
Emma: - Igy van! Tökéletesen egyetértünk!
2. férfi: - Nem szabadna léteznie, és bármiféle értelmezésen túl pontosan

itt kell keresni a közeledest a kétfajta világnézet között,
Don Michele: - A probléma lényege. szerintem, h06y a katolicizmus a mai

vílágban létezhet, vagy nem létezhet? Ha nekem a társadalom igazságosabb
berendezéséért kell harcolnom, - nem mint katolikus veszek részt ebben! Vé
leményem szerint ez az alapvető - ha nekem egy kerület jobb életéért kell
valamit tennem, egy cseppet sem érdekel, hogy azt mondiam: "azért teszem,
rnert katolikus vag~ok"."Lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, de nekem
ez az álláspontom, Sose mondanám valakinek: "Idefigyelj, én katolikus pap
vagyok, tehát neked ezt meg kell csinálnod..."

3. férfi: - MéJis mély vallásos hittől vezéreltetve cselekszel.
Don Michele: - Ez igaz.
1. férfi: - Tehát bizonyos történelmi alapokból indulsz ki, és harcolsz aJ

ellen, ami teljesen megsemmisítheti ezt a történelmi alapot.
2. férfi: - Katolikus történelmi háttér áll mögötted, jóllehet annak

bizonyos részeit én bírálattal szemlelem. Hogy te ezeket a benső ellentmondá
sokat hogyan oldod fel magadban, az engem nem érdekel. De én épp a kultu
rális történelmi múlt tartalma miatt tartom tiszteletben ezt a világnézetet, és
keresern vele az érintkezési pontokat. Nem akarok átmenni a másik táborba és
azt mondani: "Eddig volt mindez, többé azonban nem létezik számomra". Ve
szedelmés az ilyen állásfoglalás.

Don Michele: - Ha nekern harcolnom kell például a nápolyi barakk-Iakókért,
hogy rendes házakban élhessenek, akkor nem érdekel, hogy pap vagyok, va'6Y
nem, Velük érző ember voltam, és harcoltam a lakásokért. mert abban az adott
történelmi pillanatban erre volt szükség, Hogy emberek tisztességes körülményele
között élhessenek. Ha ezt nem teszem, akkor mint ember kerülök szembe a
saját lelkiismeretemmel.

1. férfi: - Ez egyben politikai harc.
R. L.: - És egyben filozófiai tényező is.
Don Michele: - Természetesen. A politikai harc engem lelkesít és remények

kel tölt el - és ebben vallásos tartalmat is találok. Ha pedig valaki együtt
harcol velem. annak nem mondom: "Olyannak kell lenned, mínt én vagyok".
Ez nem érdekel. Mert ha a társam megérti, hogy cselekedetelm mélyén más
tartalom is rejlik - azt neki ~tól kell megérterile. De lehet, hogy nem érti,
és az sem baj.

(Forditotta KARSAI LUCIA)

HON.ISMERET
VAS J(JZSEF

MIK AZOK AHITELESHELYEK?
A hiteleshelyek és az oklevelek szorosan összetartozó, egymást kölcsönösen

kiegészítő fogalmak. Egyiket a másik nélkül megérteni nem lehet. Ezért a fenti
térnával kapcsolatban meg kell vizsgálnunk: Kik adtak ki nálunk okleveleket?
Mik és hányfélék a hiteleshelyek? Milyen szerepet töltöttek be hazánk történe
tében ? És mít köszönhetünk nekik? Ezekre a bonyolult és részben még tisztá
zatlan kérdésekre a szakirodalom - (elsősorban: Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink
eredete és jelentősége. Századok. 1913:640; Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan.
Bp. 1930; Kumorovitz Bernát, Turul, 1928; Szent Norbert Emlékkönyv 1934; Papp
László, A hiteleshelyek története és működése az újkorban. Bp. 1936; Mezey
László, Jubileumi tanulmányok. I. Pécs, 1967. 53.) - figyelembe vételével adható

"meg a válasz.
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KIK ADTAK KI OKLEVELEKET? Az oklevél kettős jelentésű szó. Régebben
kizárólag olyan írásban foglalt szerződés (litterae, illsLrumentum) volt, amelyet
a felek valamely jogi jelentőségű tény' kinyílvánításakor kötöttek azzal a céllal,
hogy megállapodásuknak bizonyságául szelgáljon. De újabban oklevél az olyan
okirat (diploma) is, amellyel az arra jogosult oktatási mtézmény igazolja, hogy
a megnevezett személy a megkivánt szakismereteket elsajátította, ezért a szak
képzettségének megfelelő munkakör betöltésére jogosult.

Szerződésen alapuló okleveleket nálunk a Xl. és XII. században csak a
királyok adtak ki. De ezek többsége nem eredeti, hanem későbbi átírásban maradt
ránk. Ezért sok bennük a szövegrornlás és a szándékos betoldás (inLcrpolaLio),
sőt nem ritkák a hamisítványok sem. Ezekkel a nem hiteles oklevelekkel
SzentpeLery lmre (Az Árpádházi királyok oklevéleinek krttikat jegyzéke. Pp.
1f/23.) és Karácsonyi János (Szent István király oklevelei és a Szil veszter-bulla.
Bp. 1891, Hamis és hibás keletű okleveleink HOO-ig. Bp. 1902) togralkozott rész
letesen.

Az oklevélírás virágkora a XIII. század elejétől Mohácsíg tartott. Az írás
beliség rendszeresítése miatt már III. Béla (1173-1196) idejében jelentősen meg
nőtt irántuk az érdeklődés (Vo. Mezey László, A hiteleshely... és Ill. Béla szerepe.
Klny. Mern. Saec. Hung, 1. számából), A bizonyító erejük hamarosan perdöntő

lett, és így jogi életünknek nélkülözhetetlen tényezőivé. jogbtztoaíto eszközeivé
(instrumentum) váltak. Ennek tulajdonítható, hogy ugrásszerűen emelkedett az
oklevelet igénylők száma is, akiknek kéréseit az időközben állandó jellegűvé

szervezett királyi kancellária (iroda) nem győzte teljesíteni. Annak ellenére sem,
hogy IV. Béla (1235-1270) uralkodása alatt már három főtisztviselő működött

benne. A kancellár, aki érsek vagy püspök volt, az irodát vezető alkancellár,
rendszerint a székesfehérvári prépost és az oklevelek kiállítását végző nótárius
vagy jegyző. Az Anjouk (1308·-1382) és Zsigmond (13117-14:IB) korában pedig
francla, nápolyi é~ német mintára eiJ,y nagyobb vagy fő (maior} és egy kisebb
vagy titkos (minor) kancellária is volt az országban. Leginkább ezzel a hirtelen
megnövekedett nagy forgalommal magyarázható, hogy nálunk li középkorban
nemcsak a királyi kancellária, hanem a különféle egyházi (érsekek, püspökök, apátok
stb.) és világi hatóságok - (nádor, országbíró. tárnokmester, az erdélyi vajda, a
szlovén és a horvát bán, a vármegyék és a városok, stb.) sőt magánszemélyek
is állítottak ki okleveleket. De a tömeges jellegű okleveles gyakorlatot elsősorban

a közhitelűségí intézmények, az ún. hiteleshelyek (loca credibtlia vagy authentica)
bonyolították le az egész országban. -

Csak az újkor elején változott meg a helyzet, mert az egyházi és világi
hatóságok oklevélkiadó jagköre gyakorlatilag már a hódoltság idején megszűnt,

A királyi kancelláriát pedig a Habsburg királyaink 1526 után Bécsbe helyezték és
központi kormányhatósággá (főkormányszékké) szervezték át, amelynek élén a
főkancellár, a mindenkori esztergomi érsek állott. Tagjai közé pedig a két a1
kancelláron -kívül tizenkét, főpapi és főúri rendből kinevezett tanácsos tartozott.
A bécsi királyaink ezen a főkormányszéken keresztül gyakorolták uralkodói jo-
gaikat a hadügy és a pénzügy kivételével egészen 1848-ig. Az önkényuralom Ide
jére hatályon kívül helyezték. Az októberi diploma (1860) visszaállította ugyan,
de akiegyezéskor (1867) végleg megszűnt. Ezért elmondhatjuk. hogy hazánkban
az újkor elejétől a közjegyzőségele megalakulásáig (1874) egyedül a hiteleshelyek
bonyolították le mind az oklevélkiadással, mind a közigazgatással kapcsolatos
ügyeket.

AHITELESHELYEK MÚLTJABÓL. A hiteleshelyek a magyar jogi életnek
a közjegyzőségekhez .hasonló, de egészen különleges, Európában sehol másutt
meg nem található egyházi testületei voltak, amelyek előtt a magánfelek szerző

dest kötöttek, vagyis jogi kötelékre léptek egymással és erről a testület jogbiz
tosító eszközként (instrumentum), saját pecsétjével ellátott oklevelet adott nekik.

Ez a meghatározás azonban némi kiegészítésre szorul, mert a magyarországi
hiteleshelyek nem egyszerű közjegyzőségele és nem is csak egyházi testületek
voltak. Nem voltak egyszeru közjegyzőségek, írja Mezey László, bár a működésük

elsősorban magánjogi viszonyok írásos rendezésére (birtokügyek, magánjogi meg
állapodások, végrendeletek, stb.), tehát magánoklevél-adásra teriedt ki. de ezen
az adminisztrációs közremúködésen túl, nemegyszer közjogi tények (pl. békekötési
szerződés) írásba foglalását is vállalniok kellett. Va-gyis a magyarországi hiteles
helyek egy intézménybe fogták össze a közjegyzőségek, a kataszteri hivatalok és

750



egyéb közigazgatási szervek múködését. Nem voltak esak egyházi testületek sem,
állttja ugyancsak Mezey László, bár káptalani vagy konventi kollektívába tartozó,
egyházi személyekből álltak, de egyházi munkakörökön túl, a világi hatóságok
munkakörét is ellátták. A magyarországi hiteleshelyek tehát egyszerre vollak egy
házi és világi testületek. Az viszont kétségtelen, hogy eredetüket tekintve csak
egyháztak lehettek, mert nem a világi, hanem az egyházi hatóságok, a káptalanok
és a konventek szervezték meg őket és ezek keretein belül fejtették ki tevé
kenységüket.

A káptalan a püspöknek kanonokokból álló tanácsadó testülete, a konvent
pedig egyes szerzetes házaknak szavazati joggal rendelkező vezetősége. Voltak
tehát világi papokból és szerzetesekből álló hiteleshelyek. Az előbbiek székes- vagy
társaskáptalanban, az utóbbiak meg a szerzetesek számától Iüggően, kisebb vagy
nagyobb konventekben működtek. A XIII. század elején a püspöki székhelyhez
tartozó székeskáptalanokból 15, az egyéb fielyeken (Arad, Buda, Székesfehérvár,
stb.) felállított társaskáptalanokból meg 10 tevékenykedett az országban. Mivel
a kisebb konventek hiteleshelyi működését az 1351. évi törvény megszüntette, a
bencéseknek 18 helyett csak 11, a premontrei rendnek 10 helyett 6, a johannitáknak .
pedig 8 helyett 3 nagyobb konvent je adhatott ki oklevelet. A hiteleshelyeink
száma tehát a XIV. század középén 61-ről 45-re esett vissza. Ennek ellenére a
kczépkor folyamán kezdetben kerek számban 70, később pedig 50 hiteleshely
működésével lehet szárnolnunk, mert 1 apácakonvent (Torna) és néhány dalmát
meg horvát konvent is rendelkezett oklevélkiadási joggal.

Ez a szám azonban az újkortól kezdve tovább csökkent, mert a hódoltsági
területen egyáltalán nem működhettek sem a káptalanok, sem a konventek. A
török hatóságok ugyanis az egyház birtokait állami vagyonná nyilvánították és
ezáltal intézményeink létezését lehetetlenné tették. Sőt a királyi Magyarország
területén is visszaesés mutatkozott, mert csak 17 székes- és 2 társaskáptalan.
továbbá 6 konvent (3 bencés és 3 premontrei) működött rajta, beleszámítva az
oda menekült hiteleshelyeket is. Erdélyben pedig összesen kettő: a gyulafehérvári
káptalan és a kolozsmonostori konvent. A XIX. század közepéig tehát, a törökök
kiűzése után alapított püspökségek káptalanaival együtt, a középkori 50 helyett
30 hiteleshely látta el a birtokigazolások (neoaquistiea eommissio) következtében
nagyon is jelentőssé vált okleveles gyakorlatot. A többiek, részint anyagiak hi
ányában, részint a fegyelem lazulása és a zavaros közállapotok miatt elnéptele
nedve, alkalmatlanná váltak munkakörük betöltésére.

Szerencse, hogy a megmaradt, de sok anyagi és szellemi nehézséggel küzdő

hiteleshelyeknek segítségére siettek a vármegyék és a városok. Az előbbiek pro
kurátorai kezdetben csak a vármegye előtt folyó perekben vállaltak szerepet. Az
utóbbiak hatóságal pedig kizárólag a városi polgároknak állítottak ki okleveleket.
Kesőbb azonban a vármegyék megelőzték a városokat, mert jogkörük állandóan
bővült. Természetesen ahiteleshelyek rovására, amelyek a XIX. század derekán
egyre inkább korszerűtlenek lettek. és elérkeztek hanyatlásuk utolsó állomásához.
Bécs ugyanis 18S0-ben az oklevelek kiállításának jogát a vármegyékre ruházta
át, 1855-ben pedig, az alkotmány mellőzésével, életbe léptette á közjegyzőí in
tézményt. A magyarság azonban ezt nem vette tudomásul, hanem a passzív rezisz
tencia szellemében továbbra is ragaszkodott .a hiteleshelyekhez. Még akiegyezést
követő, 1868. évi országgyűlés is fenntartotta őket- Pedig feleslegesek voltak, mert
a hivatalos hatóságok úgysem ismerték el működésüket. tgy aztán napjaik meg
voltak számlálva. Pusztulásukat azonban mégsem az önkényuralom, hanem a vég
elgyengülés okozta. Elfogadható tehát az 1874. évi törvény megállapítása: u •••a hi
teleshelyek már előregedtek és képtelenek eddigi munkakörük ellátására". Hét
száz éves örökségüket a magyar királyi közjegyzőségek vették át, nekik pedig
csak a levéltáraik gondozása maradt.

A SZERVEZETüK FEL];:pfT];:SE. A hiteleshelyek felelős vezetője a káptala
noknál a lector (olvasókanonok), a konventeknél meg általábban a prior (elöljáró)
volt. Kivéve a premontrei rendet, ahol ezt a tisztséget a custos (őr, felügyelő)

töltötte be. A leetor egyéb munkaköre a középkorban nálunk is ugyanaz. mint
a nyugati káptalanoknál a scholasticusoké (sehola: iskolal, tehát ő a káptalani
iskola vezetője, igazgatója, akit távollétében rendszerint. a sublector (magister)
helyettesített. A konventi hiteleshelyek felelős vezetőjének (prior) és helyettesé
nek (subprior) teljes munkakörét nem ismerjük pontosan, mert szerzetes renden
ként változott. De az tény, hogyahiteleshelyek vezetöi a középkorban még sze-
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rnélyesen végezték az oklevelek kiállítását és csak néhol alkalmaztak nótáriust
a szorosan vett írásbeli munkák végzésére. Viszont az újkorban a kancellártának
már csak irányítói, főnökei voltak. A gyakorlati vezetést a nótárius vette át.
Magától értetődik, ho6y az oklevéldíjak a konventnél a közös kasszába kerültek,
míg a káptalanoknál a leetor. akírangban míndiárt a nagyprépost után következett,
a befolyó' díjakból is nagyobb részt kapott. Altalában a díjak fele illette meg
és csak a másik fele volt a káptalané, amelyből a leetor. mínt a káptalan tagja.
szlntén megkapta a ráeső részt, ha valóban kanonok volt, mert előfordult, hogy
a nagyobb rendeket sem vette fel. A kisebb rendekben levőknek pedig a kö
zépkorban még a nősülést is megengedték.

Az említett személyeken kívül mind a kétféle hiteleshely. munkájában fontos
szerepet töltött be a custor (a káptalanoknál őrkanonok) és a nótárius. A custos
részben egyházi, részben világi teendőket végzett. O volt a káptalan gondjaira
bízott plébániatemplom lelkésze. Reá és ahelyettesére (subcustos) hárult az
összes lelkipásztori munka végzése. A hiteleshelyekkel csak úgy került kapcso
latba. hogy őrizte a káptalan pecsétjét. Helyesebben felügyelt a pecsét ésa
levéltár őrzésí helyére. a sekrestvére. Ezenkívül előtte tettek esküt az egymással
jogi kötelékre lépő felek és azok a megbízottak is, akik valamely hiteleshelyi
munkára kiküldetésben vettek részt. Végül jelen kellett lennie az oklevelek pe
csételésénél. Ugyanilyen kettős szerepe volt a konventeknél is. A bencéseknél
például a gazdasági és jogi, a johannitáknál meg az egyházi és a 'gazdaságl
ügyeket irányította. Viszont a premontreieknél mínden külső tevékenység az 6
kezében összpontosult.

A nótárius rendszerint világi ember volt, Tisztviselőként alkalmazták, és a
hiteleshelyek fizették. O fogalmazta. az okleveleket. Illetőleg felügyelt, hogy az
Oklevelek kiállítása a jogi előírások szerint történjék. Ezért jogban jártas e6yén
nek kellett lennie, akinek a tisztsége megkövetelte, hogy részt vegyen az okle
velek pecsételésénél. O szedte be az oklevéldíjakat is. O adott utasítást az okleve
lek letisztázására. és ellenőrizte az írnokok munkáját. l1:ppen ezért sok dolga volt.
Nem csoda tehát, ha néha felsóhajtott: "Domine Deus, ut video, patientia est
mihi valde necessaria", Istenem, Uram, amint látom, a türelemre nekem nagy
szükségem van. Ilyen körűlmények között érthető, hogy az újkorban neki i9
lett helyettese. Ez volt a szubnötárius, aljegyző. Más néven iuratus scriba, esküdt
írnok. Sót, a forgalmasabb hiteleshelyeken egyéb személyeket (szerzeteseket vagy
fogadott írnokokat) is alkalmaztak, de kizárólag másolási munkára.-

A hiteleshelyek szarvezetében sok újítást léptetett életbe az 1723. évi tör-
vényhozás. Először is megszüntette a hódoltság idején elszaporodott "rendetlen
ségeket", Előírta, hogy minden konvent legalább öt egyházi személyből álljon.
Ha kevesebb volt, a megyés püspöknek kellett p6tolnia a konvent terhére. Ellen
kező esetben visszavonták a hiteleshely működési engedélvét. A káptalanokról
nincsen szó a törvényben, mert azt a rendetlenséget, hogy nem minden kanonok
lakott a püspöki székhelyen. időközben maguk a püspökök szüntették meg. Vi
szont a létszámhiány ellen nem lehetett kifogás. mert a káptalanokban mlndíg
több volt öt kanonoknál. Sőt. II. József (1-'780-1790) idejében csökkenteni kellett
a számukat, amely néhol a húszat is meghaladta. Ezért az érseki káotalanokban
12. a püsnökíekben mez 8 kanonokot engedélyezett a "kalapos" király. Rende
letét azonban nem mindenütt hajtották végre.

A rendetlenségek megszüntetésén kívül számos "bürokratikus" intézkedést ls
tartalmazott a törvény. Például felújította azt a középkori, de időközben abba
hagyott gyakorlatot, hogy az oklevél végén a kanonokokat, illetőleg a konvent!
szerzeteseket név szerint sorolják fel. Továbbá, hogy az oklevelekben előforduló

javításokat az aláíró külön jelölje meg, stb. Végül előírta, hogyahiteleshelyek
számára új területi beosztást készítsenek, mert a hatáskörük a középkor eleién
csak az egyházmegyére, később meg a vármegyére szorítkozott, A XV. században
már pontosan kialakult egy területi beosztás, de a hódoltság idején eh
hez nem lehetett ragaszkodni. Az új területi beosztásra tehát minden
képpen szükség volt, viszont a gyakorlatban annyi nehézség merült -fel ellene
(pl, a családi levéltárak áttelepítése, stb.), hogy a megvalösításra sohasem került
sor. Mindezek ellenére az 1723. év fordulópont a hiteleshelyek történetében, mert
ekkor jutottak el fejlődésük csúcspontjára, A későbbi években már csak a ha
nyatlás jelei mutatkoznak.
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A MUNKAKÖRüK BEMUTATAsA. A hiteleshelyek munkaköre a királyi kan
cellária munkakörével azonosnak mondható, tehát belső és kiJlső tevékenykedés
ből áll ott. A belső rendszerint egy szerződés, illetőleg jogügylet bevallásához
(tassio) kapcsolódott, ami a középkorban történhetett személyesen vagy megbízott
útján. Megpedig az esetek túlnyomó többségében a hiteleshelyen, ahol a felek
élőszóval előadták, hogy milyen jogügyletben állapodtak mC6, és erről a hiteles
hely saját pecsétjével ellátott oklevelet állított ki nekik. Egészen kivételes esetben
(betegség, utazási nehézségek, stb.) előfordult az is, hogy két kiküldött elott
törterit a bevanás (fassw), és ezek egybehangzó jelentése alapján írták meg az
oklevelet. A fassio az újkorban csak annyiban módosult, hogy a kancellária
vezetője, a nótárius a felek vallomásáról jegyzetet készített. Ezt felolvasta előttük

vagy a megbízottaik előtt és a jegyzet alapján később fogalmazta meg az oklevelet,
Sót. olyan esetről is tudunk, hogya felek már előre Irásba foglalták a jogügyletet
és ezt adták át a hiteleshelynek. A nótárius pedig bevezetést és befejezést szer
kosztett hozzá és elejetől a végéig lemásolta két vagy több példányban.

A külső tevékenykedés míndíg megbízásból [ött létre. Ilyenkor a király vagy
a világi hatóságok parancsára (mandatum), a testület egyik kiküldött embere ál
tal, részt vett valamely hatósági eljárásban és erről élőszóval vagy irásban jelen
tést tett a parancsot adó hatóságnak. Ezt nevezték relatiónak, amely az újkor
ban egyre aprólékosabb munkát követelt. A maridátumot ugyanis először fel
kellett olvasni a híteleshely, vagy hivatalos vezetője, a lector, illetőleg a prior
előtt, Azután a felolvasás tényét (exhibitio) és a kiküldött nevét, dátummal el
látva, rá kellett vezetni a mandáturnra. Bonyolította az eljárást az 1351. évi
törvény, amely szerint külső hiteleshelyi munkára csak olyan személyt lehetett
kiküldeni, akinek az illető hiteleshelynél javadalma volt. Az újkorban ezt em
berhiány miatt nagyon ritkán tartották meg, de a kiküldöttektól mindig meg
követelték az esküt.

A hiteleshelyek legtöbb vesződséggel járó munkája az oklevelek megírása
volt, mert alkalmazkodni kellett a külföldi oklevelek szerkezeti, nyelvi és alaki
követelményeihez. Szerkezeti szempontból három főrészt kellett feltüntetni rajtuk
mind a közép-, mind pedig az újkorban: a bevezetést (protocolIum), a tárgyalást
(contextus) és a befejezést (eschatocollum). A középkorí oklevelek bevezetése
míndig fohászkodással. Isten segítségül hívásával (invocatio) kezdődött, amely
történhetett szavakkal vagy szimbólumokkal, pl. egy keresztjellel. Ezt követte az
oklevéladó nevének és címének megemlítése (intitulatio), majd annak megneve
zése. akinek az oklevél szólt (inscriptio vagy adrcsse) és végül az üdvözlés
(salutatio). Ezek a részek, a fohászkodás kivételével, gyakran egyetlen mondatba
voltak tömörítve. A tárgyalást rendszerint valamely közrnondásszerű, általános
igazság (arenga) vezette be. Az oklevél ebből kiindulva közölte az érdekeltekkel
a tényeket (promu!gatio), az oklevéladó elhatározását (narratio) és akaratának
kinvílvánítását (dispositio). Továbbá az intézkedés megszegőinek valamifele bün
tetéssel való megfenyegetését (sanctio), melvet néha az anathéma helyettesített.
Mindezeket a függő. vagy rányomott pecséttel, továbbá az oklevéladó és II kan
cellár aláírásával ellátott meaerősítés (corroboratio) zárta be. A befeiezés a ta
núk és a hitelesítők aláírásait (subscri'Ptiones), a dátumot és II záró fohá~zt

(apprecatio) tartalmazta. Az utóbbi legtöbbször csak ennyi volt: Feliciter - légy
vele szerenesés. vagy Amen.

Ezek az oklevélrészek az újkorban sok változáson mentek át. Feltűnő, hr,gy
a fohászkodás egészen elmaradt. Az oklevél rendszerint. ::IZ íntitu!atióval kezdődik

és utána míndjárt az inscriptio vagy adresse jön. E7eken kívül megvan a
7lromulgatio, de a sa!utatio és az are'l1.ga csak az ünnepéívesebb oklevelekben
fordul elő. A keltezés szintén sokat változott. A XVI. században még kizárólag,
a XVII-ben pedig jórészt a leggyakoribb középkori eljárást követik. Vagyis az
egyházi ünnepek szerint keltezi k az okleveleket. A XVII!. század elején azonban
az egyházi keltezés mellett feltűnik a hónapok és a napok megnevezése is. 1810-t61
pedi'g szinte kivétel nélkül magyar nyelven' szerkesztik az okleveleket, Magyarul
íl'ják rá a dátumot és a korábbi nem egységes szokástól eltérően, mindig fel
tüntetik a helyet is, ahol az oklevelet kiállították.

Az oklevelek nyelve a középkorban mindig a latin volt, és az is maradt 1340-1g.
Olyan eset azonban többször előfordult már a XVI. században ls, hogya latinul
nem értő tanúknak magyarul tették fel a kérdéseket, .amelyek a vallomásokkal
és az eskü szavaival együtt, köznyelven (lingua veTnacula) kerültek bele a latin
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nyelvű oklevelekbe. Sőt a magyar nyelvról szóló, 1836. évi törvény azt is lehe
tövé tette, hogy: "...minden hiteles kiadásoknak szokott bevezetése és befejezése
hazai nyelven készíttethetik." Ezzel magyarázható, hogy 1840-től kezdve több
helyen áttértek a magyar nyelvű oklevélirásra. Ezek szövege azonban nem egyéb
a latin nyeívű míntaszövegek szó szerinti fordításánál, amelybe a szóban forgó
adatokat csak be kellett helyettestteni (stereotyp formulák).

Az oklevelek alakja elsősorban az anyaguktól függött. A pergamenre írottak
rendszerint téglalap-alakúak voltak és betűsoraik a hosszabb vagy rövidebb
oldallal haladtak párhuzamosan. Az utóbbit charta tl'ansversának nevezték, amely
az újkorban nagyon ritkán fordul elő. Viszont a papit-oklevelek külső alakja
annál változatosabb. Mind a közép- mind az újkorban vannak fekvő és álló
téglalaptormák. De nem ritka az egészen négyzetalakú sem. Több példányt
úgy készítettek, ho'6Y a szöveget egy lapra írták egymás alá vl1gy rneilé annyi
szor, ahány példányra szükségük volt. Azután szétdarabolták a közéjük írott
A-B-C betűkön keresztül (chiroaraphum), hogy az ellenőrzést megkönnyítsék.
Szokás volt az is, hogy egyes mondatok vagy 'szakaszok kezdőbetűit díszesebben
kirajzolták, esetleg színezték (initiale). Egyébként színte kivétel nélkül a mirmscula
írást használták. Egészen maiuscula betűkkel írott oklevelet alig lehet találni.

A pecsét szintén hozzátartozott az oklevelek külső alakjához. Ezt kezdetben
csak a pápák és az uralkodók használták. Később azonban a pecsét nélküli ok
levelet nem is tekintették érvényesnek. A középkorban a legtöbb pecsétet ércből

(arany, ezüst, ólom) és viaszból készítették. Az érc'pecsétet és a vele megerősített

oklevelet általában bullának nevezték. Viszont a viaszpecsétnek sigillum volt a
neve. Az előbbit az anyágán átfűzött bőrszíj segítségével ráfüggesztették, az
utóbbit pedig rányomták az. oklevelekre. De volt viaszból készült függőpecsét is.
A pecsétek különféle fajaival és a rajtuk' levő ábrákkal, feliratokkal, stb. külön
tudományág, a pecséttan (sphragistica) foglalkozik részletesen. A pecsételés és az
oklevélkiadás nem volt határozott napokhoz kötve. Rendszerint több oklevelet
pecsételtek meg egyszerre. Ezek dátumaiból arra lehet következtetni, hogy sür
gősség esetéri a munka még ünnepnapokon sem szünetelt,

A LEVÉLTARAK KIALAKULAsA. A hiteleshelyek legkírnagaslóbb érdeme,
hogy az oklevelek összegyűjtése és rendszerezése által megvetették a).apját a
hazai levéltáraknak. Már a középkor elején szükségét érezték, hogy az oklevelek
szövegét vagy legalább a tartaimát megőrizzék. Kezdetben ezt a célt szolgálta a
másodpéldány (par), amely chirographum alakjában íródott. Később ennél alkal
magasabbnak bizonyult a registrumok készítése. Ezek az oklevelek kivonatos tartal
mát örökítették meg, Hazánkban elsőnek ahiteleshelyek ,:ezettek registrurnokat,
megelőzve a királyi kancellártát is. Ezért a középkorban a legjelentősebb és a
leghaladóbb oklevélkiadó intézmények közé tartoztak.

Nem csökkent jelentőségük az újkor első felében sem, mert a levéltáraikat
korszeru újításokkal szerelték fel. Ilyenek voltak a XVI. században életbe lép
tetett protocollumok, Igy nevezték az oklevélszövegek és tartalmak összekötött,
könyvalakú példányait, amelyeket megszárnozva vagy az ABC betűivel ellátva
helyeztek el a levéltárakban, hogy belőlük a szóban forgó olelevelet könnyebben
kikereshessék. Ugyanezt a célt szolgálta az is, hogy az okleveleknek címeket adtak
és ezek alapján összeállították a protocollumok tartalomjegyzékét, indexét. Kü
lönös jelentőséget biztosított a hiteleshelyek levéltáraínak, hogy országos értékű

iratok is voltak bennük. Például a pozsonyi káptalanban őriztek egy ladát:
"Diplomata et aHa similia privilegia regni" felirattal, amelyet a király helyettese,
a nádor helyezett el oda a "veszélyes" időkben.

A törökök kiűzése után azonban a hiteleshelyek vezetői nem bizonyultak
minden tekintetben haladó szelleműeknek. mert vonakodtak a levéltárak általános
rendezésétől. Ez kettős feladatot rótt rt juk. Egyrészt, a hódoltsági területek le
véltári anyagát minél előbb vissza kellett volna [uttatníok az eredeti helyére. A
"vendéglatók" azonban erről hallani sem akartak, mert az évtizedeken át gon
dozott anyagót a sajátjuknak tekintették. Végül is külön királyi rendelettel kellett
öket a kötelességük teljesítésére figyelmeztetni. Másrészt, leltározní kellett volna.
De a lajstromozást, az elenchusok és indexek készítését húzták-halasztották, mert
attól tartottak, hogy a saját levéltári anyagukat is elveszitik, ha elkészúl a sokat
emlegetett Országos Levéltár (Archívum Regni).

Ennek terve 1701-ben merült fel először. Az 1723. évi törvény ki is mondta
a felállítását, de a végrehajtás akadozott. Végül is JI. József vette a kezébe.
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Azzal kezdte, hogy telekkönyvi hivatalt létesített Budán, és elrendelte, hogy
az összes hiteleshelyek levéltári anyagát ide szaltítsák. A vármegyék és a hite
leshelyek azonban tiltakóztak. Azt a kompromisszumos megoldást terjesztették
a király elé, hogy csak elenchusokat, katalógusokat és jegyzékeket keszitenek a
budai levéltár számára. Ezekből az érdeklődők kíkeresnetík, hogy melyík hite
leshelyhez kell fordulniok. A király azonban nem tágított. Feloszlatta a szerzetes
rendeket és akonventek levéltárát a budai ferences kolostorba vitette. Tervének
teljes végrehajtására azonban nem volt elég ideje. Halálával egyelőre a köz
ponti levéltár gondolata is sirba szállt, Aztán múltak az idők. A szerzetes ren
deket visszaállították és a levéltárak is visszakerültek a régi gazdáikhoz. Ezért
az Országos Levéltár ügye egészen a XIX. század végéig váratott magára. D,~ II.
József terve ekkor sem valósult meg egészen. Látszik ez abból, hogy századunkban
is több levéltár működik az országban. Jelentősebbek a következők: az 1874-ben
felállított Országos Levéltár, amely két főosztályra tagolódik: a kormányhatósá
gira és a muzeálisra. Az Országgyűlési Levéltárat 18g3-ban alapították. Ebben az
országgyűlésre vonatkozó iratok találhatók. A Hadtörténeti Levéltár 1922-ben
létesült. A vidéki levéltárak közül jelentősebbek: a pannonhalmi. az esztergomi
prímási és más püspöki levéltárak valamint néhány vármegye és város levél
tára. Ez utóbbiak közé sorolható Budapest Székesfőváros Levéltára is. A fel
szabadulás után jelentős előrehaladás történt ezen a téren, mert a kutatóknak
nem kell levéltári ügyekben vidékre utazniok. A vidéki levéltárak anyagáról
ugyanis fotó~ópiát és mikrofilmet készítettek, amelyek megtalálhatók az Orszá
gos Levéltárban.

Mik voltak tehát ahiteleshelyek? Kanonokokból vagy szerzetesekból álló egyházi
testületek, amelyek hazánkban a XIII. század eleje és 1874 között egyházi teen
dőiken kívül a világi hatóságok közigazgatási (közjegyzőí, kataszteri, ügyvédi,
stb.) munkakörét is ellátták. Nekik köszönhetjük történelmünk írott emIékeinek
megőrzését. Levéltáraink életre hívását és korszeríl. kezelést hosszú évszázadokon át.

ALBERTINI ptTER VERSEI

A. róssa
ANyAMNAK

A rózar&, mikor lángra gyál,
mint halott ajka, megfakul,
aranv sugáTTlll fojtjll meg
(I rózsa rózsa··életeJ.

A rózsa, mikor énekel
tőrt fen, vérében fwllad el.
Tested keresztjén felremeg,
oldalad, ajkad sebzi meg.

A rózsa hangja furcsa, lágy,
selymen eszelős surranás,
ha habzsol zsákmtinyként a láz,
a kristálytiszta látomas.

A r6zsa szirma, mint a mély
tenger vize, kék és fehér.
Tört-cserép-arcon rothadas,
csillagszeme feltámadás.

Moluí~s

.Széles rendben feküdtek a holtak
kéJztiik ef1ll-egy virág
n6rta pirosátaz égnek
mint részegségében lel-felbö/fennek
valaki oldalt dől

üvölt a fekete csöndben
ál1lfÚdöryés, birkóz6 testek duzzadt

csöndjében
veri a földet: Szakj királvl
Főpap, pénzes úr, lakáj, török szultán
a menllasszonv, karóba húzott ország
fon6dj csak gyász-királv
melleden kezek, szádon kezek
illegj csak fekete gyöngy.
Jézus
16hát p6znán vergódd
verítékező csönd í1yámoltalan szent

györgy-kapitánya
virágvasárna.pi fordult hátas
vesszőzött siralo-m pára

Valaki kiáltott
eau kp.z kinyúlt feléje
birkózott még lovával
belemeriilt a csöndbe
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