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Tanúvallatások a XVI. század második feléből*

Az erdélyi hiteleshelyi jegyzőkönyvek forrásértékéről

A XII. század vége óta Magyarországon, a székes- és jelentősebb társaskáp
talanok magánjogügyletek írásba foglalásával, oklevéladással is foglalkoztak. 
Hitelüknek köszönhetően egyháziak és világiak egyaránt fordultak hozzájuk, 
hogy ügyeikről oklevelet állítsanak ki.* 1 A bizalom irántuk abból fakadt, hogy a 
XI. századtól ezekben az intézményekben végezték az istenítélet szertartását, itt 
tartották a bíráskodásban bizonyító eszközként alkalmazott tüzesvas-próbát, 
amelynek eredményéről feljegyzést is készítettek. A XIII. század elején a ben
cés, premontrei és lovagrendi konventek is bekapcsolódtak az oklevéladó mun
kába.2 A megőrzést és reprodukálást igénylő társadalmi érdek vezetett ahhoz, 
hogy az oklevélkibocsátó intézmények -  esetünkben hiteleshelyek -  levéltárában 
megőrizték a kiadott irat másolatát, vagy az arról készült tartalmi feljegyzést. A 
középkori Magyarországon az egyházi testületek hitelehelyi tevékenysége ered
ményezte a chirographálás széleskörű elterjedését, amely a hazai írásbeliség ép
poly jellegzetessége, mint maga a hiteleshelyi intézmény. Ez a sajátos eljárás a 
13. század közepétől, a regisztrumvezetés elterjedésével háttérbe szorult. A ki
rályi, később fejedelmi kancelláriában vezetett regisztrumokat nevezték utóbb 
királyi, illetve vajdai könyveknek, a hiteleshelyeken összeállítottakat pedig ese
tenként regisztrumnak vagy protocollumnak. Ezek az általában könyv alakú má
solatkötetek lényegében közérdekből keletkeztek, a jogbíztosító iratok megőrzé
se és ezek hiteles újrakibocsátása érdekében.

Az 1556. évi szekularizáció után, a kialakulóban levő Erdélyi Fejedelemség 
területén három hiteleshely végezte továbbra is az oklevéladás tevékenységét: a 
gyulafehérvári székhelyű erdélyi káptalan, a kolozsmonostori konvent és a 
váradi káptalan. A hiteleshelyi kancelláriák vezetését immár világiakra, a

*2003. október 24-én, az Archívumok és használóik c. kolozsvári konferencián elhang
zott előadás kibővített és jegyzetekkel ellátott változata.
1 Solymosi László: Chirographum és írásbeliség. In: Rendi társadalom-polgári társada
lom 6. Irástörténet-szakszerűsődés Velem 1992. Szombathely, 2001. 15.
2 A bencés konventek hiteleshelyi tevékenységének kezdeteiről 1.: Solymosi László: A 
bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei. In: Mons Sacer 996-1996. Pan
nonhalma ezer éve I. Pannonhalma, 1996. 481-498.
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requisitorokra, magyarul levélkeresőkre bízták, akik 1575-ig -  a hiteleshelyi te
vékenység részletbemenő rendezéséig -  saját, vagy a fejedelem pecsétjével 
megerősített másolatokat adtak ki a káptalani és konventi levéltárakból.

Az 1575 utáni időszakból két hiteleshely -  a gyulafehérvári és kolozs- 
monostori -  XVI. századi jegyzőkönyvei vagy protocollumai maradtak fenn, 
összesen mintegy 4000 oldal teljedelemben.3 Ezek a kiállított, legtöbbször latin 
nyelvű oklevelek jelentős részének teljes szövegű másolatait, illetve ritkábban 
rövidített kivonatait tartalmazzák. Tartalmi szempontból a jegyzőkönyvi bejegy
zések két nagy csoportba oszthatók: az ügyfelek jogügyletéről felvett bevallások, 
illetve a fejedelmi parancsra teljesített jelentések. A bevallások vagy fassiók 
nagy része a birtokforgalomra vonatkozik (adás-vételek, zálogosítások, adomá
nyok, stb.), de szép számmal találunk egy-egy jószág elidegenítésére vonatkozó 
tiltást, életkormegállapítást, végrendeletet is.

A gyulafehérvári és kolozsmonostori levélkeresők külső hiteleshelyi tevé
kenységének bizonyságai a fejedelemhez intézett jelentések, amelyek másolatait 
szintén jegyzőkönyvbe vezették. A középkori gyakolatnak megfelelően akijelölt 
vajdai vagy fejedelmi megbízott -  ebben a korszakban igen gyakran a fejedelmi 
nagyobb kancellária egyik íródeákja -  mellé kiküldték az egyik requisitort, hogy 
tanúsítsa a birtokba iktatás, határjárás, becsű, vagy tanúvallatás végrehajtását. A 
továbbiakban, a gyulafehérvári és kolozsmonostori hiteleshelyi jegyzőkönyvek 
szekularizáció utáni XVI. századi anyaga alapján a tudományvételek forrásérté
kéről lesz szó.

A középkorban és az újkorban akárcsak napjainkban rengeteget peresked
tek. A perek során oklevelek által be nem bizonyítható tényeket hiteles tanuk 
vallomásai alapján lehetett igazolni. A jogtörténeti irodalom a tanúvallatások 
több fajtáját különbözteti meg.4 A hiteleshelyi jegyzőkönyvekben előfordulnak 
az egyszerű (inquisitio simplex) és a köztudományvételek (inquisitio 
communis), ez utóbbiak nagyobb számban. Az Erdélyhoni jogtudomány szerző
je, Dósa Elek szerint egyszerű vallatásokat valaki csak azért készített, hogy ami
kor szüksége lesz rá egy per folyamán, használhassa, ezzel szemben a 
köztudományvételt a törvényszék -  esetünkben a fejedelem -  rendeli el a peres 
felek beleegyezésével, vagy anélkül, és ennek során mindkét fél tanúit meghall
gatják. A communis inquisitio volt tehát a legnagyobb súlyú, az erről szóló be
számolójelentés (relatio) felsorolta a vallott tanúk neveit, sőt még néha birtokai
kat is, legtöbbször kiemelte, vajon a tanúk mint szomszédok, községbeliek vagy 
mint megyebeliek vallottak-e, nemesek-e vagy sem, milyen életkornak, és fel
említette végül azt is, hogy kik vallottak tudomásból, kik csak hallomás alapján,

3 Ezek levéltári őrzőhelye: Magyar Országos Levéltár. Erdélyi Országos Kormányható
sági Levéltárak. Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei (F2) és ugyanott a kolozsmonostori 
konvent jegyzőkönyvei (F15).
4 Kolosvári Sándor -  Óvári Kelemen (ford., bevezet.): Werbőczy István hármaskönyve. 
Magyar Törvénytár. Bp., 1897. 289-297. -  Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány III. 
Erdélyhoni magyar pertan. Kolozsvárit, 1861. 103-114. -  Béli Gábor: Magyar jogtörté
net. Az államalapítástól 1848-ig. Pécs, 1996. 132-135.

26



a középkorban pedig néha, esetünkben szinte mindig az egyes vallomásokat is 
idézték. Ennek köszönhetően a protocollumokba bevezetett tanúvallatási jegy
zőkönyvek gyakran több tíz oldalt tesznek ki, a felvett vallomásokat pedig igen 
ritkán fordították latin nyelvre, a vallatás helyszínén készült magyar nyelvű fo
galmazványokat egyszerűen bemásolták, letisztázták a protocollumokba.

A tanulmányozott anyagból kiderül, hogy szinte minden elképzelhető ügy
ben tartottak inquisitiót, de a vallatások jelentős része természetesen a birtokpe
rek során keletkezett. Gyakran egy-egy határvita eldöntésében játszottak fontos 
szerepet a környéket jól ismerő jobbágyok és nemesek. 1588-ban, a törökök kö
zelsége miatt a Hunyad megyei Zámon megrendezett tanúvallatás során 91 tanút 
-  köztük a Hunyad, Arad és Zaránd vármegyei nemesség jelentős részét - hall
gatták ki arról, hogy bizonyos -  a török határvidéken található -  birtokok Apad, 
avagy pedig Huzna tartozékai.5 A felsorakoztatott bizonyságtevők vallomásai 
alapján rekonstruálhatjuk az említett jószág birtoklástörténetét, a környéken le
zajló eseményeket, adatokat nyerhetünk az azóta elpusztult településekről (a ta
núvallomásokban szereplő 90 birtok közül, 31 mára eltűnt vagy azonosíthatat
lan).6 Az egyik tanú, Tiszai Jován Popa szerint a törökök jövetele előtt „czara 
Opatul” vidéke, amelynek székes és vásáros helye Ztreuctura volt, a Bulcs-i 
kastély -  az egykori bencés kolostor - tartozékaként az aradi prépost birtokához 
tartozott.7 Miután a török elfoglalta az alföldet, Dienesi László8 és a törökök 
bírták és fosztogatták a jószágot, felváltva. Azután Dobó Domokos9 Dévába jö
vetelekor, Dévához csatolta és fogságba eséséig birtokolta, utánna pedig Kapi
tány György10 bírta Dévával együtt és a piski házához kapcsolta. Az egykor 
Morzsinán lakó jobbágy még emlékezett az 1540-ben zajló eseményekre, amikor 
János király testét halva vitték temetni Erdélyből, egy másik valló pedig meg
említette, hogy Dienesi legyőzte a törököket az Opat erdőnél. Az eseményekre 
emlékező idős emberek kiválasztása az eljárásnak egyik leglényegesebb pontja

5 Magyar Országos Levéltár. Az erdélyi káptalan levéltára. Protocolla - F2 (a továbbiak
ban: KápJegyz). XIII. 38r-53v
6 A tanúk vallomásaiban előforduló elpusztult vagy azonosíthatatlan Arad, Hunyad és 
Zaránd vármegyei birtokok: Alsórosia, Balta, Barbatonest, Bogdaniest, Bolgárfalva, 
Braysest, Bunest, Daiesti, Faurest, Huszna, Hwznisora, Kynchol, Krachoniest, 
Kwkoyada, Lazwra, Locusest, Obrezesti, Ohába, Pero, Szádisor, Szirb, Temesonie, 
Tribinie, Ungen, Valebude, Zabraktan, Zeten, Zinetest, Zpin, Ztriuctura, Zwhar.
7 A bulcsi bencés apátság első írásos említése 1225-ből való, működésének virágzó idő
szaka a XV. század közepe táján ért véget. A XVI. század elején rendelték az aradi pré- 
postság alá, a század közepén pedig -  forrásunk szerint -  a többi, még használható ko
lostorhoz hasonlóan kastéllyá alakították. 1468-ban öntött harangját a budapesti Nemzeti 
Múzeumban őrzik. Vö.: Dictionarul mänästirilor din Transilvania, Banat, Criçana §i 
Maramure§ (coord. Adrian Andrei Rusu). Cluj, 2000. 84-86.
8 Dienesi László az 1550-es években illyei gyalogoskapitány. Vö.: Obomi Teréz: Erdély 
pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt 1552-1556. Bp., 2002. 346.
9 Ruszkai Dobó Domokos 1553-1556 között erdélyi alvajda és dévai kapitány. L.: 
Obomi: I.m. 346.
10 Feltehetően 1556 után Déva várának prefektusa. L. Uo. 350.
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volt, az ő emlékezetük szolgálta az alapot, egyben a végső határt, amelyen túl 
már nem terjedt az emberi emlékezet. A középkori nemesség szóbeliségéről és 
az Írásbeliség kapcsolatáról értekező Fügedi Erik, az emlékezés mechanizmusára 
is példát adott és megállapította, hogy a középkori ember emlékezete viszonylag 
nagy időbeli távolságot tudott áthidalni, mintegy hét évtizedet, és voltak az élet
nek olyan jelenségei, melyeket különös technikával memorizált.11 Úgy tűnik, 
hogy az emlékezőképességét a korszakunk embere sem vesztette el és voltak 
olyan események vagy tények, amelyek memorizálását közösségi érdekből külö
nösen fontosnak tartotta. 1591-ben a Torda melletti Túrcsán vagy Pusztacsán 
határában levő peres földről 88 tanút vallattak.12 Ekkor a 45 éves ajtoni jobbágy, 
Mészáros János emlékezetéből felidézte, hogy amikor az igen vén, szavai szerint 
annyira öreg, hogy a keresztes had előtt volt 32 esztendős, tordai születésű apjá
val a peres földön járt, az azt mondta „hogy, édes fiam, megemlékezzél róla, 
talán még jövendőben megesketnek tégedet az határ felől, így tehetsz vallást fe
lőle”, majd következik a határ leírása. így őrizte meg ebben az esetben, az embe
ri emlékezet az azóta rég elpusztult határjelek pontos helyét.

Az életkort jelölő számok természetesen nem megbízhatók, csak hozzáve
tőlegesek, mert a legtöbb tanú kerek számmal jelölte korát, vagy mint Gyalu 
mezőváros bírója 1578-ban a szüleire hagyatkozott, akik szerint a keresztes had 
idején gyermekük négy éves volt (itt a kolozsmonostori levélkereső latin nyel
ven hozzátette, hogy a keresztes háború 1514-ben kezdődött, amint a Magyar 
évkönyvekből kitetszik).13 A vallók életkorukat általában jelentős, a közemlé
kezetben megőrzött eseményekhez viszonyították. Ilyen volt a Dózsa György 
féle felkelés, vagy az 1554. évi -  a brassói évkönyvek által is említett -  pestis- 
járvány, esetenként egy-egy jelentősebb had átvonulása. Az események felidézé
sére olykor az öregasszonyokat is megszólaltatták, annak ellenére, hogy a nőket 
a jog általában nem tekintette a férfiakkal egyenjogúaknak. Az emlitett turcsáni 
határvita során a vallatok megszólaltatták a több tanú állítása szerint 125 éves 
orvos asszonyt, Futa Magdolnát is, aki szerint a tordaiak és nevezett falubeliek 
közötti határ „Pint Sigmond tava közepette vagyon, ahol egy nagy kő vagyon es 
alatta egy ivegbe veres bor”.14 A javasasszony valós alapokra építő, de lényegé
ben a képzelet szülte előadásából -  melyet több tanú is megismételt -  idővel, a 
képzelet által továbbvitt és költött népi hiedelem keletkezhetett.

A határvitákkal kapcsolatos tudományvételek a határjárások gyakorlati le
folyásához is támpontokat nyújtanak. A Fehér vármegyei Csekelaka és Ózd kö
zötti határt, egy 1593-as tanúságtétel szerint egy-egy nemes állapította meg a

11 Fügedi Erik: „Verba volant...”. Középkori nemességünk szóbelisége és az írás. In: 
Mályusz Elemér Emlékkönyv, Bp., 1984. 110.
12 Magyar Országos Levéltár. A kolozsmonostori konvent levéltára. Protocolla -  F 15. (a 
továbbiakban: KmJegyz). X. 83r-101v
13 A bíró így vallott életkoráról: „...quod tempore tumultus crucigerorum fuerit natus 
annos quatuor, qui tumultus incidit ad annum domini (prout extat in Anualibus 
Hungaricis) millesimum quingentesimum decimum quartum. - KmJegyz VIII. 2r
14 KmJegyz X. 10 Г
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paraszt népekkel együtt, Húsvét napján „az fa Istennel”.15 A Maros széki 
gegesiek és szentsimoniak közötti határvita során megszólaltatott Jakab Ferenc 
szintén Húsvét napjára tette a határmegállapítás idejét, amikor a határkerülők „az 
gyepű mellett jöttének elő Geges felé az Halyogos bérc tetején át, Jesus kiálta
nak és az bércen alá mentenek”, a Gyulafehérvár melletti Sárd határait pedig, az 
egyik tanú szerint csaknem kétszáz ember járta be.16

Tordai Ádám deák és Makszim Péter közötti határvita kapcsán 1591-ben le
folyt tanúvallatásban 124 tanút sorolnak fel a csicsói vártartományból, akik kö
zül sokan emlékeztek arra, hogy a jószágot újvári tiszttartóként előbb Margai 
Menyhárt bírta, Izabella királyné asszony idejéig, utána pedig Makszim János.17 
A vallomást tevők a tartománybeli falvak telepítéséről is megemlékeznek, így 
Drágya falvárói, melyet Makszim János „szállított Sándor moldvai vajda18 szá
mára”, de egy másik tanú vallomásából kiderül, hogy a nevezett települést 
„négyszer szállították és mindenszer elbánták, majd ismét ötödször Makszim 
telepítette”. A románság újkori térhódításának, telepítésének vagyunk ebben az 
esetben is tanúi, amelynek legáltalánosabb módja az, hogy egy vállalkozó, aki 
később a falu kenéze vagy vajdája lett, a mentességek, kötelezettségek és a falu
hely felől megállapodást kötött a földesúrral, a kijelölt helyen néhány társával 
megszállott, s megkezdte a lakosság toborzását.19 Máramaros vármegye népes
ségi viszonyaira jellemzően, egy 1591-ben zajló tanúvallatás során, a Sziget 
mezővárosiakat a környék román kisnemesei és jobbágyai következetesen ma
gyaroknak nevezik.20 Ezek szerint az Újfalun lakó román jobbágy Kali János 
jelen volt akkor, amikor a leleszi konvent (értsd hiteleshelyi küldött) járta a ha
tárt „mikor az magyarok (vagyis szigetiek) az kabalapatakiakkal igazgatták az 
határt”. Helyénvaló tehát Bélay Vilmos megállapítása, hogy Sziget lakossága a 
XVI. század végén, de még a XVIII. század közepén is tiszta magyar.21

Előfordul, hogy a vallomást tevők egy-egy életükben, vagy kevéssel azelőtt 
elnéptelenedett településről szolgálnak adatokkal. 1591-ben a Szind-ről valló 
Cseh Péter jobbágy szerint, a szentmihályiak és a tordaiak között vitatott terüle
tet a tordaiak pénzen vették egy kis falutól, amely az Aranyos mellett volt és 
amelynek még a kápolnáját is látta.22

15 KápJegyz XXVII. 186r-189v
16 Uo. XVIII. p. 33-50. és 63-66.
17 KmJegy X. 123Ч ЗГ
18 Alexandria Lâpuçneanu moldvai vajda (1552-1561). Vö.: Fejér Tamás -  Rácz Etelka -  
Szász Anikó: Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei I. 1. Kolozsvár, 2003. 27. sz. 
regeszta.
19 Jakó Zsigmond: Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban. In: Magyarok 
és románok I. Bp., 1943. 512.
20 KmJegyz X. 134r-143v
21 Bélay Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei a megye betelepülésétől 
a XVIII. század elejéig. Bp., 1943. 197.
22 KmJegyz X. 151v -  Vö.: Orbán Balázs: A székelyföld leírása V. Pest, 1871. 158-159.
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A perek jelentős hányada értékes ingóságok birtoklásáért, hagyatékok meg
szerzéséért folyt. A tulajdonjog bizonyítása érdekében a felek gyakran fordultak 
a tanúvallatás eszközéhez. így cselekedett 1585-ben Moise havaselvi vajda leá
nyának, Zamfírának fia: gibárti Keserű János, aki szászsebesi Logofet Jánost 
perelte anyja kezén levő ingóságaiért.23 Az említett Zamfira előbb Keserű János, 
majd a fejedelmi tanácsos Stanislaw Nisowszki, illetve a kalandor Márkházi Pál 
(aki később törökké lett és Lippa vára parancsnoki tisztét viselte) felesége, de a 
felsorakozott tanúvallomásokból kiderül, hogy negyedszerre is házasodni szán
dékozott, az említett Logofettel. Ezért átadta neki értéktárgyainak egy részét, de 
a házasságból -  feltehetően előrehaladott kora és sántasága miatt -  semmi sem 
lett. A tanúk által felsorolt ingóságok között érdemes megemlíteni az ortodox 
kegytárgyakat, Aranyszájú Szt. János kezét, Konstantin császár vajdájának újjait 
és egy gazdagon aranyozott keresztet. Ezeket -  vagy egy részüket -  Zamfira a 
költségén újjáépített, Huny ad megyei priszlopi templomnak akarta adományoz
ni, de az újjászentelésre, amelyen részt vett az erdélyi románok püspöke, János 
is, Logofet semmit sem küldött el.

Az egykori tokaji várkapitány, Németi Ferenc vagyontárgyaira vonatkozik a 
kolozsmonostori levélkeresők által 1584-ben felvett tanúvallomás.24 Ekkor fény 
derül arra, hogy Tokaj a német párt általi bevételekor, 1565-ben Németi elesett, 
vagyonát pedig feleségével, Balassi Zsófiával együtt Szentjobbra menekítették. 
A 35000 Ft készpénzt és a többi ingóságot a tárházban őrizték addig, amíg meg 
nem érkezett Németi halálának híre, ekkor ugyanis -  özvegye parancsára -  fel
törték a kincstár ajtaját. A vagyon jelentős részét Balassi Zsófia eltékozolta, tö
redéke második férje, körösszegi Csáki László keze által Csáki Istvánhoz került, 
egy 1588-as -  ez utóbbi Kolozsvárott levő ingóságairól készült -  leltár ugyanis 
egyebek mellett olyan ezüst tálakat említ, amelyek Németi Ferenc címerével 
voltak díszítve.25

A tanúvallatások igen jelentős része különféle bűnügyekre, lopásra, bántal
mazásra, gyilkosságra, rablásra vonatkozik. Ezek sorában felemlítjük azt az 
1591. évi köztudomány vételt, amely arra próbált fényt deríteni, hogy a 
szamosfalvi Kálmándi István házánál történt verekedésben kik vettek részt.26 Ez 
az eset a maga nemében egyáltalán nem egyedi, de az teszi érdekessé, hogy en
nek folytatásaként, 1593-ban vallatást tartottak azon per kapcsán, amely egy 
kolozsvári borbély állítólagos ügyetlensége miatt indúlt. A szamosfalvi tetle- 
gesség egyik áldozata, a kolozsvári Pokos János keresetet indított a borbély el
len, aki nem varrta vissza, hanem inkább levágta sérült orrát, habár a tanúk több

23 KápJegyz I. 212-233. -  Közli Kovács András: Date privind viata Zamfirei, fiica lui 
Moise Vodá. In: Anuarul Institutului de Istorie §i Arheologie Cluj-Napoca XXVII/1985- 
1986. 349-374.
24 KmJegyz IX. 5r-8r
25 Uo. 176r: „hat öreg ezüst tál, kiken Némethi Ferenc címere vagyon”.
26 KmJegyz X. 52r-61v
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sége szerint az visszaforrt volna.27 Úgy tűnik, hogy az egyik legelső praxis- 
pernek lehetünk itt tanúi.

Reményeink szerint az eddig felsorolt példák már kellően bizonyították a 
tanúvallatások forrásértékét azt, hogy a birtoktörténet, néptörténet, művészet- 
történet, jogtörténet, nyelvtörténet stb. műveléséhez tanulmányozásuk lényeges 
adatokkal szolgál. Végül arra hívnám fel a figyelmet, hogy az újkori Erdély tör
ténetének két legjelentősebb forráscsoportja, a királyi könyvek és a hiteleshelyi 
jegyzőkönyvek egymás kiegészítői. A Királyi Könyvek a fejedelmi intézkedése
ket, adományokat, nemesítéseket, lófősítéseket tartalmazzák. A hiteleshelyi 
jegyzőkönyvekbe ezen intézkedések „következményei” kerültek, így az adomá
nyozottak birtokba való beiktatásáról írt jelentések, az emiatt kelt tiltakozások, 
és nem utolsósorban, a perek eldöntését szolgáló, a fentiekben bemútatott tanú
vallatások.

Zsolt Bogdándi

The Source value o f the Transylvanian „loca credibilia” -  protocols

Testimonies from the secomd half of the 16th century

The loca credibilia have been a specific institution of medieval and pre-modern 
Hungary and Transylvania. They edited documents about different agreements, 
or testified among the deputy of the king, or vaivode the execution of various 
orders. During pending suit the testimonies have been the only way to prove the 
truth of an assertion. The article overlooks the testimonies included in the 
protocols of the loca credibilia from Kolozsmonostor and Gyulafehérvár, trying 
to exemplify their value as sources for historical researches.

27 Uo. 215r: Orsolya asszony vallomása szerint: „egynéhány embertől hallottam hogy 
monták, hogy ím az barbely el vágta az orrát Pokos Jánosnak, de bizony oda forradott 
volna, ha fel akaztolta volna”.
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