- 
lo pignoris” (az előrebocsátott zálog címén) engedik át 
a visszaváltás idejéig, azt is hozzátéve, hogy e kötelmük 
biztosítására a legsúlyosabb szerződési büntetést, hatalom 
bajon bukást (succubitus duelli facti potentialis) kötöttek 
ki, ami azt jelentette, hogy teljes vagyonukkal tartoznak 
helytállni.30

Ahogy Kassics magyar nyelvű mintái, illetve, Lőrincfal- 
vi Zsuzsanna 1658. augusztus 7-i, Bátsmegyei Lászlónak 
a szakadás miatt hónapra pontosan meg nem határozható, 
valamikor 1690. szeptember, november vagy december 18- 
án adott, valamint Rákóczy Júlia 1698. április 15-i zálog
levele is több-kevesebb latin szövegelemmel vegyes. Ez a 
XVI. század óta hátramaradt iratok közös sajátja, ideértve a 
magyar nyelvű megyei közgyűlési, illetve a XVIII. szádtól 
a büntetető ügyekről felvett, valamint a városi jegyzőköny
veket. Ez a latin elemekkel vegyes szerkesztésmód arról 
győz meg, hogy a latin terminológia a magyar megfelelővel 
együtt és azzal szerves egységben alakult, formálódott, és 
olyan jogi fogalom, szóhasználat, aminek nem lett volna 
magyar párja, voltaképpen nem létezett.
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Domaniczky Endre

Az ausztráliai magyar 
diaszpóra a 20. században

A
z ausztráliai magyar diaszpóra létszáma és meg
oszlása kisebb figyelmet szokott kapni a többi 
angolszász országban kialakult közösséghez ké
pest. Ennek fő oka a távolságban keresendő, de a diasz

póra egyéb jellegzetességei1 ennek hatását felerősíthették. 
Az alábbiakban e közösség létrejöttének és összetételének 
legfontosabb jellemzőit mutatom be, utalva a térséggel 
foglalkozó korábbi magyar kutatók munkásságára is.

1. A szórványos bevándorlás kora
Az ausztráliai magyar diaszpóra kezdetei

Az első magyarok még a 19. század elején érkeztek a fiatal, 
akkoriban formálódó ausztrál gyarmatokra. Legkorábban 
egy fegyenc, Raphael Harris, akinek születési helyeként a 
Magyar Királyságot tűntették fel a korabeli iratok.2 Az első 
szabad bevándorló, aki véglegesen le is telepedett Auszt
ráliában, Friedman Izsák volt. Ő sikeres kereskedőként 
több gyarmaton is megfordult, életútjának állomásai Syd- 
ney-hez, Hobarthoz és Melbourne-hez egyaránt kötődnek.3

A 19. század első felében egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy Ausztrália mezőgazdasági kilátásai kedvezőek, 
azonban az 1851-ben kitört victoriai aranyláz a konti
nenst teljesen új pályára állította. Aranyat már korábban 
is találtak, de ekkora mennyiséget korábban még soha. 
Az aranyláz híre elérte az 1848-49-es magyar emigráci-
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ót is, ahonnét többen útra keltek és szerencsét próbáltak. 
A néhány tucat egykori honvéd sorsa -  a balszerencsés 
Mednyánszky Cézártól4 kezdve a folyamatosan kísérle
tező, majd végül hazatérő Vékey Zsigmondon5 át a sor
sát elfogadó és véglegesen letelepedő Farkas Mártonig6 
-  különbözőképpen alakult. Az egykori honvédek sírjai az 
egyes államok -  főleg Victoria és Új-Dél-Wales -  temetői
ben találhatóak, ezeket érdemes lenne minél teljeskörűb- 
ben dokumentálni.

A dualizmus időszaka

Az 1867-es kiegyezést követően többen hazatértek Ma
gyarországra, azonban az Osztrák-Magyar Monarchia 
időszakának gazdasági fellendülése új látogatókat is ho
zott Európából. A dualizmus időszakában is érkeztek -  kis 
számban -  bevándorlók, azonban megjelentek az állami7 
és gazdasági élet reprezentánsai,8 és a közlekedési lehe
tőségek fejlődésével az utazók is megjelentek,9 akik jobb 
esetben látogatásaikról a későbbiekben valamilyen mó
don meg is emlékeztek. Az ausztrál források száma is 
gyarapodásnak indult ekkoriban, az újságcikkekből szá
mos egyéni életpálya kirajzolódik, a statisztikai kimuta
tásokban pedig az 1870 után a Monarchiából érkezettek 
száma és megoszlása is nyomon követhető.10

A két háború időszaka (1914-1945)

Az első világháború a kereskedelmi kapcsolatokat telje
sen elvágta, a Monarchia 20. század elejére stabilizálódó 
térségbeli diplomáciai hálózata szétesett, az országban 
maradó osztrák-magyar állampolgárokra, illetve sok 
esetben a korábbi állampolgárokra is szigorú ellenőrzés és 
fogolytábor (internálás) várt.


