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i víligtórtd©eleu: egyetlen szellemi áramlata ser.; L 

zárható  dátumok határmesgyéi tösi. Mindazáltal a késii utii. 

kor r.udat.a►oan minden szellemi  áramlat ani:oz a torhoz :=z• 

ta;ott asa. csolódni, amelyben esamái legktseleb' jutnatc a 

mF:gval,,suL`.shoz. .6rtr ►et ,'; tehát, hogy  amikor rrmaFryar huma-

nizmusról beasél?int, akkor alunyadiatc, e1 er7  sorb.m ;.;átyás 

kiraly kora ►nak nu+,anizrrueara gondolunk. ?áinyadi Janos kor- 

sAoyaós<.gx rcrasfól évasasaddal az 'trpadok kihalasaa uté.n O-

ra ra lerakja a magyar nemsetaliam ai-rpit. As 1456.év janu- 

ar jaaan a Isuaiyadi- és a Garai-caalad tösött  Kötött  szegedi 

etaezrneny ped% nemzeti t,rtenet ntc legfényesebb Korszakát, 

a Yuu.anista rtri4veltse,g jOgében rr,e;:valósuló mmgyar ner44c:t- 

allsuo r elvir4gzásanak a Kor..t nyitja m4 g. ._;, au e - rezr<;ény 

előre eldi>nt.Ztte a ruviddel utána lej,tszódotL kirtlyva.- 

laaaztas sorlat. Jelentt!sége abban volt, .ogy benne a két 

főúri csalad akarata talrílKozott a töscmeesaég vágyával ás  

tlunyaai aaty4.s szeura3lyében  at az embert t.iltette sz or:rzqt 

trónjura, akit a nemzet tbbrsége kivánt és akinek urxlko- 
dada (At, a` egész kereszten; vi lag nagy várakosással te- 

iCir;Let... 

:.;atyaa ura ltto:iasra való tEr,nettségét még jobban kie- 

kőrülmény, hagy  uralkodása soran nen a tc<+`véle• 

:.,ény által, vagy egyes feudális  ér3ekcsoport.or 	ele- 

je as`auoLt útat tuveLte, nanen mindvégig titartatt saját 

c.lgondolasai mellett, es atara tát még a rendiség  koriáta,ie 
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nag t'élrE:tolasavdl is minden-aron keres`ti3lvi tte. .0zeln64  

lyiségéoen sajatosan ksevEre:iett össze a karizmatikus /  

lsttntál rendeltssgi/ és a renaissance Kiralyfoüalor:z, at  

felsőbb kivalasztotisag es a zragasaö ,arendiiség hite. Eh- 

11e4 jarult zné6 az idegen dina,sztiA':aól oaármasó uralkodó-  

int aól nianyLó zn4gye.r öntudat, a  nemzeti elhiratot tsag  

érzete. ,iortarsai is "vila,gosan láttik, hogy tIátyas ha.-  

t.al.na szervesen nő ki a magyar nemzetb^l, ó.11rmbrl és  

etimikuruoól es noisy végső fokon ;  Sé.tyFa.e a ma.-- yv.r faj  eau*  

rópai zne:t;szemályesit,áje /1/". Valóban joggal tekinthet. ,  

júzc ©t egy naa nemzeti renaissance sors.óeráleg kije-

Rat edimbolumának /2/, aitineK minden Kezdeménye.:ése, min-

den tette mtl tó volt egy renaissance ur :,. l.kodónoz.  

na;;y uralKoaó rneliett 	álltak humanista szelle-  

wunka.t:Lrsai, akik  az állazrzkujruzány:.at korszerii Kiépités ~ -  

ben voltat segitségére. 	élesztették becsvógyat és t  

ezek segitetudtt elő tervei Keresztülvitelét. llátyas jól  

megerezte,  nosy az til iamK orzrzányza  t nem  maradhat    meg tovább-  

ra is eddigi 4:zervezetlenségéoen. Szervezettség, központic-  

si tas n;t6valósi tasara t:}reke3ett. Vilégoegn láthatjuk ezt  

pl. U4 igtuea~,-ügy rendezésével kapcsolatos tárvenyeiben.  

L zeK az iga..sagügyi reiunnak, na  teljes  rendet nem is  

tudtak z,,ée; teremteni, de mindenesetre mt  mutatták a fe *  

des utját. hasonló iranyu a.tal.rkulast tapasLtalriatu ► :t; e.  

korz:,azzyliaL tbboi szerveinél is. A korszer renaissance  

a1 ,.s1,s`ervLzet kiéri té: éneK M  7Kája a Kiralyi sancel ié.ria  

rau:.~ nista müvEltségü tagjaitól indul Ki. 'Ind.en''tt ^k a  
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tie`aei.,enyrzők. iarrtle$ze,tea ter.ut,  hqgy a  kancelL_Lria azer-  

veze tent4  as  atalakulasa mea  végbe elássör  és a kancel iá-  

ria ft  jlődé$éócn is :li+.tya.s kora az, amikor az egycj$erv  Mc- 

leveikiali ~btó intézmenyből a  kor k.:vetelményeinek m,egfe -  

lelő, naaréezt unalióan mf:kodő hivatal l( sz. /3/  A  kirá-  

lyi kanceliaria.aan ez  az  átalakulas  :Z}atya.e  koriban  vessi  

ttezde té t:  s ura lkodasa végére az uj hiv ta1 szerit ance1 Iá,-  

ria főbb vonásai ki is r-jakulnak, 	azonbpn, hopry a  

régi szervezet es g;;  akorlat teljesen mme t r=zi;n .É, K.  

L'olgozatomocin  a Nátyás  korabeli átalakulófélhen  

140 Ieir1►ly.:  kancelia.rianrrk  a  szervezetét  6e  okleveles g.ya-  

korlat_it teszem  viLagílat  trá.rgyrivA, felhisználva es  lsiegé-  

bzitve azokat az eredményeket, ar:relyFtt ~..;, korábbi kuta.tsok  

muLritc,3t fel e•en  a téren.  

Jegyzetek:  

1./ Hóman-oiekfü: :„Iagyar terténee  1.kiad. i II .k. 

3.7.1.  

L./ riorvath Janos: A` irodalmi miiveltség megosz-  

lasa. 3p. 193b. ::3.1.  

3./ :Jailagyi Lórand: 	m.kir.ka.ncellaria szerepe  

az al  lamutorma.nyzatban. 4.1J30. 4.1.  
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1 	1.A kancel lriria szervezete.  

ria a :.riatyas korabeli Kancf l laria ;,zerve4etét  
vizst cA.i juk, r,ta, szabad  mE:gfeledkeLWink arról,  nosy  ez ri  

szervezet nem mindenestől a lb. század második felenek  

az a1KoL_•sa. Liyukerei ecy szazaddal előbbre  nyulnak visz-  
eze.. :-,inlnt a numanizmus szelleme trrir Nagy Lajos uralkodá-

sa alatt megerinti az udvart  es  be.: e a kancelláriát /4/,  

e` utóbbiban is megindul az  atalaaKulás. Mevaltozik a kan- 

cellária azervewete, hurnunis ta miivel tségfi f n"na ok és krncel-  
iariai ti c.k ~áror pedig a kancelláriai sti lus t alfiki tják at  

/v/. 	utóbói folyamat azonban csak IsiFrmond idején veszi  

Kezdetét,  utódai alatt folytatódik 	tya.s n agy humanis- 

ta kancelia.rjainak a mitködésével éri el tet6pontja.t /6/.  

zerveze ti ie, ; a ks.ncdl lá.ria 	iat:y Lajos  kirily  
alatt két részből, cancellaria majorból és rrinorból állt /7/.  

Lz a Ktt részre osztottsag 	uralkodás« alaA is meg-  

taiaradL. Hajnik megallapitása szerint /8/ a kis kancellári-

ában szerKesztették a Királyi udvarban keli, birós+.igi iratokat,  

r.lén a 15.sz. elejétől a secretarius ca.ncellarius alit.  Ezt  

igazolja az 14dEi-i dóaretura, 76, a.rticulusa, amely a hirósazi  

kiadványokért i - izetendő ósszegeKet ál lapitja 	és ick.lr7lya-  

razatul nozzateszi, noa a kise: ita.ncellá.riai di  ja.króli  

van szó. Ugyanezen iecretum 6o. articulue.a felsorolja az  or-

szág renGtea birai k:iaJtt a titkos kancella.rt, illetve he-  

lyettestt, aki a Király birói pecsétjét őrzi /9/. Iiizonyos  

ebből, hagy a titkos an  llar, illetve nelyettese  val ~ nií 

olyan hivatal élén állott, amely biráskoáasi fig,yekben adott  
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ki  okleveleket. Nem vi la os azonban méh ekkor,  a  korszak 
végefelé aem, nosy a Isisebb Kancellári 	 volna ki 

kiarólegos joggal a oirőaa,gi ügyekben kiadott okleveleket. 
Meg  kevésbbe volt meg es lityé.s ur ilkodáea elején. A niaöor 

ds ae orszégeiró egyaránt adtak Ki okleveleket birói m>>-

kodésükkel kapcsolatban. :z etérós a kancellriria által ki-

adott és az &slitett fFrnéltósá Toktól kikeriflt oklevelek kö-
`Att az volt, Fogy a kancél laria oklevelei a. kir tly nevében 

tiel nek, rni6 a nádor .:a az orszagbiró a saját n©v'4r}en is 
adtak ki okleveleket /10/. kusstán a mar kiadásra kert lt 

okieveies anyag  r  .L.p ja.n nem lehet eld:inteni, Loé y  a korszak 

végére 4gy alakult-e a nelyze t, hogy  a  birósági UgyeKben ki-

adott bsszes okleveleket a kiralyi kanceliiria gllitotta ki. 

iiajnik a kiaeob ég a titkos-kancelláriért egynek 

tartja es vizagalatai szerint en::OK 	Kancelláriának a veze- 

tője a isi iKOs kancellrir /secret riue cancel larius/ volt. F 

kaucellariaoae szerkesztették os innen adták ki a királyi 

uuvaroan kelt biróeági iratokat /11/. ":'udjuK, rogy 4Atíty ts 

uri,lkodasa elején a főkancell;tr Azéoei Dénes/ öreg kora mi-

at.t mar net; veretett részt a Kancellária ténylegye vezetese-

ben, teriut az alKancell:.,rnaK Kellett Kt helyettesi ;.c- nie. 

,,,r+.src=ezt az alkancellarok kozül Bodó ::i1K1 .s fehcrwkri pre.- 

'potstról  p41 biztosan tudjuk, hogy ugyanazon  időben  egyuttal 

titkos kancellar iu volt, azaz a kiseb kancellária vezeVje. 

l lyennek en;li ti /t. i. ti tKoe kancol l&irnak/ őt egy 1459.64m 

1J.-i oklevél /12/. Nem  lehet  teh ;it azt állitani, hogy a 

nr ;yob3 és a kiaebo kancellária ha.tiskre k6sött ebben  as 
időoen valami éles naLiirvonal tett volna. 7ogy ez a  határvo-

nal nem volt  meg,  azt l•:.'t juk ab gól is, ho gy a nagyobb kan- 
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oelldríábó 1 is terültet ki ugyanezen ide'  ben igdz t•ígvryi  

Kiaáva.uyott. /13/  

AS  eddigi fejte,g6tasekoól at  thnik ki, hogy  a tsrncel-  
iária két osztályra, nagyoob e s kisebb icanoellá.riá.ra os3i.lott  
licuatsatt.ar tercintete4on asora a ice t os$ti.ly ni m volt  valami  
elegen elválasztva egymástól. Na.gyjábnl as volt a helyzet.t  
hogy a nagyobb tcariceli>iria adta  ki e 1♦ ormáDyeati tigyescre  

.  vonsa.tkuzó orlevel.báet, a kiset.~ : T,edig az ii-tseégszolpáltptá.ei  

4gyeKre vorlrat.koz,.aa ;,. : munkakör ilyetén  való mwgcsz lá.ssrat  

Mityás uralks3..._..Ena:k axz ele jén megakadalyoz ta a` a tény. hory  

a riaaobb icancell :xia vezetS jénelt, a f őkancel larnak e.tct;or  

met,  küitn birs5stiga volt, a espeeialta praasentia regia. snneti  

a biróságr,atc pedig az 1456. óvi 32.ic.t~rteilében ha.talmacrkoi  

dasi. ügyekben Kellett  birásisodnia, Valóban ilyen IgyeK neri a  

hiteles helyet a. sapec.praties.regia elé idéznek, illet ve a.nnutc  

küldenek p ler,ts;ssdt, /144 hawk  kávetttssztében ilyen tárgyu ok-  

luvt:leictt i s  adott  ti és ezzel belevigott a másit tcancellári-  

ár,:,k tula jdoni tott riatái,kö rbe.  

A  ttanoellária élén Uityas i.ralkodá, á.nak rz elején  

a fdkancellar Salt. lati-64 ktizjtt Szécsi Line r  viselte ezt  

a  oila6L. :4; orlevelek őt eumwusa cRncel .lo.ríusnsrk /15/, var-y  

ssynpremus cncóllaríusna.k /16/ nevezik. A kcncellá.ria tényle-  

6,ea vezes.ésébea new  vett részt /174, Csak a cifnet viselte és  

helyette az alkancellár viselte a níiratali teendőket.  (zécri  

Dbnea a..o:ti közé a idpapott k6z6 tartozott,  t3kik Gurui Lé.0m1ó,  

Szilágyi ldihály és li j1aKi Mititlt3s r átyAs elleni szövetkeze  

idején hivetc maradtak a királyhoz rg ezt 1459.febr. l0-én  

ünr:epélyes n~ :e~nyilj~;tkoz ~~.t,tg1 pec:~ ételték rriep~ . 14F~~-. ~ebr.  

1-én hunyt el. H:-1 -.1aKor lwfel ie%b 60-61 éves lehetett. Nem  
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volt tehát nagyon öreg Atyás trónraléptekor, mint egyes 

taténetiróink állitjak• Legalább is az ujabb kutatósok 

ezt ál lapi to tt.'4 meg  róla /13/. Nem is öreg kora miatt to 

vonult vissza a kancelláriai muikától, hangra azért, mert 
sziveseacen foglalkozott az : gyh zi, mint az állami figyek 
in nézésév©1. H - £;y nem tartozott az állar.1főrf i- f6pRpok ti-
pusunoz, aszal a király is tiszt&onn vett és kifejezésre 

is jattata ezt u vélemenyilt 1464-ben a pápaihoz irt egyk 
levelében, melyben igy mlékt,zett mag róla;"...hdhenat 
patria 1 aeo nostra, benefició Sedis Apostolicae, unicum 

de preelaiis 81422 cardinalem 'r.in ,-;aristo :'.nostrum 7. 

L,trigoniensem, virum sane omni virtue'consummatum, sed 
aliqu&nto ecclesiasticis rebus, quam publicis negotiis 
aptior€m." /l9/ 

A továbbiak során látni fogjuk, rogy a k inaell ití- 
ai szefve'ct turténetet+en ea 14t4. év választóvonala'; rlent, 

éppeni cy, mint 1 tyás uralkotasA törtí netenek mas vonni?tkozá-
eaiön is. lnaokott Lehat, nagy az 1456-t4 kezőtti időszakot 
Asyseges esésznek tekintsük és vi`sga.latain(at a  követke- k-

ben az alkar collárok személyére és eiködésére irányitsu', 

mint akik- el(zn megállapitá.sunhc szerint- aI:ugyis a kanoel-

lária tényleges vezetni voltak ebben sa időszakban. &et  zf1. 

k dsének a vizsgálata során egyébként is  lesz néhány, m 
eddigi kutatások során Ki nem deritett megállapilásunk. 

Az  alm ancel lárot sorában 2 ty ía uralkodása idején  

az 81154 Vetési Albert volt. 4a ő neve szerepel Wbb kfilpo-

li utcai vond tkozisu levél jegyzetében 1458-ban /20/ 1459, 

iebr. 25-ón pedig, secretarius c,incellariusként emlitik as 
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otleveli*  /21/• Vetési Albertet, aki e  yébk&rt nyitrf+i,  

n;;  .  jd  veasprémi püspek  volt,  3od6 Miklós 	prépost  

rc.vet.i,e ;:z  alk:: ncell&ri hivetalban. Alkancell:Ire  ~é nwk az  

ide jet asc eddi kutatc..sak  /22/  1489.nirc.  12, és 1459. jul.  

L9. 
 

16:64 tették, negemlitvén, hogy ezután  titkos Kancellár  

lett. Alaposabb vizsgálatok alapján azonban megillanitható,  
hogy a  ui  tkos +aancellári cimet nsr Korábban i s  viselte ás  

ig y egy időben volt  vice*cancellarius és secretarius cancel-

lariuo.  hi  kos  kcncellárként enlitik az oklevelek mar 1459.  

ápr.  19-én  /23/,majd  1459..jul. :i-án /24/, de KésŐbr is /25/  

soxauor, egészen 1464-ig, Ugyanezen idő alnut  1459.jul.29-én  

ulkancellsrként szerepel /26/. Gyukorlatileg ez ennyit je-

lent,  rogy Bodó hiklás mind  a  két Kpneelláriánek a,vezetgje  

Tolt 14x9-tel. Bizonyosnak 'látszik, hoi  .  ezt  a  vezet  szere-

pet egoezen 1464-ig megtartotta mind a ket Kancelláriáben.  

ilasonló tartFlni királyi leveleken taliilkozur,K a  nevével az  

14b9 uté.ni években is /27/. [  yKőre  tehát nem változot  

ceuptn cinre bóviilt. Sőt az előbb emlitett levelekben  neve  

mellett e yezer44n  a  cancellariuo szó áll, 1459.okt.11 -án  
anceliKrius Regis Ungariae-ként emlitik őt a  réNal  rr. es-

t ,k  is /2t/. dint titkos kancellár feje és tényleges ipy-

vezetője volt a kiaeb'r kancollariAnak, mint alkancellár  pe-

dig a Saécsi Dénes esztergomi érnek névleges vezetése  alatt  
r üköda- nagyobb kancellária iígyeit intézte. Rajta  kivfl mis  

a/kancellár neve ' :észen 1464-ig nemi  is  fordul e1 g az oklc  -

velekben./29/. Nem mond ellene ennek, hogy  1461.5n .n.26.1m.  

a~  ore 'a na , jai által Podjebrád sv.mAra adott,  kezes-07i  

levelén /30/  agys`eriien secretarius  cancel l nrius néven  z 
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szerepsl4 	az alKancEllaritnwl nzyobb aal:ro  volt, tehdt  

c . . t naszarAlta. A  Kancellári cicaneK pedig  volt birtokoaaa,  

Weal Lieraes szaEwélaÉben, aki szintén siserepei ezen a` ok-  

levélen. t; wncavaar ti tKoa K:.ncsllári cimr,el sorolja  fel Ft  

::.~. vraz4goags1ok soráoan egy 1462.máj.6yán telt oklevél is.  

/61/. »z a  tény, hogy 3odó 	1459-ben ugyanazon  

oen asecretririus  és vice•canoel:e,riusképt is szere e;lt, Í'b-  

v4böé,, noa  utódáról 	a1Ka.nccllari  hivatalban  sem tudurzk  

l464-ig,  6 pedig tovai'vbra is ugyanazt a munKét végzi, ai,iat  

1459•be aw, arre enE;ed faLiiv= tKee  te  arni, ,i:ogy a  titkos Kancasl-  

iaz3:J.g m$ll.artt az alkancellari hivatalt is végig  megtartot-  

ta.  it a K:;vEtkezt,ete::% elt"oca1v Kitdltcttnek venrstjfiK azt  

a ht:`:cot, amely  az eddigi Kutat .  eoK eredményei  alapján sz  

u.lriwnc:oilárok sorában 1459- es 1464 K >$ött fennalloLt.  

A  fó- es az .1 kaneell3rüt oKlevaleiacc: !, a. Kir4biy  

oe:, adtát ti. 4.lsősorban  41 ez a birasKoci w si 'i.:gyerbcn  
Kiado t,t orcicvelEKre. A spea. práes. rel;i a bi ru.  ja erthetóen  
a. 6iraly ne.varoen  adja  Ki it;életlet;eleiL. A  saját nevében  

- 140.401jeób csatt Amaca iigyében adhatott  Ki oklevelet.. ia-  
Il,E:rvt :.zonban u..t, a Kvrülmény;., hogy a saját ügyben  atiat-  

dc, t,t. otsiovr. it3Kt:  ~  nem Dolma  becsül LéK, cem oaaodailkoznatumk,  

rla 	rx Lkán wa.lálkozunr:  i iyen ek Ke1.  Mint egyti~ z  i f érf í u  

Ler:nc:aZeteaaen a rő-es az aatlttancel iár egyaránt adhatott  10[  

a~  im-,~;#1 nevében okleveleke eana`i ügyben. ; t: : egy, erre  

a acorra ne`ve  jel rrgxet,c:s  esetben  fordul 	hogy  a r- 

es  az ali<anoetlar  new a Kiraly n:Nében a.d ,,a.k Ki  oklevei4.,  
Játyae uraaltcodasa elejeről vas! nénany ilyen oKlevvl, ma✓ -  
iye:be ►,cu. aKrtur mag 	e1ég er6a Kir:.alyi tettintély  
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t+ánasztitsara az oro:i4g nrgyjai, el.esorhon a k6t Ksncelit-  _  

lit, vallalnat Ke.,estéget u Király igirei,eioek megta.rtisK-  
ért, i lyen pD !  egy 1459. á.pr.14-ilevél/36::/,  melyben as eer-  

 

líteLtet tezésxednEk arról, hogy a kiralh Garvi T,áesal8 ős-  
vegyéner rnegbocoat. 44y m€í.sit, 1461.  jdn.r6-i aklevél/33/  

t;zevint pedig ugyanezek keze: kedr,ek, hogy Mátyé,s megtarli  a,  

"r'odjebraciuer tett, igéreteit. ErLnető, hogy elsősorban nFm-  

zeLktzi viszonylatban volt sziikségee a  fiatal kiraly oklfve-  

leinek  ilyen  módon sulyt adni. bért  van  a 144tyas ure .lka  A-
sa.  elején 1458.feár.9-én Kelt oklevélen is  /34/ az orRLág  

legtetintélyesebbjeinek a pecsétje. De nemcsak nemzetközi  

viszonylatban  volt s`fik::Qge az uj királynak, holey  uralkodása  

első éveiben oidbvelEinst rnssvk a.djanaec tekintélyt. I ey  volt  

ez naLa.i vizsooylat.ba,n is. 1458.szept.1-f adorrl;ányáevelé'oen  

/34lolvs:osk.K,  bogy  az otlevélben etz,litett, edorr.znyt *Praela-  

t.orum et Baronum nostrorum ad  id accedente eonsilio" tette.  

tz terrnc;osret,eeen csak eleinte van igy. Ha:.almdrrak megerősti-  

aésc ::s Kcrnyr.zetenek háttérbeszoriLaea után  ez  a kit$tel  

a ta,ncellá .riai s3yElvnasználatból  kivési.  
ka. ;,zécsi  Wiles  nem is  vezette ozerrsélyesen a  kaneel-  

lariat, tivatal$t  nem ta.rtna.tjuk csupán tiszteletbelinek. Az  
állasával együttjáró birói hatalmat valós3zW1eg gyakorolta.  
rarre enged k:vetkeztetni iJa.tyaa egy 1458.m:4.11 -i memoriáli  sa   

amely erniitócL tesz egy iígyről, melyet  a persdnalis prs,e-  

sentia regig biróságától a főkancellá.rhosa tettet át,.  A  Man-  
a~Il~r birósega /a apec.praee.rtgia/ el6tt b ; 'bbnyire  hat 

talmaskodé.ái iigy®k folytak. Ezer 	száma és Stécsi ;  é✓  nFs  
má.siranyu elfoglaltsága tehettét sifikaógesoé s  hogy e4  1458.  

b.... tc.protor.otúriust<  is allitott  a  birós}ig szolgálatába.  

 

• 
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Fa lett, e i'öte.neellár  . helyetzege a birásKo3ásban. ''e1Fle  

állandó eiivate,lnoK le. t, aKi nemcsak a f^kancel  lart, i,ame era  

a ‚is kaucellaria vezetőjét, a  ti  tkoe K,yr:cellart  i s  he lyet-  

teei  tetze biróv::gí ifgyekbdn  /37/ és 146-ban felvette a  spec.  

praec.locwteuetas  eirnst. :deg tell m~g umliteniinr, hogy  e,wen  

az  1464-ig terjedő korbzn a k3ncellariábcíl kikerült uitelos-  

nelyi  jellegü gyaKorlatra  mutató oklevelet szé.:la igen  csc-  

rély ,/3q/, 4ae1et i s a K irxly ncvóben adtak  t i.  De ugyane3sen  
idősaaKi,,An az or:..agbiró is í►llithatotl.  Ki fassions.list  a  

toga neveoen  /oV.  

,.ncellwria szervezetet  az 145d-64 kó2r  tti (;vekien a  

szervezet a,tatakulas,aval együttjáró  zavar  jellemzi. 	sze- 

mély van, aci eiekben az  években  al  iandóan  szerepel,  

mines esatergorti  brsaK,  a  főkancellár. "lénylegeser, a.zonln an  

8 is ewe biróként: rakúdiK, a rc  Ancell ,xria.i munxa.ban nem  

vea::  reszt. Alkancellár Kett;  szerepel ezeKt3En az éveitbc;n,  

Ve;iii  Albert veszprémi psptk ea  -)cdó  Yitláe  fehérvari  pré-  

posL,  akit alseaneellárKént ugyan  esupun  1459-ben  emlit;enek az  

oklcvdluk,  do a feljebb indokul  ta►c  alapján az  alKancc1 iairi hi-  

vatxlt  később is oetoltátte. Ha  ugyanis már  1459-ben  hol tit-  

kos-,  nol pedig alkaticellarKént emlegetik, aKKOr  jo.•>•oáan té-  

telelne  v fel, hogy ezt ,a  Két cimet a KÚvt:tKCző  éveKceu is s-  

gyüta,  viselte.  Annsíi is inkabb vá  taeli-iettee  mind a két  cime  t,  

zsert, virríi rruikoarstr as udvarbin sem mint  airaneellax, oer+', re-  

dig mint ti tros kar,eel  tár  nem fejtett ki. ldE.iködése  a di ,r,lo-  

máeiai  levelek  szerkesztésére  korlátozódott.  

66yEUeóben az  időben  alakult  ti  egy ej alias, mely  ké-  

sőbo nagar  jelentőségre  Iutott a  taneellariábrzn.  1:z a. eancel-  

lari ~+e s, ecialie  praesentiaé,  regiae  mai•estatia,  akiből 1463str  
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ra a locumtenens lett /40/. Ugy látszik, 	amint 1459- 

tdl Sodó aiklós 1et ,. a Két kancel laria, tényleges vezető jé,  

Ugy 	ugyanekkor ez az uj hiv:talnck mind a két kancellá- 

riai birásagöan a kancellár helyettese. ► ivel igy a spec,  

es a pers.praee.regis kinőtt a megktilinb3atotóa fúl )slem ea.  

se  valt, lévén mindkét biróson ugyanaz a személy a biró,  

c,nI énLelenül is adódott a Két biróság egyes: tés. nek a sáű.k-

eégessépre, melyet a kiraly 1464-ben végre is hajtott. Az  

l4t - i reform, 6ehát nem valami gyökeres u j i 4s volt, hanem  

egy  mar Korábban megindult fejlődés nyugvópontra va16 'ut-  

Natasa. A két Kancelláriai biróeég egyesi tése ut'n bira.sko-

a J.si tigyetben  c£tak  .  le gri tkábt esetben hur.r . znal je a pE  re.  

prues.regia a titkos pecaétet, hanem on .pán a birói pecaétet  

tess~ i 

 

rá kiadványaira. A pers.praes.regia tehát, miután ma-

baoa oin .sztotta a spec  .  praes.regiat, jogkt}révet egye+tL ennek  
a pec tjét is atvette.  A  biráakodás terén beállott  v~ilto-
aasoKrei  való  Kitérés szükséges volt  mostani  fejtegettéstinK-

ben, mivel t etségtelen, hogy az 1 464-ben a kancellciria szer-

vezetében bekövetkezett váito' eox az ezid tájt tf rtént i-

ga eágOgyi ujithisokK 1 szoros összeffiggésben voltak.  

Az 1464•i reform  a  f6- és  a  titkos kancellárságot e-

gyesitette.  A  haLyorr .nyoKKal azonban- igy látszik- egyel^re  

nem akart ezatciLaní és e»ért egyszerre két f ós titkos kan-

cel1.r  került a Kanaellaria élére: Vá.rdai Istv.n Kalocsai  ér•  
6eK es Vitéz  János váradi püspLK. Van adatuiK arra vonatkozó -

lag  is,  hogy  Szécz  i Dénes méltatlanKo iott  ►  ellrTzteté  s  e  mi  

miatt.  Felfogása szerint u :ysr is  a  fFkancelletri méltósán;  

szoro, kepesoletban van az esztergomi érseki széKK ,  1. E  

a felfoga.sá.t a * a is magáévá tette /42/.14ityá nak minden- 

   
• 

  

   

  

>~a 
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esetre fontos oka volt, hogy a kalocsai érz ecet tette f6. 

kanotsllár já,vá.. Bizonyára szerepet játszott ebben az is, hogy 

:negfeielő títiintetéasel akarta lekóteiezni azt az embert, 

akire a déli végek védelmét terméezetc erqen biznia kellett, 

wig, 5 mos északon harcolt. A m:isik ok pedig, amely a kalo-

esal éreeiet erre ?.z álltora közvetlent ajánlotta, a - fokban 

való jart.asstiga volt. ":fia omnium et disciplinne iuris civi-

lis peritissi:nue" - irja róla kortárba, Andrens Pannonira. a 

magyar szarae,zásu karthauzi szerzetes /43/.E st a jogi y4rtas-

ságot a kortark humanista diose rcthalraziAl tényként fogad-

hatjuk el. 1lz  .  az  ember tcétségtelel ?i1 alknlmet it látszott 

arra, hogy végrehajtsa a t ncellsiriar . reformokat. 

két f5tanoellAr közel Várds-i Isty .r. t nylegeeen 

is rész Lvett  a  aa.ncet iária vezetésében. bs  ' neve a kivál t,-

eágleveleKen 1464-70 kCz Att nagyon sokozor azorepel. ►z ok-

level•K eleinte csak summns cancellariusna.k mondják /44/. As 

1464-i decretum rendelKezé:•einek megfelelően haniaroenn ni-

indul  '  oklevele. átirat .ea. N: ,,; a soK s. _nrivile,;iális 

alakban való átirts . 7grdai ezeken is "Sterhaanus Colocenw 

sia aulhe nost.ra () Suranua Cancellariug" néven emlitiK /"5/. 

Sok esetben az oklevelek "Datuti, per manus"-ágian kizarólnp 

a:` a neve iorbut elő, me g; az aranymecsetes okleve tekben is 

/4/. Szentpétery szerint /47/ egy 1470.dec.6-i oklevél az • 

utolsó, amely  Yériaí Istvnt fftencellárként említi. Kuta-

tásaim során előkerfilt egy 1470.dec.l7.Keltezéa?i oklevél 

/48/, mely meger8sitiozgonyi J'nos oroz ;rirdt é4 roze 

gonyi Rénoldot Csókak5 és 	vó.rek birtokáhnn. ado*- 

maaom szerint ez a legk4s6 bi, Yárdni Istvánt fnkaneelltir-

ként omlit8 .oklevél. EnneK'reláci3s ,gyzetéhen ugyanis 
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a rövetkez8tet talál jur: "Ad rel r~tionom Fbei Dai 3tephani  

Cardinalie Arcniepisoopi ColocensiA supreni Canoellarif  

Bogie".  Várdai letvi n 1471.  januírjában 1-, ekövetkezett r3lál s  

után a k6zbet3 esztergomi érsektó lett Vitéz  Janos  vette dt  

a kancelláriát, akit az oklevelek ugyan nar korábban is  

neveznek suttrr.u:3 ot secretarius cance ' 1 ariusnak, de • rri  vi  -  

1aa$iumok datum per manusábran nem eserepe 1  t edd ir s neve /49/.  

;Ant  Vardai l e tvi+,n, 	i.l  l  i tó  l  sg l467,-ben ő is e  1  n :• E  r ,.e a  

bioorosi miltdsagof,,,• de nem nasználta g a;ir;:et: "...in co b-  

legium `rLtri?uratorum lb.trurn acceptus. N ►,zspi!,m ts.nEn reperio  

eum i'urpuraun inuaisse, r_at ut!umt 	i.11is nominibus  

diplot:ratióue aignandia"• olvassuk róla az eszterjomi ens  

adeKeic tbrténe Lébeb. /54/. Vele a magyar hur;?n izm3as uttOrő je  

a a liunyadi-csalidnak agés..en ALyássakl való reghasonlaí,ttai-  

i~ 

 

hűséges tan ►4csadó js. lesz a kr3ncel lária vezet^ je.1471. z ebr.  

~~-ar~ ke1L az clad  otlevál/5l/, a!ncrly őt emliti főkancPl iAr-  

naK. Van ut;yan mar  koró:►br61, 1470.dec.6-ró1 i s  ^K1evRllnk,  

meiyned datum per rnanusaba,n Vitéz'  Janos  repei ./W. 'T at  

azoabua Vardai letvan kerésér{. adta ••.i a K ira3.ly 	cr r► k  

tuiadep gyanu elkerülésére szerepel benne Vitéz ,;•inos nett.  

aa tlgyanssen  oKlevél végén talalható kíegész'itő részWi bi-  

zonys got szerezhetünk arra nézv©, hogy a Kr.ncellária vese  

tője ée a Királyi E;ayc ►.+¢  t 6re etcicor mé4,., Vdr:lai volt, Est  

részb©n Kifejezetten mondja is az oK1Evc:1, misrés`t pedig  

na a királyi pecsét 6rzn je nem ő let volna, ugy nem lenne  

érteltre ar,nr?k a  kitételnek, mely 	királyi kett6®rPcsÁt  

toellet+t "ad tollendaam uuepicionerc" a  nádor pear4t iér.ek ee  
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oKlevélre való fiiggeezté8ét rendeli el.  

r.i 1464- i rQs'orrnr,ac a fő- óa a tit tco: Kon+:AliartiAg  

egyeeitcee mslke i raasiK jelent". 0 pontja volt a Kit K.incellá'  

áriai biráság webitése . As igy alvkult uj 'birós•.tig neve  

peraonali• prassemt.ia regfa 1et ~ . ,  vezeti^3e pedig a  100u-- 

tenons.  aKi egyuttal a Kis Kancellaria vczei,'je is volt.  As  

alkancelie,ri áii,s továbbra is m j :.tradt, de az alkancellárok  

hivatalvezető szerepe 1464-ben megssint. hbnek  az  évnek E: . 

veeén LuKács egri prépo. t az alkanaellar /54/.146b-ben  

pedid i3tvd.n tcalaoeai prépoet királyi esereálynO+c ».  e,~,liti 

air.:ioco  l.iárKént Uitthi Oreórsh 	nddor  ítéle Llevt i  e/.4/.  

A Itevetre4ö, 1466. évben már Handó  •GrJrgy pécsi prépost,  

a  későbbi fákanc©ilar viseli az alKancellara cir;,et. Az n  diP-  

1omokoiai szolgálatait Matyáe 1466-63 között aoKazor iénybe-  

vet_e /U /. Uatyu,s 	1466.dec.11 -6n PyagyszombaLnói Kelte- 

set leveleneK /b4/ cornnai eeioe jegyzetében bizonyos G.doc tor  

eaearepel. A levelet Yictoriu üerctgn®s intt>ate a király. A z-  

t►o$ra versetjiir, hogy ez  a G.doctor azonos HQndó Gy rgy it  

u iKaucc:llarral, akiről tutijur, bogy 	d.ecretorwm  

doctor volt. Annai is valóeziniib: ez, mivel tu:l juK, nogy  

rsitrfél hónappal Később; 1467. jan.22•én as ug3rancsaK 'lictori n  

miánatieroerzi r,erceiEz 	levél/57/ coramitiaios Jefy-  

zetébeo GeUrGius vieecur,cotlari ~6 !,eve szerepel. sd a1Kan-  

cellör tena;, biaoiiyara az előbbi sBetbee is a Kiraly Kis-  

retébsn volt és a G.doctor megjelölés 	rejtőzik.  

oen az esetoen pedig  Rana.  György alkancellárKónt való low-  

koraooi eaelitéeo 1466.dea.11. Alkuncellári:ónt a.:crepel  

1467.m :re.l7-én /5d/, eő t 146d a/o p:41 is /': 4/. Hand6 Gy ö r~,^,r  
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utóuu, a<, alrcanesllari hivatalban Gábor nwstsr./Ne.tueeinaf  

L.aoor/, .sxi a p®rs.praea.regia lopumtenenea is volt egyut•  

611. nlradoellaari mir,ösegbsn tit otlavél őrizte me$ a as.  

v6 L. ainal:sttő us 1464.evből való./644/. irtigdtet tó •mliti  

aiKarrcelia,ri - e loc+iaii,erie:Tlsl 4i6?.t.i;Egfot is is f®leorolA  

a r.uriai, birat aor-;.bur,. Bizonyoe asoab r► , hagy alraneell+sri  

LiazLaagét, age,a+sn 	zae04rtoi:A. 4.4gy 1470.4104•174o  

telt otlovéleq /64/ i~,y viaszi wayiut;  "(1,Jriei,plehatwa 	.  

tcoltaiiae paroouialis B.ilariae Virginia de Buda di000©uis  

VsspremiQUs3ia ao oanael larius3 regius". 1470. juliueábun II.  

Pál pápa egyir level c a4in -t,án a király tedvesa Ksnosllrlrja-  

nat nevezi őt' /64/. igy asrsrepel a rósai Regeets :,uprlicé.-  

zivnusia:.n 1470,nov.14-áo:"Supplioatio Ladislai Aare.i/  

facultate prowoven3i ad ordine ae.et  

pro se, L i, pro 	eíusder:, ragiu eanoellarie cier, in  

cluat.tuor oru. uoubtl  ~ ~c% is 1471. ,je,n.9-én; "Supplicatio  

mattiie Jngarie regia ro uaoriels -eanc3e11  ~rio suo pleoano  

ecc l. ,.,..Y, rib iIirg..udeu;;i e"./63/. Ids tart,oiir az is, . nogy  

Aatu1 uai 4Soor i►azvr,a i  s tv4n szerint /64/ 144 l. z~zájus 24.411,  
rc4ir®r talocs3ai arse( ist.L "vide-canerarius rajzi$ tiuogarias"  

volt. Mit t&fca,rnat ez r~ vice-cemersa:rius elnevezés? ;;emerA-  

rius giveu aMia.tyas Kurabsii oKlEvelet u tizaur.;rai tie`tvise-  

1ótsz wiiitits i81 p i . 1465.rné,rc.12-én Kowacii Ta,ván budai  

poliotrt 4 ►tyas királynak b6y, t.413c:sit varouanoz intátcet.t,  

renaói©Le caworariuzsnsrti neve`i /66/, aki p rnwb  rési i{g'y+na  
ioruul ux:6 rsLtss+ia. abból 	otlevélb.1 asor,r,azz  1rltaaiK, 

►jos- :Y 	c:r.serariue al+eceorryaoo uivutc,Inok lene 6e t,, wort  

e<,4 Kaa:.ai K&.u,arai tiortviselót szölit fal a Kiraly, nosy  
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6t •l l.enrri`ze. Nam  ve! ríszinq tehit, hogy itt i s ez lenne •  

szó jeXentese. ltd juk azonban, hewy a római oklevelek gyat•  

ran  nevezik a IcancsllArt car„sűrariu,inak. 5nt alaposabb vise-  

g alat utu,n a ;x:.6ye.r oKle:veles &.ztcorlatr,an le  találw,k erre  

Kaprinai /66/ Itözli l&ityfia 1464. jun.4 -i pr ivi legi  -  

umat►. zbben a zsidót ,eszes tcoré.b;:i Kivalts4gleveleit ir ja  

at  a riré.ly. Tubisert Icözttt átirva talitl juk i  t:t IV. lila ti- 

nily  11;56-i oklevelét, melynek záradékáhan /67/ a ttiivstkezak  

al xanaK :"13atum anno Do®nini 1266:undeaiesw Cal.  Apr. aagistro  

:1mar~;do Eccleeie noetre Aule llegi® Vicc-Camerari o... eaci a tew.  

te." Es a :maraedue mester pedig 1265 óta alkancel iar vet  

Oa neve a privilegiurnott záradétábp,n t°`oiCo`vt ozerepEini /68/  

Jio.i.rir,Lz is helyesen jegy4i meg a vice-aac,erariu$  tit ~ tel- 
rsr4 /6y/ a  K.,vetatezátcet:" 1,egeAdúra con: , eo: Vicew'anaellario:  

cum in aliíe literis hoc titulo ormetur hia Smaragolus". A  

nazai Aleveles gyakorlat fejlődéecre naAy :lat.ással volt a  

papai kancellariü gyatcürlata. t;:i,bort, Katona  adatai  r4erint,  

a római oklevelek mon3ju vice -oamerariuBnat, ami  az ő szó• 

hs.::4nálatuk zztrint magfclel a ua gyar vico-oanel i. .: riuen$t.  

,ica a vice-camerarius i s a vioe-cancella.rius kifejezések  

uGyE nazt a fogalmat fedik,  azt  mi sem bi4ony  i  t  ja, joflban,  

msRt a4 	tény,  hogy a 13.sz. k©zepén, amítor a pinai kan-  .  

4ellaria Ym,taaa mig cgiszen kbzvetlen volt, a  rr,egyer okle..  

voles  gyakorlatban is előfordul mind a t6t Kifejezés wan-

annak a fogalomnak a jelölésére. i4eK alapjen bizonyer+got  

suereattants arról, nog3r bSatuceínai Gabor  az o:3di t i  vizag~- 

latok eredményeivel szemben egÉazen 1471-ig alka.neeliari  

volt. A  k,zbeeeő évtkbeo tcanaellártdnt való emiit,ése is ez  

, aitariuellári hivatalt jelzi. 3odó 14iklcísn4l is latAitt ezt  



aa elnevezés. és ugyanilyen haszAálattii rné - késolrbb 	fog1gk  
trapasstai  ni. As fgaaf, téayloges fhkancelle:rt ebben as ldlc•  
saat;baa az otcle!veie k sohasem erril i ti k az egyeserf; ksneel iar  

seven. Uejegyzend8 még, hogy tuce  i rtai Gábor  a locumteneh•  

si tiaatst lgeL ic 4;éazen 1471-ir vi  _  el te./70/  
L&t.uosinai Gábor tancel  ié.tiaf  pályafutása 1471-tg1  

Dováubi emelkedést mutat. 1.ég ebben tz liven a Vitéz János  
rrezet.é6t  alatt, alló kancellé.riábar, 116- és titkos kancellár  
lett. .: jelet s..erint azonban a kancellári tényleges vezetg«  

jd en et  az  évnek az elejÉn ffiéc Vitéz Jinos volt. :Un` .kor  
a  i1fÍabya,:i elleni őso:.eeskfivé:a els dorta Vitézt, akkor kerfllt  

• tényleges vetetés liatucsinai  :óbor, mort rier talocsai  ér- 

sek rezébe. Vitéz János azonban suzaraus it secretarius can-  

aelleriva cimbt halalá3c megtartottr. Szentpétery rsegalla•  

pitisase~  /71/, n4by 1471. szept:.1l -én szerepel utoljára neve  

ea oalevel,eir.en, m6dóni t.ác3ra szorul annak v .z 1472, ju1.2n -én  

deaarrasaeaesi üöyben kiadott okle : ve✓r inetti /72,' as alrp jé.n,  

anely át suprenauu et secretarius t.!,neelv . rként nevezi  

Kéruany na,,p . .1 Később, e ,4g.:3-án,  /73/  vagy aug. 9-én /'°74/  

srsgxait, te..at. cinét (5 lc,e végéig viselte. 1;a±tuasinai 40or  
summits E t secretearf us ca.neel lariusi mi esé.gben e1 "sz  - r 1471.  

sueptY, 11-ta eedrepe l r7EV. 	a 1.Lum le korábbi az eddig  

ismertnél. Aat.uosinai Gabor wyanis nem vett ráezt. az  7sase-  

•slcüvétben, Lint azt DorrXini tanue f vja /'r6/.: "prQeter (tab-  

riel®m arcáiopiscopura Co7,ocieosemOichaelem  p~ latlnum.,. 

new.) suuurzueri t, yui  

~ .a ~ ;atartastIval ábreeztet.- azuti.n rizaEart litylsban maga  

atti► áL a ttawatailaria legfőbb vesetgjévd tette. tJtityás  

Cs  Vi  Lét Jincs 4 z ~  tt 6 volt a. békil teth  /17/,  a délvidék  

a regig: fide ad Polonum non defeeerite.  
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veaelméoen pedig 	Is; tvÁl.aat lett  mél t:6 utóda; "Non  

minus eculesiasticaso  quam mili .Laria 3isci7iinae peritue"-  

irja róla iiorviLth 	piarista./7t3/ . E (álból a király  

teiJ®s Hatalmat adot,t neki /79/. Hivatalában val3szin••l.eg  
tlalt3l~ impgaoaraűt, bár ,ialálAnajt 	hivatalban való mara•  

dá,s3at2ak vegao ii6pontja is bizonytalan. Saentpéteri/lun-  

itaje.batin hiva#.&ozitc egy otlev6lre, mely 	1479.4r.2-in  

smlita utol  jka fnicancellárKént. :'rdú)helyi szerint /t`Sy•  

1476 szept. 24-an nalt meg. zaxel  szemben • i  r,meretes, hrxxy  
TV.lartus pápa ;Iaud6 György pécsi prbpostnak 1478.febr.1 -4n  

mrgsugec#tC, nugy mint vái.tca.locsai craetc rNeFtarl•kar;sa pé-

csi prépc,i trágót is /b2/.  4gy 14/ 8. ápr.28. Kei t,ea6 sia okle-

vél /64i/ pedig a ttgtocsai ®rsetcréget Ureseársben lévőnek  

wonaja. itseArxvül Handő György 1478.aug. 2944n roLr mint  

kalocsai érsetr ellenjogyes egy ottlevelst' /W. '„indaWl  

arra, a uogalli:pitsisra juthatunk, hogy Uo Wvcsinai Gábor leg-  

tel jeoó a6 1470. év elejéig á.11hatott a kalocsai érsekség és  

a itiir. tarroellária élen. Ve:16:>sainq ogyw j al Az is,  hogy  

Erdu jhelyiaea a tialé.l i dőpont jara von,atko;c6 adata  téves..  

katucs3inai Liaborral egyidőben reüitc;dött és jutott  nrc-  

gyobö szerephez a air. trancelláriában a Uátylis kir6.l.y ál-  

t,al aic c:saszeestsüvc:e idején Vitéz JáAos rovására méltatla-  

nul parti ogolt 3ecKenaloer /lsetcengehla,rsr/ Jánoa is, ati  

Yi uÉL János u,,ácia letí aL essat►ergorni érae;csségben. a-  

zotc tec,zé az eraberet aozn z.artozott, akik a nrigy ttirály te.  

gyeast icoarrcin~iettéa fényoe pilyatutásuKdt. aacsony aorból  

azpr mazott."Patra oarpetat.ario natue"- olvKSautz róla /86/.  

146:)-ig pdosi prápost volt és mint ilyen. a kancelláriában  

is ruütAltlítt. 1468•.ig >:zutn váradi majd egri pöspölt  



zo  

rrdül pedig esztergomi éreek  lett. 14764en listyi.etől e  

cs..eaárhos Ortolt. ^dla aer, tud  jut, hogy 'rosette  volna  a  

kancelláriát. 	Ciborról viszont  ez bl zor.yos. ~7  
1476,ssept. 1 5-1. oklevél /86/ datum per menusíben Yatuori-  

r ai  Gabon,  supreaus canoe  i le.riusként emli tit. qgyaatebbon  

aa orezágos széltóaégotc sorában vele eggfttt szerepel tyectceo-  

sloer Janos  esa`tergorsr érsek is, mint eummue oaneRl. iarius.  

Ea  az  o1E1ov61 :,ehá.t az eddig legkésőbbinek iamdrt  ~~itut ~l 

/b7/ t.t,bb mint  egy évvel  később is r+emlitést tesz Anne fI-  

Icuncel lárról, 	 . 

az oklevéllel  kapcsolatban ki teli térni}ng  

anr,abc a v isalkalutára, hozy vaj  jon az  az 1464-i intctskedés,  

suably  e. fc.- és  a  tit.vw-keA ocllarsácot e r̂ -yesitette, végls  
gea awradt-e egészen  atria  ural  kddásánat a végéig. l✓bben  
es 

 

oklevélben a` ország degy  jai tcbz'ott sáerepol vFron$i  

Gaibor 'egri püspok ia. . Alapoean f eltételezheit , bogy  Veronai  

C.áóor a harmadik esf mé1y, aki l:3atucsinai ri,bor wn . lectKPns10-  

er Janos  mellett aaintun a tcancell-iria e7yik vezetője volt.  

iíiintnoa az  eplitetl, oklevél Matueginai f'ábort eupremue,  

Beercasosloer Junost pedi L, emumxze cancellariusnaK mondja,  

lelmeriil a lehetósé~,*,e annex,  hogy  a  tittos ka .nceliárr-►apot  

eobeu oz iuőoen u  jra ttÁl'c,nvu.lasztottatt és ennek  a  oiranek  

a viaelője Veronai :ábor volt. 'dele  kapcsolatban a iCvetkesó  

jelentősebb adatokról van tudomisunk; 1475.ápr.  t3 -ró1 i~a 

itsaier jtík drrivgbene viasz  követ  jelentését /81/, aki  el-

mondja,  hogy Veronai Gábor szokott, a király nevében ieve-  

letet irni.  Hogy  tcancell r lett volna, nzt ebből rqésr.  nee  

lehst tcvb r,ercatetgi. As egri pűspi5tők törtFnetéhen /'W  

auohban a► 114.erbc3 Wadinguara hivatkozva anl i  ti  . hot;y 1474  
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ban tancol. ar volt /0)4/.  .  lásó atiltödésére sieve  est tud-  

jut róla, y~y mer tiunya..  i János idejében járt üagyaror-  

s'4;on. Capistranoi Janos 'ieéretébea, ..atyaa idojón pe-  

dig 1467-ben jelent  itt  tnee, mint  pápai k:-vet /90/. Rend-  

tárxsea volt i.lap.J+lnoana', amint Bonfininól olvashatjuk,  

aki new  val4rai nibelgn tépet feet egrínfeógér  "1:/yl/ "*-  

9riebuis episcopue, quern e Fraterculorum divi r°ranciaci  

colte6io ruortaiis awoitio  at  potunt,tum evexerat...correp-  

tt:s amoitu, nurda.nos nonorE.: affecta.vit". Jar  aoKKal slő-  

nyt,seA . en ir róla GaleoLto /9:d/:"izat Veronenaio quidarr, ex  

oraio.. divi ir«ncisci a Paulo Ponr,iíict in Hu  garinm pro  

fid.:i naL7,7otiis nzissus, vitae intt,gritat,e, et merit.ia cüm-  

positis✓  e4 et,udiia rrut .~anit.a,Lio ornat.us." II. Pius  pbípa.  rag  

1460-'.:an  inqui si t.or.  ra neve'te őt ki a cs'setioraaáei érctne-  

k®' elit.n /96/. Ilyen minnségéten ie tcapesolatba  kE ~• 1t 

Mityá$sa1. ,.rre utal al  a 'árt rrri.;silis 1(  vél /94/, amelyet  

a tciraly 1471.aNr. lo-ón intR'ett ho'óá.  alien  kéri, járjon'  

!<,;aoz a. papai twvctnél, no,gy Brijnnb,n ziz eretnekek jelen1é-  

u,s elicniIre is magtarthaesak a szentmiséket. Attól keiir ,  

hoE;y 1469 von  3oros'lóban siatyó.e rrrel iett. Onik fel /95/,  

kapcaolataitc egyre a'oroeabCir válna' . 1475.febr.Z -an Vetnési  

I,as'ló IY.;iixtus papauo' intézett ctiesz:;dében /96/ igy Emlé-  

ke`ir mec róla,' Gabriele Vtronenai...quern ob adtrrirandass  

atque pluriaae ipeiue 	vir tutée, mortuo ammo  pontifi-  

oe Paulo  secundo apud se divus Mathias  esse voluit, maRniepue  

nonestavit diGni t.atibuR..." Valóban szép pályát  futott be  

as olxss franeiskanueból lett pápai  köve', amiben nem  kis  

rests lehetett a maaar kiralynaK. 1477.marc.16-an  rrr:r hi- 
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boros volt`/97/, 1479 A$sán, de lehet, n~gy már 147}3 deces-  

barében /98/ Rónába küldte 6t 	hogy ott a11an3áan  

megtelepedjek es uQpvi se1  j e Aagyarorezag érciekéi L. P,óceá-  

be. koitt,zéset Matyae egyik .b  vele /99/ is igazolja,  mel3b  

pen felkéri a német 1ov ~~  --rendet, no, :y  egyik  náma i hasát eu-  

geuje :It a oifiornoknnk. U gyarore ~agon való tartózkodása  

idejen viseltet te a  titkos  kancel lari ci :et. 3onfini ír ja  

t,>F,,yanis Hiss/IOW:"  antequam e ?an .ionia recederet...rega-  

iia sigilla, quibus literáe obsiguantur `'etrp Colocensi  

uetropolitae cahcessit". 'Peh .tt a  királyi recsf,t r‘ra: je #t  

oimet viselte, egészen végle ct;es eltavozAPáig. ~z redig csak  

1480-ban t. rtent. 1478-i elttívozasa utrzn ugyanis még visx-  

szat%rti ,:agyarors ~;agra. Lrr61 tanaakodik egy 	ügy-  

ben kiadott oicl,eveie, mely 1480 nyerán kelt %dun /101/,  

titk os  kaocellarui.gtra ketsegtelen bizonyitékul szolgál  

az az Orszagoa i.evéitárbEln ts ►1!1.1w« th és eddig ismerF . tlen  

oklevel, earo4 147b. jua.E?-4n kelt /102/, Ebbw  a privilé-

giumban a Kiraly ür4;nf y l.iklós é.~ fiai kérésére ir át  aTj  

1390-i okievelet. Datum per manueAt)an Latucsinai (labor  ke,  

locsai erneK, mint  '  uls .e noatra;e rur.aue oancel i erf 1s ezere-  

.  pel. Az  orazagos méltóságok eomtbrIn "eckensloer JAnos eez-  

tert;omi es  betucsinai Ga.bor .  kaloasei érsekeket nurnmi cancel-

/arid  nostri cic.::e1 találjuk és kt lvetlenUl utánuk kcvetke-  

aik fr.taoriel iranaylv.áecretariue ,:encellariue Regius.  

LA  az egyetlen e3di,F ismerkleve'1Fint, HmelybFn min:_ air  

airman  kaziccll41rí cim ,ei 04erenelneK. Az el  67`7,  fe j  te_W;etd-  

scic 4u .  tainr:k c- 1fog&4r'"ssávai ®wallapithatjut tehat, hop.,  

a tit,cos Kt,rleeii  ~rafrgot as 1474-1478 küsitti években  ele~ 
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Talasstottit a fnra,ncellarsttól is  az elgbbi oimnEk ezek-  

tien  as evetben  Veronai  Gabor  volt o víselgjr.  Nam citfol,ja  

~ ezty az  sian, nosy  otleveles gyaYorlatuntbao mien  évek  

alatt találuot olyan okleveleket '  amelyeken  Veronai  Gab  

;Ar n‘ vs mellett ni ncs  ott a ti  6itos tancellari cim. Ilyen  

pl. az e16bói oklevélnél osat 3 'appal  torábbi releta.+  

14?5.jun.~-i re::Lős fí.iggbpecséttel ellátott privilegium.  

/1j.)/, amc ly oen a datum per smut; részben :l3  to  cs  i na i Gir  

our su.►rtmua oancei  larius és  ugyancsak  summs cancel l  ariue  

vsle együtt: i3eetensloer Janos is  a  mélt^~~~ r.oK soriban.  

ásttF jüt  után tözvEtlonfil YFronei Gábor  k vetkeziK, de  

*sag  erdélyi ptispc ki  ()i nlét smliti  as  oklevél. _sizonyoshak  

litaziK ué.;yanis, no6y a titkos ka.ncellari cimmel Veroncyi  

abort 	uralkodó i nrcább  coax  z,sgti si  te i  n  i akarta. írtéttel -  

ve dil,loú:;.ci;:i téren tett szolgálatait. :.z pedig egyáltalfln  

nem jelent,et.te  a titttos tancell4reagga1 azelgtt egl(ttjaró  

oirói m` tck,désnet a vállalaaó.0 ia.Aíintiio<<;y jól  tudjuk,  fogy  

titkos rancellarnax est a felsdatgör(t 1464 óta  tar  ren3-  

szerE:.Ery a lo;;umtenens latta el /104/.  

A  Kan celltri  a  tényleges vezet g.je 1478-ig téstuosina i  

Gabor Kalocsai ár set volt.  Az  neve szerepel a:` oklevelet  
datum p,r r,anusában, eleinte mini. aumeue et secretariu4  

ca,ncei.larius /106/. kéeóbb  pedig egysserüen mint summus,  

vaty suFlrtmus caaaellariug.  

Yatucsi nai Gábor utóda 147 -ban  a  tancel láriábaxiár  

mar korabbsn is tonics  sEmnpet►  jatezó ilandó  György  leli. 
igen képzett  amber  volt.  aki a ()agy ruegyEr num4n i stával  

Janus Paoaoniussal állott ssoroa taposolatbsn.  PiduuhAn  

tanult  egyházi 	metgánjogot /106/.  Atria  gyakran 476r4'-  

bevette 	ssolgilatait. A  királyuk Beatrix  
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bearoegeével való hesase4gatiítése e1A'Késsitésiben is  fontos  

sserep jutott neki Bisticci Vespasiano szerint /107/.  

U4044esatc Bieticci a ttancc:lláriaban játe:ott szerepéről  
úr  

is a t[bvetkezóképpwn /104/:"visszatérve MITyarorszégba  

a ri  raly  mint  ,:eoaétórrí nevezte Ki , ami a király utan  

a leenagyo b al l ~mtisott egyike.  i  k  c>r a ke.neAl lé.rii.t át-

vette, AKor a ita.locsai piiep,;k; ,,::° wee9riilt. A  Király tiie-  

tent irt, kuriához ::s kineveztette," Ebből  as adatból  

Kiiosulva. ,.,indjárt mód.osithatjutc as eddigi tcutQt-taotc e-

redményét főica.00ellarsag4nar kezdőpontjára vonatkozólag.  

Az  edclic.  i;mertnél /109/ jóval korabban m4r 1478 nov.  

14-én ozerepel a neve a Btinfi L;iklósnaK adott privilegiu-  

moa /110/, mint suArrus et secretarius cr:ncel  '  arius. #mm  

w6.yaoig7 tzAalKoaunk vele; egy ugyane napor, telt maik  

privilegiuznon i: /111/.  1478.nov.22-ón pedi g a király  

(iyi,rgy vetl.kalocsa,i órseKnetc és fnkanoell4.rnak te:l.iPfl  
feliratalmaz s :. ad az tllasxló osen Királlyal  t - t  tt szer-  

zódéenez Ülmützbt:ra való megerőeitr;sére /112/. zek az  

adatok fókuncélla.rsagsnaK kezdetén kiviil azt i4 bizonyit-  

jrtae,  nosy Veronai Gabor ti tkos kancel lar 1478 végin tor-

tent  rá.. i ut jatól kezdve a 1'6-  és a titkos  kancellári  

ci :et ujra egyeeitve viselte az uá főtcanceilrír, Rene)  
Uyőra talooeai irsek. Ezt a kettős citret viseli 1479.  

jul. 4-én /114/ a Mityás és Ulászló ittp.ötti brbtt, bark-  

sa;ról szóló otti t vélen, 1479.m0.12-én /114/, 1479.nov.  

~•ga /lib/. 	és titkos kancellárként való 1Fgkésőhri  
ernl.itése is rn."•dosul. .4 eda.;tzi 148E}.febr.2t /116/ he -  
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llett 1480.warc.k.l. a legkisbbbi emlitése /117/. 1K a  

privilegíu* ;urryacii János 1447•04Lása16 1457. és ez  

erdeíyi rapte.lun 1456. evi orleveloit irja at. Datum per  

manusában iiandó 4y .rgy wsnrts öt secreíarius cancellsp.  

riud.  

1,üA, - bun a kír.taoaellária legfőbb vesetéae  ~̀ára• 
ai t'eter Kulocsai érsek Kedóbe terQlt. 1480-1464 ICztitt  
ő a. iegfőbo :-s sainte egyetlen Komoly tényező a kanet:1 tá*  

riu 61c t,énen. 	nagy nusíu- niata Vitéz Jano s  partfop;olt-  

ja, ,aót vulób.,inuleg a kilt  caalád is ror:onsisgban é,lloE  t  
egyaassa1. rrre liut.at simerft alratrési.EineK /liliom és  

kit osill ag/ hasonlósága 16 /113/. 1465-ben Vitéz Jáncs- 

s~►1 Mizi,ergarba 	aki itt egy kanonoxi stallumo t  

juttat net'  ös ',.iolognAban nevel tf ti. Innen hasatterttive  

u ~ir~lyi tanaelláriában belyc:zkeds ot el /119/. Handó  

vy,rby r:alálavatl buonnal n  vette at a  kancellária vezP -  

Wait.  lla►locr,1 trcbísbé usopban osak 1481. febr. 16-án  
r,evt~.. té ~c ki /120/. r;ancelllcri mélt4ságár61 mar 1480.  

Jul. i7 -6n t;al+iluok adh w t,  /121/. Mityé.e  nak e na+ on kf  1 t  

oklevdl®t a,tirva találjuk a feberv/Ari kerc:s`tessk 148 . . 
 ,  

oat. 4•i otcitvdiében. A  Jul. 27-i atirt ok ieut;i Petrus  

llbeaeis lyraosylvuniae secrcta,rius ac.naeilariusról !? e -  
sitl, magi  .tbbbsAür •gyaoiaut.án ggyezerilen kancellarnnk  

neveai. Agy  1az30, szept. b-i oklevél  datum per !anuok'ann  

sZerepel Varaoi Péter vii. 	crser., mint,  Rumanrtas  

eL ::ecreLir2ud canvbiiYr:us i1441. '! volt rlityáe leu-  

mvs,yobbaurt.almu Kuwait  rja. 	ténylcgee  m~ j- 
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rbdéae iue jén cenKi mrir.t ne e em1  i  terreK 	oklevelek  

kauoeliari oiarel •  Snt emideig még a locuroLenen: , z cimet  

is F  viselte. 	ezere ,e• egy 	oKtpvcqon.  

/143/. 1404 nyarán a kirlilyal valé tfeszetUzFse  c~i~ e,• 

"svn 	7P oo mint őt es` tentr t ,,ól tö tt  

ks csak  Mátyás halála uta.n ssabadult ki, rogeakba való  

jutásának pontos  idejére  és annaK okara vonatko4ólar  

csat kbvetkeztethetiank. F,géezen HZ  utolsó  időkig jatyás  
rr 

lsgaisalsseabb embere volt.  iráni  totta a fontosabb  

diplomáciai tirgyalaeok$t. ii:rden,ei  t nem-csak itthon, hanem  

IciiliadZa i., elismerték. A ,:é.pai kcvet i. dicséegeY, em-  

lékezik me: róla. /124%. r'raKnói emlit /125/ egy 1464. jun.  

2V-i oKlevelet, amelyet ő ell: njegyez. 144. jul. 6 -i kelte-

zéssel iemerjifk supplioatioj4t a pó.p4noz /126/, melyben  

airáK tiktildését Kéri, hogy amok i télke:.,enak Kálmincseni  

.Amonkos fehérvari és Karai  László óbudai pr ~ o$tokKal,  

javaínaK bitorlóival  szemben. °'s a legkésőbbi eml  i  t ~ se.  

Julius, vaLy rau6ueztus hónapban Keri:lneteit. f4&-agba. Es  

r:v szept. 24 -én  ugyanis raxr a pé.,rxx járt kösbeA érdekében  

a Kiralyna1. /127/. KegyvASZtettságOnek oka a  királlyal  

veld nyi.lt szemrlc,k®riilése és személyes ellenségeinek  P~ 

lene való usK4ló.lása volt /128/. :ogsága idején  a Kiilvi-  

laa,a1 new érin+.Kezbetett, iiaty •.a a (kancellári  

edent,ul hem is tl► ltötte .be. Az érsek kHncell tri  cirt~ 

mi navee;ig megmaradt. . rr4l tanuskoni k piispcki helyn' kÉ!iF-K  

14ba.rné.rc.14-i levele, /129/ molyb: n ntaTÁt "Petri...  

Arot'liepiscopi....sutsvi et secretaríi oancellarii Regie  

iraiestailg vicarius in rontifioaiibus generalis"•nak ne•  

vf34l.  

~ 
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14ti4 etas a kancellária tényleges vesetője a titkos Kan-  

cellir volt, ,.kit az oklevelek soks3so! BgrMeri:Fn ctlsK  

ka.qce1 .►ernak neveznek. Hajnik szerint /130/ a fő- é: a  

titkos kanceilareag egyesi té:3e idejen is élt : r)lak a tu-  
data, nogy a pere. praes. reaia tulajdonképpeni képvi ~el :-  
,;e a titkos Kancellár. Fzt kiemeli az oreaég  n_~ybirsi- 
ról szóló 1466.6vi r ,406. •c. . is. j::rdekcs, nogy a fnKsancel-  
last ez  a te. mix  nem iS sorolja  fel  az  ország rende s  
oirai kijantt, l.r,nee : nattérbessorulaenaK az okát kErea-  

net jük Váradi ?étEl. Ke a ves3z tetteégébc: n is.  Ebben  az i-

dőben   ?.  kancella.ria vezetője Janos  püepr;t. titkos ►:an-  

cel tar volt. A  főKattosllar fogs 	miatt csak r3 kerülne- 

tett a biratc kbaé. izt a János pílep<iKöt a Dignit.liber  

/l31/ 1%ob-30 tsuzt kancellrnuK mondja.  Janos, vall,  tel-

jes nev-n -ruiaz /r'ilipecz/ János d►radi pii®pck norvaor-  

s ~.AG.i szarssz ,isu volt. A Kiraly kegx`ból 1432-ben a  varai  
, 

mellé az olrniitzi piispökseget is megkapta. ?lidomnyezere- 
tetét es bókeziusé ;ét  több adat bizonyiga . /132/.  Igy ő  

alapitotka a brünni nyo_m3:i.:, ós ő nyomatta ki ujbdl í'uró-  

4si arániraját, valamint Rogeriun siralmae énekét. mapect  
Személyére nézve adatokat találunk m&: a  'titya,: u3var a-  

ban 109 szeptemberétől K":vetként m+ikcd' ;'eccninolii  

A£f,c:10 ortei p sp..k jelentésein is /IV. A pápai Kúvet  

is  eiraliti őt kancellark9nt. A  legatus szept. I8-i jelen-  

te sében kerül el ő ujra János váre.di oü®pc,k /154/. aki a  

4:1i4.s-a.vf:1 való tárgryAuS;oKat folytatta és irányitotts  

■;o:vin 	orök=. ,avtté4éL célzó  mozgalmat.  ~sun  r  itay i;:4  
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sett  eka jabó 1 /134/  tudjuk :iz t is,  hegy *trio bath  u - 

tkun . 1490-ben mindtt►it pffepöttségér51 lrsoodott ís ferencrenli  

szerzetes Lett. Okleveleinkben tt;bbasbr tslilkozultc a ne- 

vevel, hol aula*, nostril*, cancellari+esit`nt, bol pedig  :  ulae 

nostrum  eecretariva eancellariusként. K , ncellári rn{ik;idéai- . 
nek e1s^ nyoma :,íátyás 148b.sze; t.3-i oklevele /136/, amely 

a nyul:;zigeti apacakr3a,tt:. tII.in3rámt51 1290-ben kapott ki- 

válteágleveleL er-"siti mg. 	oklevaen .Azu vets - 

Aa,tc, eltérő iraesa.l találjuk a kbvetkez^ket:" T4ecta et 

correct.a per Cancellariurn." Katona küsli /136/ "i.tyris 

tinily  1486-ban 3écsben kelt  oklevelét, amely telje:l ha- 

c,almat ad Janos vára3i piiepéik "canceliprius et consili- 

arius"-nak, nc,;y Corvin Janos  h+isasság€i fk-.,•ében intéaked- 

j t:tc. 146w fu cr.6-an /137/ as  if  teséból .  mat ni a pri v ilé- 

;;.á.uzü, c1y oen 	a ssaszoknak adott t;sszes koráh :. 

iciválts.:kgo+, atirva segerőeiti. Ebben az oklevélben sec- 
róttariva canc. 148b.jan.18-án Wribba.n saját nevében ° 
kiadott biaonypglevelé?,en /138/ Canoell.arias Regitisnak 

rnonája, magát. ágysaerii kancellár himet visel as 14dt3. 

r:arc.l0•i priviiegiurn datum per ma.niasád,n /139/. ;ecre- 

tarius canc. a  ciao  egy 1;89.1  oklevélen /140/ is era  

149. jun.23-i  oklevél /141/ datum per mrrnuaí►bort• Isutan 

,r,é6 két, tse:ráübi oklevélen szerepel a neve. As egyiken, 

egy 1489. jul.24•i kett^s f•lsét.;i pecsét alatt kiadott 
aaomanylevélen /142/ "aulae nostrae eanaellarius'. 1489 

a.uö, 10-an pedig u74yancak egy privileciu.►non /143/ "see 

cre uarius cancellarius". 

i,zekutá.n visigii juk rees, bogy a fRssoelli.ri .ts•. 
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eoaótas e11.166 szewátyvt Mellott tit töltitt+tt be  1471  

utAn uz alKunca.11ori divatalt.. UoLuaminii Gdbortst  f "-  
t,.._ncoll.Arr. i. v416 előleptetése u#in az altsucelléri és  

a leswatenensi Li:srctuc:6ben egyaraiot Karai 1,,Aus1ó budui  

prépoet tvvetA. 	Kiraly mar 1470-71-ben ciiplorru-  

ciai 106bisaidieettu1 4611fuldre .tüldte. I;órrawull 1471 jaxau.x•  

3.4ba.n text base  /144,% 3i;sonyára 	et!:or uLÓuu lett Jiia-  

t,ucsinai tiaiboroatt:. Weser  1472. jul. 15-ón olvaswt eer►  

vét az altanoelléri eased  egy oklevélen i14W. Meld  

ezutan 1472.ssept.b ►rárs /144/. A  Hess Anarue. Kiadusr+►bas  
4:.o6jelent 	:actigurorsb+tgi nyoulaver:nét  ;,jánló:~ ora~i 

1,s,  3,  jua.b-én /147/ igy traadődnet;" :iia3ztt:iera;lő l,é.szló  

a.rr~ae, u budai %Oas pr®postjana.ttc, apostoli főjegfső-  

not ;, t'a bqge* 	tirily altcuocel lér jíoát". Utoljára  
l~lt~ .;jul„ 12•40 /148,4 	i►llalsot amoebae  bsi► 

likai L. szerint 148b.4g vieelte /149/.  

Kbsbon aitpeoetileg Y, . lóaagiDiileag varadi P4ter is  

vf sel to as a1tEar,celló.ri oiaLet;. .rre engerí tovettez t;ez.ni  

aaL&  ua otclatav41. melyet, ':~-wndó Gyor y f& ancoilairaágétsatc a  
tezdetén 147d,deca. 11-én )1b0/ adtat ti.  :  ,4t az okleve-

let  Vairadi Péter "tCar}tzellér'  látta  el reeaséttel• A tu-  
t,atasot 	/lbl/ Vasadi Peter egyidőben fltauoella•  

ri cim mellett a  locut»tenenasi ci:aet is maga viselte.  As  

altaoeiliwx- og. m4etor sc:.s Jzerepeltet valami silri:s as wt 1e -  

feletbeCl. Az 1464 -i ref orm óta pedig csat adoirról 	ai-  

tataoellarorról turfunt, :=ttiK vay ciipl ,:iató,tsónt owol ;  -41-  

tatt, mint Iiandó 	rgy, 	loaajat,ene. ,;ek i v. voit;:. t:=  



aiat Yatucsi pc  i  (Aber de  liarai aszld. As altasoel l*ri  
$l lés tabit 1464 óia vossitett jelentőségiből, rószittt asp!.  

tuuttellároatt a tutaooll!►riai .sunt4ba veld  bsitapcsolódísa  

rii, aint a looustía4ensi álláa swgsservesds►  *övetttost‘in  

ben,  Vérad,i Péter fóttansellüri adilcöddsa idején sttr  

La.lan iuduntt sensifdle ssi6 tCiio.:elltirról •  Ako 140540 ti>-  

é. tti évwKUen pedig Amos  varadi PősPvlt,. titkos Itancel-  

1dr ve4c: 4i a }iivatxlt, altit loalyesttiaat (gyscer 'en Kan  

ce1 iárnat siosdasat. Alitaoasl lári mimet ő sera  7j361' so-

bassi*  

A tisa►hb tcaae/llúriai tiestvisslőtiról az oklevelet  
urn  s$oir tart li ti•  t tempi. Aluk (matt ugy tudu ltt meg  va•  
valamit, :ia  elvétve  olyan oK  1  evelorc lierii lnett a Kd bütstbs  

~;eir~~ ben valaowly. +Stet s$anoílyrosen is 6rint8 iigyrdl van  

S.  1.:y Eo ph,.  as  14634pr*245.i Art ttirály'i parancs  

/152/, 	Thom  Jk:nos tiro  kancelláriai j®glraó biro  

wsouiktatásf►t rendeli el. 1463,, jun.230414 pedig a ti•  

raly mog4agy  ja iiasea varosanaK, f153/ hogy f  f zoase stsg  

t,ar t,u`tieát Stitőlósi Pi  .1 tcsricel lariai notaxivanuc. 1468.  

a.pr . Si-t.  n /16Q,/ Poasm iLeyndl Jan  o  a apeol  l  ar  i a i  
cly er birtotcadominy t,. 144 43.rrá  j.3-ó.n /155/ F'ozciony wesvye  

uettssoit saólitja fe1. hggy 	Rini  iiiKlóe  

notarius elölt, hajlanuótc -e  pénzen msgví►ltattsi a nAluK  

tartandó 	z_.;er,era.let. 147z-6en is  147:)-úaia ut yao-  
,a ak 	noLarius bj =:bc:n irtás a tirily pa.-  
resolist /156 / .Po4sony v-.lrosanoz. 1432.febr.8411 pedig  
Harasai Jiaos master ttiro 	notarius rdssítro  
ir át aa  etlevolot /167/.  
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Tobb figyelmet érdemel ettteitrál a airector c;s procurator  

eausarum r e,alium 	mwlyet liátyös idejében  estl i- 

tenet  elóes:.r U6 uklevelek. A kisebb kaOoelláriaL tisst-  

viselők ssiima ugyaiai s 	m,y lehstott, változtat i s  

'Airtime  3ir volt küs©t ► 6titt olyan is, aki lAtyá$ eF-éz ural.  

Kolosa alaut ~zerepel. Ilyen pl. Csioseri Endre  kanoellLri-  

ai j4.y3 1 , aid max  l458. jun.ti•4n /10e/ birtokadorná.nyl,vn  

rasssetil és stur1 tezsve iiyalcrari találkozunk a nevével.  

As e,rlitett hivatal ezzel ssea9ben • ugy 1ltsLik - L;átyás  

idején  jut fontosabb szerephez. Unga a hivatal Zsigmond  

uraltcN.sa idején alakult ki. A aim viselője a királyi  

udvarba+. e korban mar nagyobb szómban alkalmazott ügyvé-  

deknEk /procurator/ a feje volt. 4. procurp .tores causarum  

rebaiium GBIgmOn1 uraL kodisunrut a  vére felé sserVez dn*  

uek külön hivatallaí. Ekkor well as éliikre a director et  

procurator caus.reg. E airr eler viselője Aawen 7.4ihály  

volt 1430-ban /159/. Az 1439. évi 23 to, a következőképpen  

86ó1 róluk én szabiilyo64:: jogkarükst:" Proouratorc:s reFiae  

at  reginalis maiest41.Lum in p,ede 	ungtoum indi-  

cuntibus sedere •non .  ossint, et-3  inter causantes /ores  

felek kost,/, Lerrpore quo  videlicet causa ipearum regiae  

at yregioalis aaisotatum egf tur. ,stare debeant; l királyt  

j  oefieyek igasg ,,  tó  jánsk 	kii  teleseige volt:  1./ a k  i r*  
rály és a ttinastár jogi  érdekeit képviselni as udvari iró-  

sáGi tárgyalásokon  de 2„/  ásottat, akiket yuirti`opiieába foti  
dott a kirily, birtokaikban asgvédsai, Styria idejében  
külöabses ez utóbbi minőségében m+sit4dik, as oklevelse a  
datotc sxsiixt bizonysága szerint. 	a mtsik feladatit  
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is ellltta, newt  íppee az 1464-i decre tu►n 18. arti culuaa Le-

gal  Itútelesdvé a tirilyn<. k is saját Vgyeíben a jogi  •1 já•• 

wishes  való rt,,,bas.,sodests" Bt ( uod nos etiam feet=  nos3-  
At rwr; reüium ordine 	proue:.uamur. " Est pedig a rbocu-  

rator:;k, iliet►ve 	L Királyi Agyigazgató utj16.1.‘  

aatorol ta, ileg jegyzende, 	,.:,67 a procurator  névvela  

Ki ráf i ügyv6dede t 11  lettók, a ti; bbi tigyvédek neve az 14391i  
zA,rvényaen i s cLqsiwioats volt. fdiki ddetitre nóhaay pélclank  

van a Mityda koraaóeli olcievelelcben. igy egy 14t0d.apr.11 -i  

ttkievélben /16C/ a Kiraly a bZ enr,gy►orgyi gráfokat védi  

VeresKŐ oírtokaoan. Ebben  se  ert,elsstben utasitja a kuria  
osades oirai t. ..~i d igy s661 :" Director guuc;ue et r. .rocu-  

rator c::gearura no=. trarum omnibus , u t, prernr  s  imus cA1ban-  

t,tbes r;osOonnere iun®Ui wr." EYrrwooetn04 0  mitria király  

anyjának e.d:zmanylcveléoől /161/ segtudjut Set  iav  hggy a  

1cis+í►iyí 
 

464i6u4gat.ó ebben as időben i-'éc4dly Benedek volt.  

Aa 1469.febr.16.áe !Wt, oklevélen "rei'terQnLe ..:f:nu:iiCLo  

se ;.oczel" teliráet talé►lutrtc. •.tigy ::Isit alKaloremal 1469.  

*i t jul. 3-án /l67/ tudatja aáL'hory István orssggbiróvat  

us ,Jr,4b4y Ta:.bt.r.s s.. etnt;1; n kicel, nc;t.,-y w4g4ra vál lal ta a  

3lrankovics VuK u$vcgze elluni pereget. .&-ben ilyen  
urteiowoen 	,orseay Ane:ietc dircc;,or eaus.reg. -ot  
14t~`J. jul.~-én /163/ tudatja az  ors 	fnoiráivat, nagy  

It4buriai Jsaoe szobrasz perct  vállalta  magara c:s vé-  
dellat:vel 3oreeay icnedeket óizta mtg.  Két macit esetben  

.3orssu.y cuusuruza reg•dir.kérésére a király *samara  egsr-lgy  

rígebi 	irnat át.r  10,  14,7.dec.4-én Crbun egr i  
paipüa L nAuor elfItL folyó - erek:)en a Királytól kiküldött  



33  

oiró irja 	nádor 1424-i oklcvelÉ:t /164/,  

Lajd 14457. dec. 6-án w3►anc$ak 	p3?$pi; K Zsigmond Ki- 

raly 	oklevelét irja at  3orsway iCc:résére /16t./.  

t.4eKe t 	eseteKPt vizsgalva jutuAk arra a  KU vetkez te u:.rH,  

rloa a xiralyi i.igyigazgatcí a Király jor-i képviselője  

volt.  Valózzin  ~ leg eoál a niva.talból fejlőd tt a iiaba-  

burgok idején a  Királyi fiseusL képvisel;  j gt:F-yeK  igaz- 

majd i.ésőó 1 a fniIla.{migyá:?zi hivatal. Az  em-  

li  tett  air.  jgyigazg tók 	3orswa,y 3enedekr^1 tudjuk  

azt i. , t:o,.;y előzőleg *thory Andra;, fleyv£adje volt.  

,.  kir. kancellária szervezetének a kérié;>ét tárgyal-

va nod..á neli szólnunk ancjo4 is, hogy  vaj,?on e kornak Vi-  

téz János után rnaaar 'riumanist ►aja, Janus Pan-

nonius  tagja volt-e a  fcs.ncellárianFrK k;n milyen minőségben.  

.: r.:knói tli inosnatc és :zí la{;yi Lárándnak  

van.:ar: o:zonyos 	melyek azor,bal itutat ~asa-  
inK  alapjn kiegeszitéáre szorulw .E..  

irs.Knöi egyik E3ric:Kezt:: t:aHn /16Lj azt állitja, 149/  

alty Janus Pannonius a hatva,na:A években a kancell. ::.riáhan  

miitvdbtt e.. okleveleket  i s  signalt. ;ziláw-yi ezt a rnegfíll.n-  

; i 6ast cwicltv /167/. 	a Jo. . jellel ellé.tot oklevelek  

siznu.ló ji►baes becrensloeer Janos  pécsi prépostot, az ak ci  

ri rirályí titkárt seijti, Fejtegetésének azonban  

a uíindulasi alep j&. iegaIlapitasa.val szemben ugy anis  ~ 

rraKnói iúézctu nelyen nincs clienmond,ts. J--nus Pannoni,  

us rúloai ki,ve iseE;ének 1464 -re tevi--ee csak sajtóhiba.  

Kjvetsr,6 való,;a,ban ].4,í:b.f( brt,iar vs au,,usztus hnarok k.6z-  

z~ ti volt, aznint azt ké ts::í;talc:niil Yu gál lapitAat iuk  

'Vas  k.irálynaK a  pcípé.hoz, a bibornokoknoz c>s 	velence- 

i dogenoz eildött és éppen r'ra h°nói által Kiadott di 10-  
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riaciai ieveltiből /16t3/. ügyliogry et1,61 0.k. vetségben jé.ráa-  

tól a.z 14G4.warc.31 -i, :criAnóitól id4zett /169/ okleve-  

let Janus ,annooiu:: is 3ign8lrra.z,ta volna. ; azonban  

lös~ in ~ile tagja sew volt a Kanoellárián<?k.  Erről a  

3is tic;it.ől származó életrajz aem or,tlókoLitc meg, jólie-  

net iiandó GyWrggyel kapcsolatban ezt  new trulas,tja el.  

An/. Janus Pannonius teJiát 1oci`ol jebb csak kisebh hivatalt  

tbltnetevv be a acanaelláriáb n. 	királyi  aecretarius ebben  

az idghen /1462..:6 k<)zi:tt/ '3ecKensloc;r János volt /171/.  

;,lgát;carqan neki kellett tehát  signálnie az okleveleket.  

.aintiogry ő mécsi prépost volt, kézenfE;kv:' u t.tc;állr , pité.a,  

ila ;y a Jo. .jelek 	rejtőső JoFxnnor3 uinqu©ecclv2i-  

enais 6 lehetett. Jo. jellel =j.zonik^.n l46b-ben (4; 1466-  
oan nem signelhatottJ 	mivel 1465  elején  va.r3di  pis- 

P_ a le i.t és a pécsi préposts4;brrn i1~;.ná(5 	kóvette.  

reridelkczcaiirtKre Alló oklevEie 	n5'86  t;'$Etes  

átviza6alaua sorári kid: ri:lt,, n:cy nem i: t<jlálnatunk 146L- 

04_ ta..,r Jo.Q. jelsósael e11:1tott okleveleket, 	az  
okleve.LeKeu csat a Jo. jelzes fordul el " /i72/. Valóban  

előfordul tetiat 3ecKen.doe;r Jíinw- K6i jEgye ..z okleveleken  

Janus Pknnoniue római kóvetKt:e idejr:n /1465/, de a vdi-  

touott kc.rülményeknbk icef elEl ren csak Jo. alakban.  Azok-

nak  aú okleveleknek e kia.lasa ide jén, relyeKre elA'bb  
/174/ nivs.tKaztuntc, J, nus Pa.nnoniue mar bi ztooz2n nem  

tartózkodott wtat;yús udvarában. ,,  kira.lyoar: Moro Kristóf  

velencei doges►oz irt levele /173/ 1465.fehr.lb-án ezt ei  

kecseget kizáró módon i  _;zo1,; .: /" ∎,onsti  tutis in prociht-

tu proi'iciac(ndi italian vtroua oratoribui nostril adiit  

t re6entialli notetr io..."/ '' ;uod ut rranifeetius apparent,  
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delegim:s nufer ora,tores no.} tros Et iam eYpedivi:ws  
ituros ad aanctissiutum dominum nostrum papaw."  Felme-  
rüluet az d kerdea is itt, nagy a Jo.q. és a Jo. jelek  

aOgött nem k::t 1cillbabcző saeraély rZuzódiK -e meg. A k6r-  

dés eld..ntésánél a tóvetkező szempontokat  ve:,ern  f i -  

gyeltuembe: 1./ Szilagyi /174/ csak Jo.Q. jelről bessil,  

pedig ;.:.: é.lt,ala. felsorolt  oklevelek  K.  tt is *tad airy),  

ar:klyen csak Jo.  jelzet van. 2./ A Jo.4 c-s a Jo. jelzet  

okleveles anyag bizonyitéka szeri n t m-ir  14£4-1►en is  

valtakozva u,.erepe1: 1464.msj.25 -én  Jo.Q. /175/, d e  mar  

ket n:.: ; f.a.i késc3b O , 1464.mi►  j.27-én /176/ csat Jo. 1464  

júri.l4-Én  /17t/ mar  isuiÉ  t Jo . !;., vék;til 1464- jun. 25-én  
/174/ ujra  csak  Jo.  jellel találkozunk.  1466.461 pedig  

Kizrólag aaak a Jo. jelzet ozerepel. 3./ 1 Jo. Q.ds a Jo.  

jelek irása tüaötL mai mutatkozik tsül nbség, tehát mind  

rettó u;;yanazon s::ewélytől ered. 	a személy  azonban  

oas leuet Janira :'K nnonius, mivel  az emlitett kanoellariai  
jelek a` ő rói:rai k'ovbtjáró.sa idején /1465/ is megtaléills - 

ratóK  a`  orlevElcrKen. ;'ehat a Kóz jeg',yek a királyi titkár-  
tól, 3ecKenslotr J4noztfil eza.rraaznak, akinek se_;retari-  

uakent  v416  ra:ik .ese /1462•66/ időh  n tényleg egybe is  

r;sirz a Jo. . Cs a Jo. jelokneK okleveleinken való  sze-

replésével /1464-66/. Az eralitett Jo. . és  Jo. jen oK•  

levbier feliilvi..gai.; ja a  Kanceliariaoan ten lt csak  :Ap.  

Konslo6r Já,nos lcirai  y  i titkár  le ~ ,E Let y. 

.':;,tekintvén a Liatyws korabt;.i kencellasie  eset-  
vezetet, weGa.11aOthatjuk, hogy 145 ;s-1490 ItáYött ttibb  
jelentős v31;.oiason u:Fnt at ea Fi fontos  hivatal. 94p- 
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eredményben azo ,zban Atp ia kora is  oast  as uLkEre:•  

ezakat jelenti. 4;yre jobban Kezd kidomborodni ezercben az  

ezignesaz evetcber; a Kence1l4.ria hivatali jellet-c. :, aths.t-  

juK, ho,_;y rnináig n4gyobh kizere:,he'•ó jot a  btl- co főleg  

a külügyi Kor_ o.nyzatban. :.z  az időszak jelen ,.i at  átrt,ene-  

z,et éf. • előKásaületet ahnoz a 16. wz44. di állapothoz,  

amikor a regi trvz joi.;i rendi mé1 tósiii*ok ::zerená :, vif7lecre-  

sen egy-egy nivatal ve szi  majd  at.  

A tóvettesőkben a Matyas Király ...rf+lko34ea alatt Te-  

tbdbtt fókancellaroK és s.alKancel GaroK sorozatat állitjit  

ossze. A ne;vek 	eleő tee.lyen : zererF dáw:u a hiv---  

tali  a~ai;K;ies altalur,k ismer Kezdőpontja, a  :násoaliK r,e-  

lyen ezerenln aaturn pAie végpont j .it jelenti. Az időpon  

tokkal r,aposolatos uta.lú:zoK levélLiri és egycn adc.~ tokra,  

dolgozatunk jelen fejezetc:neK regfelelő nelyein talcilna-  

‘óK. gppen ezért it,t ujra nem  uta.luhk r--cjuK. A 4r-gal  

jelbit sscemelyeK voltak  kutatá3aink szerint n Kancellé.ria  

tc3nylet ;es vezet ői. AsoK.  t az  adnGokat, amelyek a korihbi  

kutatók előt ismeretlenek  voltak ós cspk jelenler-i vizt, -  

balataintc sor :n ker ltek elő. alahuzcletial jelöltiK r; g.  

i' ' őkanoel1( rote:  

::zécsi i:enes 	14530s0.17. - 	1463.mb.j.a).  

Vardai 1 s  tván 4( 	1464. ma.rc. 24. - 1470.  de c.17 .  

Vitéz Janos 	1464.4r.16. - 1472. jul. .9.  
1471.four.46-t,6L  

6úbor °' 	1471.eaept.l1.- 1478,Apr.2.  
--------------- 

BeeKensloer Janos 	1474.szept.11.- 1476.szept. ~ 
--- 	  

Veroni +;abor 	1474. 	- 	1478.  
00 

 - - 	 ---- - 
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iiandó  u  c,rgy  ll` 	147J.nov.1 . 	- 1480.márc. 21.  

	

Vur:a:ii ,'c:ter 4` 	- 1434. ju1.G./14d9.irarc.14  

	

* 	----•_-.r_•  
i'ruis` .►ó.uos/acr. c/ 1485. ssept.3- 14890m:1413.  

♦ lk aoo • 1 1 ár0 k:  w . 	_.-. _....  
ilettzéef Albert * 	1459. febr.25.  

-__. 	 

iioaó ~iK1ós ~` 	1459.rr,u.rc.12. - 1459.okt.11./1464./  

Lukács Agri pr./ 	1464.dec.:e.6.  

13tvan /ke.locsdi pr./ 146b.  

iiandó György  

,;itatucsinai Gábor  

Karai bamm 1ó  

1466.dec.  i1. 	- 1466.  

1468.sarc.lb . - 1471.t4aj.24.  

1472. ju1.15. - 1475. ju1.12./14 b/  

4./ Kardos Tibor: KL:zápiori Kultura, kczópkori k ltészet.lp.  

1:6.1.  

i.rű. 172.1.  

6./ Let,alaeb is a Kancelluriai Ki ;idvn.riyoK egy' ré,146nel.  

7./ Szentpétery lure: isgyar oklevFltan.3p,193U.160.1.  

ö,/ s ~a, ,;niK It re: 	magyar  bir6sági  szervezet tia per jog. 3:.,  

1699.59.1.  

9./ "itadices ordin 'ri  i aunt,: imprimis palatinus, deinde  

ittdex curiae et po:?tmodum $,eerc. tariue cancel l ~ rius,  

:;i  praesens fuerit, sin Otitem non, lccumtenenF, hoc  

es1': qui sié;illum igdiciale regiae maiestatie pro  

Lecifoke tenet."  

10/ Ilyen, például az orssigbiró saj ,.t neve 	Kiadott  

fassionalis. Lied: b1aki: A IlunyadipK Kora a ya.roraza  



e,on. Pest',  luu6-u7 . 	XI .9./Esertátl  

vidi Lv®:  

11./ Hajnik i.m. 69.1. 	 , 

12./ Te1. .~.616.  

13./ Iia„ zA© i. w. 60.1.  

14./ P1. Géres i: ., oegyKarolyTi 	Karolyi  

levei ~,aa.ra. :4.1b63.II.351.1, /Rötr.l" rolyi/. tiamz:e-  

rer-r,óry: :, aicni és vásonkeci gr.Zictv-csalad  

időso agánakt otuAiLny Lrz... ;ip.19U7-15.I.18t.1. /rbv.  

`L i  Cray/.  

11 ;; ./  Pl.  r e l. X, :, b 6. . 

16,/ P1. l'e1.  X.  G16.  

17./ 	i lu6y  i  i .,...7.1. 

A  felsőleocive.i Ssséahy -cse:le.d.:l.rul 1942.évf.  

66  ,1.  

19./ Hor Ln 	Scn.?.: lia:.alse Archiepisaopatus Metro-  

poliLánaE Lolocensis eilatsiensis ec,.lesiaruza ca.noni-  

cie uni t,,eruu. :3udae 1754.99.1.  

20./ t9traicnói Vilmos: ~~Lya.s ic irály 	I -II.3p.1895.  

21./ 	Gyr7r 	v,: iazai ()knit./ I I.343.,342  

SsiiadoK 1896.évf.392.1.jeiyz•  
21./ Sssintpé t ery i .rn. 170.1.  

Tel.X.616.  

24./ x e1.Ii.fiZ;r.  

25./ 1461. ja,ri.26.1'e1.XI.7.  

26./ rrs.triói  

27./ 14U.rrka. j.zd.r`rajcnóf 1.14., 1461.aug. 19. Tel. 	 . 

1461. szept.14.ÍYaknói 1.16.  



onnmenta Romans Xpiacopatu• Weeprtnienais. "or.III.  
:sudapes Lini 1902.158.1./RÖv..H.R. We$pr./  

29./ :i4en tUétEtry i.m.  17  0.1.  

S(../ 1'el.X1.6.  

31./ Orr`ogos Lcvéltar 1;iplomatiKE..i Ofutálya /It:iv.D1:/15719.  
3G./  !`e1. ~.61~► . 

33./ ra1.XI.6..  
34./ Tel.a. b73.  
We/ 3iapr  i  n  ai : Hungar  i a d.i p 1 otse►t i oa t.omupori  bus  ~ thiae 

die Hunyad. Yiodob.1767./itiiv.Kapr./ 11.202.  
36./  Te1.1'1.6t~bs 

37./ I.®. 95.1. 	 . 

38./ Tel.X. 586.  
39,►/ Tel. YI.9.  
44x/ SsilAgji i.m. 94.95. 1.  

41./ Hajnik i.m. 59.1.  

42./ lionumnLa lt a ticana historian regni  ~ia~arias iI• 

iu9tr4Lia . 	3pest.1891.  

46./ Libetius de  virtutibus. :deegjelent: Irodalomt -rtirniti  

enlitter 1. r3a. i. 

44./ Hiai.: Sopron atab.kir.v: ~.ros története I.r.  

Apron 1925•28. /Rov. iiizi/  t1.1 ~fi. 

45./  1464.4r. 6414156V3., 1464. Apr. 22.D1.?s4966. , 1464  

mi►  j.25. D1.1b. i►39'. 1464. jun.14. :)1.156t34.  

46./ iGl.11.105. 	 . 

47./ Yrialg I.ra. 167.1.  

40./ L1.1/096.  

4y./ Llad 	146s.máj.3.I'et.N1.343.  



vv./ Sutuuath N.: Arohiopiseopy Stri:•onievosFg. 	aviuo  

17b0.1.268.  

141•11.431.  

04./ Zichy  

b3./ :,zenLpet,ery i.jn. 170.1.  

64./  Hajni  i.m. 19.1•b. j®gyz.  

D5./ ,craxnái 1 •17ö. 9 1891,190.,191.,1944, 	,78.  

56./ ;e1.11.202. 	 . 

W./  1:1,Xt1•2&. 	• 

:xs./ 4oliar József: tiistor. ia eniscopatw‘ Quinoueer,ole};i» ,rum.  

c'oi3oni  i  1716. í'orn.  i  V.15ts.  és 162.1.  

vv./ ;AsentpeLery i.ru. 170.1.  

60./ 1468.t11arc.l5. 4.eI.XY.318.,1468.apr.11.Rf.}dvánszky-7A-  

vodeaky:A iiedervary -csal4..i oklevéltire.3P.1909-22.  

/f3cwi lidd./ 1.337.  

61./ D1.170Z.  

öZw/ krdujtielyi: A  ra,loceei erseKSag a renaissance tt{:r ►a  

ban .  .tata .W99.b7.1.4 JiAgy$.  

63./ ;;;..;. . es},r.1 i 1.206. é e 207.1.  

64./ Katona: 	A.tro3:olita_nae i;olocensis calesio.e.  

z:r$ 1. .;olocae. in ~: ~. 446.1.  

6b./ Cssnki lit:zsó: vklevelek P Hunygdink Koriból. Torténel-  

rr►i 	1902.294 .1.  

6u./ itapr. I.40 1.  

07./ j,_  pr. 1. 472.  

6b./ Szentpétery 	eb.1.  

1.m. I.472.1.g. jeSyn.  

7ú./ W6jnik Imre: 4 icfrá1y birósági srcemelyes .1elenléte  

3p. 1d92. 19.L.  



41.  

71./ i.m• 167.1.  

7a/ D1.17649.  

74./ Ke.tone,: Ilietflriv. 	regni aungar'ise.XIII.1230 •  

74./ So-mitt/1: ATCn 1 e É.. $ irr 4. I•271.  

7b./ I441724b.  

76./ 1.1ec.1Y.1io.Ili,-nói idéei Ka.toaal Hi:>t. „:etr.Uolocl  

1.447.1.  

77./ l:rdujhelyi i.®., 59.1.  

70./ ::orvath ,•. i.:n. 109.1.  

79./ 3onr°i  ni : 1- er,am  
8041/ 1.m. 167.1.  

61„/ i,m. 60.1.  

d2./ rioller i.fr6 IV.411.1.  

83./ Idézve: ;441.zadok 1898,.ivi.111.1.  

84r/ D1.1$O89. 	 , 

db./ Aol ler i.w. 1V.128.1.  

-  66./ Tel. XI.5t6. 	 . 

d?./ 5aen tpétery i.a. 167.1.  

d8./ 9erzeviciy Al bert: AragdAiai Beatrix mqyd.r királyné  
el.etere vonatko4ó okitatot.Ip.lá14.46.J.1.  

F39•/ Scr~i ~ L ri: Epieoopi A;riensea. 	1766.  

100.1.  

69./ Doller 	ÍV.391.1. ko`li a maiqa.r rendek 1474.  

apr. 26-i otclevel ,A, melyctrj azok a  i;i.atyás és K`í`'-  
:ur kL,G,tt tc, tc. tt; sk,er,Ad~ st jóvinagy jáK. r;b :. en e:,,-  

litik "Ganriel il1_ ►ensis ransylvaniae C}ancell ~.ri~~ 

Regius" -t, aki a tfirgyala.iok vc.zf:t:7 je  

90./ Is`ra,knói : ::ratt:yarursz 4 	és politikai  :2et;t  
tEtesei a római SaenL:34ÉttKe1.II.It6tet. 7p.190-4.1391  

91./ iec• IV. l i b, l l i.57 0.  

w 



92 itir  

Lcr,mittri; Rp.ógr.c. murfKajri 109  lapján idézi.  
944/ iLapr•  Ilf46ó. 	, 
94./ Ti1.30891.  

9b./ r'ru,kn©i; l4.egyh.t:a pol 	II•140.1.  
96./  14/1. Vieepr. I i I.327  
97./  Y.R. ~teepr.Iíl.:u~ , 
98./ Sabmi tths Ep. égr, I i.11t.1, OS  116.1. J, jagya.  

99./ iyretnóí II.381.  
loo./ Dee. IV.lib. VI.617.  
lol•/ Soámi tth: Lp. isgr.I  1.113.  
1.2./ 1)1.7621,  
103./ 4.17273.  
lo*./ ,y 1476.cnarc. 12 -i  oklevelet 	Katonu i.d. %   

melynek cianuza per rav-anusábo .n rsibor egri  Os- 

pök iecret.arius canoellariuo aLereddl,  
loJ,/ P1. 1471. szept. 14. T,r43anyc ;,  
1o6./ 3ígticei Veepasidno: nu)  3ei úomini illuetri del  

eeeolv :,V. j.;mg,yar fordititeban KAivlte Pu1c4Ky  

3p. L z e.ru 1 e 1d76.111.277-290.286.1.  

lo70/ I.m. 2W. 1.  

108./ I.m. 289.1.  

Szentpett:ry i.w. 167.1.  

lied  Dt1.33430.  

111./ D1.3b425.  

112,/ Hurrraw: ,ia,yar ret;est, _r. a nác3i cstlss.ari lbvél tAr-  
bd1. ii%gy. Tort. f4r, ' 1E361.71.1.  
'le1.XII.4b., av trEdetí Dl. 102z,::.  

114.1 	mad.  i : .360. 	 , 



43.  
• 	 1  

ilt;./ lll. 18231.  
116./ Szetetpetery 	167.1.  

117./ 51 .50a4.  

118./ Botitk4 Tivadar: 7'eter kalooeai érsetc pecs f: t  je.  

zadok 1E370.330.1.  

ily./ trdujáelyi i.m. 69.1.  

120./ irdia jneiyi i .m. 
127../ i31.16691,  

12./ laeisve: 	1t383.495;,1.3 jegyz.  

123./ Űl, 1m)41. 	 . 

4ti./ Prey: Anne►le3s %gni .  durg arise. IV.173.L  

125./ Wilse.dott. 1883.998.1. 	
. 

126./ A.R.Vespr. I II,289„1.  

Varadi ;'uter b03.1.. Tneiner: Vetere Menu- 

manta histories.  H.incari am Ss.crsen i  1 lustrenti. s. Tom.  

II. ~stini 1860. 508.,b20.1. /R Y. `rheiner/  
14d./ Wagner: r'etri de 4arda a.rchiepiecori Colaceneie  

epistolae3 Posvniae et Ce,bf±ovic,e. 1776.  FP.18.p.46.  

1. 4).1' S4ixadoK 1683.50b.1. 1 jegyz.  

1~.,./ r(ajnik: A  Kir. oir. euem. jesl. 18,1.  

131./ Saentpit.e:ry i.rn. 168.1.  

134/ &nyitsy Vince : A  eitre.di ptieptikség története I -II  
Nstg vára3. 1833.1. 616. 	tc js. 11,  

134/ 1969.jun, 1. és 25. -1 jslenté®sit uiadta deer :  
Ii. 52i-630.1. Az  1489..lan. 30-it  irsknái  dolgos~ 

t6, f61 a  4at. gzcm.f.e 1899.évf.  . 

134,/ Érauaói. : M, eigt7,  us poi.  iG:; ~ . ~.e~ótt. Zi©.1.  
13b./ 1)1. 12802.  

136./ 	IV'. 744.1.  



137a/ ..cia11.289.  

130.% l'.1.JiI1.390.2   

169./ D1.343tic7  
140./ 	oltlut,  vII.49~. 
141./ *sal Q11116.1'1.436.  
142./ D1.1 cs4bb.  

143./  1~►rss~ny ~,; 

144./ 7PraicDÓi : marair Liue ,sló Dudai prépost. :rt. a Ttirt.  
tudow. ,ttriből XBI I.t.7.ea. Bp.189~3.io.1.  

146./ l,rl.iant 17474   
146./ Pinnonwi lmi rendtc rt.o rie t, X.671.1.   

147./ Frwcuöi : :rgyrtUnegyok .  a mu;:>'yo.r ic<isépitorbdi. Bp.10 0 1.  
146./ t.I~a. ~,Yy~ : bY.eged *Ara*  tivrtén ~::,e I.l:. Szeged, 1877. Y ~t~

1.  

149 ./ 1.1,1, 96.1.  

10v./ a1. 16107.  
101./ 5 sileigi i.m. 108.1.  

152./ U.  16640.  
153./ T'ael •  no  62.  

104./ 1)1.  1'ó6b. 

155./ Tel. XI. :,46.  

106./ 'rel.  XI . 476., 490.  
107./ iel. XII.  209:  
10d./ ,.1. 616d7.  

109./ ='.ajnit: A m. bir. sZerv. l63.l.  
tiéd. I. 33?.  

Tel. XI, 373. 	 - 

Hasai oKlevéltir. Bp. 1x379. /R';v. riazaí- ot1t./ 439  

Tel. ill. 4.59. 	 - 



164./ 	Ill. 364.  
1c45./ Tel*  al.  369.  
166./ irs.knú::  .u.Lyrw kir ~.ly, ~ ,int lené irá. in. l ~tf:; 

=IV. 1.  
.167./ I.m. 22.1. 	jtgys.  

16d./ Lsratcnói I. 54. 966..66.,67. sz. évelek.  

169./ Lüssd. 166 sz. jegysst.  

170./ Lied: '3u3apesti 5sem1• 1873.111.K. ..7/-90.1.  
171./ 	i.m. 11.1.  
172./ Dl. 16150:146.  f e  br.  le.,  1;1. 15672  :1466. n4ro . 2  

176./ itatnói 1. 69.  

174./  1.e. 22.1. 76 jegyz.  

176./ D1. 16537.  
176./ iifl. 156d6.  

'1774/ Ui. 15634.  
178./  D1.-16966.  

• 



II. A kancsellaria oklevéladó m+tk ;déee.  

A./  A  kancelláriai manta.  
---• .... 

 

 

-  

 

Ka.naeliariabót. Kiterült oKleve 1e1cb 7 1 ,részletes  

t►3jdo~ 4atast nyer;lnx, h Ait+yae xorabeli taanaellaria *yp  

menetére vonattcozólag, Ebben ai időben mar nagyon sot ok-  

le!válin talalunK commieeioe, is relatióa 	E-  
unmet a f  a jegyzdaettnek nem az volt a aze:repütr, mint a  

pevadtetcnet;, vagyis nem 	Alevolek Hitelességét  Kellett  

bi`orYyitaanioK, nanesn a teancellárianate szóló, 8 .4 c?klev41  

riadasara vona ttozú u Lasi tások vo l i.ak. A man stl i o a k-m -  

oellluriánaK szóló Királyi parancsot ,jelenti  valamely OK— 

levél ziallitaaára,,, a relatio  pedig  a parancs K eveti  t..t.  /139 /  

A corrnmis$io propria domini regi e, de  comm; sr;ione  

dini  regis, vagy ad commissioner!) f'el j ~ ~rze..s mindig  a 
Király paranesai jele  -: . Mó.tyaa idejében nagyon gyatcorf .  

ícszor "ad wandat+utn domini regie" alatcban fordul el f%  

serepei Matyaa bel- és lciilpolit.itcai von-.t.tcozt;rar oKleve-  

leip es diplorau.ciui levelein eeysArtiot, 	miKor ►nEl.riC  

formi►bon f'orcaul jon elő, u;o, - ugy iatesik - nem volt sza•  

oulyuok. 	tvc. ;:otcsuor valml név is von no.:zái4>>ave.  

Küi~ooser~ gyaaorá es, ez "ad mandator' forrna ju  tcir~.lyi 

pa.rancsotsnal. A tiilttldre cinmsett diplomáciai loveletcen  

alKexioellár neve esokott szerepelni, igy mar 145,63.maro.  

1L-un itei,ér:i Albert neve szerepel egy Pod jebrérlhoz icfildőtt  

levélen, /],ö4./ ,  majd tóbb s.lkalongta1 3o:26 Y4 :. x iásé. Késlbbb  

L1 



4Z  

tálic,alitbaa na.v nélkül fordulaat elr a ofvuniasiós jogyzeLett•  

4gy 1466-i levéldo /ltii/ ilyen form~ban sl ^r4pe i:  "ad manda+  

tum domini regia in oonsilio." ._1ófordul ;t ~ is, hogy a oom-  . 

ai-aaioy jegyzetben aqnac .a szernélyneK a neve is ki van  tive,  

aki aj üaben relatiót 'A tt. Igy pl. eKy 1472•i oslevélen;  
"t:ommd ssio domini -. regis dora no Jor{nne episoopo Agrielkei  
referentc:", /162.sz./ vaa egy 1482-i németnyelvTl oklevé-  
len /163./: "ad r.landatum domini regiA Jarusl Cass o re-  

ferent,e", .A liityas tiarabeli oklevelek rElatióe jepyzFtei-  
vt.1 Kinxritóen foglalkozott Szilagyi Lóránd /184,/ Log-  
alla~ it~isa saeriUt a hatvanas 6vek Kosefit8l, tehát való-  

s>ilqúleg da.. 1464-i refor:l óta, couK a tinily tanácsosai  

lehettek r•fer6e04. Helytoen mon:ij 3, nogy rz r::lzti s  

jegyzetekből 	tanáo a képe hontaközik ki w tt` n ~ ,  

iley 1472. ma.j. 12 -i oklevél /1E35/ Kifejezetten sz61 is  

ilyen  tanosról  /186/.  

lira nem i3 sraradta,K volna r=ic3K frré.sbe t  i auPpI iaa -  

tiór, melyedet oklevelek elnyerése végett nyu jtJttak be a • 

ttiritly'r.toat, /1d7/ az okloveleK szövegei is rsemyóznénelt era.  
ról, /logy Jityas Kuráwn r:.Lr gyasori Wit GA  iró,sbeli kér-

vényezés. nb okievelek leggya,.tsrabnar, a. Ic2zoer: jarókat ess-  

1e6c.i.iK, taint, k6rvényeaótcet. Sokszor azonban maga az illető  
¢ k~rvÉnyeraő, aki azutap valamilyen adomanyt, vagy  tea*.  

yet  kap a Kir+ilytól. De Arítyas egit' z uralkodása alatt  

ujeig4txa,d a szemé1yé8 meg jelenés, panasztevés és kérés  e1n- 
ad~ea. Pildó,ul 1459.- jun. 2-án "Fide t  i  s Nester Ifgregius  
üi.ohael Zettel...no3tre Maiestratia veniens im presersciam  
eubi bai t no11i a... sup :1  i caa u  .  .."/18i/ liistor et+saa island  
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rér ~e , áaoerm d4óöt4í, vogy ir4sbel i jelentés indi tjn  
uag 0.4 otcla7éláiadísi iljirtLst: ''cdrt,a relation*  intel-.  

W imua" • mutad ja egy 1409-i oklevél /184/. 1465 -ben  

ö..tjoa varadi püsp©k Itöréséro orősit mog több privile-  

giumot a király /1901/. 1472•bEC, János egri pflspü#t ki-  

résére boesr ►t nog Morgondiai Mibály na#t ée ad  j a vises.  

bistoltát. /191/ 147b- boo  "nonnul orum tidelium matrons  

itu>qillitra supt►iicatione" ad 'virdskodlísi kivilteitgot  

Bc.i., toroéwr ., /1y4/. 	kdréere irja it horv .t-  

nüi lúaríüra forditva a fraAgepáai gráfok kt;t, otcicvelét  

1,..60-ben /194. UgyaaosaK 14804an "ad hurai 11 iwe 8,4-  

1..c:atiouia itastauatima Vidalia  aost~ri Petri  Gereb" ad  

auum.asylevelet 	Lissl•eak /194/. 1472•ben "ad  

iuskkatwr at  iegibimasl supplication**  tidelitxm noetro•  

rune tiltja a bersmaoostori aphtot agy birtok elfag-  
lalatost61 /191)/  

As  irasb`li, vaa eaóbei2 eupF?ilcatiora Kiatii-  

tott oklevolet a mrgpooeéLeloe előtt né'rie. be is mutata  

tik /194/. La  a bemmst.at;wr asoq 'ban bisonyara coat ton-  

tosabti, its a k irdiy  t e 4emolyosen is  érdeklő fze kr ^  1  

®éóló ottlevolok esetében t:irtset mieg.  Igy  109. upr•.  

44-bta a hbtlon 4arrissai Lasn16 oid(tiyi va jd.a sagte-  
gyeln,eméséról szóló oklevélbon /197/ van erre utalso.  
11.16ez.;r sagikbax► az oklevélben. Jzentsivia .  pedig as otcle-  

vdlre ir t. jagyjtt<t i  e arra utal, ho; -y csak a bemutatás  

után psősétel v:tc nog: úigilleetur has litterao de mendp-  
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to Hegio. (1.Praspos itus sup," Kaprin i eat a G. alatt  

rejt►dső •zeailyt Saaamosrg Gy. rgy pozsonyi prépostnek  

tartja, aKi, valósai©ülec Kancel _ariai ti sztvi se 1; volt,  

A :i.tyás Ictraly a.ltal iie.s4nált pecséteket rész1e4  
Wawa ismertette Kuworovi ts 3ernát /191/. M®gállapitásai  
twain.  i ;,i csak azt as *yet sznel jiitt Ki, mely az  

rr._orurz:. vonatkozik. Szerinte ugymnis a kisttxncelláric  
1,,,u4-ot, ., new töpst4 uj pecsétet 2199/, mint azt :}zilacyi  

í.uraua ailitoLt.b. /200/, nanam a spec, és a. pere.  Prase.  

regfa egyesitéee ut+áo b pere , praes, zovdábra ie a sptg.  

práes. peosétjét rasenáltei, iszel jecsete3lték meg a per  

prams. rút.eleesiolyi j®llegü ricuiránydit is, s4t, ha a tit-

kos pe  os%I t 	skbó l hiány zot c., $otc  s zór még azt is  

edael nelyet,4eriwttér. As oklevelek mogpeosételésénél3:  

legaatraöbun a riraa.lyi titkos paosétet lasználták. A  

rruundatur.notcon soleozor szerepel a gy°5riispsosét, smeely  

ui;y 1atazite - a kezndl new  levő pecsétek helyettesitésére  

ezolgalt. ülyac, mandatumok4t is isiherfink, melyeken  

nyolcazc;gb.iatcu gyürúspeCset volt /201/.  

Nagyon sürün fordul elő az oklevele4pn 	ide- 

jében a Kiraly sajatitesü algirása. As alái ras ncAri martin  

üroc.epéiyeseég, uanen, a r►:egerösi  Lés jele  is /2d2/. Igy  

minájArL c:. ~'2tc 0.06 oklevelében, trslyat 145ti.febr. 9-én  

5trassnic/o ,JJ , taint elec+.ua rex Hungarian adott ki,  

4i alair -zZ 	peub ~ i.b1e as61 ~ i ,  t. ~, ernliti a sz6gsg: 

" ~crip ~o fiiaXla[i noet.rat propriso et sigillo xiŐstro  

annui ~~ri oonsip;na.viuius" /4o6/. &rre vo ►i. : tKozólag Kap- 
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ricai emiiti /`2o4/ Amine  adatát, hogy at oklev61 elejére  

Atria  sajatresii ale,írasavol ez van  felirva: "1.16thias else.  

tus hex  iiungariüe f aLfd'Uur onni a' iefro.seripta oc, se  is us  

nostra voluntate. 5ori;.simus manq propria." A  királyi  

rslairas egy 	formájaiv8l tal "alkozu lK egy 1459.  szept.  

lt3-i /20/ és egy 1459.otct. 16-i /2o6/ oklevélen:  "1~~t3iat 
rex proprib mdnn prorni ttitrus amnia  praernisea observare."  

,{ésóbo Kevesbbe nagyjelentőeáQü oklevoletre is rákeriil a  

Király aláira.sa, mégpedig "liatirias rex  propria rfan
.
d" sob  

alalcjá,bun. i..e,vyaKrabcaark a varosokhoz intézett rondele  

tetcen talulkozunK vele. lsy 14 63-ban egy Kassának 3 46 16  

reodela4en. /2o7/. Jiajd esutan t`)bbsz r /2084 egészen a  

netvene3 évekig ilyen alauu e Királyi 3láir};,a. A hetvenes  

évek K :;zetién a "Uathias. rex  mar  p-ropria" aláirásforma . 

tunitc fel %Zo9/ ©s allandósul 	ureltcodásé.naK a vé.  

d ig. A10/.  tcancelláriábói 	v-aamennyi okleveR  

let pereke new  mutatták be a Kiralynak. SotcnaK a kiadci•  

sáról tudome.aG sem volt. De, ha csupán az , la.ir .sfLvül '  

ellátott' oklevelet nagy szúrat vesszük is tekirrtethf,  atc+ 

tcc►r ia latnatjut, nagy nagy mc:rterben f'igyele: ,f E1 tisér!.  

te a Kancellaria muetkajat. Az aláirt levelekkel KapQeolat-  

brwn is fcleerül a ka.~rdée, rrogy vulmennyit a rixily szemi--  

lyeeen :rta-e 	Hogy a Kirá,lyna.K t►zoké.sr volt as et/e- 

yelet  saje:tKezfi aláirLca, arra ez litt,untc bi-  

. zonyitékot. tud.unt; e2r'nkivül olyan otcleveletcrgl, melyek  

wag= ugyan nincsenek eajátkeai: királyi A.+iiráseal elvik  

latva, asooban - Qs ez talán a,éor értékesebb bizonyitÉk-  

rcmgutban as otclevelerc sz vegében tőrti.>±iik emlités arról  



a.;zott.isról, hogy a tcir<ily kézjegyével szokott el látni egyes  

oic1GVelet®. urban  pécsi préposthoz irja például:"e='a3.  

aliis pfttentibus litteris, manu, oostra propria ouncig-  

gnatia ínt.®llige ~...'/2ll/ 14439.nc,v.9 -i  oklevelében is .em.  

lit "litz.eraa ctlostraa privilagiales...0yrographo metro  '  

rro}:rio coneíg'aa:r.ss',412/. A Nemsakériernek adott  péoei, 
1.665.szept. 30-i keltezéaü adománylevél után a nyomta  

t,o tt alaru nagy 	betltet találjuk  meg /213/ ugyat7•t,-  

zon irásoóAdal, mint mí$uti a sajáttcezq aláiráa®al tel-  

jesan kiirt Mathias Rex szavak kezd6óeViit. Az oklevelek  

sajatuezű alairá®a mar Matyla e15tt is azok>yiebhn volt,  

főleg a külfoldi otilevsles gyakorlatban. Igy pl. I'odjeb«  

tati Gyérgy esen ttormí.nyzó 1452. jun. 14 -i oklevelében.  •  

/214/ sőt V. László magyar én czen  király  14574 jun.20 -i  

}3íosben latin nyelven  kiadott oklevelét /215/  M. Király  

mellett a tancellar, Rabenstein `'r000p is aláirt-4 i3pyah-  

cöiiK se.jdttceati fejedelmi aláiraaot szerepelnek GyA.g5t  

/Pod je brád,/ csen Király Ég Albert brandenburgi őrgróf  

1465..'Or. 14-i PragAban kiadott kdzée néenetnyelvf3 ot.  

levelén /216/. l;bben LIZ  esetben e tutatisot azt is tét-  

géptelenül megdtclia.pitottá.tc , hogy sa: Atea;3 nl$.irásról  

van s4ó. Podjebrad py ~rgy ugyanis  csehül irta ala aevAt  és 
ciuet: "vy:'zy Kr al aziestry sibu rutt:u ete Arpedig a  

Gy..)rgy névnek est a fornasí jat cast a eajátkesli a1kirások•  

oil haazna.lte. /217/ Az ál talanos gyakorlatra vonatt:ozó-  

lag mogé►llapithatá, hogy a rirályi aláiráo e14 5-orbPn  
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beltorman} zati  145 	irat.uicon fordul elő, privi-  

IeGivaotan nem.  d  magyar  onevelte  gys,tsoriatban.  ettrl  

elt~őle~,, aigynyzlváni ió is  a3amáxryleveleten in előfor-  

dui,  na W404 nem  innepélFee priviiepium formájában  té- 

eaültelt.  



B./ A királyi oKlevtleK szerkezete és fajai.  

Ainthogy a kanaelhria élén 	korában olyan  

vá,ló humaniet.rík ílllottak., mint Vités János, :undd György  
ás Varudi 	azt varnatnInk, hog),  az otclevelek eipr-  

Kezetében, főleg po di;7 nyelvében valami wyszabasu  
v..ltozas kuveticesík be ebben a Korszakban. Ez azonban  

torantsom volt igy. : kancellária most válik coat  i f:a.-  

za.n tiivatalszertive. A  Kancelláririö6l kiterlő oKlevol©h  

zcerkezeti részei most is olyanok, mint kortlbr:an. Va1-  

toLás .ieidel jdbó csak - nrryiban van, :tqgy 	szer- 

kezeti alkütóras$ csak ri Lkan fordul elő, vagy .pedig tel -  

jesen.  elmarad. i'égyi,ix most vizsgálat Ldrgyávi az egyes  

oklevé lre ezeket.  

As oklevelek protocollumban aa invocatio teljesen  

eltűnik. zrrneK al o,crií e1;3hsorban a Ké; s4Ki;zépkor yzclle-  

rntépek  világias kranyna való fordulásával Ar.at,iuk mtg.  

Az intitulatio is rtiegrovidiil, rendszerint egérzen  

•gysaerti elagu. A telje' kira.lyi cirn esek egyes esetekben  

fordul elő. Aeg azt eem állapitnat juk meg, hogy az iin-  

nepélyes formában kié.11itott oklevelek n,.irsdtgyikében meg  

volna. 'A  privile,giw7oKOe.n i s gyakran cook  r:;vidi tett inti-  

tulatiot tQlaiunk. az  eg;yazertjbb formáju oklevelekben  pep*  

dig  altaiaban esa.x e"ret A,irgariae", 	gratie. rex  

#Iungn.riao", majd a  cseh htídi #,ás Következtében n "/Dei prra•  

Lie,/ rex ihugariae, ::ohemiae" aim fordul elő. 1497 -t^1  

Kezdve 	Ki'eb' icirályi cim is  Kibővitl a "dtucque AuQtri  

a.," iloz..au~ut.wil. n lerterjedel:nesebb intitulatio * exa  

szas..oknak i446-ban azott. privileETiumbnn 
 

ta.lslnat.ó . 
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A10/. L4 14 orezrg neTat LarLaimaa:;a.  

in8cripLio 1cmyakrabbar, csak á.ltal:íoosságban  

s.4ó1. :.doarany ievc lettben t: zoti 	a` f:ftm.nyba.n répzesü.at  

azowts. ez,iiteni. Igy abban  ez oklevélben, melyben Rin-  

iiy 'iaKlósnak ea Jaxarfno .k a vtrLs viaezr;ecsét használa-

tát encedélyfzi a kirá.ly 1486-ban /2194, A mandatumok-  

brin  hé, inscriptio nelyére egyre gyakrabban keriil ebten  

a rcoro..n a levél._,wert .Luet~as:óli tás. rrképr:en a városokhoz  
intézei.t x;e.ndawrnokban van igy: "Prudentes es Circvmepec-  

t,i iiscies noble /aincere/ dilecti". :lőfordul levélfor-  

a ju beirtatási para.r,ce is ALW. a mr,t;=nszemél3 ►eknee  

84ó16 ma.rtdk.turuoKban ie sfir`.n szereel a i7eoszdlitá.o az  

irjscriptio helyet". 1471-ben pi. Lityás  ,;~ :bairiv3n 

kéderváxi irrrret, /221/ "Magnifice fidelís nobis di.lec-  

to"--  inti no:c..á mand,ttumtit. ~.`ekkel a levélformára  

emlékeztető acgszálitá,okr.m1 a Kir€llyi perancsek veszitpttek  

werev3é,~ükb~l, 

 

sok ,L1 k ; yvetlenebb hrinruvi: lettek.  

A baluta .L2o áltc.lábkr: megmaradt . .41yEl.s k„r.rk,n ie  

~ Kiráiyi okleveickbden.  A  nay  számban fennmaradt, vize-  

gálrz.tot, va6:4 '.irt,cncbaiKiAtást elrendel ;7  parancsoknak  

esaKneur min:'aee;yitértn rmwt.alaLnA , ;. Le van evlut,a*ao rfz  

ünuapólyee formában  kiál  á.itott Kiralyf adomn.rryteveIekben,  

régebbi acionanyt Yrr+e~~r~~~it", v&.y :itir6 oklevetekhen is.  

/242/, rrdeke$ jelensékx.;ei találk ,,zunk abban a  két. ugyan•  

azon a napon /1459.f©bra-án/ kelt és 'öar.:an_y v'trut.grf$41  

adott kiváltArlevélnPn /2,2.3/, melyek &nyitee A  v r;ia  
~ 	~ 	 ~  vi.cx..:xpeckot haözna,satad ~s,k, ~l  Wasik  paúig Aa or411.ó  
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bírii,wcodsiauaa  a siváltslcno e .aom+.uyoesa a  varosnaK. Az  

elsőben  -van sa.luta ti  o, 	tNivebb a vÁ.rodokk  .1 szar i-  

beu áa.s4nalqi azottot:tnW.. A ma.sodikben viszont riiányaik.  

ugyanazon a napon Kiadott,  ugyanazon terméezetü,  ugyan- 

afloat szóló  Két  oklevélben tc az elterés furctsa. lje a  töb-  

oi,  álla.nuö részében som egyéaik a két oklevél. iA a  tény  

megerősiti azt a feltevést., bogy a  ka.ncellariaban  nem  

rwáznaíltalec tgyetlep formulariumot. A Két, oklevelet  

lcülopr~~ ző  szemoly fogalmazhatta.  A  sfdutatio nAgyobb  

rnért.etiii tciegmaraansiK a magyaraLatat bhe .n is kcreeiiet-  

jiüc, noüy az oklevelek szerkezete ebben z.ra idnbdn a  levél-

forma  ira.n,áoa.n fejlődik, amelynek  pe3iff ugyszólvan  ner-

ves  része  a  cae, 3zálitas  utIn kcv,,tKező r6vi3  iidvózlés.  

La all elsősorban  a  nom ünnepélyes forrrdiran kiállitotts  

ut,tlevdieterd. r.z ünnepélyes YormtijuaK nedifr  lerietőlAq  ~ 

uais  me6t:artot°~aK az :,.- szea oíclevélrzeket.  

AZ  aren8a ebben a torszakban m►ir  Kiveoziéi-  

oou van. /w.}g  az  iinnepélyes forriaju okievelekból  is gya.te  

ran n3any'alK. /2Z4/.  Elvétve azonban akid egy-Két  szent  

torenáju  arena. 	nemes:_;ic a  privilegiális oKlevelekb  

be találkozunrc  velük.  Igy  pl.  a  Sopron  város  kiváltaa,-  

gainak  tiiiltelutbeote.rtáeat  igér>> oklevélben  1465 ► baxt  

/a5/. 4ü1.41  een szép arengát.  találunk egy  1469-i okle-

vélben /226/.  Ax  uralkodó együttérzése jut  Kifejezésre  

annak  az arcn6á.m , e 	soraib61,  melyet ,  caaheKt^1 e1-  

pusztitott Korpona varosának adott olclevólben t.alá.11.nk  

/'r.27/. Coat patensalaku az  al 1464-i oklevél, melyben  

..,allay :al Kap birtoKadományt /228/, iy   ___=-r  



rnégita van o.renvaga.  lelt nő az fig 1467-)n való oklevél,  

/ZZy/, welly  csupa,n 	ptranc::ot :.firta1mL, móje.  

ta.laluntt berme ~.~ ren¢-at,. ::zek mEíyl ie tL a eza bAyos t;ól  
eltérő eaettrtc 	o1e4;; nb.izy azoknak a privi lEgia1is  

a.latoar, kialli to L: okleveleknek a szFá,t~a, a.r:,e1y ek nEk v  

arEn6a,jutt. t..s.Etc 	aid moat csak tc= #,, recebbi rtdofoa.tyoe  

tat  atiró !.rivile0.urnot, 	ras.onlitunk 3ua6 arerzga-  
jutK szemi..ontjabói. 	Ee;yik 1464.4pr. 6-4n, a  r±ae zK 1464,  

alar. 26-€in kelt. 	oklevél arenraja fe:lt,` n' hrlson-  

la.atossagot< =ta t. ,"arta.lca lr±e teljesen ée rrelyenk ~- nt gzó-  

szerint egyeznek. };etsF ~-t,e1cn, ;'-of -  ;= it 	forr +:; s~fí1 szé.r-  

ma.:anat. 	oklevelek z°,Lrengai 	1a‚!: j P  r, kfwzite . {.,e (".keat  

a r:a,ncc:l ta.ria. .z oklE:vt, liró a.:onban nem tcóti3 tte mgat a  

winto.noz, hanem Onallós.n fogalmazott. ,  7.itkt.asge4fars.ba. megy  

az arerr._;a a nema:tnyelvfi tairalyi ctsít`:velekbea. Iiyet 1489-  
uő1 i.aier•üntt 431/, i.nbtn I..iontFnsteir, zSristófna.g a  po-  

rarnotci t♦asz te~ge  t, auomr.nyoz..a a K i r+i  i  y. 	ndeneP tv tra; or- 

dotes  az arer~ranatc a  ri .Lka el^fordiilF.isa a  'YLatyas korabeli  

Gtclevelettoen. 	az  .okleveleknek Wien ez a rr:eze nyu,j-  

tott volna  nagy laneti5:éget a hun- nista mt:velts*tl ok-  

leve;lszertte:3itnkndt{ stiltxsneli 	bemutatdAra.  

A  ma4a.razat, cst:ic ety lenet: ebben a torban 'a kar,celló.ría  

mar  riivat.al, rnée,peciig 	e1fogia.1 L;ab hivatal, sein-  

nccy az oklevelet stilisztikai, va::y Olsc. kiillitr3seli  
szepsége lenete tL volna 	f^gondja, r ~ Tyé+?kt~ nL az otrenga  

altcalrrazisa idr*vei k*ilfldün i s fogyott, terlfst a rp';j4,yer  

t;yatür?.%t nem egr ea01a11ó ;elr?n;:„ g. /232/  

A oontextus ráa.zei tsezül a. sanatiót és a corra► -.  
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voratiót erdeír,es vi4sca1at tax`yava Lenni. 	sanctio ht -  

zonyos stereot.yp clausul3KKa1 Kapcsolatban szokott meg-

jelenni. ..:4eK a clausul-.zK ebben a korban az oklevelek é.l-  

lanáó tartozérai. uyaKran va.l€rmi fenntartást tartalmaznak  

az orltvelben foglal t adowantpy1, va;y kiváltsa :~ l Kap-  

caolatáan. iormájuK ilyenkor:" salvo ilare alieno", vagy  

"salvis íqriaus alienis", mint eF,ry 1458 -i /233/, vagy  

egy 1476-i /234/ a,dorná.nylevélnan. :z a formula á11andőan  

04era:pel ,diat.yas atlat.. 1467-ben az egyik oklevél;-jen  

/46W narssulyozza a Király, hogy "oortmuni  iWati tia o° ser- 

vata" adja xi. 	aásiK általánosan nas`n=:ilt clausul- f4  

leg a me,nda.turnokban fordul elő. is  as oklevélnek a tulaj -  

uonos Keztot való vis:-za.szolga.ltataeát teszi köteleOvé  

r'ormaja: "praesen t,i áxs perlect.is eahibenti reeti tuti  s, "  

/zo6/, vagy:°' post, earum lecturarn redd i man3>>rnus prae-  

aent.awtie/$S7/. Van ra eset, not;y a visszaadás teleAt -  

sége f el  tételne4 van Ku tve. I  lyenf ormc" n  :" rTaesen tes,  

si secus feceri t,is, reddatis praesenta.nti. "y238/.  

64inte megszámlálhatatlan mennyiségben vannak mandatu-  

wok, r.welyekneK cl ausule. ja csupán ez a három 	ó : ''secus  

non facturi". GyaKori, főleg a kira.lyi paranosoK clau-  

sulaiban a biintetés Ki la.taisáa..elyezéee a pA.ancs rnep; am'  
new  tartása esetére. ::oks:,or nem is a büntetésre, hanem  

a met;  nem  t  rt.asból az egyénekre, vagy a Kösdeeégre gzG  

sza.rrr;azó ves4edelemre hiv  ja fel a figyelr,et.  I lyeS~éle 

turcnula: "secus er,;o sub poena a►nistsionis ]or tiuiusraodi  



88  

81~,1111 ve>3trae civitatitl facers  non ausuri" van Két,  

:1ár tfe. v zrusáYoz 1456-ban  Intézet,, mandatumban /239/.  

14b9-ben 	oklevél sáradéta "gratihe nostrae sub obáir  

tentu" tiltja, nogy bizony us jobbagyoKtA a kapotz. Ki-  

raitsagotuan naborgat.ni rnt.résael jenets /240/. :lég a zárt  

stlssilieetbEn i. s`erer.f l: aecus, si periculum veetrum  
• 

■ 

et toLius regni evi iare cupitis. non f3cturi "./241/.   

szepesi tcapta..lrIn;.oz 1463-bo .n intézett egyiK  !  arancsho,l.  

peui is ezt a. terjedelmes clausulátti olvassuK:" /2242/  Alid  

igi tur, prout nobi o  garatissinrurn s3ervitiun, fucr  re et vos-  

metipsos ab ul+. >.. riis iniuriis, damnisque et o r  ressio-  

niou s  eripere eupiz.ia, nullomodo facere praesusreaLis."  

;ia a` oKlevéloen foglalt parancs ane.a_k szól, bKineK aze•  

orlevél, aKKOr a clausula ugy szoKott rendelkezni, nogy  

as illető a eajat igasolbsáira tartsa nas::;QUal az okle-  

velet /244/. A vé.sárjo:°ot adományozó oklevelek ezok<-lsos  

cla.usula.ja:/244/"EL noc volumus per fora e t alia loca  

t.ucrlica ubique proclErnari." A  nérr,etnyelvfa aandatumoti'an  

a"secus non Íacturi" clausula neiyett 	idején* a  

64a1As34Ae:100 nernet, gyaKorlatoól átvEtz. "dasa ist ur,ser  

/ert,stlicne/ waynung" f'ormulat használja/24W'.  

A corro:3oratio legfontosabb réeze a mex-,pec¢=éte-  

lde /246/. mellett - főleg9 . itfilügyi vona.tKozásu OK-

levelekben - azottott mig egy rrEe6-ernsitő formula is len-

ni. l+r►bea a Király igéri az ot£levélben fqglaltat wg-  

tartasitit /247/. L 1 ^fordul, 
,lorv 

 Királyi szavát kAi le  

az igéret megtartására. /248/. . á$ror az 	koron4-  
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jam és eajit keresztény  hitére hiv Lrowa ad nyoma.teka',t  

azavz:ínuk /249/. A  cne.;erősi tés néna fel  téte lnez van kbt-  

vo. Igy 01. agy bi teledi  td  t.t sz lavnyelvij oklevél mege-  

rő si te; ;.@rw 1463-ban /150/: " durnrnoalo eader_; et  ea edem  

aorasae, cx.coil.atae, suepecca, sett  susnect:ae non sint".  

A datwnban az idójelúlés a kererztPny iinnerek  

szerint  tvrtenik. Az  ünc.epélyes rrivilep;iumokban rámai  

clapjel..les van. /251/. to ¢rivilegialis al €akhan kiálli-  

tott okiovmlekben a z  évs`arn mellett, mint id;  jel  

as uralkod3ai évek szama, 1464-7fi kösött r,edig a koro-

názási évek aaawa is ezerepel. Ritkábban ugyan,  de elő- , 
fordul ez a fajta időjelölés az egyszoriid ~- okLevolekbeo  

i3. A  osefl uralkodási éveknek a magyarral egyfttt való  

ki  t,L. i,elét 1469 bta az oklevelek formájára va14 tekin-

tet  nelkiíl magtu,lal juk, r;,*  ta nerne tnyeivii rnan3atumok-  

áan iu /254/.  

l atéltósagots felsorola:=avfa c:eak  az  iinnf E';é1veB  

ukicvLlokben #.alálKoeur,K, :.iaty s  korban  is.  as^ hel% en  

minsig az (tyta.zia.k 	, K. xeK sorana _Jaty le idején  

terült be a boszniai, r i rcniami, 	és a moarus i  

piiepök• A világi siltóbagot rösa tt 	udvari mél t,ó: igo-  

korj 	felsorolják a pr9.vilégiálie oklevelek a  vaj- 

a bánokat,  továbbá  a pozsonyi é. a terr,esi come-  

seket /253/. 1475-ben,  mikor  L;átyae  bocsánatot  ad Ist-

ván moldvai vajdának /254/, a jótálló világi méltós; -,ok  

tömött a nádor után,  as  orszigbireq megel;Tzve, 18pt 3ya  

Imréne;k, a. .,zepesi comeenek a neve ál1. :.:int  szepesi  

comes ne::i ker 	voloa 'ne ebbe s  sorb. F:1fte1e  



60  

nelye mégsem tulajdonitható véletlennek. i király bi-  

zalu:ds embere volt, aki a torbk ellen indulva, Ft bista  

srreg itthon a ma.~a aely'etLesitwsével /VW. lidtty#s  

uralkodisának a vérén a...onbaa • agy lát:lzik71  a szepesi  

cowess is allandóan úelyet kap  as  oklevelekben a világi  

!!:é 1 vvsé;_,ok k:,avtu. i;gy 14~39. jani. 23-i oklevélen /256/  

lugani s Kinizsi Pál tattesi és 3.zobor Imre pozsonyi co-

Ae:.~ mellett Zapolya Iatvin szepesi és trencséni comes  

nevet is negta,lál juk.  

A Aitya,s- korabeli oklevelek szerkezeti saját-  

Oligal raac megvizsgálása után vessünk  most egy pi 11 a ,n ti.=. b  

az oklevelek fajaira. Az oklevélben foglalt intézkedt . s  

jogi érvényét éú 3z alaki szempontokat figyelembe vivo  

király oklcvclei priuilegivaok, rsyilt, vagy zárt  

alaku oklevelek  ea mandatumok. jemwriálisok ebben a kor*  

ban csak e, észen elve;:ve akadnak.  

,'~ privi iegiamokt-.t a jogi szempontból való tevévp-  

zettség és a fik-zS pecsét jellemzi. Ezerkezeti tekintet-
aim  ezek a lf l,tel 3eaebb fortrá ju oklevelek. Természetesen  

a privilegiumok koz . tt is vannak tübbé é:: kevés'ohé  telje, 

szerkezetek. a,►i.ve1 a teljes foímaju privi legicuwna,k  1€;-  

nyegess t6rtoLéka ü ketj5s fels40 pecaét, ilyet pedig  

,aityaa 1464 eltt nem 'rua sznAlt, /257/, felsmer 4:l a kér-

die, no~-y aáot~~-e ki :, tyás3 egyáltalrsn pri vile litho, 
 

alaku iJK levae t koronázása.  el  -11U As 1464 utani okleve-  

les gyakorlat  arra  enred k4vrtkestetni, hogy ilyet aze-  

lőtt ne:: adott ici. 	^rivilegialis oic:<velek lerf~h  



Kel lékét, a tettóe lels}k: ,*t#ggápeeséte t us;; an is cea.ic  

1464-01 tesdve nassoii  ja as otlevelecen. Ezzel ssembes  
talaltosunK ;AT  ~.4144s urailcodás knak első +iiveiben olyan  

otievelcKKel*  r:elyeK priviiegiumoru.afc mondjtk ss.gukat,  

bar es.upárt a ti tkoe pecséttel vannak el látva.  Ilyen as  

az 14b8.aue.b-i /253/ oklerii, ,aelyfien tarts any.4nnk  
ea tido'r,ánylevelét erngiti neg`a Litter's nostrls  Tlri- 

vi~e~ i~l~ bus,...quiov$ sigilius. nUaaru^+ secretum,  uo 
ut rex ;oun;gs.riae ui►isur, est apnengurn." 14179,márc.l4-en  

/459/ peozig a rr::°u aaiaa ssabada.lcn: : t erris 1 ci :Reg elf),  

oklevilben, sely szintén privile:riu° ►:natic neveói mqgé.t, a  

r::e`erősite peosétct pedig *renders  ct.ateentic4m mez  

secre tuus 	előbb emli  tett ok  1 e-  

véllol sassesaben ez jóval teljese 'nleku  ~rivile~ij:!~, 

A airily ciméoen 9 orszilgot eorol fel,  ere ja ve .n,  

mectaláljur benne a'datum per mnas" formulát a ka.n-  

cell4ria. tényleg,ss tezet6 jének, lo3á Miklós a1kancei . I r-  
nak a n-vével és as oklevél véz,in a méltvsagAfelsorol ,,eát.  

A rettQe feledg,i /uutnentikur/ ft%őpecsaltneK  

1464-be n  icezd6dő raeználatbavéte  ie a rigi gyakorlathoz  

való víEszd.térért jelenti: a,r,.rivilegialis óklevfle:kre  
ettől kezdve 	az aut;:ientikus fiig:Apecr-f t Ker1.  

Wt.,  a jelek arra :m.rtatnax, r:ovy Király  visszamenőleg  
is tiszta r:elyzetet akart ezen .} téren tertuiení. E  aért  
elrendelte, bqgy  V.  Iiezlá r?s a saját Korábban  kiadott  

ador.onyleveleit msgeesf tés végett egy óv Isfcrgisa alatt  
rnutass=A 6e /26V:'fieneatur autem quilibet o*rm`s  Iit►-  
teras donationales quondam domini Ladish' repis.,...  

•t etian nootras a: .riva die aprilis infra, revolution's.  
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uniuia inteEri enni  ad  confirmti^ne!: rF,,ortarro. S i - ui  

vitro  non reporturent,  litterae  eorua non  n .:  neagt in  
vieore."  is a  rendelkezés  as  otcri, :locy  a sitgí.lyí  okle-

velek  KoaJtt  az 1464.év második felében  90 11 r4s1 aar  
siomanyt regernsit; oklevelet találunk.  /261/. As otlevr-  

leKner. e. e.,  átiratáaii tiqtizere  rendet  teremtett a pri•  

viiel;i:uaot terén. 1464  elétt a  titxos  peosét /*WOOS  IF  

autnenticum secre tum  sigi lluatf  használata  ugyánolyao  

j e  11 eg ► i,  sí  n t u  tana a  t  tő  s  felségi  pecsété  /2644 /Agy 
 

14be..jun. 6-i oklevélen olvassuk /264/:"  praesente3  

concessimus litteras noetras 	~.~endentis et  

autnentici 	nostri secreti, quo ut rex hungariae  

u Li rnur, mun i: ai ne ro óoratas. ":gy ^es i k 14:;3,.ápr.26ri  
tcelvti ~ : vtsleva /264/ zaradéKa Kifeiezet en is a Koro-  

nazas utanru igéri az oklevél ,rivilel;i3lis alakban va-

ló 1cia.ltitá:sat:" qup .s ue dum cost felice:: no:..ratn coro-  

nationem oobis in specie  fuerint,  re;:ortataoe  santfrc:,a-  

ri 2aciemus vigore et  teetimonio  littcrnrum  enrdiente".  

A  Kanoellaria oklevélair6 tcvékenyaéF;ér(  asonban t3eic,  

coax  Pv 1464-i rendelet  uti.n  ás nem-csak n.a  adomány-

levelek átiratá$ava.l te.ncsolatbs,n  talÁ.luntc  pildákat..  
rgy ir i'orma.,ia a patens  alakban ve16 á.ti ris.'DO varbo ad  

verbum, sinL  diruinutione...littorie nostría pateotflus',  

auo,psy az ilyen  oklevelekben olvassuk.  ts ilyen  oKlevil  

a rányomott titkos  pecséttel  szokott  ellátva lenni.  ae  

~ peesételös rxídjaról  nines  e®lités  a ssöTaelen.  f3 
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xanuel iaria cie:u ►:OJ?:aii r* ..e.,: ;i  királyi oKleveleket ir  f~► 

46 a  t;iraiy .sti.vber;, :"anent  amas személyektől kiadottakat  
is. 146b.fear. 2j-an 7265/ pl. Istvao nador 1315-i okle-  
voiét irja áu, arelybk.n 	egy falut  adomanyoz a  

páloe oknak .  Ritkán  bar, de előfordul olyan  eset  i  s , nogy  
aa átiró okic.~tttil aogt:aliti a pe.;sétk:164 ra3djat is. 147 1464.  

tukrc. 5-en a kapornaki konvent 1464.jan. 29-i oklerEiát  
irja at 	erria;iti 4ec; /4:4/. 	átirus 	nem jelenti  

feltétlenül  a  privileciali$ telakba . :a val '  kiríllitást, 

mint  azt az 1471.feor. 	dtiró oklovólnól /267/ is  ta-  

ksaattelhatjut. iébb szempontból fls°'yelemremiltd ;látyáe  

14t4 aug. 14-i  oklevele /268/, mely Ki11úi Leeokee Jána5  

aárés6re átirja, és megerősiti V. László tciraly ador.aá.nj—  

ievel.:t. ,14 oklevól privilejgiulmak mondja :raa,,At.  
wze ri at is  its  a va1. 5®agbaan i s a f  iig{,n k  e  ttös poaeé t-  

Lel  van  tuegerósi tve. Hiányzik azonban bel  ne aaí atom  
per L anus formula  és  az orsza=,nagyok fel:oro1°isa. I gen  
,; e l en tó.l 	ao6y dituatánsk a meg j el lége  nem a pri vi-  
ie6iwuoicbari sLotasos rötiu.i napjelölés,  hanem  keresztény  
iriő jeltlés. :4.asresz  t 	e►klevilben bi zanyi  tókőt  tr~ lál~k 
annak is,  : Logy az 1464 -i  törvénnyel elrendelt  éttiret°w- 
sor  null  tortónttk uieg úz előirt egy 6v leforg-isa alatt  

c:e: a girály kifejecetter, is ; :.dott felmentést ez alól a  

renaelkczc;s úlóa. :a adontinylevelek atire.tása soran r,or  

kóriil.t a Latin  nyelvü oglevelekerr 	nyelven  
irt  oklevelet utiráeára is. Igy irja át 1480.ápr. 22-é10 451  

Ad.ty,.s a r7ax6-epanoitniiK 1466-i, a cirkvienica.i konvent  
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jair‘ra adott aciom~gy level  t.  1489.febar.9.048 /27QÍ atria  

ftir  ja ,gy saját  14j6.:iec.  -16-i oxlevelét, melybw  amps!  

mauiaojéo Csirai  12áazló nr.,dor 1453-i itéletlevelét ir!..z  

44. As  otlat4l  érdeic e~;:. ~ t- e a .neepecsé  telis  módjában  van:  

`Pramar+Lea autos  propter aoQEntia.ro  sigf lli  nostri,  

quo  fqigáicio utimur, 	fidelie nos tri egregf  i  

inti,uaE at :4.a6, :lictae Fereonali•  ppesentiae  nostrAe  
1c:LumtenenLi6 ie,ciiaut: ccnedf.nari."  

.a riadott otilsveles anyag 1464 ud  „i uIclFveleihen  

is nu6y sa4ur41 taló.lunK 	ottiEvelFttet, me-  

lyeüeL Fs. KwLt.ce  felad  pecsetz.El Fr "sit.et ~ek meg. Ie-  

weri.ntc  azonban  olyan otcltveleket ie, iliclyekrc  a  ttirályi  

ar.nypecsé  c  ke . úi t.  '  i  lyt.n p1. ea 14t: ~`~.4r.  124  /271/  

etz,  14C4febr. 16-i  /272/  és ea 1466.febr. 21 -i  /27W  

ottlevél.  Jogi  érvényt t.etintve a  ttr:tféle  meKoecséts  

~c► ~ ., t. ueU volt  ttiilí.►eóséc.  .Az ara.nypecsétE.Rek 3i szeseb-  

oea voltaK,  ünnepélyesebb 	kerültet  

igy  pl. bu eralitett  1466-i 	rsugyar  nemeeége  ;  

adow~f~~  Q.  

As idegenstticel K:. t:-.tt ssessődÉ:sE:tten, bármilycn  

ünnrapélyes formi.juatc  voltat  is, csak  u titttos  Etir~lyi 

t3e3eétot taiái  jut. /274/.  Aitror pedig 143244swtu ez  Gr-  

azd6oe lőttrvénys.c.K ülésn aKiraly Frivi  lsgiálie  alak-

ban  irja $t t. jisaói  rsonvent  c;dy  csz  :álylcvolét  /27EA,  

atKor erre a..  lo•álrs a óirói  /quo in iWlicio utimur/  
x'üg~.;épecsét K~.rt3i,  tigyaaast litfixtt  eFy 	ef-yceeég_  

havélen is  '278./  
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Atenammalsau otlE3vellet nagyan  sokat  taiálunt. Jell+mme8  
trulajt3vnaigiC, Agy idsigloasa Joe el-vána:pl il13t tot-  
t+d1t ti öttegt. 5saraezeti tekintetben  akad  teJatztüt olyeene  
aaly a pri vi 1ogiumotta1 árul ei n.°te-y is santlóaégat /2774,  

AA  ilyenekben ndaa m4g az arergit i s :egtaláljuk, emit  

pedig e. pri vi logi umoK x  n eem tar :.o t. úat otter mAr f late.  

leauül azütségesraer. aállot viszont a 1ovélfm°rmibAz  k; - 

z+etlss:r,e~ . AgercSsitésilrt a titkoe peecséttel, tray ennek  

íii jjan a ti ticos gyfirüapecaéttcl t.trtént. /27a/ Isms-  

r33raic adcaorr~j ozásről 0.616 nazEtuyelvt pát►ena-a1aYu oic-  

iovelet i*: /27W, malynek megpc ;se4telieti adja k::zaíeb*_  

rűl i stere, tlen o  Coat általában történik amli teis arról,  

hogy a taeEpecseáteléoú 	un8ern tóniAiabsn anhpni7sns.  

den lnai,gl• aszk::zolat. ::  nór.: : únyc;lvZ:.~ oklevelet el{g  

-gyaitcrisic. :.:ea€r e;Aberc;craek i: állitott ki a kance3.lá.-  

ria 	nyeyiven okicvelet, ha az itynek 	nórct  

vur,a.ttozu.ss, is val;.. Igy nómu.trl ye:lvü 	Itt.6 az 1487.o sert,  

b-tn vrbc:n .eeari. pi,ispuec,icirii.lyi K incstar tó ró a.-Xrt: k isl-  

i.itott oiclevbl. /ZW, mellyel az illetőnek t ~< király  

3wccu(lbely váromtben egy  bisat aìi.ndé:koa,  
A zárt alatu oki.e,velele cssis.ram mind na.nda.tumok  

A, paten$eatel c;zOUJaQ itz az a f'$ eltiróz, hogy a 1 v61-  

formához A.11armwt tbsel, Ililbnylre valand utaaitist, pa-
rancsot turta,lziazniit /littarae3 praeceptoriae/. Pei[intei-  
lyee reezét a ►lkotjil aMityás-tsorahelf oíelevelQs ~ n,,°r,»lit-
aat  a  tülvnbas4 rárvgokiloz intézett adminiszíra .tiv irrt-  
uok, melyet bizonyos szempontból a eeandatenotra cmiAkea 

 

t,eLnmtt, áe szorosa.00 4,rtelmeben  *goon  tekinthet^K man- 
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dztumoknaY. á modátutook egyik fontos iamerLetőjele, a  
révidség eaeettben egyáltaláa r►iuca mtg. : ~:ranceoak  . 

acsmmiképen 4W4  moudhat.úr. :z©p laLins6g6.al, levél-  

stílu8ben  iéaziilt.ets. Vilégosfogalwazieu mondataik oem  

eqeilék,e3ztetner az oklevelek bonyolult. sokszor eebemsen  

értnető  mondataira.  üogy nem para.ncsotc, arról tsrtalavts  

is  ueg~,y  őz. beodelitezés ninon benefit.  .':  törést  nurAanieirm   

finoms46gal aaját  elő,  t,  tcaucellaaria ezekben  as  iratot- 

ban nem  fenyegetődzit,  m int aiaa  al ttalmak{. or gyakran, ba•  
nem  meg  e:.karja győzni  a  varost, ricAgy atért "pénzre a t!é.•  

boruk  miatt van  sai:ltst6. Az ilyen„ adu,-niaztrativ ira.-  

Lotcnax miné3itrleL-3  ottlevelea  kiadványok szerkezete  a  kb-  
ve:tKező: :lz .inLitulatiót•, a leavél3zearü rae,szólitáee köve-  

Li,  majd  elaa t.tiYj,  L74g  4z intézttedő részt raegeelőttóeo, an-  

oak  indoklása  icvetrezik. ugul  a  trérés  nem  tel jeli t.ésé•  

nek  eze r,ére; kilatásáa  .relyezett saaotióe iormulát talál-

jut,  melynek  külbobúző v4tozatair61 	otcic:veleak álta-  

lánoa  '  sze:rttezELi se.ját ,z4,sinál 	m..ólottunt.. Uiuialeez  

ri,viden,  .néruny mondatban  v<:n .-sazeaiiritv ~ . ierjecielme-  

.seóa  omit altor ital 	ilyet, orlovél. na  a  escó oa:nfor- 
. 

i~ et  réezle; Le 	, ti tell  fe j teai. Ilyen, tirealyi   

intézisedést tarLalma,sá  Dan:atumazerii ;;:d:ainietrativ  
iratokat  legutittrabban a  viir000tc te. 	f516€ Kassa,  
Pozsony, ;:opron,  aártfa,  Lőcse,  és 	.atalaban  

latin,-  de  elég  gyatcrsn  németnyelviiet.  Igen  sotc nyomo-

zást  és öirtotcbaiktatáat,  elrendelő parancsot kaptak a  
tülonbcz  7  káptalanok és tonv  ntek. Ezeknek  a  hitára  

Szoktat rávezet i  a  káptalanorr a aa jat iktatólevelük  
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yggalur+svioyát, Pl. a  gtári táptalan 1471.febr. 28*áo  

,/281/, a ltolosemonoetorá konvent 1474•márc.13-42; /2b2/  

eaar 14:12.si64j. 27 -én /284/, Ritkább esetben y ra~;,•yEi  

Japánok, alispánok, $át szolgtbirálk is  /284/ ka.pn^ .k ilyet  
Kiri►lyi kancelláriából kikerült memoriális  

inkább cast a toronásis előtti időből ismerttea. ilytn  

pl. egy l406-bó1 /286,/ és tit 1461-bdl való oklevél /256/  

Később csak nagyon ritkán fordul elő. 	1439.nov. 7-4a  
/VW.  

Ati oklevelet a benatik foglalt int.ézke3o$ tár- . 
cya. lizsrint itiarora csoportba, sorolhatók: ke;gnyilvnitó,  

korwizuy$ati intézkedést tartalmazó  its  biráskodási üorck-  

ben kiadott oklevelek csoportjába,,,  

A éegynyilvánitó oclevelck csoportjába tar-  
to4naR elsősorban -  a ttilvnféle adománylevelek 68  a  rc- 
ceubi edományok megeró,sit,ései. UindezekE t yr i vi lagia-  

1  i  s , v:: Ly patens alakban ál 1  i  to  tti►t ki. Ebbe a c8opor t-  

ba kell sorolni a pénzverési jqg adomanyozását tartal-

mazó Abig viOarjogvt adományozó, /233/, idámenieasget  
/290j birói mentességet /291/ 3,41ó okleveleket,, továbbÁ  

ad o l tal omleve lete t, A92/ végül a pal los jggot ad,aagiQys  

zQ /294/ és a patronátusi jog átruházósát tartalmazó  ok-.  

level.eKet,  

A  koru#nyzati intézKedestr tartalmazó  oklevelek  

lemagyobb része az előbbiek során mAr t.árgyslt aands-  

twaszerü aim tni sz trati  v  kiadvány. Van  z . ttlY berdbahi-  

vó /294/  és a tartosáeok megfizetősét erget; oklevél.  
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/2»/.  _  iőror;iulnak azonban  nem mandatum formájában lasziilt,.  

Yormaoyzat,i intózke3cst tartalsmsó oklevelek is. Ilyenek a  

r3nevező oklevelek /296/.  

áirdstozási fgyekkel ka.pcsoi. tbgn kiadott okle-

velet  fe141k1i1t a oirói el  jári.e minden fislait. Ezeknek  

a nt:.Lyy r4rze mand,a,tcaa. .woggyascoribbak a tiiielas nelyek-  

nez intézett, vizsr;ák  to  t eircndet^, %297/ birtokbaiitta  

parancsot tartalmazó /298/ oklevelek. :'.z ilyen be-  

iktatisi pakancsokat réi:a német v* lven ál ii  tjst tf, fő-  

leg  ;iityás uralto;iásanak ruasodik felében a vFirosi , tn.ná.-  

csokhoz in teae tt.ete4. 14o2.  ok  e.. 2v-an a .loproni ca.-  

n3co.3oz zakkY.lzdattxxxxi / 2299/. A  litterae introducto-  

riae- os statut,oriaekat a titkos pecséttel szokta, ellát-

ni a kanoelltiría. az oklevél szuvegében nincs mindi g  

1'el tunte tve. .iol,ry ez volt a azoti , :.s, azt tudjuk a pozso-

nyi táptalannak ea , a királyhoz jelentésébrl  
,: 

~ 3v4. ,:.z a  tc.-ve'tkez őket mondja:"  Vestra n  overi  t sere-  

nita,s, nos lítera, vest.rae introáuctoria,s et stintuLO-  

rids secret()  sigillo vestro consignatas, nobis praecep-  

t,oric lorentes suwaa cum reverential/  pariter et °o02  -  

Vdientia recepissern* A király birtokbaiktatási paran-

csara szoktak rávezetni az i  1 1e ;,ékes Káptaianok 6s kon-

ventet a sajtit ikto.t,ólever;k rogalmazványíit. Ilye lát-  

natb elez_ sürün a le  véltari okleveles anyag'ann. P1.1474  

ware. 13-ári a kolozs:.ionos tori konventhez intézett man-

datum  statutoriu:s.on /3u1/, vavy 1471,febr.28-án a gyr-  

ri kap tat.  ono  intézett irtndatumon /o02/, továhba 1462.  
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w:s.j. a -én /3o3/. A óiráskodaai fivyeKke1 küpceolatosak a  

pernulass`tó /3u4/, nir4aboló /3o5/, itélKezt e1rFr,deV  

/306/, es i t,ele LleveleK /307%.  

iiag Kell  euili t;enAnK ezenKivfil méf., nocy a Io n-  

celiaxia hi Leleshelgi• jelregü müK;,debt i:. fejtett Ki. A  

Tiasé;álatok /30/ ié;azoltak, rogy ezek a bevallások  

pers.pra.es . re,_;ia el%~ tti történtek. Annak is van u-yan  

nyo.su, «ogy 14C4 előtt a spec.praes. regia e1 ^tt is tüp  

tent  hevallo.s /,3o9/, mé6is a  i}ers.praES. cziránytm :niic—  

dízse volt az alta,linosaób. Ezek a nevallasotc a  pers.  

prae5. előtt, uéiyanugy történtek,  mint tn}s hitelesnelyeic  

elcLt. A4 oklevelek 	módja is ugyao,az volt.  a, 

feleyc megjelentek a t . ers.praes. regia e1 ^tt;" cora:rm nos trR.  

Fs perüonuli praeaentia personaliter constituti", itt  

előadtak az i,igyeZ, meiyet azut-.rn a Kancellária irásba-  

fio6lalt:. .;z ilyen oKleveleKet, a király óirói pec.,étjé-  

ve1 ;,.,, okLa.tz mm,e8erőaiteni /310/. A  Kuriában t.örténri  

ilyen oevaliasokna.d rneé;volt ,:z az előny'j ►c, hogy  abban  

az esetoen, au a oevallott ü ~ye1 Kapcsolatoan mis oK-  

lev::l kiai li tására. is sz ;.; ksE:l; volt, az mindjárt a tlel y-  

szinen meé;t_;rténnQtett. z1c^for3ult olyan eset ia, nwy  

a pers.praes. előtt történt bevallúsr61 privilegiális  

alakoara, a Ke.,LAs felségi pecséttel állitottatc Ki ok-. 

level€; ;, /61 1/. Van  olyan fakssionalis, melynek szövege  

a megpecsételés módját net.. er:►liti /312/ ;la.rmilyen alak-

bun  ál li  to  LtáK is Ki ezeket az otílevcleKe L, mindig a  

király nevénen keltek. i bbnyire hirtoKiiRyekben  +,<r- 



tent et yezkedf:s a beval iaaoK vIrgya /313/. Olyan  esetet  

id i.,wtr nK, amiror a kanctll4r 	sa.j4t nc.véhfn állit, ki 

egyességlevelet. Ilyen Janos váridi püsptké 148:i-ban 

/U4(. 	azunoan nem tekintáetjflK aitelesjielyi-jeliepF 

gu ríadv+nynarc, wert cseK A ka.nceliar gyririispecsétjévsl 

van ellátva. ;3e nem csupan a Li ..Kos Yaancc;llári mirOség- 

ben mi<KA5 Janos püspök adott Ki a eajit ni;;v& -.)en okleve-

let. ::okKa! inK3b) Kuzérdekü 	ezól ./z az 1477-i 

oK1evE1, melyet :.;_ vucsinai Gé.bor adott K i u zimmt r avl 

neveoen /61b/, a sajat pecsétjével. ::`t a` oKlevelet a 

Kiraly 147cs.a.pr .z-an megerősi tve ujra Kia.dr.a,./31(/. 

:ant óroeKeasQg ördemel emlitest a` a Ké;, oKlev- 1, 

mely a ra;uzaiar alt.al lefizetett adókat nyu{ctszua /v07 
ldero tartozik szorosan a kancell:triai okleveles 

gysaxurlat Kvréc7e, de talán éppen azért figyelemreméltó 
, 

az a L1szKa.l Aaam egri emrtazrneigei Kc:zjcysn" által Ki- 

b.11it.ott oKlevel, ..mely rYiLEies alaKNin a.tirja Albert 

sd4sz rlr•rce£;nek a et-piilteni béKéel szóló 1467.dec.16-i 

eaességlevelét. Az átiré,s 148i. jan.21 -én 7'écsber) ;,i r- 

t.ént, mint az oricvél mondja, 	király ezin ra, 

ciaKócv i:ar.tas kancelláriai ti tKé.r Kéréoére /318/. =z 
oKlevtA a rizjegyzái oklevelek szokásos szerKezet t rr7u- 

t.atjra. 	atira.s okit rrtútudjuK a sz-gech^1:"quaruri7 

/littere.rw:a/ origina.le inca.titum foret propter vitj.rur 

siaoriwun;: nine inde de2erre."  .  KiA jE eyz4 teKintélyét 

a Király.  ilyen, -11i rni szernr',ontócíl fon- 

„os oKiraL nitelee ü.tirarl4t LiszKaira. ,,iu2a. :.'iá.: r6ezt 

Lány, hogy  new a Kancellária ri.11it:n Ki 0 rP-Po10.• 
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tot, oizonyiLéK a mellet;, az egész kczépkori okleveles  

aucollatunkon vébiFwonul6 felfogas mellett, .Logy senki  

a m4ba ri,-szere jogervc:nyea oklevelet Ki nem állitnat.  

Leinek az otclevelnek a liiteles atirasat a kiraly kerte.  

kancellaria,i gy;Ikorla.t szerint az aL.irások a király  

nevében Keltek. A4 tetAt eóben PL eset .?en elkerfilhetet-  

len lett volna, nogy ucry4)a4 a  szem:ly :-zererel jee P .z  

oklevélen úL at,irá.s kér~ jeként io és végrehajtójaként  
is aa a rciraly LortéftLesen a_ Kancell .;.riat *pizza meg  

a4 orltvél a.tirasaval.  

J egy ze Le k:  

179./Szentpét,ory i.m. 172-174 1.,  további Ssentpétery:A  

kancelláriai  jt:aze  ~ed 	 ..Karolyí emléltk. 471.1.  

180./ 	1.1.  

181/. r~raknói 1.15.  

1ö2./ i'e1..X1.472.  

183./  ie1.LII.11t). 

1044./ Szentpétery i.m. ::4 Qs a kLv. lapok.  

101)./ 1'e1.1,I.472.  

186./ keworiae comslendamus.  	 quod nobi a una cum nonnu  l  l i r,  

:ominis i'raelratis, 3aronibus, rc :,-,nioue nostri prs -  

ceriJua nooilibüs in iac :onventione noetra gene- 

rali, pro regni nostri negotiis disponendis ni t&  

sud;a.e consti  tutis, 	 veniens....  

187./ ;;zentpétery i.m. 176.1 	 

1613./ Te l . 1.61 d.  

1b9./ Tel  . Á.633 .  

tZtpg- 



72. 

1904/ .1y1•1.I01eő. 
191./ TNe1.11.471 . 

192./ Te1.XIIon.  
193./ T.1.111. 119 
194./ Tel. XII.129. 
195./ Mao, :  5opronvirrnefge tc:r téne te. t?tslevfllté,r I s. bap- 

ron 1891.  /Rövid.  Sopronrn./ 480. 
196. / Szentpétery i .rn. 176.1, 
197./ Ka.pr.I1 •294. 

190./ ,:iat,yris Kiraly  pe.c.iétjei.;uru1 1932.évi'.5.1. 

199./ Ia. do1g. 17.1. 39. sz . i E-Pry4 . 

20.,./ 1.m. 15.1. 

2o1./  Huzi  I.5. 355. 
212./ Ssentpétery i.m. 176.1. 
20o./ 	573. 

204./  ka.pr. I. 443. és I1.140.2 jeaz. 

205./ Dl.  15399. 
2o6./ tia . pr. Ii.350. 

2o7./ L'el.  XI.  6''2. 

208./ Yl.Tel.A1.92. ,367. , 414. 
2o9./ Tel.XI. 542. 

210./ 	 , 	I.6.16.,19. stb. 

211./ Pe1.KiI. 144. 
212./ .1.19591. 

213./ 2k:riaa.nyag. 

214./ iel.t. 334. 

215./ ?a,lactcy : UrKundlicne 3ei trfige zur ;escnic'itt••; 

:3r,rur,ens. rbntes Y erurn Austria .carum.I I. Abt.20.3and 

111.1. 



216./ t'alactty i. ri. 296.1.  

217./ 3aQy:mann: ürkundan und Áetenat?:cke aur esterr.  

:escn.:fontea  Reruw 	 42. ia,nd. 5273.1.  

LlJ./ ie1.1II•269.  

219./  ~'e1.XII.23i3. 

220./ 	1.6.  12.  

221./ r'.éd.I.  369.  
Te1.XI.558.  

223./ Kapr.  i  I,►  240. . 243.  
224.1  

225./  iitzi  1.5.77  
226./ Te1.xI.367.  
227./  `Fe1.X1.252.  
'226./  'Ma.11óczy-Aldriay  : .-ogyarorsz* mel  lgttartoma.nyaína.t  

oticvéltára 	Tip.1907./R6v.Tna11.-A1d./ 253.  

229./  t'ra11. - .~ Id.II.257. 

230./ kindket ~ 5  a  i ;rzaa.nyag"en.  

231./ Tel. X11.435.  

232./  Erben: liritundenienre  341.1.  

2433./  Te1.3. 596.  

234./  .je1. XI.;  5ti.  

23t./ 	633.A.1.505  
237 ./ 	 , k l I.2.52  

'1'.1.11. 346.  

239./ Kapr.I I.217.221  

'44C./   :fa `a  i o !c l  t .  426.  

241./ 	'369.  

242./ Tel.  bI 1.25:`.  

243./ tiá,zí I.á.164.. ..r'e1.;;I.542. •  545 .  XII. z63. 
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244./  

Szen tpétery i.ru. 190.1.  

246./  Lsczel  foglaluogiott. r:w ►iorovi t ~. i d . .olz:ozt ,  tt3. 

247./  Kapr.  I I.453.  

2413•/ 	. .6.  

249./  Te1.xT. 539.  

2504/ 	 z-;aguza éo lbestrorszag  c;sRzeköt-  

tiet.f;seit,eK oKievAtc.ra.  Rp.l887. XRciv.Raguz€L/  620. 

251./ Trl.n .559aI I,  302.  , s tb.  

2524,/ irt 1469.noi  j .. d.  Te1.  XI .  381.  
2b3./ Talon, 84.,  XI1.303. 
254.1 	539. 
255:/ iel.el.b4fi. 
256./  hazai amt.  I I1.436.  

Z57./ K.urraovovi td i .3o1g. 6.1. 
258./ Tel . X. 596. 
259./  1:,; k,;u4,s. 614.  

260./  Corpus Iuris ::athiae I. deer. oec. r,rt.23. 
1464.  

261./ 1464.apr. G.  D1.  35o82. ,  itpr. 1^: D1.14E>o2.,Krr. 12 :  

i)1. 15222. , maj  .27 : Dl. 15686. , jun.8:  1)1.15699.,  j un  

25: ll1.15966.,sth.  

262./  it  ez  otcleveleK css4eru;sonlitasábnl  tiiniK ki. 

263./ pl. 34761.  

264./ 1)1.14.623.  

265.  / D1.25214.  

266./ D1.1591  

`.1.67 ./'  Dl•  16to3 .  

268./ Törzsanyag. 



7 c, 

269./ I 1.34499. 	iráesal Kiadta __.:Kf.+l:ievic:  

%i er0€t Lici3 99 1.  

270./ Sbroa Pongr4c: A Civary-levéltc.r :.a.Lyáa -Kori Kia-

datlan oklevelei.' t' rt. :ár 1910.évf. 42v.1.  

~ 	 jeEyzern, *a  a ti rdá figyelmét e ►f(leK az oKlevel-  

~ 	n: x az e,,eLéöEn va1ós4itrtüle,;7 eltsrA  te, hogy ug,y®Lvti -  

~ 

 

ezt az oKlevelet Katona nagy történeti naunKki4ne.K  

XVI. t. 877.  lapjé.n mar közölte.  

 Házi i. 6.106  

272./ le1.XI.lob  

M./ Horvath A.: Magyar regsgtált a bécsi csészRrí levél-  

tarnöl. J. Tört. Air 1861.69.1.  

274./ Tel. YI .b39. XI I.95.  

275./ Tel. XI I.2o9.  

276./ Hód.I. 445  

277./ l'tia.l l. -Ald. I I  .233  

278./ Te1.XI I.3o8. , 328.  

279./ Ts1.XII.433v.  
2.80./ 111.24866.  

281./ Törzsanyag.  
2a./ i?1.2842 1.  

2t33./ 1)1.29o1o.  

284./ napx'.Il.2ti2.  

bib./ i'o l  .  X.:586.  

286./ Binffy 11.29. és üdd. I. 294.  
2t37./ Tbrssanysg.  

268./ Kapr. I. 155.  

289./ Te1,XII.232.,397.  



29o./  Hazai  odlL. zia;  

291./ '2a1. YI  .  367  .  -  :1 l . 'i ~: .  

292./ Ragusa 623.  i'e  1 ...kJ.  I.  606  

293./ i,ea0uza.  62.6.  

294./  .)69.  

295./  Te1...62.  

296,1 Pl. rfa.i.ati  L.424.  

297./ rib.pr.I I.22.2.  ,  ;,opr•o nw.  I  I.46C. 557.  

296./ :i'®1 . X.  :~tt7.. i:I.:36U.,;~Ii.277.,~a~r.;I..~•I::. 

299./ 1líai I66.12.  
300./ ad. 329.  
3o1./ i?1.28421.  
3o2./ T C rz aanyat.;  

3o / .01.29o10.  

304./  So  `>r  a ►vti. I 1,466. , Te1.XI I.9. 

.-c:../  Sopronm.II.b60  

306./ .Hid.11.37b.  
•o7./ Te1.II1.43., i3iaffy 11.66.  

6oti./ 	 1o3.1.  

309./ Soprora.  11.121.  

31o„/ rificil. i. 466.  

3114/ Mt. I. 44:5*  

312./ o23  

-  313./ W1.7145.  
.314./ 	i .30  

ólb./  Yurga: 	v. tört. I. 267.  

316./  Targa.:  i. m. I.  288.  
317./  Raguza 617.,620.  

ó1t3./ Te1.hII.393.  

76.  
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A  t.rátyás-korabeli diplomáciai  levelet sxerz^sére.  
- -  

3a,r.lenny2ro igaz is az a  .  Azallapitta, :logy 'a hu-  

manista ezelic-4 .:.aLyasnak inkább vila ignéaet4ben és tet-  

LeiÜetj vrvényES -  lt., mint irataiban' /319.1, .:,e6sern me-  

'rletf;nk o1  ea)  nelk  sl ka.ncel llriá jának azon tern,ekei el -  
iett, amelyek kÉs i t::: : nc  :  lc- 7zvet,lenenb1 szólt  bete.  
..;atyas diolarZiaciai leveleir^1 akarok itt szolnf.  

tcsl iYaKnói ota /JGo./ senki see Ioglaik04ot,t oehHt.óbkusl,vt  

pedig u, szempontok szerint való tvldol: --ozasuK eRy `n-  

alló érteKezcs Kereteit is vr•vbta kit,. ltciec,ne. zek a  

dlplo:_:aoi . i levElcK :.:catyAs Kuranol nagy s`urrsva.l mra.dtn .k  

rank,  soKtl..1 cosagyooa 	bármelyik  

ura.lk:.dc>nk idejéből. *adonis  velőt toclAtikUzni, mint  

ar, oklevelet eey sa,7atsagos fajtajával. "iizonyoQ  

ponLucíl wards ezeket•, is  okleveleknek  kell >xicintenixnk.  

Nei:weak asárt, mivel ezeket is a Ksanccll .ria áll  i totta  

ici,  beam azért, ie, mivel szErKe.zet;:k egyes rés‚eibee  
még el ~égt;é tetettek ás alkalmazkodnak az oKlevól\et saw..  

kezet,i eajátsigaihoz:. Természetes Uzonbrn, logy  Obbx1  a 
i 

‚et Szempontból vizegoilva a . iplomciai leveleket,  sem  

n:b,.ra.dti4ltunt was az til taiánosi táanál. ':r ::i az els;' ,sl.ernpoc=-  
tot illeti, pl. rux.r i+iat.ya.s kortn.rsától, az oiaasi'  #  leottó.  

toil t,udjur, 'Loc;y a nagy király mega i s  irt 3ip1  

leveleket:" 	saját kezével irja leveleit, rEnt4i's  
v 	rLviden fogalr:>a.6'- irja a iiátyriat jól is:_.err /uu.:a-  



eiiata.. /34./ ;tGboaelü aevírteoi,f  bogy a saertcesetYre matt.  

tos$ me:'allapitc,ae sem dltaltioositbetb. A levelek fCtgal.ama6• ►  

i egyapis a kancelláríábem aVkbdö humee+s.isLae voltLk, akik  

mimira a tirgyutcnál fogva esblonoe egy4b ok lE:velflk ma11e 4 t,  

ippee a szertezetileg mu  a,jnyiri, kötött diplomáciai leve-

let  losplaasáaa nyitoti, le%et8e4get lumwni sta Ptilu: utc  

ri bo 0 E,eAtos tatásár$.  

á aort3ott.ak ut4n vilégsis, non,  nem tönny€i annak  

a dérdése3ek az eld.nt.éss, 14oa mennyi résse volt látyás  

ttt3.rályistt a levelek fogal.uazé.sa ,a.ban. Ha  elfqr30;;uk Fraknói  

oak  ast as á1 iitását, nogy  Mátyásnak egyetlen aajstkejü-  

leg irt levele sem iLaradt fenj /"r::2V, a  kF rdée csak még  

bonyol.ulLatbé. vilik„  

A diplo>iiciai levelezés nagym‘rtdlttl aegess; orodá,-  

sa. 	=;~5la:.niziiud szóleek :ril elterjedé:,k a kövt tkezmé-  

nye. :.:, első l4és elihes Miter  történt. amikor Zeionond.  

Kini1y rumnistarat hivott  udvara  és volült 1Ltalaxitai-  

La  ke.ngelláriájsnat a. stilutiát /32 ~/, Fist  lettet- nu- 
 

w_  n  i  a  t.a szellem tér je s.tái. A  ZaiLiond utáni ticöraan 'unr-.. -  
;  di Jame  ttk;rng=ezetében at  toiÁbb e z a a::eller; melynek  

fő képvisbO je Vitéz J-• .nus volt. As á aOvelte4ge eredeti.,  

lo~; ~,Kolae ~.titcaa c~~itrel t<> i  :~,  volt.  de a huzn~~ni~tt~ tsl valá  

ericit.e,ezése egyre irtább ezekne:: so lor~ 5t. A-tAaAbbi  

uraltcodőt, Aátyast épi en abtlan a4 ic{"';t n nevelte 14téz,  

nitcur e.e:3 az dta.lakuláson ment tereszt.wl. lityis 61111-  

Ko3ái earénis46-én mily nyomokat ba ~~~ott ez a nevelés.  

,;,...int 7i k,(3 Ji4.na,,  si4 emberi méltős4got mAr nemesr .k a . 

nitoen és az erkulceben, nane.m a "studia humni .ta.tis"-  
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hur, iu la t. t.a, u,gyanugy nevel  t j e,  Yátyáe tinily   i  s a val l u.-  

sor es a vilat6i blew  wyensulyat Ieóvet&lí,e miiveltséRien  

/124/. 	as  uj, világi eleirekKC:l mect»zdelt mi:velteég szi-  

vtuE3ci  want  vissza a k1a8s6iKU3okl;JG,  /326)/,  amire nem fir  
ea példát találunK  jiityáe  1e;vcleineic  hasonlataiban  i:..  

u eoi,en a  humanists.  sr.elltuioeG rfcvelkede  t.t latyas  rE-  
nuiauranco értailbcri vett uralkodónak tartotta mazrAt.  
Sajat ki4e$e4gYrinet tenetaigeinok  masokéaai tu nbrc: tar-  

t.usa,  r;zeu,clyiskoéget  arósaaKoe  ervónyesi Lese os sear-

Doti  r:.jlam  jelimeaték. ALL416un  mund  ja róla Riedl iri-

gy e s ,  nokg  a nzgy ;,iaoahiavelli tanitványa  volt  ,  iac&;ia-  

vulli előtt /326/.  Katona  Istvé.n  nagy  történeti munkája  

8zerit;t. /6e7/ ilyen egyéniségnek iamertc;k ;;t tcort:}xsai  

ie:"jonf'iniudi nec ►;.at,uitte pepercisse bene . ~sit)tJUcuB  00- 

un' itaputl&nt,e .~; t vulupt,uorsurn, theatris dedi4tun,  

a+,witiozuui, fertuw,in e,diungendis a►nici tiiK  praecsipitem,  

in relinyuendis facile;:n, adulatoribuu t>euigum ►l, imme-  

wurem  beneiiciurum a,usuu est dicer& ". As ilyen uralko-

dói  eaeoise6  üan:;.eu t.raltitetoei7 lidlyesne4 egyedid  eaaic  

*Art  tartja, wait ő alabu  csdlekuzitc. Az  uralrudói  plhiv~e 

totiezi-nac es  e  rer,aiseaoce értelemven való  felfok,-Zaa  

oouija 14;6, sőt aziut.e Sdi4Sígözdriiye teszi r„itya.i3  saeas-  

lyeu bctIvatboza..at, diNlocticYiai leveloinek a szerkeszt,éec;-  
oe.  lidavl  a tudE;alla.ai+.ssal visszajuiut,tw,cs tulajdonkén-  

peni kiindL ►lasi pontuatsrioz.  

wo;al  lapi tus  (Iowan  K é t,:, c:g t,e i en'  ibizonyos*  

naz vcnc; tő a` a  Lény, Ylo,g y Galeotto ecykoru fel jcsg,yzf re  

igaz eo :.atyau kiralyriak valóoan  napl  befolyasa volt  a 
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diplorr►aciai leve is . fogalmazására. Nem ilyen egyszer s  

azonoan haulm az old. ntőse, hogy pontosan melyek azok a  

levelek, melyeket Jetyilie ma a fogalmazott. Iemereteg  

,n-LIknói Vilmos kisérlete, mely e levelek szerző.'fget ,r6-

balta .e gállB .pitani /320/. d kt:v tkez6kben as 6 megál lr,  -

pitasait teszem egészen röviden vizsgálat teává, a-

n©lKül azonoan, nogy bármilyen vérleges értékűnek lat-

szó uj megál lapi táet tennék. ivz nem is  állhat rr'doma .n,  

mivel a diploma ciai levelek eredeti példányeire volna  

s..üKség egy részeletes vizsgálathoz, ezek pediF kivétel  

n€;1Kt~ii k lfoldi levéltárakban varrnak. irtokomban mind-

ussze  . .  áty-is néhány, a velencei ál limi lev4ltarban 6r-

4,...tt diplomáciai levelének, kiilföldr61 me » zerzett fény-

képmásolata van.  Lsetleges következte t ,,ceirnc z, ezek alap  

,jan vegzern. ,  

i iraknói elméletének a Kiindulási pontja? Fnli-

tost tesz Peocninolli Angelo pápai leóv trnl, aki Uátyáe  

kiraiy e y oeszédét 1489-ben lejegyezte, mn jd a, kihellga- 

s u+ ,  a leirua. ibből a leirt beszódöől prábr1.l: a azután  

rraanói mu allapitani Jutyás jellegzetes Kifejezéseit,  

előadasi mouorát, stb. A levelek 	"edig azokat  

tartja a Királytál szárai szóknak, meiynkben ezek P Kife- 

jezések me€ találnaták, v:: v amelyekben ez 	jel- 

lemző gcndolho:tasi is;c7d felismerriető.  

Kérdéses auonvan, hogy szabad-e ilyen, je yze-

ter ale,pjan leirt beszédb^l következtetéseket levonnunk  

ugyanis gonóoljuk csak el, hogy miért írta le f,  napei  

követ a beszédet. m)taégtelenül ezért, ho cry ressamoljon  
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a ,:uriatlaK Jaty<<s panaszai ról és Ici foris:ríról. Ezek a p  

patia:uok nAvon is egyszerti és világos tányek voltak/32ö/:  

;arcasalyozta a pápa, hogy Deem töror herceg Mátyás kesé-  

óe eurül jein, ez  érdemtelen velenceiQknv+r párt ját fogta,  

sto. A covet, mearor jegyezte a király panaszait, sem-

miesetre seic, az uralkodó jellegzetes kifejezéseit irta le,  

j:arreiu a panaes tárgyávri tett tényeket. Ezekhez keroki tet-  

te azután utólag a beszédet, melyet legjobb tudása azerir : t  

retonstruált. Sőt - nusani:>t.a w`lvoltséé;q emberről lévén  

846 • ufon sera ssaabadna csodálkoznunk, ha az egész beRzéd  

a pápai kl vet alkotása lenne, melynek egyetlen eél j.n, mi-
ne' hataso•abban t;fikr6ztetni a kLrály felindult lelkiál-

lapotát. Nee szabad azonban feltrytel né1e:1 a tinily  ~ 

jellegzetes rifeje4éBeit látnunk a, cuveo szaitakban és  
mondatorban. :liszen a pápai +cövet mega emliti, hogy Pny-  

ni tette ::atyá.s azavai t, /33o/ tehat elismeri, hogy  á.t- 
otili, cu. a beszédet. Az  igaz, nug:y a beszéd még igy is  

or 3s eu e n i ségé t td krö ai . De aailry űn mt é:;:t i re men»  

none a eoveLkexte téaven, ha most m-x ninden er^te 1 jeeh-.n-  

eil levél fogalmazását királynaK tuls.jdoni.tamnK.  

A valóse; ezzel sscemben az, r. ogy 	k rnyeze-  

te ncmc: aK rinomtollu b ►:meníetá.kból, hanem egyezeremind  
t:o::..:í sok  tekintetben ;Jaconlitó íR alkalmaakodő udvari  

embc:recb61 u11í, a kik szintén rósztvFttet a diplomáciai  
lc:vc:lee fogalrriasásáia.n. la  azu tf~n azek az emberek  thy-

166 a eirelyhoz ha$onlitá heve, erőszakos egyéniségek  
voitaas, mint  ezt pl. Váre,di Péterről és Bak6cz Tnroieról  



biztiusbx, tutijuk, ugyr igazin nem lehetett nehéz szuurnuKra  

Kirdly®úoz rasooló, er ,:tt:ljes stilasbs.n fogalmazni alckor.  

EQ:4 k,A.  a ttirály nevében irtat. Lgt épt:en ez felelt meg  

sgyéniuégürcaett, mert ilyenkor ezabadon levetnették  

a tcancellaria és az udvar nu:ianist.a k , ,rnycz4tC3an kötete' 
 

sö tcífe jez®ebeii f inor:todasotsat.  

~z a 
 

tét ember up ( n abbot]  az id'>>ben vett rÉ:szt  

a eca,ncElic.riaban a diplorf,aciai levelet fogalttaasáeában,  
amiror 1472.90 tc 4ott • rraknoi szerint /3 A/ • l;átyé.s  

kiraly e6ésy 'töaeg levél i'oga.lrm,::ását intézte személye-

Ben. 4étsé6- t►elen, rlogy ezeK na ..  y r®sset a hetvenes  
ben Vára,di Niter to6alma.z ta. =io r7,;► Párr4di asok közé az em-  

obrek ttuYá tarLosotit, wits :iátyaa kira.ly egyéni voné.sait  
a lev%.lex stilusaban erraen utanosctak, azt aKblrB.tiaoulaá  
is saga rra`cnói gizooyitja, :nittor cáocialkozvN ernliti,  

hogy V3ra3i :'éter awag,' siv4ló trur ani s ta képze t y-  

ségét a sirály nevooen fogalma.zott lcvelekber, rem érvEy-  

nyesitetús. :Gizonyos, nogy as ellene sz "tt ceszeeae!vés  

után a király sonkai erősebben vett részt a diplomáciai  

levelet e..arkeaairéseoa;n, mint azelntt. De épnen azért ne'rifz  

kivála.s`tani ebuen a+corszakban a. Kir« 1_y által fogalmazott  

leveie&e c,, niszen a tobbinez is ő adta a szempontvkat, r  

rnusotR :-&t; a tul ualt► ILt, a levéliróra, csupan a formána-  

bet;és  ,  felaaa, ta wura►dt.  

hem uelytailó .rtraKnóinaK az a 4v etKestete4e se'4,  

hogy az 1472.ut.a.oi leveleKix:n a nul;anista csiozoltsag  
anyát, Veronai uábor tre►ooeliar .rrumanie La. -e lenes á1148-

foglalésa okozta /334%. Hiszen Kortirs ~ .to1, Gk leo Aotál  
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tud jut /34,/, Hogy  6 is aut:,ani  s  ta mOveltségü ember volt  

® sonkrail 6 i* csoK kAi8 az elfibo emlitett erőteljes; sőt  

wwiem,  erőszakoa egyéniségem kosaé 'tártozott, akik ..iátyéet  

utéraos uuk. .16yéaisggríoek erőszakos vo 1t~rd1 beszél  3onfi ni• 
c3eK xó la irt,  wxr korrábban ismertetett  jel 1et,z ése /3b5/.  

:,..edtiesL a Lip .vással rokonterméazetii egyéniségeKneK a kun-  

ccriiariaorr` való oejut:.ca okozta az olyan levelek n.1.7t•t:me-  

lt; trcaj.i t,t ►ct, meiyeknek a  fogulrJazas 	az ember el.36  

pilianatra r4ttnyoa hajlaDd6 a itirrilynak aal.a,jdonitani.  

Ara 1472 utstii diplomáciai levelek logciagyobb rá-  
s3kdn i:i "jOwulsslo propria  dini regie", v-.,:-y az "Ad amp  

manu ~ .t►uír: uoruini miss  jelzés látható. %zek a jelzések  

arat juttatjar mifejezésre, hogy a Kiraly a levQlben fok:-  

ialtskort felelősséget vállal. Ebből pedig kbvet![eaik, hogy  

nerc ő irLu a levelet. : iényképms►ao1: tokon ldtbatá, rzqgy  

eke' a ,;elkdcet más kez írásai, mint a lEvól sz.vec;e. 1  

zz 	azt oizonyit  ja, (nol;y a kancellá.riai IFyrfnd  sz~ 

riut a  Liar  ruegir t]e vele t elk  nőriz ték cs u  táns vezettók  

si► a jelzs  i,.  
Slates Kiinaulópontot nyu  j  tananak egy s.;G1EeKA-ii  

irá.atani vizsgálat ezárarara ..atyás sa jatkezü aláiraaai .  

r:.zes az  aláiraaoK, altar a dolozatomhan  mar  előbb  felso-

rolt lEvit.árí a3at.0ltat, astir a Kc:t diplo:r,ácí&i levf:lneK s  

Íéoytté;L,,taolat.ar, 73,)6/ léve alairasUkat vi`sgálosn, e4-  

tiruet a.. aláir t okievcí'l, v•:,7 :.iplorros.ci::.i levél  
de  caroalir,ar,aK edymzisnoz. 1.zett azt oizonyitjá,k, hqvy v  

valóoan nem  mara:íc is ,. kettyás Kézirá8ával irt oklf?vor:nk.  

zec, hogy ezt biztosan á.11ithass..K, ahhos as dimes  er r -  

deti diplosraciai levelet is ,t kellene gésniink. Annyi  
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aaoabac+ bisooyoa, ni or  a sajáttesUlsg 81iirt leveiet to-  

galiassási►ba rast►etlenebbiil szőtt bele a Kirlly, mint a  

Giböi levélébe. Ha tehát a tőle  fogalmazott  leveleKFt  

arasjut mrgtalilni,  x.+f,,r  elsőaomn  Ki  Kell  titapcsolt3utlk  
ranlitett ©otn-ulssíós  jelaei.EKei  ellátott  tevelett l,  

és as igy eeomaratitaa testa  is elsősorban a  kir:ilyi  ;<lá 
lrassal ell  to  Lz.akat tell  számi  tisba  venr  nK. 

Lseastoglalra a  mondattatat, 	:iiplor::aoiai le-  

votive  e~erzó4ecéneK a KérctésGben  a tüvettezOtceL  

hat  ink  mg.  ,.yA,,,3 Kiraly  tözvetve  és  t.,5svetle n:' 1 er-ya-  

rar3t oeleozótt  ebeKner,  a m~.;altotáaába.  Közvetlen  irr-  
~  

vr~lsznritea`tói t~é;~,~t~ ed4.^,~ odulab...3 1472. utan  eem  volt  

ol04 ssélssrcOrü, mint eat  fraKnái f'eltilntetí. 1472.előtt  

• aandá  v►yúrty xezéö43. KiKerült di ;  tomtxcl.ai. ievelet  
tetratk;t+eleulu)  a  !t :)t;eii:tr1t31. hO0.Y11Stg, éovt3 idi.l.itak3  f11őiga.5  

eAi«vonaiwn 	után, az  ,  ,7re erisód5, biirokro.tizao  
1óaissa1  ea  a lsvélstilus  L~  a..®riibb  lett . .  Tcibbil nem e  

icla►sezikus ufi,alleolc, A ' oeu, a diplomaciai nyelv sirrsiebgs  

jata~iK 6t aoe aOnLn ez©rupet. bunt a vslto$é.anak  a bíift  

xuKra.Lizalú&3oo 	a  m ,siit  aka  114ty+ó,s  'Kirrzlynac  a  

s.4erK.L.434 c,eBbt. való  iptenzivebb  belcgzólas<M volt.  

Watts  oe, ~►L í.ena.t tivesen Icereenc:nk ;  9ereoai  Gabor  egyéb-

tent is aiapLtilanul feltet,elezet.t anLihurvYnisztikuo mga -  

tartéssibas. 	előbb dmllLetL itct  or ialvµÚKo.,natunk,  

melysK tosolysega  i, az  is  ii;r.z  o l j  a.,  .  hogy meg as  olyan  to - 
moly  humanista  st►ilusKessségge t  re4deltestt  levilirdK  is  

megnajoltat eiöttült, mint Yáradi  
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Jei,;yxetok:  
-w-.  ---domwor-  ■w-w..4111, ■!  

319./ liorrathf As irodalmi iniivel t,seg wf7o341t4a. 121.1.  

64a./ pratnói 7.: Mat)  :1g kirrtiy, mint ievelirfi. lp.1895  

041./ Ltalitve rratnui  id.ert. ~ :I1.1. 

64,4./ rrainói ia. Ert,III.1.  

644/ l(vrdos: Középkori tdltura, 10aépicori költészet 174.1.  

044./ Áaraos i.m. i9U, 1.  

64v./ Horvath i.m. 119.1.  

ak./ 	117.1.  

sa ./ 	dlt.l.  

640./  Id.érti. 

64y./ rrbknoi: üupyaai 	airily.  B, p.1ö90.3fi1"1.  

4110./ rYa,Krloi : tt.:wwttyJ,s K ir. 367.1.  

3s1r/ eramoi: la.ert. :,a111.1.  

~./ 

 

Ugyanott.  

:ti.)../ 	i  d.  ®r t. AtXI  I  I.l.  

664./ 

	

	i:piscopi fíls Agrienees c. mrive 106.Iepjw,v■  

iaexi 1i81eotL0L, rki szErint Veronai Gabor. "etu-  

aiis iiuutanitrstis ornatus" volt.  

4i14/ Rerum dug.  Deo. IY.1  i  b+  I I  T. 57 0.1.  

366./ 1470. ,: k  t.  4o-rín c e 1461.m1  j.7-en  IV.. ix  tue pápáho ~,  

irt aipiorr.aoiai levelei.  



r'elr~ s.,naltr irodalm hf oklevél tarak  

Dolgozatomban a Magyar  Orssigos hevé  1  car di  !. 1  oma t  i-  

leai ozztályánat és a Nemseti Ilizzemm '1'orz::anyanak ide-  

vvó eredeti okleveleit c:s a v©Ie,ncei 	lovf,ltar  tá 

néhány 	levc:lémd birtokor,ir;.za levő fónyKbn-  

másola:at használtam fel. Dolgozatom ezeken tivül az  

t..labbi Kiadott oiclevéltáraicra., tudomaryc>i rrriveKre és  

0.tEde4ESeicre támmres4.rodik:  

Andreas Pannonius:- íibelli.a de virtutibus. Irodalom-  

t;, rz:>noti err,léret I.8:3.1.  

3a.;,Arann: Urtunden und Actenat:.`cice zur c,atErreich.  

GESallicnte. Zontes Rerun Auetriacarum II.Abt.42.3an3.  

Berzeviczy: Aragóniai `7:eatris magyar  tirályai ile- 
;.L,re vonatxo~ó okira ok. 3p,1914. 	 .  

Bisticci Vospasiano iletra,jjai Janus Pannoniusról és  

liagdö Giyvrgyről. Bulapesti ;,zerole 15734111.K.  

Boof iHi : Flerutm Hung.  Decade  s.  I P.  

Betttca; T: loiter  talocbai árser - pocsét je.  

1870.  

Bunyf tay T. t A váradi püsp .kség t.:rténete 1-II.  

Nsigyvárad 1853.  
Geántci: Ajnárd•fiar és itlatucsina.iak. Ssásadntr  1 3. 

Erberl: „rku.ndenlehre.  
Lrdujlnc;lyi: b kaloosai érserség a rc.naise!..,ce 4orbrin.  

Units 1899  . 

Fratnói: ?ragyarors.,ág egyházi és politiu4i 	kat -  

tetc:sei a rótsai ilsentsaÁttcel II.4.19o2.  

BE  

Századok.  



r'rar.nói: flOyadi Uityár király. 3p. 1890.   
r`r~aói: Karai LAtazló budai prépost. grt.. a tctrt.tud. ir  
r. riből. VILA. 7 es. 3p.1993.  

rraknsí: 	király levelei. 1-11.1p.1896.  

•  r"raknói: Uityáa király Dinar diplomatái. Sawa.  

dot. 189849.   

fraknói: :4ityé.e ki rály, mint levélir6.7p.1395.  

Fraknái: 7árqdi. Péter tmlocsai értlek élete. Szá-  

4( '.3oK. 1883.  

Celcich-Thalláezy: naguza ég Magyb .rorszég össze•  

kctteté:eir►ek oklevéltára. 3p. 1387.  

Géresi: A nagykárolyi gráf Károlyi-esalád orle.  

véltára 	Bp:1863, 	 . 

Hajnik: A amgyar biráse,c;i t3ae+rvezEt 	erjag;.33p.1899  

Hajnik: A király bírósági személyes jelenlóte.qp 189z  

!laud oklevóltar. 74).1879.  

Huai oKrrinytAr. Gjritr. 18a-18V.  

Hióf : Sopron s`ab.kir.  város tx űfína Le.  I.  resL. 5-6  
!c. Sopron. 1926-28.  

Hóane.p-SLetcfü: iéagydr 'Ptirténet.  I.tcia~~l.I Il.töt. 

Horvatn J: Az irodalmi siiveltség megoyzlása.Bp.1935.  

Horváai 	Magyar regestit a bécsi oe+Lssári levél -  

t.aró61. M. ilürt. iir l361.   

iorvtth 4.: Natalee Are'•depiaaopatue, Ietropali t,a  

nae Colocensi2 et 31 . tsiensis ec lesiarun assonice ur.i-  

tarutn. Dud .ue 1751,  

Iváayi: tlrtvÁltdsr a  losoncii 	ti3r•  

ténetE -nea.I  I. k. 3p.1928.  
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4.am:,t,rer-llr"ry: :. 4icni és záeonre~i gróf Zicny•cBL:  

lád idősb 46anax oicuunytarq.giodi Y•xl.r. 4.1907-L.  

i,; rinais HunE;a.ria di► plomatioa temporibue Mathias  

de ::uny , 1. I•II.9indoö. 1767.  

Kardos T; Klis`pkori kultura, ir>zór.kori költészet.  
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