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Prológus

A
z Árpád-korból fennmaradt jogi jelentőségű for
rások, a királyi oklevelek és a kialakulóban lévő 
állam működése során keletkező egyéb (például 
nádori, országbírói, káptalani) okleveles források nem 

csupán az állam és a társadalom működésének, a jelentő
sebb történelmi eseményeknek hiteles megismerési forrá
sai, de kultúrtörténeti jelentőségük is igen nagy.

Jóllehet, a korabeli hivatali írásbeliség -  amelynek fej
lődésében igen jelentős lépés volt a kancellára felállítása 
III. Béla korában -  latin nyelvű volt, azonban az egyszerű 
emberek saját nemzetiségük nyelvét használták. A for
rások tanúsága szerint a magyar anyanyelvűek mellett 
jelentős számban éltek az országban például német és 
szláv ajkúak. A latin a tanult értelmiség, lényegében 
a klérus nyelve volt, ezt igazolja az is, hogy a korból 
fennmaradt okleveleket -  még akkor is, ha azok jogilag 
a királytól, a nádortól, az országbírótól (stb.) származ
tak, tehát az ő akaratukat, rendelkezésüket, ítéletüket tar
talmazták -  valamilyen egyházi tisztviselő vagy közeg 
foglalta írásba, ahogy ez jellemzően kiolvasható e doku
mentumok záró rendelkezéseiből is, „datum per manus” 
(keze által adatott) megjelöléssel. A királyi okleveleket 
rendszerint kiadmányozó kancellár, illetve alkancellár 
kivétel nélkül egyházi tisztviselők, valamely jelentősebb 
prépostság viselői.

Latin nyelvezetük mellett ugyanakkor az Árpád-kor
ból fennmaradt oklevelek a kevés korabeli magyar 
nyelvemlék egy részének hordozói. Az alábbiakban azt 
vizsgálom, hogy e nyelvemlékek, az Árpád-kori latin 
nyelvű oklevelekben található, mai magyar nyelvünkben 
is élő kifejezések milyen szövegkörnyezetben és milyen 
okból jelennek meg az egyes forrásokban, e kifejezések 
milyen jogi jelentőséggel bírhatnak, előfordulásuknak 
van-e bármilyen ésszerű magyarázata vagy az teljesen vé
letlenszerű.

Lelet
A konkrét okleveles források vizsgálata előtt pontosításra 
szorul a címben szereplő „királyi oklevél”, „Árpád-kor”, 
„magyar kifejezés” és „jogi kifejezés” fogalmak tartalma.

Amint arra az előbbiekben utaltam, a királyi oklevél 
természetesen nem azt jelenti, hogy a dokumentumot

László Balázs

Magyar jogi kifejezések 
az Árpád-kori királyi 
oklevelekben

maga az uralkodó készítette, írta volna, de még csak azt 
sem, hogy a forrás szóról szóra tartalmazná a monarcha 
valamely verbális akaratnyilvánítását. Bizonyosan kije
lenthető, hogy az okleveleket nem a királyok vetették pa
pírra, és nem is diktálták azokat. Ennek bizonyítéka lehet 
önmagában az a korabeli oklevélszerkesztésre vonatkozó 
ténymegállapítás is, miszerint egy-egy oklevél -  a szó 
szoros értelmében vett -  megrajzolása hosszadalmas fo
lyamat volt, a konkrét tartalmat, a szóhasználatot pedig a 
drága alapanyag (többnyire valamilyen hártya) mennyisé
ge, mérete is befolyásolhatta. Ennél is szembetűnőbb lehet 
azonban nagyobb számú oklevél tanulmányozása alapján, 
hogy azok szövegezésében mind az érdemi rendelkezés 
előtt (invocatio, intitulatio, inscriptio, salutatio, arenga, 
promulgatio, narratio1), mind azt követően (corrobora- 
tio, subscriptio, datum, series dignitatum, apprecatio2) 
számos visszatérő formula található. Különösen igaz ez 
az úgynevezett arenga szövegekre, az oklevelek érdemi 
részének valamilyen általános filozófiai, teológiai vagy 
éppen jogi tartalmú gondolatot megfogalmazó bevezető 
elemére,3 amelynek terjedelme pedig egyetlen rövid mon
dattól akár az oklevél érdemi tartalmát is meghaladó hosz- 
szúságig terjedhet.

A királyi oklevelek tehát a király kifejezett akaratát -  
azaz lényegében a törvényt4 -  rögzítő, a király akaratá
ból írásba foglalt okleveles források. Az írásba foglalásra 
a XI-XII. században nyilvánvalóan akkor került sor, ha 
a királyi rendelkezés jelentősége indokolta -  bizonyosan 
így volt ez a korszak úgynevezett dekrétumainak, tör
vénykönyveinek esetében. A fordulópont 1181-ben érke
zett el, amikor III. Béla a Marcell prépost felesége, Froa 
úrasszony és Farkas nádor szerződését megerősítő leve
lében így rendelkezett: ,negotium quodlibet in audientia 
celsitudinis mee discussum, scripti testimonio confirme- 
tur” (bármely, a felségem jelenlétében megtárgyalt ügy 
írás bizonyságával erősíttessék meg).5 E rendelkezéssel a 
király lényegében a kancellária felállítását irányozta elő,
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Hőgyész első oklevele (1277. július 20.), IV  (Kun) László a Somogy megyei Segesd királyi udvarhelyen keltezett adománylevele.

és valóban, a XIII. század elejétől kezdődően jóval több 
királyi oklevél maradt az utókorra, mint az Árpád-kori ki
rályság első két évszázadából. E forrásokban pedig gyak
ran meg is található a „datumper manus [...] aule nostre 
cancellarif" (adatott udvarunk kancellárjának keze által), 
illetve a „datum per manus [...] aule nostre vice-cancel- 
larif" (adatott udvarunk alkancelláijának keze által) for
dulat. Nem ritkán pedig maguk az oklevelek utalnak arra, 
hogy valamely jogosított személy vagy közösség a jogai
nak biztosítása, majdani igazolhatósága érdekében kérte 
(privilegiális) oklevél kiállítását.

A kifejtettekből már látható, hogy az Árpád-kori ki
rályi oklevelek vizsgálata során túlnyomó többségben a 
XIII. században keletkezett forrásokra támaszkodhatunk, 
kisebb számban azonban rendelkezésre állnak korábbi do
kumentumok is.

Ami a „magyar jogi kifejezések” megjelölést illeti, 
ennek mindkét jelzőjéhez némi szerzői pontosítás kí
vánkozik. Mivel jelen tanulmány -  a szerző hivatásából 
adódóan -  a választott vizsgálati tárgyat jogtörténeti és 
nem nyelvtudományi oldalról közelíti meg, a későbbiek
ben bemutatásra kerülő kifejezések kiválasztása nem az 
egyes szavak, szóalakok eredete szerint történik, azok 
között lehetnek és bizonyosan vannak is idegen nyel
vekből átvett jövevényszavak (például a zsolozsma). Ez 
nyilvánvalóan következik az Árpád-kori Magyarország 
demográfiai viszonyaiból. Hogy mégis kiemelhetők ezek 
a kifejezések mint az Árpád-kori latin nyelvű oklevelek- 
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ben található magyar kifejezések, azt azzal magyarázhat
juk, hogy ezek a mai magyar nyelvben is előforduló és 
nyilvánvalóan nem a „klasszikus” latin nyelvből átvett 
szóalakok.

A vizsgált magyar kifejezések „jogi” jellege pedig nem 
akként értelmezendő, hogy jogi műszavakat, szakkifeje
zéseket találnánk a forrásokban, hanem olyan, a minden
napi életben használatos kifejezésekről van szó, amelyek 
az adott szövegkörnyezetben nyernek el valamilyen jogi 
tartalmat, jogi jelentőséget.

A „ közönséges" nyelv
Arra, hogy a dolgozatban is vizsgált kifejezések az okle
velek latin nyelvezetéből kirínak, gyakran magukból az 
oklevelekből is következtethetünk, mivel azokat jellem
zően a „vulgo” (uulgo, wlgo) vagy „vulgariter” szó előzi 
meg, amelynek jelentése: közönségesen.

Fontos kiemelni, hogy míg napjainkban a „közönsé
ges” és különösen a „vulgáris” jelzőt gyakorta negatív 
töltetű kifejezésként használjuk, addig az Árpád-kori latin 
szövegekben ennek más jelentést kell tulajdonítanunk. Az 
azonos tőre visszavezethető latin kifejezések közül példá
ul a „vulgare” igealak jelentése: közzé tesz, elterjeszt, el
terjed; a „vulgus” főnév jelentése: tömeg, köznép; míg az 
„in vulgus” kifejezés magyar megfelelője: közönségesen, 
általában. Ennek megfelelően a fenti szóalakok az okle-
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velekben az általuk jelzett kifejezések köznapi, általános, 
széles körben ismert és alkalmazott jellegére utal.

További érdekesség, hogy míg a „vulgo”, „vulga- 
riter” előtagokat az oklevelek olyan kifejezések előtt 
használják, amelyek a magyar nyelvben ma is előfor
dulnak, jóval ritkábban található ezen előtagok helyett 
a , fiungarico” -  például a veszprémi káptalan 1265-ből 
fennmaradt, az Ilia nemzetség tagjai közötti osztályról 
tanúskodó levelében6 -  vagy a , ftungarice” -  például a 
zágrábi káptalan 1234. évi, a Budindol nevű birtok át
engedéséről tanúskodó levelében7 -  szóalak. Amikor pe
dig a felismerhető módon a latin és a magyar nyelvtől is 
különböző szóalakot közöl valamely oklevél, akkor azt 
legtöbbször ilyen jelző nélkül teszi, ritkán azonban meg 
is jelöli az idegen szóalak eredetét, mint a szentkereszti 
apát és a pesti Werner közötti per iratai közül fennmaradt 
évszám nélküli, de Wenzel Gusztáv közlése szerint vél
hetően 1235 és 1241 között keletkezett levél8 szövegé
ben, ahol a „Tristamchircherí” szóalak előtt a „teutonicé” 
(németül) határozó áll.

A fentiek alapján ha nem is kivétel nélküli bizonyos
sággal, de arra következtethetünk, hogy a korabeli ok
levelek a közönséges (nyelv) alatt nem az ország egyes 
területein beszélt, a latintól különböző bármely nyelvet, 
hanem túlnyomórészt a magyar nyelvet értik (amelybe 
természetesen már ekkorra is beépülhettek német, szláv 
stb. eredetű szavak).

Kitekintés -  tulajdonnevek
Az Árpád-kori (királyi és egyéb) oklevelekben talán leg
gyakrabban előforduló magyar kifejezéscsoport jelen dol
gozatban nem képezi alaposabb vizsgálat tárgyát, érdemes 
azonban röviden megemlíteni. Ezek a tulajdonnévként 
előforduló magyar kifejezések, amelyek jogi tartalommal 
nem bírnak. Ezek körében is különbséget tehetünk a sze
mélynevek, a településnevek és egyéb tulajdonnévi föld
rajzi nevek között.

A személynevek között -  nyilván nem véletlenül -  
megtalálható több főnevünk és melléknevünk, például 
Patkan, Vendig, Medve, Biqua, Curpás, Fekete (1138), 
Torkos (1221), Bathor (1260), Kesserew (1300).9 Érde
kesség, hogy ugyancsak személynévként szerepel 1236- 
ban a Karachun, illetve 1222-ben a Huswet, 1300-ban a 
Husveit szóalak,10 miközben az egyházi ünnepekre törté
nő utalás -  például dátumok meghatározásánál -  mindig 
ezek latin megjelölésével történik. Látható, hogy e főne
vekből és melléknevekből képzett személyneveket a for
rásokban nem fordították latinra.

Számos mai magyar szóalakunk Árpád-kori létezésére 
és jelentésére következtethetünk az oklevelekben felbuk
kanó településnevekből is, mint például Farkashalowhely 
(1214), Papteleke (1230), Assunluka (1238), Kutfew-Velgy 
(1264), Fivesuth (1268), Erdeufalva (1279), Nemet-Barati 
(1281).11 Hasonló a helyzet az egyéb tulajdonnévi föld-
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rajzi nevek, például folyók, hegyek nevei körében: Gya- 
parteto (1222), Mezitelenhegy (1263), Sebespatak (1272), 
Faashalom (1283).12

Jog_________

A jogi jelentőségű kifejezések
Áttekintve az Árpád-korból fennmaradt királyi és részben 
egyéb okleveleket, az előbb írt kritériumoknak megfelelő 
jogi jelentőségű magyar kifejezéseket a szövegkörnyezetük
ből kiolvasható jogi jelentéstartalmuk szerint öt csoportba 
sorolom. A legnagyobb számban és változatos szóalakokkal 
előforduló magyar kifejezések a határjelek. A második és 
harmadik csoportba az adójellegű szolgáltatások és -  előb
biektől nem teljesen függetlenül -  a mértékegységek tartoz
nak. A negyedik csoportot alkotják a különféle státuszok, 
tisztségek. Végül találhatunk néhány jogi jelentőséggel is 
bíró magyar kifejezést, amelyek az előbbi négy kategóriába 
nem sorolhatók, ezek alkotják az ötödik csoportot.

Határjelek
A telekhatárok megjelölésére szolgáló határjelek között 
találunk olyanokat, amelyek szóalakja kifejezetten utal 
tárgyának jellegére. II. András 1217-ből fennmaradt egyik 
birtokadományában szerepel a hotar (határ) szó, amelyet 
mint föld határa (meta terrae) azonosít a forrás, ugyan
ilyen jelentésű 1228-ban az arukhatar (árokhatár), majd 
III. András 1300. évi oklevelében a két tölgyfa által jelzett 
ieghatar (jegyhatár).13 A határjeleket jelölő szóalakok kö
vetkező csoportja felé mutat a IV László 1274. évi, anyja, 
Erzsébet királyné adományát megerősítő oklevelében ta
lálható hatarfüz (határfűz) kifejezés.14

A határjelek ugyanis az oklevelek tanúsága szerint igen 
gyakran hosszabb életű fák, illetve ezekbe karcolt jelzé
sek. Már 1158-ban, II. Gézának a vashegyi (pécsváradi) 
bencés kolostornak juttatott adományokról szóló leve
lében megtalálható a kertwelfa, amely növény későbbi 
forrásban (1228) mint körtvelfa szerepel.15 Szintén kirá
lyi oklevelekben találkozhatunk az alábbi határjelekkel: 
almafa (1225); berkenye (1279); bikfa (1255); egurfa 
(1269), később egörfa (1282); fenufa (1269); gerthean 
(1255), később gyrtanfa (1279), giartianfa (1280), majd 
gyurtyan (1300); gymeleuchfa (1279); harsfa (1269); 
mogol (1249); nyarfa (1209); racatia (1217), később ro- 
kathia (1225), requitye (1228), reketiabucur (1247), rak- 
atyafa (1249), majd rakata (1263); zylfa (1209), később 
silfa (1228), zilbukur (1272), majd scylfa (1284); siluafa 
(1228); zemerchefa (1264), később zemerceghfa (1283), 
majd szemercz (1284); surowthwlfa (1228); illetőleg 
tulg (1181), később thölfa (1228), tulherdeu (1228), thul 
(1231), majd tölfa (1255).16

Érdekességként megemlíthető, hogy a nem királyi ok
levelekben további szóalakokat és néhány további fajt 
is találhatunk: berekune (1259), később berkeny (1283); 
bicfa (1236), később byk (1265); chypkesfa (1295), illet
ve chypkefa (1295); egerfa (1275); feneufa (1270); fyz 
(1228); gemelchen (1265); gertanfa (1259), később gur- 
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tanfa (1263), majd gercian (1295); hars (1282); jegune 
(1265), később jegenye (1295); mogyol (1233); narfa 
(1263), később naarffa (1295); nirfa (1259), később nyir- 
fa  (1288), majd nyrfa (1295); reketyafa (1255), később re- 
ketiafa (1263), rekety (1269), majd rakatyahbukur (1294); 
szilbokor (1222), később szilfa (1297); zemerce (1263), 
később zemerch (1270); twlgy (1251), később tuulgfa 
(1268), majd tolgbocor (1292); vadkörtvel (1274); illető
leg verescharazth (1218).17

A királyi oklevelekben leírt határjelek között további 
természeti jelenségeket találhatunk, ezek közül leggyako
ribbak a domborzati viszonyokra utaló szavak: aruk (árok, 
1228), kubalvan (kőbálvány, 1228), hygysheg (hegység, 
1255) holm (halom, 1272), keozirth (kőszirt, 1283),18 de 
találunk a természetes vizekre utaló kifejezéseket is: for- 
ras (forrás, 1249), holostou (1268).19 Nem királyi okleve
lekben olyan további határjelek szerepelnek, mint thelu- 
karok (telekárok, 1251), dulew (dűlő, 1254), halom (1283) 
és rev (rév, 1294).20

A határjelek jogi jelentőségét mi sem mutatja job
ban, hogy azok rendjét, sértetlenségét a jogalko
tó szankció kilátásba helyezésével rendeli védeni. 
A 2013-ig hatályban volt büntetőtörvény a földmérési 
jel megrongálását, valamint a határjelrongálást is bűn
cselekményként szabályozta,21 hatályos jogunkban pe
dig a tulajdon elleni szabálysértés tényállása szolgálja 
ezek védelmét.22 A határjelek szerepe pedig -  napjaink
ban és az Árpád-korra is érvényes módon -  sokrétű és 
nyilvánvaló: a mindennapokban kijelölik, a vitás, peres 
ügyekben pedig bizonyítják a birtok (illetve tulajdon) 
területi határait, ezáltal az ingatlanhoz kapcsolódó jo 
gosultságok és azt terhelő, illetve azon alapuló kötele
zettségek terjedelmét, továbbá kijelölik a bírói (és más 
hatósági) területi joghatóság (illetékesség) határait.

A felsorolt határjelek egyfelől maradandó terep
tárgyak és domborzati jelenségek, másfelől ezeket az 
oklevelet adó megpróbálja a lehető legpontosabban, 
egyedileg azonosítani. Garanciális jelentősége van 
ezért -  például a fafajok esetében -  annak, hogy az ok
levél nem egyszerűen valamely fáról (arbor) beszél, 
ugyanakkor nem is törekszik pontos, az átlagember ál
tal egyébként sem ismert latin fajmeghatározásra, ha
nem azt a megjelölést használja, ahogy azt az (érintett) 
emberek szokásosan -  magyarul -  nevezik.

Adójellegű szolgáltatások
Az adójellegű szolgáltatások körében az Árpád-kori ki
rályi oklevelekben fellelhető és a mai magyar nyelvben 
is használatos egyik leggyakoribb kifejezés a zsolozsma. 
Ennek tartalmát a források részben meg is magyarázzák. 
Kálmán herceg a verőcei hospeseknek adott 1234. évi ki
váltságlevelében úgy rendelkezik, hogy azok „sem a bán
nak járó szolgáltatásokat, amit zsolozsmának neveznek, 
ne tartozzanak fizetni” (nec victualia Bani, quae zolusmoa 
vocantur, dare teneantur).23 IV. Béla egyik 1269-ből fenn
maradt oklevelében a zsolozsma már pontosabban, mint a 
bán elszállásolásával járó szolgáltatások összessége szere-
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pel (descensu Bani, vulgariter zulusma vocata)24 Ugyan
ez a szóalak és értelmezés szerepel IV László 1275. évi 
kiváltságában, amelyben bizonyos Mihály fia István népe
it mentesíti a szlavón bánnak fizetendő zsolozsma alól.25

Ugyancsak gyakori magyar kifejezések a szőlő, illet
ve bor adójára utaló szóalakok. A csöbrökre, csöböradóra 
utal II. Andrásnak a szentkereszti apátság legentői népei
nek szabadságairól és terheiről szóló 1222. évi okleve
lében a chibriones szó,26 későbbi oklevelekben pedig a 
chybriones és cibriones alakok is megtalálhatók. III. And
rás pozsonyi hospeseknek adott 1291. évi privilégiumá
ban pedig a csöbör magyar szinonimája is megtalálható, 
amennyiben a király úgy rendeli, hogy e hospesek „akó- 
kat, amit közönségesen csöbröknek mondanak, se tartoz
zanak adni és fizetni” (nec akones, qui uulgariter chibrio
nes dicuntur [...] dare et soluere teneantur)21 1270-ben V. 
István a Sopron vármegyébe telepített íjászokat mentesíti 
a bor után fizetendő vám szolgáltatása alól, amelyek a ko- 
ro-cheber kifejezéssel jelöl.28

További adójellegű szolgáltatásokra utalnak az alábbi 
források. I. Géza 1015-ből fennmaradt oklevelében a tiszai 
sóvámot és a zabos lóvásár (zobus louvasar) vámját a -  ga- 
ramszentbenedeki -  Szent Benedek apátságnak adja.29 IV. 
Bélának a győri népek kiváltságait tárgyaló 1240. évi ado
mánylevele úgy rendelkezik, hogy „ezeknél az emberek
nél ne szálljon meg az ispán, sem szabadok dénárjait, sem 
ökröt, sem füstpénzt (fistpenz) tartozatlanul a száznagynak 
ne fizessenek”.30 Ugyancsak IV Bélának az iharosberényi 
hospesek kiváltságait tárgyaló 1265. évi adománylevelében 
olvasható: „a királynak évente egyszer ajándékot adni tar
tozzanak, és takarmányt, amelyet közönségesen vámzab
nak neveznek (pabulum, quod vulgo dicitur vamzab)”.31

Az adójellegű szolgáltatások közönséges nyelven tör
ténő megjelölése alighanem arra vezethető vissza, hogy 
a jogosultak és kötelezettek e szolgáltatásokat, azok pon
tos tartalmát mint csöbrök, vámzab, füstpénz stb. ismer
ték, így a bonyolultabb latin körülírás helyett célszerű és 
egyben elégséges volt azok közönséges megnevezésének 
feltüntetése.

Mértékegységek
A mértékegységeknek az oklevelekben való egyik leg
tipikusabb -  de nem kizárólagos -  előfordulása rész
ben ugyancsak az adójellegű szolgáltatásokhoz köthető, 
ugyanis a jogosultságok és kötelezettségek terjedelmét 
lehetett így meghatározni. Ebből adódóan a mértékegy
ségek közönséges nyelven történő írásos feltüntetésének 
indoka is megegyezhet az előző fejezetben írtakkal, ezek 
voltak az általánosan ismert értékmérők.

A kereskedelem és a vámszedés rendjének fontos meg
ismerési forrása Imre 1198-ból fennmaradt, az esztergomi 
káptalant illető kereskedelmi tarifákról szóló vámszabása, 
amelyben egyebek között az alábbi szabályok olvasha
tók: de curru, mása vocato, salsorum piscium minorum 
vel maiorum luciorum et posardorum, unciam dant (a 
kisebb vagy nagyobb sózott hallal, csukával vagy ponty- 
tyal rakott szekér után, amelyet mázsának neveznek, egy

unciát adjanak), item de masa vel centenario cupri duos 
frisaticos (hasonlóképpen a mázsa vagy száz réz után két 
frisaticust) item de masa vel centenario plumbi unum fri- 
saticus (hasonlóképpen a mázsa vagy száz ólom után egy 
frisaticust).32 A mázsa kifejezés eszerint -  ha a latin massa 
(tömeg) szóra vezethető is vissza -  ekkor már a közönsé
ges nyelvbe beépült, és a százszoros értéket jelző mérték
egység.

Ugyanebben a kereskedelmi rendtartásban olvasható a 
in viuariis quae vulgariter barka vocantur (közönségesen 
bárkának nevezett haltartó) szókapcsolat.33 Ezzel össze
függésben érdekességként megemlíthető, hogy a Magyar 
Néprajzi Lexikon a bárka meghatározásánál ugyancsak 
annak kereskedelmi jellegzetességére utal, eszerint a bár
ka: rövid, széles, lapos fenekű fedeles hajóféle, amelyet 
például só szállítására is használtak; míg a tökös bárka: a 
hal tárolására, esetleg vízi úton való szállítására szolgáló, 
lyuggatott oldalú, csónak alakú fahajó.

A győri népek előbb már hivatkozott 1240. évi ki
váltságlevelében IV. Béla úgy rendeli, hogy „valameny- 
nyi manzió után a győri ispánnak húsz bolgár köböl bort 
(uiginti cubulos bulgaricos de uino) adjanak”.34 Bogdán 
István a hazánkban a középkor óta használt mértékegy
ségeket taglaló munkájában azt rögzítette, hogy a bolgár 
köbölről további adat nem áll rendelkezésre, és utalt arra, 
hogy annak mértékét Hóman Bálint sem tudta megállapí
tani.35 Való igaz, Hóman sem közöl több adatot e mérték
egységről, megjelenési forrásaként pedig ő is csak a győ
ri népek kiváltságlevelét említi.36 Egyikük sem utal rá, de 
a szóalakok hasonlósága alapján nem zárható ki, hogy az 
oklevél elírást tartalmaz, és valójában közönséges köböl
ről (cubulos vulgaricos) szól a rendelkezése. Jóllehet, sem 
Bogdán, sem Hóman nem említi a köböl típusainál a „kö
zönséges köbölt”, további adatok hiányában azonban ez 
sem tűnik ésszerűtlenebbnek, mint a „bolgár köbölt”, a kö
zönséges jelző ugyanis akár arra is utalhat, hogy az adott 
területen általában használt köbölmérték az irányadó.

Végezetül V. Istvánnak a csőti Szent Euszták prépost- 
ság alapítólevelét megerősítő 1212. évi kiváltságleve
le emelhető ki, amelyben a király annyi erdőt biztosít a 
monostornak, amennyi egy napra két, bárdnak nevezett 
fejszére elegendő (lignis quae possunt sufficere ad duo 
dolabra, quod bard nominatur, vno die).31 Ehelyütt tehát 
a bárd szó a meghatározott idő alatt adott eszközzel ki
termelhető fa mennyiségéhez igazodó, végső soron terü
let-mértékegység.

Státuszok, tisztségek
Egyes státuszok, tisztségek vélhetően hasonló okból ke
rültek közönséges nyelven feltüntetésre az oklevelekben, 
mint a bemutatott adójellegű szolgáltatások és mértékegy
ségek: a széles körben ismert -  közönséges -  megneve
zéshez tartozó jogállás elemeivel, a főbb jogosultságok
kal és kötelezettségekkel bizonyára tisztában voltak azok, 
akiket illetett, vagyis a jogosultak és a kötelezettek. Erre 
tekintettel egyszerűbb lehetett az élőbeszédben szokáso
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san használt szóalakok feltüntetése, mint azok latin körül
írása.

Szent László úgynevezett III. (vélhetően 1077-1083 
között keletkezett38) dekrétumának első cikkelyében el
rendeli, hogy a tolvajok felkutatása és megbüntetése érde
kében a király követe a vármegyébe menvén gyűjtse össze 
azoknak századosait és tizedeseit, akiket közönségesen 
őröknek (ewrii) neveznek.39

1265-ös keltezésű az oklevél, amelynek tanúsága sze
rint IV Béla az ipolysági premontrei rendi kolostor ki
váltságait megerősíti, és a kolostorhoz tartozó egyes sze
mélyek jogállását úgy írja le mint „iobbagones equestres, 
qui vulgariter luoslegen nuncupantur” (lovas jobbágyok, 
akiket közönségesen lovaslegénynek mondanak).40

Konkrét példák idézése nélkül is megállapítható, hogy 
számos XIII. századi királyi oklevelében megtalálható 
a jobbágy kifejezés (iobagio, iobbagio alakokban), leg
gyakrabban az ebből képzett további státuszmegjelölés, a 
várjobbágy (iobagio castri) szóösszetételben. Ugyancsak 
gyakran előforduló státuszmegjelölés az Árpád-kori okle
velekben az udvarnokok (udvornici) szóalak.

1231-től kezdődően a király az előkelőinek szűkebb 
körét, tisztségviselőt a korábbi jobbágy megjelölés helyett 
mindinkább báróknak nevezi. Erre példa IV. Béla 1244. 
évi, bizonyos csallóközi udvarnokoknak nemességet adó 
oklevelének érdemi rendelkezéseit bevezető alábbi gon
dolata: nos Budae existentes, cum fidelibus baronibus 
regni nostri (amidőn Budán tartózkodtunk országunk hű 
báróival).41

Amint arról előbb már szó volt, a korabeli oklevelek
nek gyakori eleme a series dignitatum, a méltóságok sora, 
vagyis annak felsorolása, hogy az oklevél keletkezése
kor kik viselték az országban a jelentősebb tisztségeket 
(nádor, ispánok, püspökök, stb.). E felsorolásokban nem 
ritkán szerepel a tárnokmester (magister tavernicorum) 
és a királyi pohárnokmester (magister pincernarum) is. 
Utóbbi esetében érdekesség, hogy a történelmi-jogtör
téneti szakirodalomban a pohárnok elnevezés terjedt el 
annak ellenére, hogy a magister pincernarum kifejezés 
alighanem szorosabb kapcsolatban áll a „pince” és „pin
cér” szavainkkal.

Végül, érdekességként álljon itt egy vitatott keletke
zési idejű, nem királyi oklevél. Fejér György 1096-os 
keltezéssel közli a milkói egyház rendfőnökének, Lő
rincnek részben hiányos levelét, amelyben a székelyek 
két rendjének magyar megnevezése, a loohfeu (lófő) és 
giharlog (gyalog) szavak olvashatók.42 Nem cáfolja e 
forrás esetleges XI. századi eredetét Degré Alajos meg
állapítása, miszerint a székelyek eredete vitás, azonban 
a székelység a magyarsághoz még a honfoglalás előtt 
csatlakozott törzs lehetett, és kétségtelen, hogy már a 
honfoglaláskor magyarul beszéltek.43 Ezzel szemben a 
Székely Oklevéltárban a forráshoz fűzött kritikai meg

jegyzések szerint az oklevél valójában 1396-ban kelet
kezhetett, és későbbi átiratában sérülhetett a keltezése.44 
Megint más forrás az oklevél hitelességét is kétségbe 
vonja, és véleményét a Lőrinc rendfőnök levelét meg
erősítő, 1386-os keltezésű, Mária és Erzsébet királynék 
nevében írt oklevél hamisságát részletesen bizonygatva 
közvetett módon ugyancsak alaposnak tűnő érvekkel tá
masztja alá.45

Egyéb jogi jelentőségű kifejezések
Egy 1222-ből fennmaradt levél tanúsága szerint II. And
rás -  egyéb kedvezmények mellett -  a német lovagrend
nek adott tizenkét hajóra való, aknáknak is nevezett só
bányákat (salis fodinas, quae akana vocantur), amelynek 
jogi jelentőségét a királynak a sóregáléról való részleges 
lemondása mint a lovagoknak biztosított kiváltság adja.46

Szintén II. Andrástól származik az 1228-as keltezésű 
oklevél, amelyben a király bajvívást ítél, és azt rendeli, 
hogy a perben közömbös (távolmaradó) fél fizessen két
szeres díjat, amit követségnek mondanak (neutra pars iu- 
dicium dupli, quod vulgo kovetsegh dicitur [...] pretium 
[...]persoluere teneretur).47

Egy évvel később II. András megerősíti Bors ispánnak 
a borsmonostori apátság részére tett adományait, egyebek 
között azt a kedvezményt, hogy az apátság népeit nem 
kényszerítik a gyepűn történő munkavégzésre (ne populi 
ipsorum compellantur ire ad incidendas indagines, id est 
gepü).48 A borsmonostori apátsággal kapcsolatos más, ko
rabeli oklevelekhez hasonlóan e forrással kapcsolatban is 
felmerült, hogy hamisítvány lehet, Szentpétery Imre azon
ban a témát tárgyaló terjedelmes munkájában ezt az okle
velet valódinak és hitelesnek bizonyítja, és konkrétan utal 
arra is, hogy a gepü szóalak e korai megjelenése sem hat 
a hitelesség ellen.49

1251-ből maradt fenn IV Béla oklevele, amelyben 
megerősíti II. Andrásnak a Vegliai -  krk-i -  ispánnak 
szóló adományait és annak kötelezettségeit rögzítő ok
levelét, miszerint az ispán egyebek mellett gályát (ga- 
lea) köteles adni a királynak, ha az személyesen menne 
a tengerre. 50

A különböző népelemek, közösségek katonaállítási 
kötelezettségének szabályai között több korabeli forrás
ban megtalálható a páncélosokra utaló panceratum ki
fejezés, ilyen forrás például IV. Bélának a turóci jobbá
gyok (nemesek) katonáskodásával kapcsolatos 1255. évi
levele. 51

Legvégül, nem konkrét határjelként, hanem telek határ
vonalaként (limes terrae) utal több forrás a mai mezsgye 
szavunkra, például 1269-ben mege, 1294-ben mesdgye 
szóalakban.52 E telekhatár jogi jelentősége azonos a határ
jelekről írtakkal.
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Szerelmetes barátaim, imádkozzunk ezen szegény em
ber leikéért, kit az Úr ezen a napon ennek a hamis 
világnak tömlöcéből kimentett! A felszólítás szö

vege az 1192 és 1195 között keletkezett egyik legrégibb 
kéziratos nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés 
egy mondatának szabad átírása. Az eredetei textus világos 
bizonyságát adja annak, hogy tömlöc szavunk a 12. szá
zad végén már része a hétköznapi beszédnek is. („kit vr 
ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.. .”2 A töm
löc tartalmi jellemzői e rövid mondatban is egyértelműek 
és világosak: a fogság, bezártság, korlátozás egyfelől, a 
szabadulás/szabadítás, kimentés, mentés valami rosszból 
másfelől. Az ősszláv „sötét” melléknévből származtatha
tó, a különféle szláv nyelvekben szereplő temnica, tamni-
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magyar bortonugyi 
(büntetés-végrehajtási) 
szakterminológia 
kialakulása
ca, tyemnyica ( = sötétség) ősi jövevényszóként igazodott 
bele már a korai magyar jogi szaknyelvbe is.3 A közép
korban a tömlöc kifejezés megerősödött, és több bizony
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