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Emil a Kbtv. magyarázatában (kommentárjában). Fejes Erik: Schult-
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50 A m. kir. minisztérium 1941. évi 3.750. M. E. számú rendelete a 

háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések alkalma-
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háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések alkal-
mazása kezdőnapjának és területi hatályának meghatározásáról, 
valamint a polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek 
honvéd büntetőbíráskodás alá helyezéséről. Uo. 1839–1840. p.; 
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a honvéd büntetőbíráskodásban a hűtlenség bűntettének üldözé-
sére vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról. Uo. 3350–
3351. p.; A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.510. M. E. számú 
rendelete a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 
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1942. Budapest, 1943. Magyar Kir. Belügyminisztérium, 2762–
2763. p.

52 Antal Tamás: Az Igazságügyi Minisztérium története, 1867–1944. 
Fejezetek a polgári kor évtizedeiből. In Uő: Az Igazságügyi Mi-
nisztérium története, 1867–1990. 1. kötet. Budapest, 2018. Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 13–95. p.; Uő: A Magyar Kir. 
Igazságügyminisztérium bizalmas ügyeiből – I. rész: Hadiállapot, 
forradalmak, konszolidáció. Pro Publico Bono – Magyar Közigaz-
gatás, 2020. 3. sz. 144–175. p.; Uő: A Magyar Kir. Igazságügy - 
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3. sz. 176–207. p.

P éc nembeli Dénes nádor 1273-ban Zala megye szá-
mára, a király parancsára, az ország báróinak taná-
csából gonosztevők megbüntetése végett tartott gyű-

lése az első ismert nádori generalis congregatio.1 A nádori 
közgyűlések fénykora I. Károly regnálásának utolsó év-
tizede és I. Lajos uralkodásának vége közé esett. A köz-
gyűléseknek a gonosztevők elítélése mellett meghatározó 
szerepe volt a hatalmaskodási, különféle magánjogi ügyek 
intézésében, peren kívüli eljárások és aktusok foganatosí-
tásában.2 A királyi udvarban működő bírói fórumok szer-
vezetének 14. század végi megszilárdulásával, az eljárás 
rendjének kiépülésével és az írásbeli ügyvitel hivatalsze-
rűvé válásával a magánjogi ügyek mind hosszadalmasabb 
perfolyamban fejeződtek be, amihez a közgyűlés tartama 
nem volt már legtöbbnyire elegendő. Ekként a generalis 
congregatio elvesztette korábbi népszerűségét, és ez ha-
marosan a köztörvényszékek meggyérülését is magával 
hozta.

1. Nádori közgyûlések az Árpád-házi 
királyok korában

A nádor által hirdetett congregatio generalis szervezetéről 
a 13. század utolsó éveiig kevés használható adat maradt. 
Rátót nembeli (II.) Lóránd 1298. október 6-i, Gáván, Sza-
bolcs megye számára tartott közgyűlése alkalmával adott 
levele tesz említést először „quatuor iurati”, azaz négy 
esküdt közreműködéséről, akik létszámuk és III. András 
1290–91. évi dekrétumának rendelkezése alapján szolga-
bírók voltak, éppen úgy, mint az Aba nembeli Amadé ná-
dor 1299. december 7-i, Göncön, Zemplén megye számá-
ra összehívott közgyűlésén adott levelében megjegyzett, 
birtokok becsűjét végző „quatuor judices”, azaz négy 
bíró.3 

A nádori közgyűlés összehívásának és tartásának a go-
nosztevők megnevezése mellett az volt a célja, hogy a köz-
tudomás alapján közönséges gonosztettet megvalósítónak 
nyilvánított a vele szemben emelt közvád alól tisztázhassa 
magát. A nádor a gyűlésen résztvevő megyei nemes bíró-
társak jelentése, valamint a megjelenteknek a gonoszte-
vők felőli kinyilatkozásai alapján szólította fel kikiáltással 
„semel, secundo, tertio”, vagyis háromszor a tolvaj, rabló 
és más súlyos, halálbüntetéssel büntetendő deliktum meg-
valósításával vádoltakat arra, hogy álljanak elő. Péc nem-
beli Dénes 1273. évi levelének megfogalmazásából okkal 
feltehető, hogy a gyűlés legalább három napig működött, 
vagyis a gonosztevők proklamálása egymást követő há-
rom napon ismétlődött: „miután maguk tisztázása végett 

Béli Gábor
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először, másodszor és harmadszor törvényesen megidéz-
tük őket, nem igyekeztek sem az elsőre, sem a második-
ra, sem a harmadikra, sőt egyik gyűlésünkre sem eljönni”. 
Ha az ekként kikiáltott nem állt bírái elé, nevét jegyzékbe 
írták, azaz levelesítették avégre, hogy annak, aki elfogja, 
nemcsak joga, hanem kötelessége is rajta a halálos ítéletet 
végrehajtani. Ebben az eljárásban a bizonyítás voltakép-
pen maga a proclamatio volt.

2. Az Anjouk és Zsigmond alatt tartott 
nádori közgyûlések

Az Anjou-kori nádori közgyűlések sora Borsa nembeli 
Kopasz Jakab nádornak 1312 tavaszán királyi parancs-
ra hirdetett, előbb Kassa, majd Sáros vára alatt Abaúj és 
Zemplén megyék nemesei és nem nemesei számára tar-
tott congregatiója nyitotta meg. 
A nádori közgyűlések Debreceni 
Dózsa működésétől szaporodtak 
meg, aki mint a „király szemé-
lye helyett küldött különös” bíró 
először 1317. június 18-án, Deb-
recenben öt (Bihar, Szabolcs, 
Szatmár, Zemplén és Szolnok), 
azután augusztus 1-jén szintén öt 
(Bihar, Szabolcs, Szatmár, Szol-
nok és Kraszna) megye számá-
ra tartott congregatiót, majd ezt 
követően továbbiakat is, némi-
leg módosult, „király által kül-
dött különös bíró öt megyében” 
titulussal. Dózsa 1322-ben már 
nádorként hirdetett gyűléseket, 
egyet Szatmár, Szabolcs, Szol-
nok és Kraszna és egy másikat, 
Bihar, Szatmár és Szabolcs me-
gyék számára.4

Druget Fülöp nádorságának 
(1322–1327) idejéből, 1323-ból Szabolcs, majd Bereg és 
Ugocsa számára együtt hirdetett, 1324-ből Szabolcs, ezt 
követően Ung, 1325-ből Szatmár, 1326-ból Zemplén, 
azután Szabolcs, végül Szatmár megye nemeseinek és 
nem nemeseinek tartott közgyűlések emlékei maradtak 
fenn.6 Fivére, János, aki 1328. november 17-étől viselte 
méltóságát, 1329-ben tartott először közgyűlést, mégpe-
dig május 8-án Somogy megyének, amit a Baranya (má-
jus 14.), azután az Abaúj, Borsod és Gömör (augusztus 
14.), majd rövidesen a Zemplén és Ung (augusztus 28.), 
valamint a Szabolcs (szeptember 14.) megyeiek követet-
tek.7 Druget János az 1330. február 26-ára Pest megye 
számára Pest mellé rendelt gyűlése után Szatmár vá-
rosnál Abaúj, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung, Bereg és 
Ugocsa megyéknek tartott generalis congregatiót. Erről 
Szatmáron, 1330. március 26-án kelt levele tudósított, 
amivel szerviensét bízta meg azzal, hogy bírságait hajt-
sa be, illetve a fővesztéssel sújtottak birtokait és javait 
foglalja el.8 

Ilyen népes gyűlést a későbbiekben János már nem hir-
detett. 1331-ből mindössze három közgyűlésről maradtak 
adatok. Ezek közül a Zala megyére vonatkozóak érdemel-
nek figyelmet, ugyanis Csaba ispán, Miklós zalai ispán 
albírája a megye négy szolgabírájával arról adott levelet 
Tapolcán, május 9-én, hogy egy ekkor előttük indított 
pert „János nádor úr mostani gyűlése miatt” május 16-ra 
halasztottak. Ezek szerint Druget János e két időpont kö-
zött celebrálta az említett gyűlést Zala megye, majd nem 
sokkal később egy másikat, ugyancsak Tapolcán, május 
27-én, Zala és Veszprém megyék számára.9 Mivel a cong-
regatio generalis megszakítás nélkül működött, az albí-
ró és bírótársai levelében hivatkozott gyűlés – a másikra 
figyelemmel – Zala megye nyugati részének szólhatott. 
Mindenestre a Zala és Veszprém megyéknek tartott gyű-
lés, aminek a 4. napján adta az arról tudósító leveleit a 
nádor, nagyjából egyező időtartamú lehetett a május 9. 
és 16. közé esővel. Ahogy bizonnyal nem volt hosszabb 

János nádor 1331. június 27-re, 
Hegykőre, Sopron megye szá-
mára hirdetett közgyűlése sem 
az annak ugyancsak 4. napján 
adott levél alapján.10 

Druget János egy 1333. no-
vember 25-i királyi oklevél mél-
tóságsorában szerepelt utoljára. 
Néhány nappal később, novem-
ber 30-án már fia, Vilmos adott 
levelet Vizsolyban helyettes ná-
dorként, akit aztán a király fél 
év múltán a nádor méltóságá-
ba helyezett.11 Vilmos alatt vált 
rendszeressé a generalis cong-
regatio. Már 1335-ben tíz gyű-
léstartás igazolható Nógrád és 
Hont (május 17.), Bars (május 
29.), Pozsony és Moson (július 
26.), Sopron (augusztus 5.), Zala 
és Veszprém (augusztus 9.), Bi-
har és Kraszna (szeptember 18.), 

Szatmár és Ugocsa (szeptember 30.), Szabolcs és Bereg 
(október 9.), Zemplén és Ung (október 16.), Hevesúj, Tor-
na és Borsod megyékben (október 25.).12

Druget Vilmos halálával megszűnt a nádor saját vidé-
ki kúriája. A király a nádor bíróságát udvarába helyezte. 
Ezzel a nádor ex officio már csak királyi parancs alapján, 
nádori közgyűlés alkalmával folytatott királyi udvaron kí-
vüli, azaz vidéki bíráskodást. Vilmos utóda, az 1342. au-
gusztus 24.-e után kinevezett Gilétfi Miklós hivatalviselése 
óta a nádorok már csak egy vagy két szomszédos megye 
számára tartották közgyűléseiket. Voltak állandósult, illet-
ve „szokásos” megyepárok, mint Abaúj és Sáros, Bihar és 
Kraszna, Gömör és Torna, Szabolcs és Bereg, Szatmár és 
Ugocsa, valamint olyan szomszédos megyék is, amiknek 
külön-külön is hirdetett a nádor közgyűlést, mint például 
Pozsony, illetve a szomszéd megyével, Mosonnal együtt. 
Más megyék, mint Baranya, Bodrog, Fejér, Somogy, Sop-
ron, Szepes, Tolna, Veszprém, Zala számára szomszédme-
gye nélkül tartottak a nádorok köztörvényszéket.

Debreceni Dózsa nádor pecsétjének rajza (1322)
A pecsét körirata: S[igillum]  
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A nádori közgyűlést a megye hatósága (a megyésispán 
vagy vicéje és a négy, vagy ahol szokás szerint két ne-
mes bírótárs működött a megye törvényszékén, mint Bod-
rogban, két szolgabíró) hirdette 
ki szokásos helyekre, amin az 
érintett megyék nemesei 3 már-
ka büntetés terhe mellett tar-
toztak megjelenni. A nem ne-
mes jogállásúak távolmaradása 
nem vont maga után büntetést. 
A 15. század elejére a nem 
nemes elem eltűnt a közgyű-
lések résztvevői közül, ezzel 
a köztörvényszékek a megye 
nemesi egyetemének gyüleke-
zeteivé alakultak. A közgyűlést 
tartó nádort, vagy más bírót és 
kíséretét a megye tartotta el. 
Evégre a megye hatósága élel-
mezési adót (victualia palat-
inalia) vetett ki és szedett be.13 

A nádor közgyűléseit rend-
szerint tavasszal, nyáron és ősz-
szel hirdette. Majd a 14. század 
utolsó harmadától mind több-
ször megesett, hogy télen is tartottak közgyűlést, mint pél-
dául idősebb Garai Miklós nádor Sopron megye számá-
ra, amely Csepregen, 1377. december 14-én, hétfőn vette 
kezdetét, és még december 25-én is működött. A gyűlé-
sek, miképp az imént felhozott, legtöbbször hétfői napon 
kezdődtek.14

Ami a generalis congregatio időtartamát illeti, a nádor 
levéladása alapján annyit feltétlenül meg lehet állapítani, 
hogy egy-egy nádori közgyűlés legkevesebb hány napig 
működött. A 14. század első felében, ahogy a Drugetek 
levéladásaiból kitetszik, jellemzően néhány nap alatt (egy 
héten belül) lezajlottak a congregatiók. Kont Miklós nádor 
1360-ban Bodrog megye számára tartott gyűlése 7., 1364-
ben Szabolcs és Bereg megyék gyűlésének 6., 1366-ban 
Bars megye gyűlésének 8., ugyanebben az évben Nógrád 
és Hont közgyűlésének 9., majd az év végén, Sopron me-
gye közgyűlésének 8. napján adott levelet.16 Opuliai Lász-
ló nádor 1368-ban Baranya megye gyűlésének 8., Bodrog 
megye gyűlésének 10., Zala megye közgyűlésének 12., 
1369-ben Bars megye gyűlésének 10., 1370-ben Szabolcs 
és Bereg megyék közgyűlésének 10., 1372-ben Zala me-
gye gyűlésének 12. napján íratott levelet.17 

A közgyűlések ritkulásával a generalis congregatio 
működési ideje meghosszabbodott. 1402-ben ifjabb Garai 
Miklós nádor Vasvár mellett Vas megye számára tartott 
közgyűlésének 22., 1408-ban Zala megye számára Mán-
hidán celebrált gyűlésének 31., Pálóci Mátyus 1435-ben 
Szabolcs és Bereg, 1436-ban Zemplén és Ung megyék-
nek tartott köztörvényszéke 20., illetve 21. napján íratott 
oklevelet.18

A nádor közgyűlésén az érintett megye, illetve megyék 
ispánjainak vicéi és szolgabírái mellett a 14. század har-
madik évtizede óta igazolható esküdtek közreműködése. 
Druget Fülöp nádor 1323. október 30-án, Mikefalván tar-

tott közgyűlésén „Bihar megye összes nemesével és nyolc 
esküdttel” szolgáltatott igazságot, majd pedig Szabolcs 
megye számára, Kálló falunál tartott közgyűlése alkal-

mával, 1324. május 23-án kelt 
levelében azt tudatta, hogy „ti-
zenkét esküdt és négy szolga-
bíró”, valamint mindenki más 
megjelentek is megerősítették 
Pozduni Domonkosnak Kere-
cseni Péterrel szembeni vád-
ját.19 A nádori közgyűlések 
szervezete szokásosan 12 es-
küdt bevonásával állandósult, 
de előfordult 12-nél több esküdt 
választása is, mint 1408. július 
2-i levele szerint ifjabb Garai 
Miklós nádor Zala megye szá-
mára Mánhida mellett tartott 
közgyűlésén, ahol 14 vett részt 
a közönséges gonosztevők ki-
tudásában. A gyűlés alkalmára 
a megyebeli esküdt ülnököket 
(jurati assessores) a megye 
nemessége választotta, akik a 
saját megyét érintő ügyekben 

jártak el a megye alispánjával és szolgabíráival együtt 
akkor is, ha a nádor két megyének hirdette közgyűlését. 
Ugyanakkor, ha az ügy megkívánta, mivel az együttesen 
gyűlésre rendelt megyék mindig szomszédosak voltak, 
közös bizonyságtételre is sor kerülhetett. A 14. századra 
rögzült formula szerint az esküdtek a megye szolgabírái-
val együtt a nádor előtt arra tettek esküt „Istennek tartozó 
hitükre és a királyi szent korona sértetlenségére […] az Úr 
keresztfájának érintésével, hogy mindenben az igazságot 
tartják szem előtt, és nem hallgatják el az igazságot, és a 
hamisságot nem leplezik, és minden gonosztevőt név sze-
rint megneveznek”.

3. A nádor helyett eljárt és más, 
köztörvényszéket tartó bírók

1325. október 7-én Druget Fülöp „bírája”, Tamás ispán 
tartott a király parancsából Újudvaron Zala megye számá-
ra congregatio generalist Pál zalai ispán és a megye szol-
gabíróinak 1348. november 21-i, Kapornakon „ex man-
dato regis” celebrált közgyűlésén adott levele szerint.20 
A királyi delegálás a nádornak szólt úgy, miképp 1335-
ben is, Druget Vilmosnak, aki helyett vice judexe járt el 
augusztus 7-én: „Mi, Jakab mester, a nagyságos férfiú, 
Druget Vilmos nádor albírája […] személye helyett Gö-
mör megye összes nemesével Szent Lőrinc ünnepe előtt 
a legközelebbi hétfőn Királyi falu mellett közgyűlést tar-
tottunk”.21

Druget Fülöp bírája, Tamás, aki magát „judex magnifi-
ci viri palatini Bude residens”-nek is titulálta, illetve akit 
Pál ispán és a szolgabírók levele másutt „vicejudex Filippi 
palatini” megkülönböztetéssel azonosított, nem a nádor 

Id. Garai Miklós nádor kisebb pecsétjének rajza (1377)
A pecsét körirata: S[igillum]  
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„saját”, vagyis rendes kúriájában, az Abaúj megyei Vi-
zsolyban, hanem a nádort Budán működő törvényszékén 
helyettesítő bíró volt. Egyébiránt, a vizsolyi helyettes ek-
kor Miklós ispán volt, aki az újudvari gyűléssel nagyjából 
egy időben, október 6-án adott levelet Vizsolyban.22 

1332. június 17-én kelt levelében Druget Vilmos szepe-
si és abaúji ispán arról tudósított, hogy „hét megye összes 
nemeseivel” tartott közgyűlést június 14-én Vizsolyban 
„gonosztevők megzabolázása végett”. A gyűlés céljára és 
résztvevőire tekintettel, noha a részletek homályba vesz-
nek, olyan köztörvényszék működött, mint a nádoré. Csak 
annyi tudott, hogy Vilmos atyja, János nádor bírói feladatait 
is ellátandó, június 21-én Budán tartózkodott, vagyis távol-
léte miatt hagyta fiára a gyű-
léstartást.23 Vilmos levele az 
érintett megyéket nem nevezte 
meg. A helyszínre tekintettel, 
az egyik Abaúj, a többi hat pe-
dig Abaúj környéki, szomszé-
dos megye volt, mint az a hét 
is, melyeknek korábban, 1330 
tavaszán Druget János tartotta 
gyűlését. 

A vizsolyi és a budai szé-
keknek a király székhelyére, 
Visegrádra, azaz a királyi 
udvarba költöztetésével Dru-
get Vilmos utódait már csak 
egy vice szolgálta, aki, ahogy 
azelőtt, urát alkalmasint köz-
gyűlésben is helyettesítet-
te, mint 1344-ben a Gilétfi 
Miklós nádor által „bizonyos 
megyékbe közgyűlések tar-
tására küldött”, Sopron me-
gyei missziója alatt Hegykőn, 
október 21-én levelet adó 
László vicepalatinus.24 Mi-
vel a vicepalatinus a nádor személyes szolgálattevőjeként 
(familiáris lekötelezettjeként) látta el teendőit, a nádor 
méltóságának megüresedésekor az ő ebbéli minősége is 
megszűnt. Mindaddig, amíg nem volt új nádora, a király 
másra ruházta a szokásos nádori közgyűlési bíráskodá-
si feladatok ellátását: Druget Fülöp halála után röviddel, 
1327 őszén Nekcsei Demeter királyi tárnokmesterre, aki 
ennek megfelelően „a király személye helyett ez időre ál-
lított bíró”-nak titulálva magát tartott közgyűlést Szatmár, 
Bihar és Szabolcs megyék számára.25 

A 14. század második felétől tűntek fel a nádorok mel-
lett a királyi parancs alapján eljárt országbírók is. Bebek 
István 1368-ban Szatmár, Szepesi Jakab 1376-ban Aba-
új, majd Rozgonyi Simon fivérével, Lászlóval 1409-ben 
Sáros, 1410-ben Sopron, azután 1429. szeptember 21-i és 
október 6-i levelei szerint Pálóci Mátyus előbb Borsod, 
utóbb Gömör és Torna megyék számára tartottak genera-
lis congregatiót.26 Ugyanebben az évben volt közgyűlése 
Zsigmond 1429. november 12-i levelének tanúsága sze-
rint a különös parancsából eljáró Özdögei Besenyő Pál 
szlavón bánnak Sopron megyében.27 

A király parancsából saját megyéjük számára a megyé-
sispánok is hirdettek közönséges gonosztevők elítélése 
végett köztörvényszéket. Szervezetükre és működésük-
re nézve ezek semmiben sem különböztek a nádoréitól. 
Ezt Losonci István macsói bán, bodrogi ispán Bodrog 
falu mellett, Bodrog megye számára 1391. április 30-án 
megnyitott közgyűlésének 8. napján, május 7-én adott, 
az elmarasztalt gonosztevőket soroló levele teszi teljesen 
nyilvánvalóvá, amelynek formulái teljesen egyeznek a ná-
dorok e tárgyban adott leveleiben szokásosakéval.28 

Közönséges gonosztevők megbüntetésére Zsigmond ki-
rály is hirdetett és tartott közgyűlést: 1408. február 13-án 
Kőrös és Verőce megyék számára, amelynek 36. napján, 

március 19-én kelt Csezmi-
cei Péter és Kristallovci Lász-
ló ügyében ítéletlevele, majd 
1409. április 27-én Fejér, má-
jus 8-án Veszprém, július 1-jén 
pedig Pozsega megye, utóbb 
1426-ban Pozsony, 1429. jú-
nius 27-én Fejér, október 6-án 
Sopron, november 8-án pedig 
Vas megye nemeseinek.29

4. Az utolsó 
köztörvényszékek 

Zsigmond utolsó nádorával, 
az 1437. március 17-i, Prá-
gában kelt királyi levéllel ki-
nevezett Hédervári Lőrinccel, 
aki még ura életében, május 
6-án Gyarmat mellett Gömör 
megyének tartott közgyűlést, 
a köztörvényszékek hirdetése 
hosszabb időre leáldozott.30

A congregatio generalis, újabb keletű elnevezéssel a 
judicium generale vagy universale működését I. Mátyás 
1464. évi koronázási dekrétuma támasztotta fel. 1466-ban 
Pálóci László országbíró Gömör és Torna, Guti Ország 
Mihály nádor Baranya, 1467-ben a király Pest és Pilis, a 
nádor Heves, majd Tolna, 1472-ben ugyancsak a király 
Sopron megyének tartott közgyűlést.32

A köztörvényszék visszahozását a megyék nemessége 
ellenérzéssel fogadta. Inkább megváltást fizettek, csak 
hogy mentesülhessenek a judicium generale terhei alól. 

Hédervári Lőrinc nádor pecsétjének rajza (1437).
A pecsét körirata: S[igillum] LAUR[encii] DE HEDERWAR 

T[em]P[or]E SIGISMU[n]DI I[m]P[er]ATO[r]IS REGNI HU[n]
GA[ri]E PALATINI31

I. Mátyás saját kezű aláírása a Kassa városnak Futakon, 
1463. június 23-án írt levélen: Mathyas rex propria manu33
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A fogadtatását jól érzékelteti a Vas megyeiek este, akik 
megtudva, hogy a Sopronban tartózkodó I. Mátyás me-
gyéjükbe készül gyűléstartás végett, a király számos hívét 
is megnyerve maguknak, arra kérték urukat, hogy álljon 
el ettől. I. Mátyás 1472. december 22-i levelével ennek 
sajátos megoldással tett eleget:

„a köztörvényszéket elhalasztjuk egyetlen bűntett ki-
vételével, mivel minden bűntettnél és kicsapongásnál, 
amik miatt a hozzátok hasonlónak [tudniillik: megyei 
egyetemnek] országunk szokásjogi törvénye szerint a 
maga köztörvényszékén valamiképp levelesíteni kell, 
minek okán akarjuk, hogy gyűljetek össze egyetemle-
gesen, és ezen a törvényszéken derítsétek ki a bűntett 
elkövetőit, és sújtsátok illő büntetéssel. Ezért […] meg-
parancsoljuk, hogy miután megkaptátok a jelen levelet, 
a jelen levél adásának nyolcadára egyetemleg és fejen-
ként gyűljetek össze törvényszéketek helyére, és esküdt 
ülnökeiteket a hasonló köztörvényszéken régtől szokott 
módon válasszátok meg az előbb említett egyetlen bűn-
tett kivizsgálására, és a hozzátok küldött eseti embere-
inket fogadjátok ugyanabban az időpontban és helyen, 
és tartsátok el őket”.34

Az 1478. március 29-i VII. artikulus öt évre felfüggesztet-
te a köztörvényszéket Pozsega, Valkó, Szerém, Baranyá-
nak a Dráváról délre eső része, továbbá Csanád, Temes, 
Zaránd és Arad megyék kivételével, mégis úgy, hogy e 
gyűlések alkalmával megtiltotta a szálláspénz- és bírság-
szedést, továbbá, hogy „birtokok dolgát” ítélettel döntsék 
el.36 A rendelkezés szerint az öt év elteltével csak a fő-
papok, bárók és az ország előkelőinek tanácsa határoz-
hatott közgyűlések tartásáról. Közgyűlésről ezután Guti 
Ország Mihály nádor és Báthori István országbíró 1481. 
február 2-i ítéletlevele számol be, amelyet 1481. január 
30-ra Kőrös, Verőce, Zágráb és Varasd megyék számá-
ra hirdettek Zágráb mellé. A két nagybírót a velük együtt 
ugyancsak Zágrábban tartózkodó Mátyás delegálta. Arról, 
hogy ezt valamiféle királyi tanácsi határozat előzte volna 
meg, nincs adat. A köztörvényszék a régi szokást követve 
szerveződött Zágráb megye hatóságának tagjaiból és 13 
esküdtből, mégis azzal az eltéréssel, hogy azt „in perso-
na sue maiestatis” (őfelsége személyében) a nádor és az 
országbíró közösen vezették.37 

A köztörvényszéket és ezzel együtt az ún. megyei kiki-
áltott közgyűléseket I. Mátyás 1486. évi dekrétumának I. 

és II. artikulusa számolta fel: „a köz- vagy nádori törvény-
szék törlődjön el, és mostantól soha, semmikor ne tartsa-
nak”, illetve, „mostantól soha, semmikor efféle kikiáltott 
közgyűléseket ne tartsanak, hanem töröljék el teljesen, és 
legyenek örökre eltörölve”.38 

5. A közönséges gonosztevôk elleni 
eljárás rendje

A közönséges gonosztevőkkel szembeni eljárás nem sok-
ban különbözött az Árpád-korban követettől. A megye 
tisztjei, feltehetően I. Lajos uralkodásának kezdetétől, a 
közgyűlés kihirdetését követően a congregatio első nap-
jára jegyzékbe vették a közönséges gonosztevőket, majd 
a kebelbeli esküdtek közreműködésével a gyűlésen meg-
jelentek kikérdezése után tanácskozást tartottak avégre, 
hogy véglegesítsék a gonosztevők listáját, vagyis a gyű-
lésen résztvevők puszta kinyilatkozásai helyett az esküd-
tek teendője volt a jegyzék áttekintése és kipótlása. Ezt 
a követett rendet támasztja alá Kont Miklós Mánhidán, 
1357. július 29-én kelt ítéletlevele, amelyben a gonosz-
tevők felsorolása után – a résztvevők beszámolójára ha-
gyatkozva – megemlítették, hogy Joakim fia István mester 
három falujában, Hosszúfaluban, Rokolyánban és Ferke-
den „sokkal több a tolvaj, mint az ártatlan”.40 Ugyancsak 
a megjelentektől szerzett értesülések alapján jelentették az 
esküdtek ifjabb Garai Miklós nádornak Mánhidán, 1408. 
július 2-án, hogy

„az Éberhard [ekkor zágrábi] püspök és az úrasszony, 
[Ákos nembeli II.] Micsk özvegye kezeinél lévő […] 
Pölöske vár az a hely, ahonnan számos lopás, rablás, 
hatalmaskodás, birtokdúlások, szüzeknek meggyalá-
zásai, nemes asszonyoknak megerőszakolásai, gyúj-
togatások vagy égetések, nemesek és nem nemesek le-
tartóztatásai és ezeknek megadóztatásai indultak ki és 
valósultak meg”.41

A „felírtak jegyzékét” (registrum proscriptorum) a gyűlés 
előtt felolvasva tették közzé. A listaszerkesztés megjele-
nésével megszűnt a gonosztevők háromszori kikiáltása. 
Mivel a távolmaradást a bűnösség elismerésének tekin-
tették, és a gonosztevők elmarasztalásuktól okkal tartva, 
nem mentek el, miután neveiket felsorolták, közönséges 
gonosztevőknek nyilvánították, majd ezzel együtt fő- és 
jószágvesztésre ítélték őket. Ennek a 14. század dereká-
ra rögzült formulája Kont Miklós nádor 1357. július 29-
i, Zala megye közgyűlésének 6. napján adott ítéletlevele 
szerint a következő volt:

I. Mátyás saját kezű aláírása a Körmöcbánya és más királyi 
bányavárosoknak 

Budán, 1470. május 3-án írt levélen: Mathyas rex propria manu35

I. Mátyás saját kezű aláírása a Tuz Osvát zágrábi püspöknek Budán, 
1475. szeptember 20-án írt levélen: Mathias rex manu propria39
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„mivelhogy bűnösségüknek gyanúja nem [kis] mérték-
ben igazolódott, és kitűnt nyilvánvaló vakmerőségük, e 
gonosztevőket fővesztés büntetésben, és bárhol legyen, 
minden birtokuk és vagyonuk elkobzásában marasz-
taltakká nyilvánítottuk a jelen levél rendjében királyi 
tekintéllyel és nádori tisztünk kötelességétől megkíván-
tan, a nemesek vagy bármely más állású és helyzetű 
emberek közül pedig, ha mostantól bárki menedéket 
nyújt ezeknek a gonosztevőknek, viselje e gonosztevők 
büntetéseit […], és nádori tisztünk kötelességétől meg-
kívántan minden ispánnak, várnagynak, alispánnak és 
szolgabíróknak és ezek helyetteseinek, meg az összes 
nemesnek, nemkülönben valamennyi szabad falu és kö-
zönséges falu lakóinak, és általában minden embernek 
és népnek, legyenek bármilyen állásúak és helyzetűek, 
a jelen levél érvényével megengedtük és meghagytuk, 
hogy bárhol és bárkiknél, akár nemesek birtokain, akár 
városokban, akár falvakban, és általában bármely he-
lyen e gonosztevők közül bárkit vagy bárkiket fellelhet-
nek, legyen korlátlan hatalmuk megölni, felakasztani 
és bármilyen büntetéssel sújtani, sőt miután megölték 
őket, ezeknek minden javait magukhoz venni és meg-
tartani bármely törvényszék szava nélkül, és az előbb 
mondott gonosztevők megölőit ezeknek halála vagy 
megölése és dolgaik elvétele miatt semmilyen bíró előtt 
senki se zaklathassa semmiben”.

A levelesített nemes vagy szabad birtokos (homo posses-
sionatus) birtokát a nádor őt megillető büntetésként le-
foglalta. Következésképpen a proskribáltat kézre kerítő és 
rajta az ítéletet végrehajtó csak a megöltnél talált ingósá-
gokra tarthatott igényt.

A levelesítéssel járó, királyi tekintéllyel hozott halálos 
ítélet végleges és megváltoztathatatlan volt. A levelesítés-
sel marasztalt legfeljebb a királyhoz folyamodhatott ke-
gyelemért.

A kegyelmezésnek egy egészen különös esetét örökí-
tette meg Miklós prépost és az esztergomi káptalan 1342. 
március 17-i levele. A káptalan előtt egyrészről I. Károly 
képviseletében Nagymartoni Pál országbíró ítélőmestere, 
Ugali Pál, másrészről néhai Dobrakucsai Demeter fia Lő-
rinc fiai, Péter és Lökös jelentek meg avégre, hogy utób-
biak „szabad akaratukból fejük megszabadítására” Hont 
megyei birtokaikat bevallják, azaz a királynak juttassák, 
lemondva azok minden jogáról.42

Dobrakucsai Lőrinc fiai a Hontpázmány nembeliek bo-
zóki ágába tartoztak.43 Előnevüket szlavóniai (Kőrös me-
gyei) birtokukról vették, amelyet apjuk szerzett. Pétert és 
Lököst egy olasz kereskedő kirablása és más kicsapongá-
sok miatt Ákos nembeli (II.) Micsk szlavón bán halálbün-
tetéssel sújtotta, és lefogta. Azután Pétert bizonyos Pekeri 
Csuz Lőrinc fivére sérelemére elkövetett bűntettei miatt, 
„miután egymás után megidézve megtagadta a megjele-
nést, és meggondolatlan merészséggel nem akart enge-
delmeskedni a törvénynek”, Nagymartoni Pál országbíró 
vetette fogságába „bírói eljárás közbejöttével, és törvé-
nyesen fővesztés ítélettel büntetve”. 

A pécsi káptalan jelentése szerint 1335. június 10-én 
Dobrakucsa vára és tartozékainak határjárását foganatosí-

tották az arra kiküldöttek, amin a fivére, Péter nevében is 
eljáró Lökös jelen volt, és lemondott váruk és tartozékai-
nak minden jogáról.44 Ezek szerint a fivérek Dobrakucsát 
fejük megváltása végett voltak kénytelenek átengedni, és 
ekként menekültek meg Micsk és vélhetőleg utóbb Péter 
az országbíró fogságából is. Ezt követően

„Baranya és Tolna megyék nemesei egyetemeinek 
számos és igazmondó tanúságtételei Pétert és Lököst 
más, hozzájuk csatlakozó tolvajokkal és rablókkal 
együtt közönséges tolvajoknak és rablóknak, megyéi-
ket fosztogatóknak és dúlóknak nyilvánították a kirá-
lyi felségnek”,

majd Druget János néhai nádor és fia, Vilmos nádor

„Hont megyében tolvajok és prédálók, rablók, foszto-
gatók és más ártások mindenféle nemében tapasztaltak 
megzabolázása végett tartott különféle közgyűléseiben 
ezt a Pétert és Lököst közönséges tolvajoknak és rab-
lóknak, és más hozzájuk csatlakozó tolvajokkal és rab-
lókkal együtt e Hont megyét dúlóknak nyilvánították e 
Hont megye ispánja, alispánja, szolgabírái, esküdt ül-
nökei és összes nemesei”.

Lökös gaztetteit Mihály a bozóki premontreiek prépost-
jának életveszélyes megsebzésével tetézte, sőt, Telegdi 
Csanád esztergomi érsek 1338. június 22-i levele szerint 
a prépost egyik famulusát is megölte, továbbá bizonyos 
Egyed fia Tamást jobb kezén megcsonkította és kirabol-
ta, illetve a bozóki monostort erőszakos megszállásokkal 
nyomorgatta és károsította.45 Péter pedig egy asszonyt ölt 
meg különös kegyetlenséggel: „bizonyos nemes úrasz-
szonynak melleit meglyukasztva, lószőrből készült zsi-
neggel egyik helyről másik helyre vonszolta, és ekként az 
úrnő kilehelte élő lelkét”.

Péter és Lökös, miután kinyilatkozták, hogy Litva vá-
rukat a hozzá tartozó birtokokkal és vámjogokkal együtt 
maguknak semmi jogot és tulajdont fenn nem tartva átad-
ják a királynak és örököseinek, egy jogukat igazoló kirá-
lyi levelet is átadtak a király képviselőjének, minden más 
vonatkozó levelük érvénytelenné nyilvánításával egye-
temben, és az ingatlan tulajdonának átruházásra irányuló 
szerződéseknél szokásos módon arra is kötelezték magu-
kat, hogy

„ha közülük egyik vagy másik a már érvénytelen irato-
kat a király úr és örökösei és maradékai megcsalására 
bármi módon fenntartva az idő folyamán valamikor 
törvényszéken vagy törvényszéken kívül felmutatná, ak-
kor minden javaik és birtokaik elvesztésével hatalom-
bajon bukásban marasztalódjanak bármely törvény-
szék szava nélkül”.46

I. Lajos 1363. augusztus 27-i levelével adományozta Ka-
nizsai István zágrábi püspöknek és egész Szlavónia viká-
riusának a Sopron megyei Ebergőci András és János Eber-
gőc és Dág nevű birtokait, mivel „nyilvános rablásokban, 
nemkülönben pénzek hamisításában találták őket”. A ki-
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rály szavahihető jelentésekből arról is értesült, hogy a két 
Ebörgőcinél, házaikban rablott holmikat és hamispénzve-
réséhez használt eszközöket is találtak.47 I. Lajos ítélete 
fő- és jószágvesztésre szólt. A király 1365. június 4-én Vi-
dinben a Himfi Benedek bodonyi (vidini) kapitány szol-
gálatában 1365 tavaszán indult bolgár hadjáratban szer-
zett érdemeikre tekintettel Andrást és Jánost feloldozta 
„a labe et nota proscriptionis” (a levelesítés szennye és 
bélyege alól), amelyek alá Sopron megyei és minden más 
bírói közgyűlésén történt levelesítésükkel estek, és va-
gyonukkal együtt megkegyelmezett nekik. I. Lajos újabb, 
1365. július 6-i levelében viszont úgy nyilatkozott, hogy 
az unokafivéreknek adott kegyelem csak fejükre vonatko-
zott, és a Kanizsai Istvánnak, valamint fivérének adomá-
nyozott birtokokat nem adta vissza. Az Ebörgőciek kitartó 
munkálkodásának eredményképpen a király 1377. június 
7-én ismét mentesítette őket „a nota sive labe cusionis fal-
sarum monetarum” (hamispénzverés bélyege és szennye 
alól), és úgy rendelkezett, hogy adják vissza Andrásnak 
és Jánosnak az egykor István püspöknek juttatott birtoko-
kat.48 

Zsigmond 1393. október 5-én híve, Vithezi János ké-
résére mentesítette Ilsvai Lesták nádor Sáros megyei köz-
gyűlésén elmarasztalt Sirokai Györgyöt és fiát Tornyos 
Pétert „ab nota proscriptionis”, és kegyelmezett meg 
fejüknek és birtokaiknak, majd 1410. január 17-én Kas-
sán adott levelével a Rozgonyi Simon már említett köz-
gyűlésén elmarasztalt Bruchekmali Péter fia János sárosi 
nemesnek birtokaival és minden vagyonával egyetemben:

„mégis úgy, hogy egyébként az efféle szennytől vagy 
bajoktól mentes életet éljen, és mikor szólítjuk, csatla-
kozzon egyik hadjáratunkhoz saját költségén, és tanú-
sítson ott irányunkba hűséges odaadást, máskülönben 
ne jelentsen számára kegyünk semmiképpen se kedvez-
ményt”.49

Zsigmond ugyanebben az évben, május 2-án adott kegyel-
met Zsebeházi László fia Miklósnak minden birtokával és 
vagyonával együtt, aki a királyi parancsából eljáró Asz-
szonyfalvi Ost László Sopron megyei közgyűlésén ma-
rasztalódott el.50 1424. október 3-án kelt levelével Zsig-
mond szintén egy sárosi nemes, Úzfalvi Lőrinc fejének 
és birtokainak kegyelmezett, feloldozva „a note seu labe 
proscriptionis”, akit ifjabb Garai Miklós nádornak vala-
mikor azelőtt, Kassán tartott közgyűlésén levelesítettek 
lopásért és rablásért.51

A hivatkozott esetek azt jelzik, hogy a levelesítéssel 
fő- és vagyonvesztésre ítélt nemesek királyi kegyelemmel 
történő mentesítése nem számított rendkívülinek, és bir-
tokaik elvesztése mellett olyan bűnelkövetők is elnyerték 
a király kegyét, megmenekülve a halálbüntetéstől, akik 
számos súlyos vagyoni, élet elleni, maradandó testi sérü-
lést okozó bűncselekményt valósítottak meg. Ezzel együtt 
az ítélkezési, a végrehajtási és a kegyelmezési gyakorlat 
azt igazolja, hogy a közönséges gonosztevő nemessel 
szemben alkalmazott fő- és jószágvesztési büntetés jog-
hatásaiban semmiben sem különbözött a hűtlenségre al-
kalmazott fő- és jószágvesztéstől, a szokásos formulákkal 

élve, a nota proscriptionis megítélése a nota infidelitatis-
tól. Ezt igazolja egyebek mellett Zsigmond 1409. október 
12-i kegyelemlevele, amellyel Csicseri Péter és fia, Bálint 
Ung megyei nemeseket oldozta fel „a nota seu labe infi-
delitatis”, akik azáltal váltak hűtlenné, hogy a közelmúlt 
zűrzavarai, az 1403 elején kibontakozó király elleni fel-
kelés idején a király hűtleneihez csatlakoztak.52 A király 
a marasztalt apának és fiának a maga számára fenntartott 
birtokait azzal a Bruchekmali János, sárosi nemes esetén 
már megismert feltétellel adta vissza, hogy a király hívó 
szavára tartozzanak hadba szállni, máskülönben semmit 
nem használhat nekik a kegyelem.53 

Mindezekből világosan kiderül az is, hogy a közgyű-
lésen ex mandato regis eljárt bíró végrehajtási joga a ma-
rasztalt birtokának elfoglalására és zálogba adásra terjedt 
ki, a lefoglalt ingatlanok tulajdona felől viszont a jus re-
gium alapján a király rendelkezett. 

6. Közönséges gonosztevôk

Kont Miklós nádor Zala megyei közgyűlése 6. napján, 
1357. július 29-én kelt ítéletlevében – beleszámítva Takó 
falusi Borjú Péter jobbágy néven nem nevezett négy fiát 
is – a 71 levelesített zöme tolvaj (fur), rabló (latro) és or-
gazda (hospes furum) volt. Rajtuk kívül bizonyos Gergely 
fia Tamás hamispénzgyártót (falsam monetam laborans), 
Kokas fia János és Henrik kemendi várnagyait, Jánost és 
Ambrust lopás és orgazdaság mellett ugyanezért levelesí-
tették, akik Kemend várában gyártottak hamis pénzeket és 
dénárokat. Végül Szenterzsébeti Dénes fia János hamispe-
csétvésőt (falsorum sigillorum sculptor), továbbá Mátyás 
pap hamis pecsétek őrzőjét és hamis levelek adóját (falso-
rum sigillorum conservator et falsarum litterarum emana-
tor) is felírták a proskribáltak közé. A 71 közönséges go-
nosztevőnek nyilvánítottakból kilencen voltak nemesek. 

Kont Miklós Baranya megyei közgyűlésének 6. nap-
ján, május 25-én kelt ítéletlevele szerint 37 gonosztevőt, 
köztük három lippói, egy-egy herendi, parlagi és katafalvi 
nemest ítélt halálra közelebbről meg nem jelölt vagyon-
elleni bűntettek elkövetése miatt. Az iméntivel teljesen 
egyezően, sommásan tolvajnak és rablónak nevezve ma-
rasztalta a nádor Bodrog megye számára tartott 1364. jú-
lius 1-jei közgyűlésének 6. napján, július 6-án a megye 
hatósága által jegyzékbe vett 18 gonosztevőt, köztük egy 
nemest.54

Idősebb Garai Miklós Gömör falu mellett, Gömör és 
Torna megyék számára 1381. július 22-i congregatio ge-
neralisának hatodik napján, július 27-én kelt ítéletlevelé-
ben 38 személyt nyilvánítottak közönséges gonosztevő-
nek, egyedül Bolond Mihály tolvajt különböztetve meg a 
többektől gömöriként. A tolvajok, köztük Turdos Klára, a 
simoni pap egykori ágyasa, továbbá rablók és orgazdák 
mellett Pál molnár fiait, Petes és Miklós ház- és malom-
égetőket, Kacsó molnár, hamispénzverőt és Sánta János 
deák, hamis levelek szerkesztőjét jegyezték fel. A levele-
sítettek sorában feltűntek korábban proskribált gonoszte-
vők is: az Opuliai László herceg nádor (1367–1372) és 
„esküdt ülnökök” által levelesített Lőrinc, valamint Szél 
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Miklós és Barta tolvajok. A közgyűlésben elmarasztalt 7 
nemesből ketten Abaúj megyeiek voltak.55 

Losonci István macsói bán, bodrogi ispán 1391. ápri-
lis 30-i, Bodrog megye számára celebrált közgyűlésének 
8. napján, május 7-én kelt ítéletlevele 73 közönséges go-
nosztevő nevét örökítette meg. István pap, bodrogasz-
szonyzakai nemes hamispecsét- és hamisoklevél-készítő, 
valamint Prosapiazakai Miklós fia György gyilkosai, Ka-
kati Tamás özvegye, ennek anyósa és leánya, a megölt öz-
vegyének kivételével a többi gonosztevő mind, lopás, rab-
lás és orgazdaság miatt bűnhődött. Két rabló azonosítása 
sajátos módon történt. Jánosi György fia Jakab neve mellé 
odaírták a rabló köznapi megfelelőjét is: „latro wlgariter 
huzzas”, és hasonlóképpen Gerhy Miklós esetében: „latro 
et huzzas”.56

Ifjabb Garai Miklós, Zsigmond leghosszabb ideig 
(1402–1433) méltóságot viselő nádorának ítéletleveleivel 
kiegészítve az eddigieket, a korabeli bűnelkövetésről lát-
ványos kép bontakozik ki. 1406. november 1-jén Miklós 
két ítéletlevelet adott az október 25-ére Kassa város mellé 
Abaúj és Sáros megyék számára hirdetett közgyűlésének 
8. napján. Az abaújiaké 21 tolvajt és rablót sorolt fel, köz-
tük hét nemest. A másik, a sárosiakra vonatkozó, 34-et, 
köztük két „nobilis quartaneus”-t, vagyis „negyedes” ne-
mest, akik nem voltak mások, mint nem nemes atyától és 
nemes anyától született, anyjuk természetben kiadott le-
ánynegyedében öröklő szabad birtokosok.57 

Ifjabb Garai Miklós Zala megye számára Mánhidán 
tartott közgyűlésének 12. napján, 1408. július 2-án adott 
ítéletlevele 144 közönséges gonosztevő nevét őrizte meg. 
A nagy többségében vagyon elleni bűntetteket megvaló-
sítók mellett három hamispénzverőt és két gyújtogatót 
azonosítottak a megye hatóságának tagjai és esküdtjei. Az 
egyik tolvaj, Füredi Kozma, a tihanyi apát Füreden lakó 
jobbágya neve mellé feljegyezték azt is, hogy „emberek 
ölője”. A gonosztevők közt három asszony is akadt: Figus 
özvegye és Teke Lőrinc felesége csavargó jövendölők és 
mérgezők (vagabundae fythonicae inthoxicatrices), vala-
mint az orgazdaságban bűnös András özvegye. 

Miklós nádor a következő évben Vas megye számá-
ra Vasvárnál, 1409. március 11-ére hirdetett közgyűlése 
12. napján, március 22-én kelt levelében 189 közönséges 
gonosztevőt sorolt fel, kevés kivételtől eltekintve tolva-
jokat, rablókat, orgazdákat. Ami a többi bűnöst illeti, a 
pizdi nemesek Pizd Pál nevű jobbágyát eretneknek (he-
reticus) bélyegezték, hasonlóképpen Iván fia Miklós öz-
vegyét (publica heretica). A megye hatóságára és az eljárt 
törvényszékre figyelemmel, arról eleve nem lehetett szó, 
hogy keresztény dogmákat sértő tanok vizsgálatára vál-
lalkozott volna a nádor bírótársaival, hanem istenkáromló 
kijelentések, vagyis eretnek, ún. tulajdonító káromlások 
(blasphemiae haereticales) tényeire alapozva nyilvání-
tották az említetteket eretnekeknek. Rajtuk kívül három 
javas vagy jövendölő (fytonissa) és kuruzsló (incantator) 
asszonyt, azaz boszorkányt marasztaltak el a közgyűlés-
ben, mégpedig bizonyos Kysbert, továbbá Kőszegi Sli-
zar feleségét és Tamás özvegyét. Rajtuk kívül Kocs falusi 
Sandor János fia Jakab hamis pénzeknek forgalomba ho-
zója (delator falsarum monetarum), Szentmihályi Gegő 

fia Illés hamispénzverő (cudificator falsarum monetarum) 
szaporította a levelesítettek népes társaságát, aki hamis bé-
csi dénárokat is előállított. A tolvajlás és rablás miatt bün-
tetettek sorában volt két hamis- vagy álkulcsforgalmazó 
(delator falsarum clavium), akik tehát másokat is elláttak 
bűncselekmény megvalósításához alkalmas eszközökkel, 
valamint bizonyos Varga Balázs orgazda, erszénymetsző 
(bursicida) tolvaj, aki a viselőik által övre erősített pénzes 
zacskók eltávolítására specializálódott.58

1409-ből további két congregatio generalis érdemel fi-
gyelmet. Az egyiken Rozgonyi Simon országbíró ítélke-
zett Sáros mezőváros, a másikon Perényi Péter volt szé-
kely, ekkor máramarosi és szatmári ispán Csenger falu 
mellett. A Sáros megyei gyűlés hetedik napján, május 
20-án készült jegyzék 57 nevet rögzített. Egy házégetőn, 
három hamispénzverőn, illetve hamis pénzt forgalomba 
hozón kívül mindenki más a szokásos vagyonelleni bűn-
tettek miatt bűnhődött, köztük öt nemes is. Egyikük, aki-
ről már szó esett a királyi kegyelem kapcsán, Bruchek-
mali Péter fia János orgazdaságért marasztalódott. Perényi 
Péter Szatmár és Ugocsa számára tartott közgyűlésének 
hatodik napján, október 5-én kelt ítéletlevelébe 37 nevet, 
mások mellett egy péterfalvi és két rákóci nemesét jegyez-
ték fel. Mindegyiket lopásért, rablásért, illetve orgazdasá-
gért levelesítették. Négy Bereg megyei, Bilkén lakó, bűn-
cselekményeiket Ugocsa megyében megvalósító tolvaj és 
rabló kapcsán kiemelték, hogy „házaknak ásói” (fossores 
domorum), vagyis akik kívülről, a külső falak alatt a belső 
terekig vezető járatot ásva hatoltak be az épületekbe. Az 
elkövetőknek e közhasznú megkülönböztetése arra utal, 
hogy bevett módszerről volt szó. Alkalmazóikról pedig, 
mert szakértelmet és – nem hiába voltak négyen – össze-
hangolt együttműködést igényelt a kivitelezés, feltehető, 
hogy jártasságukra a vágathajtásban a felső-magyaror-
szági bányavidék valamely bányájában tettek szert. Vé-
gezetül, az elmarasztaltak egyikét, Dábóci Máté fia Pétert 
nemcsak rablásért vették jegyzékbe, hanem Szász Mihály 
fia Demeter megölése miatt is.59

Zsigmond Fehérvár mellett 1429. június 27-i köztör-
vényszékének 12. napján, július 8-án kelt, több helyen 
sérült ítéletlevelében legalább 87 levelesített gonosztevő 
számolható össze, és 22 nemes azonosítható, köztük egy 
asszony is. A jegyzékbe vettek zöme, mint az eddigiek-
ben, vagyonelleni bűncselekmények elkövetői. Ugyanak-
kor feltűnő, hogy az előzőektől eltérően több az emberölés 
miatt marasztalt, mégpedig 12 gonosztevő. Mindjárt a lis-
ta élén négy gyilkos szerepel, két sarvoli és egy petendi 
nemes, akik negyedik társukkal együtt Sarvoli István fia 
János megölésében voltak bűnösök. Egy másik proskri-
bált anyai nagynénjét ölte meg. Nemes Szunyogi János 
nevéhez azt írták, hogy János fia Egyedet a saját házában 
ölte meg, Tóth Lőrinc királyi jobbágyéhoz pedig, hogy 
„rablógyilkos mód emberek ölője” (interfector hominum 
more latrocinio). 

Guti Ország Mihály és Báthori István 1481. február 2-i 
ítéletlevele csak nemesek és nagyurak neveit rögzítette, 
utóbbiak közül két már elhunytét is, összesen 37-et. A le-
velesített pórokét és közemberekét külön levélbe foglal-
tak, ez azonban nem lelhető fel. 
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Az urak közül nyolcat más deliktumok (lopás, rablás, 
gyújtogatás, hamispénzverés) megvalósítása mellett em-
berölés miatt proskribáltak, néhány esetben a részleteket is 
felfedve. Blagai Ferenc comes (gróf) királyi adó behajtása 
végett eljáró alispánt öletett meg várnagyával, elfogatva 
a megölt kíséretében lévő szolgabírót, akit aztán várában 
tartatott fogva. Néhai Blagai Gergely (Ferenc fivére) Dan-
ticsics Márkot verette halálra. Fiai, néhai Miklós, István, 
János és Mihály várukban, Brumenben egy papot ölettek 
meg – lenyilaztatták familiárisaikkal. Mihály, kravarszkai 
plébános saját káplánját gyilkolta meg. Kuppai Vojvoda 
János várnagyot azért levelesítették,

„mert vérrokonával, néhai Spirancsics Pál özvegyével 
vérfertőzést művelt, akitől gyermekei születtek, és mert 
a törököknek Kővár várába élelmiszert adott”, ezen kí-
vül, „emberek megvakítója, orrlevágó és kezek csonko-
lója, gyilkos, bizonyos emberek törököknek kezére adó-
ja, gyilkos, némely embereket vízbe vető és süllyesztő”,

magyarán, embereket fojtott vagy fojtatott vízbe. 
Ami a törökkel cimborálást illeti, nem János várnagy volt 
az egyetlen emiatt is közönséges gonosztevőként bünte-
tett. Batyini Miklós és János foglyokért és egyházi (min-
den bizonnyal a mozlimok számára étkezési tilalom alá 
eső állatokból álló) nyájakért adtak a törököknek élelmet. 
Ugyancsak efféle élelmiszerjuttatásokért marasztalódott 
az egyébként gyilkosnak is feljegyzett Matkó, kosztajni-
cai várnagy, Gredai Dragosevics Péter, továbbá Gredai 
Radujelepcsinovics Ivánka György és Novi Farkasics 
György, bár őket csak „particeps turcorum”, azaz „törö-
köknek pajtása” megkülönböztetéssel írták fel. 

A súlyos bűntettek sorát folytatva, Modrusi Frangepán 
Iván gróf nemes Berzijei Miksan megvakításáért, Turilóci 
Hans fia Mihály lopás mellett erőszakkal elragadott leány-
gyermek megszeplősítéséért bűnhődött. Turclini Farnge-
pán Bernát várnagyát és Zrínyi Pétert szabad menlevele-
sek letartóztatása miatt, Szelnavári Bicskele Lászlót, mert 
másokkal hamis bevallást tetetett, valamint oklevél- és 
pecséthamísításért, Terszteniki Lőrincet pedig amiatt le-
velesítették, mert más személyében hamis bevallást tett.

Végül Tuz Osvát zágrábi püspök és fivére, János ügye 
érdemel figyelmet, akiket elsősorban azért nyilvánítottak 
közönséges gonosztevőknek, mert a hűtlen pécsi püspö-
köt, Csezmicei Jánost, Janus Pannoniust befogadták Med-
vevárba, és ott egészen haláláig oltalmazták, jóllehet tet-
tük, mivel hűtlennek voltak pátfogói, de jure hűtlenségnek 
minősült.60 Ezzel együtt János bűnlajstromát egyéb bűn-
cselekmények is tarkították:

„nagyságos Medvevári Tuz János úr […] midőn Dal-
mácia és Horvátország és Szlavónia bánjának méltó-
ságában működött, ítélet nélkül familiárisainak meg-
vakítója és utoljára, mondott báni méltósága után 
hasonlóképpen bűntelenek gyilkosa és hasonlóképpen 
ítélet nélkül megöletője, és várából, Medvevárból és 
Rakonak, Lukavec és Bikszárd kastélyokból végrehaj-
tott gyújtogatások felelőse”.

A 15. század elejéig a szándékos emberölést is (általában) 
magándeliktumnak tekintették, különösen, ha az elkövető 
nemes volt. Ahogy a források jelzik, a rokon, házastárs, 
sógor sérelmére, a több emberen elkövetett emberölést, 
kiváltképp, ha aljas indokból vagy célból történt, és ennek 
megfelelően a méreggel megvalósítottat is mindinkább 
olyannak értékelték, mint a legsúlyosabb megítélésű, má-
sok elrettentéséül halálbüntetéssel büntetendő vagyon el-
leni bűncselekményeket.

Zsigmond 1421. szeptember 3-i dekrétumának III. arti-
kulusa az emberölést már egy sorba állította a lopással és 
a rablással: „mostantól ezután bármely nemest vérontás, 
emberölés, lopás, rablás és bármi más bűntett és bűncse-
lekmény okán […] városok kebelében azoknak bírái és 
esküdt polgárai […] semmiféleképpen ne ítélhessék és 
büntethessék”.61 Ez azonban a bűncselekmények városok-
ban szokásos (a praxis tényei által igazolt) minősítését kö-
vető megítélés volt egyelőre. A király 1427. március 17-i, 
egyik Brassóban adott végzésének III. cikkelye úgy ren-
delkezett a hadba vonulókra, hogy akik „nagyobb gaztett 
és bűncselekményt követnek el, tudniillik emberek meg-
ölését, asszonyok és szüzek megerőszakolását és rablását, 
templomok feltörését […]” idézzék a királyi udvarba meg-
felelő nyolcadra, ha pedig ezen nem jelennek meg, „ma-
rasztalódjanak azonnal fővesztésben”.62 Az emberölést itt, 
jóllehet az alkalmazandó büntetés a bíróság előtt meg nem 
jelenőre vonatkozott, már nem magándeliktumként értékelt 
deliktumnak mutatja. Ezzel szemben Zsigmond 1435. már-
cius 12-i, honvédelemről szóló dekrétumának VIII. artiku-
lusa az imént sorolt deliktumokat nagyobb hatalmaskodás-
nak tekintette, ahogy az 1445. május 7-i dekrétum XXIII. 
cikkelye is.63 I. Mátyás 1471. szeptember 18-i végzésének 
XXVIII. cikke viszont az emberölést az alkalmazott bünte-
tés alapján határozottan közbűncselekménynek minősítette: 
„Végül, az alperes, ha emberölés miatt marasztalták el, ne 
birtokát vagy birtokait, vagy birtokrészeit veszítse, hanem 
tulajdon fejének halála büntetésével bűnhődjön”.64 A ki-
rály újabb, 1486. január 25-i, ún. nagyobb dekrétuma ezt 
akként pontosította, hogy

„akik az emberölést eltökélten valósítják meg, azokat 
minden megváltás félre tételével öljék meg. […] Ha 
pedig az emberölés nem előre eltervezett gonoszságból 
és nem elhatározott szándékból, hanem véletlenül vagy 
másképp váratlanul megy végbe, a gyilkosnak álljon 
hatalmában megegyezni a megölt rokonaival”.65 

Az emberölés megítélésének változását jól tükrözik a köz-
törvényszékek levelesítései. A Guti Ország Mihály és Bát-
hori István ítéletlevelében részletezett emberölési esetek 
mindegyike szándékos emberölés volt, és ennek megfele-
lően minősültek közdeliktumnak. Egyébiránt azt is fontos 
megjegyezni, hogy a proskribált urak mind megmene-
kültek a halálbüntetéstől. Sokat elárul a kor viszonyairól, 
hogy a király már a levelesítés napján megkegyelmezett 
Blagai Mihálynak, megjegyezve, jóllehet a gaztettet, az 
emberölést tettleg familiárisok valósították meg, köztük 
Mihályé, a lekötelezési viszony alapján a büntetőjogi fele-
lősség az urat terhelte.
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Az ítéletleveleknek még egy sajátossága érdemel fi-
gyelmet. A lopások, rablások kapcsán elkövetési értéket 
egyáltalán nem említettek, és nem jelöltek meg lopott 
dolgot sem, egyet kivéve, ha a tolvaj lovat lopott. Idő-
sebb Garai Miklós 1381. július 27-i gömöri ítéletlevelé-
ben szerepel bizonyos Kolcsár Mihály, „aki három évvel 

azelőtt Nádasdi Csák fia Lászlónak egyik lovát ragadta 
el Torna megyéből”. Az ifjabb Garai Miklós nádor vasi 
gyűlésén 1409. március 22-én proskribált Tornyos Jakab 
tolvaj, rabló és orgazda neve mellé pedig azt jegyezték 
fel, hogy Léka várból Szarka Miklós ménesének lovait 
hajtotta el.

Béli, Gábor
Verfahren gegen gemeine Verbrecher in der Generalversammlung des Palatins und anderer Richter 
(Zusammenfassung)

Die erste bekannte generalis congregatio war die im Jahr 
1273 für das Komitat Zala auf Befehl des Königs vom 
Palatin Dénes gehaltene Versammlung, um Verbrecher zu 
bestrafen. Das goldene Zeitalter der Generalversammlun-
gen lag zwischen dem letzten Jahrzehnt der Regierungszeit 
von Karl I. und dem Ende der Regentschaft Ludwigs I. In 
den Generalversammlungen wurden auch privatrechtliche 
Streitigkeiten neben der Bestrafung der Verbrecher ver-
handelt. Wegen der Stabilisierung der Organisation der im 
königlichen Hof tätigen Gerichte und der Ausgestaltung 
der Verfahrensordnung am Ende des 14. Jahrhunderts 
hatte die generalis congregatio an ihrer früheren Popu-
larität verloren, und schließlich wurde sie durch Artikel I 
des Dekrets von 1486 endgültig abgeschafft. Ab dem 14. 
Jahrhundert hielt der Palatin (oder ein, auf die Weise des 
Palatins ex mandato regis vorgehender Richter, manch-
mal der König selbst) für ein oder zwei Komitat(e) eine 
Generalversammlung, die zu dieser Zeit als generale 
judicium bezeichnet wird. Am ersten Tag der General-
versammlung wurden die gemeinen Verbrecher in einem 
Register von den Komitatsbeamten aufgeführt, anschlie-

ßend führten sie unter Mitwirkung der aus der Reihe der 
Adligen des Komitats gewählten Geschworenen nach 
der Befragung der auf der Versammlung erschienenen 
Adligen und Nichtadligen eine Beratung, um das Regis-
ter der Verbrecher in eine endgültige Form zu bringen. 
Die in der Regel in einer Anzahl von zwölf gewählten 
Geschworenen waren für die Überprüfung und die Ak-
tualisierung des Registers verantwortlich. „Das Register 
der Aufgezeichneten” (registrum proscriptorum) wurde 
vor der Versammlung vorgelesen und auf diese Weise 
veröffentlicht. Da das Nichterscheinen als Schuldbe-
kenntnis betrachtet wurde, und die Verbrecher, aus Angst 
verurteilt zu werden, nicht hingingen, nachdem ihre Na-
men aufgeführt worden waren, wurden sie vom Richter 
für gemeine Verbrecher erklärt, und damit zusammen 
zum Haupt- und Viehverlust verurteilt. Als gemeine Ver-
brecher galten der Dieb, der Räuber, der Brandstifter, der 
Urkunde- und Siegelfälscher, der Falschmünzenpräger, 
die Hexe und ab dem 15. Jahrhundert im Allgemeinen 
auch diejenigen, die eine vorsätzliche Tötung verwirk-
licht haben.
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