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DRESKA GÁBOR 

 
Jegyzetkönyv, mintakönyv, tankönyv 

 
A Magyi-formulárium 

 
 
 
 
A középkori magyar jogélet dokumentumait és Magyarország történetének írott 
emlékeit őrző levéltárak a 16–17. századi török hódítás nyomán az ország terü-
letének jelentős részén elpusztultak, az általuk őrzött iratanyag nagyrészt meg-
semmisült. Különösen érzékeny veszteség, hogy ez a sors érte a főváros, Buda 
intézményeit is. A központi bíróságok, valamint a királyi kancellária irattárának 
pusztulása okán ezek működésére, ügyvitelük napi rutinjára csupán az oklevél-
nyerők levéltáraiban fennmaradt kiadványaik alapján következtethetünk.1 Ritka 
kivételektől eltekintve hasonló a helyzet a közhitelűség feladatát ellátó sajátosan 
magyar intézmények, a jelentősebb székes- és társaskáptalanok, illetve egyes 
szerzetesrendek által működtetett ún. hiteleshelyek (loca credibilia) esetében is. 
A 15. században a legtöbb helyen bizonyára már vezetett protokollumok mellett 
az iratkiadási gyakorlatot is érintő szabályzatok (statuta), valamint az oklevélszö-
vegek megfogalmazását könnyítő formuláskönyvek is egyaránt ritka és értékes 
emlékei a levéltáraknak, kéziratgyűjteményeknek.2 

Közhitelű dokumentumokat említve persze Magyarország vonatkozásában 
sem feledkezhetünk meg az Európa-szerte ismert közjegyzők (notarii publici) 
működéséről. A hiteleshelyek 12. század végi megjelenése, majd a tanúskodásu-
kat övező közbizalom okán bekövetkező gyors elterjedése miatt azonban a köz-
jegyzőség Magyarországon csak a 14. század második felében tudott szélesebb 
körben elterjedni. Általánossá pedig csak ott vált, ahol a hiteleshelyi dokumentu-

                         
 1  A magyar középkor okleveles anyagáról, fennmaradásáról és értékeléséről l. Mályusz Elemér: 

1526 előtti okleveleink forrásértéke. Történelmi Szemle 10. (1967) 416–429. – Jelen dolgozat a 
Commisson Internationale de Diplomatique „Les formulaires. Compilation des modèles d’actes 
dans L’Europe médiévale et moderne” című 13. kongresszusán (Párizs, 2012. szeptember 3–4.) 
elhangzott német nyelvű előadás szerkesztett változata. A Bizottság munkájába való 
bekapcsolódás lehetőségéért köszönettel tartozom Solymosi Lászlónak. A szerző az MTA-
ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport munkatársa. A kézirat elkészítését a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj (BO/00210/13/2) támogatta. 

 2  A hiteleshelyi működés lassan évszázados, de máig legteljesebb összefoglalását l. Franz Eckhart: 
Die glaubwürdige Orte Ungarns im Mittelalter. Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, IX. Ergänzungsband, 2. Heft. Innsbruck 1914. 395–558. Magyar nyelvű 
fordításával, valamint hiteleshelyi szakbibliográfiával bővített hasonmás kiadása: Eckhart Ferenc: 
Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. 
Szerk. Rokolya Gábor. (Studia notarialia Hungarica 11.) Bp. 2012. 
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mok alkalmatlanok voltak a bizonyításra: az egyházi bíróságokon. A hazai jog-
szokás számára idegen közjegyzőség működése az európai gyakorlat tükrében 
ismertnek tekinthető, az esetleges magyar sajátosságokat illetően azonban ismét 
csak a kiadványokra támaszkodhatunk.3 Ritka kivételt jelent e téren Magyi János 
formuláskönyve, ami az egyetlen, magyarországi közjegyző által összeállított és 
ránk maradt formulárium.4 

 
A 15. század utolsó negyedében szerkesztett latin nyelvű gyűjtemény a 18. század 
vége óta ismert a szakirodalom számára. Az ekkor már a pécsi püspökség könyvtá-
rában őrzött kötetet Kovachich Márton György ismertette, sőt annak szövegét is 
közölte több más formuláskönyvvel együtt.5 A kézirat aztán egy évszázad múlva 
eltűnt, majd mintegy másfél évtizedes lappangás után egy hagyatékból került elő. 
A tulajdonjogért folytatott per ismét a figyelem középpontjába állította a kódexet, 
és az ekkor megindult kutatásoknak köszönhető a szerzőség kérdésének tisztázása 
mellett a mű szerkezetének és keletkezési körülményeinek feltárása is.6 

Az elhamarkodott szövegkiadói megállapítás nyomán hosszú ideig Nyírkál-
lói-kódexként emlegetett kötet szerzősége, éppen a benne található közjegyzői  
sajátosságok: egy rubrummal díszített közjegyzői jegy és záradék, valamint az 
ugyanezen oldalra utólag bejegyzett 1476. évi császári, illetve 1490. évi pápai 
közjegyzői kinevezés alapján vitathatatlanul Magyi Kelemen fia, Jánoshoz köt-
hető.7 A 28 ívfüzetből, összesen 277 lapból álló és láthatóan egy kéz által írt mű 
szerkezetileg (a kiadásban is) rendezetlennek tűnik. Ez a lapok és ívek rossz sor-
rendben történő bekötésén túl a mindennapi gyakorlatban való használattal, 
egyes oklevélszövegeknek utólagos, és az eredeti koncepciót helyhiány miatt fi-

                         
 3  A közjegyzőség legutóbbi alapvető áttekintése: Notariado público y documento privado: de los 

orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática. I–II. Valencia 
1986. A középkori magyar közjegyzőség történetének rövid összefoglalását l. Csukovits Enikő: 
Közjegyzők a középkori Magyarországon. In: 700 éves a közjegyzőség Magyarországon.  
A 2008. november 27-i jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. 
Szerk. Rokolya Gábor. Bp. 2008. 54–73. 

 4  Püspöki Könyvtár, Pécs DD III. 18. (DF 283 678.) A formuláskönyv eddigi legteljesebb 
feldolgozását és szakirodalmának összefoglalását l. Bónis György: Magyi János formuláskönyve és  
a gyakorlati jogtanítás. In: Jubileumi tanulmányok a pécsi egyetem történetéből I. Szerk. 
Csizmadia Andor. Pécs 1967. 225–260. 

 5  Az oklevélszövegek közlését l. Martinus Georgius Kovachich: Formulae solennes styli in 
cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, ac locis credibilibus, authenticisque Regni 
Hungariae olim usitati. Pesthini 1799. VIII–XXVIII., 155–458. A kódex elbeszélő jellegű 
részeinek kiadása: Uő: Scriptores rerum Hungaricarum minores II. Budae 1798. 1–12. 

 6  A kódex legalaposabb ismertetése: Fitz József: A Nyírkállói-kódex genetikus leírása. In: 
Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából 6–7. (1931–1932) 12–28.;  
Uő: Pótlás a Nyírkállói-kódex leírásához. In: Uo. Pótlás a 7. számhoz. 

 7  Magyi-kódex 419. p. (Fényképe: Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 226–227., lapközi 
5. ábra.) 
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gyelmen kívül hagyó beszúrásával magyarázható. A részletes kutatás azonban a 
kézirati sorrendtől függetlenül rekonstruálni tudta a mű szerkezetét. 

Formai és tartalmi jegyek alapján a kötet négy jelentősebb, és egymástól jól 
elkülöníthető részből áll. Az első, amelynek címe a kiadás címének alapjául is 
szolgált, Mátyás király kancelláriájának okleveleiből tartalmaz 58 darabot. Ezeket 
a kiadói fórum, a királyi személyes jelenlét bírósága (personalis presentia regia) 
mellett keltezésük időpontja is összeköti. Túlnyomó többségüket 1476-ban ad-
ták ki, de tartalmi ismérvek alapján a keltezetlen szövegek is ehhez az évszámhoz 
köthetők. A formula szempontjából jelentőséggel nem bíró adatok: a személy- és 
helynevek, sőt a dátumok igen nagy számban való megőrzéséből arra lehet követ-
keztetni, hogy a szövegeket a kancelláriában közvetlenül az eredetiekről másolták.8 

A második rész, helyileg ugyan kétfelé szakítva, az országos hatáskörrel bíró 
budai káptalan hiteleshelyének kb. 180 darab oklevelét tartalmazza. Néhány ko-
rábban keletkezett, valószínűleg egyedisége miatt a gyűjteménybe került szövegen 
kívül datálásuk 1476–1478–(1480) közé tehető. Az oklevelek kiadója, valamint a 
kiadványok között található becsü-, elévülés- és életkorjegyzék hiteleshelyi haszná-
latra engednek következtetni. A gyűjtemény összeállítóját a budai káptalan egyik al-
kalmazottjának, talán a testület jegyzőjének (notarius) személyében kereshetjük.9 

A harmadik tartalmi egység a gyűjtés metódusát illetően szemlátomást eltér 
az előbbiektől. Első fele 25 darab arengát tartalmaz, amelyek a jogi tények írásba 
foglalásának jelentőségét és a királyi jutalmazás szükségességét hangoztatják, te-
hát legalább a 13. századra vezethetők vissza.10 Az ars dictaminis anyagához tar-
tozó, így minden bizonnyal iskolai hagyományozódású arengák után kilenc, 
kondoleációt megfogalmazó levél olvasható, majd egy végrendelet arengája zárja 
a részt.11 Az ezt követő, utólag beszúrt 1478. évi oklevél arra enged következ-
tetni, hogy az arengák másolása ezen dátum előtt történt. Ugyancsak a harmadik 
részben, de elkülöníthető egységként találjuk János püspök rövid, mindösszesen 
15 oklevelet tartalmazó formuláskönyvét.12 A budai káptalan ehhez csatlakozó 
oklevelei alapján úgy tűnik, a gyűjteményt 1478 táján másolták Óbudán. A ko-
rábban a királyi politikában is jelentős szerepet játszó Janus Pannonius (1434–

                         
 8  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. 155–188. (1–58. sz.); Bónis Gy.: Magyi János 

formuláskönyve i. m. 229–230. 
 9  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. 218–286. (109–227. sz.), 322–348. (302–359. sz.); 

Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 230–231. A hiteleshelyi formuláskönyvekről 
összefoglalóan l. uo. 248–250. 

10  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. 308–311. (256–279. sz.). A korszak arengáiról 
részletesen l. Agnes Kurcz: Arenga und Narratio ungarischer Urkunden des 13. Jahrhunderts. 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 70. (1962) 323–354. 

11  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. XIII–XVI. 
12  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. 312–321. (281–294., 299. sz.). Az egyházi 

tematikájú formuláskönyveket illetően l. Erdő Péter: A középkori officiálisi bíráskodás írott 
emlékei Lengyelországban és Magyarországon. Magyar Könyvszemle 110. (1994) 117–129., 
különösen 122. skk. 
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1472) pécsi püspök nevéhez kötött, okleveleinek intitulatiójától megfosztott 
rész tartalmi jegyek alapján az egykori pécsi prépost, majd egri püspök, végül 
pedig esztergomi érsek Beckensloer János személyével hozható kapcsolatba, ke-
letkezése pedig az 1468–1476 közötti időszakra tehető. A kiadó személyére uta-
ló adatok módszeres elhagyása Beckensloer 1476. évi, III. Frigyes császárhoz va-
ló átpártolásával, és így Magyarországon kegyvesztetté válásával magyarázható.13 

A negyedik és egyben legnagyobb terjedelmű, mintegy 200 formulát kitevő 
rész helyileg három részre szakadt.14 Ennek oka nemcsak a könyvkötő munkájá-
ban keresendő, hanem a gyűjtemény folyamatos használatában is, minek során a 
rendelkezésre álló üres helyekre újabb és újabb szövegek kerültek, mégpedig 
nem annyira a kötet struktúráját, mint inkább a helykihasználást tartva szem 
előtt. Ez a rész a szorosabb értelemben vett Magyi-formuláskönyv, ami integrálja 
az előbbi, eltérő tematikájú egységeket. Oklevelei meglehetős változatosságot 
mutatnak. Találunk itt királyi kiadványokat, amelyek zöme az 1480-as években 
keletkezett, gyűjtésük azonban nem a kancelláriában történt, hanem a címzet-
teknél másolhatták őket, tehát a formuláskönyv első részének szintén királyi ok-
leveleivel ellentétben inkább a provenientia jelenti kapcsolódásuk alapját. Az 
óbudai klarissza apácákat érintő mentességek mellett többségük Óbuda és Pest 
városa, továbbá ezek polgárai számára kiadott parancslevél (mandatum), illetve 
privilégium és adománylevél. A királyi kancellária kiadványain túl szintén a városi 
jelleget erősítik a Budai Jogot (Ofner Stadtrecht) alkalmazó városok fellebbviteli 
fórumán, az eredetileg a királyi pénzügyeket intéző tárnokmester által vezetett 
felsőbb bíróságon 1479-ben megfogalmazott cikkek, a festők, éremvésők és 
aranyművesek ismeretlen város által kibocsátott céhszabályzata, egyes fellebbviteli 
bíróságok városi ügyekben hozott ítéletei, valamint Pest város céhszabályzatainak 
1444 és 1482 közötti, különösen értékes gyűjteménye. Mindez azon környezet 
joggyakorlatának emlékeit mutatja, ahol a formuláskönyv összeállítója, Magyi 
János élt és tevékenykedett: a Duna bal partján elterülő Pest városa állt érdeklő-
désének középpontjában, még ha időnként a szomszédos Buda város, illetve a 
korábban őt szintén foglalkoztató budai káptalan kiadványait, illetve az óbudai 
klarissza apácákat érintő okleveleket is felvette gyűjteményébe.15 

A városi tematikájú oklevelek mellett a negyedik rész jelentős hányadát szent-
széki bíráskodáshoz kapcsolódó szövegeket alkotják. A hiteleshelyek 13. századi 
elterjedése okán Magyarországon a közjegyzők működésének színtere első-
sorban az egyházi bíróságokra korlátozódott: ők képviselték a feleket, írták be-

                         
13  Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 231–233. 
14  Kovachich, M. G.: Formulae solennes i. m. 188–218. (59–108. sz.), 286–308. (228–255. sz.), 

348–458. (360–485. sz.). 
15  Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 233–235. Az óbudai apácák az 1480-as években 

Magyi János állandó ügyfelei közé tartoztak, aláírásának tanúsága szerint több oklevelüket is ő 
fogalmazta: uo. 241–242. 
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adványaikat.16 Ezek között is különös szerepet töltöttek be a legátusi fórumok, 
amelyek a római kúria eljárását és formuláit követték. Egy-egy pápai legátus ma-
gyarországi bíráskodásában való közreműködés jelentős anyagi hasznot jelenthe-
tett, így Magyi gyűjteményében is elsősorban ennek emlékei kaptak helyet. Ezen 
dokumentumok zöme, a királyi kiadványokhoz hasonlóan, az 1480-as évekből 
származik. 

Ugyancsak a negyedik részhez tartozik mintegy két tucat önálló közjegyzői 
kiadvány. Az ügyvédi megbízás, egyházi javadalomról való rendelkezés vagy til-
takozás, szentszéki kereset megfogalmazása, fellebbezés, vagy éppen végrendelet 
átírása ugyan szintén mind egyházi bíráskodást érintő ügyek voltak, de ez is csak 
azt mutatja, hogy a közjegyzők munkája Magyarországon nem választható el a 
szentszéki joghatóság kérdésétől. Ezen oklevelek többségének datálása ugyan-
csak az 1480-as évekre tehető, bár némelyikük már átcsúszik a 90-es évek elejé-
re: úgy tűnik, a kötet legkésőbbi darabjait ezek között kell keresnünk.17 

A tematikáját tekintve vegyes, de bizonyos jegyek alapján mégis egységes 
egésznek mondható negyedik rész tehát egy Pesten dolgozó közjegyzőnek a vá-
rosi hatósággal, a pest-budai polgársággal, a testvérvárosokkal, és az egyházi bí-
róságokkal is kapcsolatba hozható oklevélgyűjteménye. Ezen rész egyes elemei, 
de az egész gyűjtemény négy része közötti összefüggésre is a szerző életútja 
szolgál magyarázattal. 

 
Magyi János nagy valószínűség szerint a kelet-magyarországi Szabolcs megyében 
kisbirtokos Magyi család tagja, amelynek felemelkedését egyes országos méltó-
ságokat betöltő nagybirtokosokhoz fűződő familiárisi viszonya alapozta meg.  
A 15–16. század fordulóján néhányuk egy-egy kuriális bíró helyetteseként tűnik 
fel, a családot érintő adománylevelek által megőrzött leszármazási rendben azon-
ban Jánossal nem találkozunk. Apján, Kelemenen kívül az egyetlen rokon, aki-
nek nevét éppen a formuláskönyv egyik oklevele tartotta fenn számunkra, Nap-
kori Pál eszlári plébános és szabolcsi esperes.18 

A kor gyakorlatának megfelelően János az egyházmegye központjában, Eger-
ben sajátíthatta el a latin nyelv, valamint az írás-olvasás alapjait, sőt a helyi káptala-
ni iskolában az artes elemein túl bizonyára a magyar nemesi szokásjoggal is meg-
ismerkedett. Tudásán kívül azonban pártfogóra is szüksége volt ahhoz, hogy 
Budára kerüljön, ahol 1476. március 8-án már a korábbi királyi székhelyen, a 
közeli Óbudán működő budai káptalan egyik oklevelét szerkesztette jegyzőként,  

                         
16  Érdújhelyi Menyhért: A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon. Bp. 1899. 

146. skk.; Bónis, György: Les autorités de »foi publique« et les archives des »loci credibiles« en 
Hongrie. Archivum (Revue Internationale des Archives) 12. (1962) Paris 1965. 87–104., 
különösen 90–92. 

17  Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 235–237. 
18  Uo. 238–239. 
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mégpedig talán a káptalan hiteleshelyének szolgálatában álló jegyzőként.19 Ma-
gyi támogatóját a kézirat harmadik szerkezeti egységének eredeztetése kapcsán 
említett, és 1468–1474 között az egri püspökség élén álló Beckensloer János, 
vagy még inkább az 1474-től ugyancsak egri püspök Rangoni Gábor személyé-
ben kereshetjük. Ez utóbbi 1476-ban éppen Óbuda főterén vásárolt házat, Ma-
gyi pedig a továbbiakban talán az ő érdekét volt hivatott ott képviselni. Gábor 
püspök főpapi működését illetően egyébként a formuláskönyv több dokumentu-
mot is megőrzött, kettejük kapcsolatát pedig az a tény is valószínűsíti, hogy 
Rangoni 1480. évi, Rómába történő távozását követően Magyinak az óbudai 
hiteleshelyhez fűződő viszonya lazábbá vált: ezen időtől kezdve gyűjteményében 
egyre ritkábban tűnnek fel káptalani kiadványok.20 

A formuláskönyv második, hiteleshelyi részében található datált oklevelek 
sora 1476 augusztusával majd októberével folytatódik. Ugyanakkor viszont az 
első, kancelláriai kiadványokat tartalmazó részének szintén pontos keltezéssel el-
látott dokumentumai 1476. június 8. és szeptember 17. közé esnek. Ha feltéte-
lezzük, hogy Magyi ezeket a szövegeket maga másolta a kancelláriában, akkor a 
két tevékenységet egymással párhuzamosan kellett ellátnia: a káptalannal való 
kapcsolata a kancelláriai gyakorlat alatt sem szakadt meg. A királyi udvar köz-
ponti írásszervéhez, ami nyilvánvalóan a gyakorlati jogászképzés legfőbb színtere 
volt, talán szintén Rangoni Gábor támogatásával juthatott be, aki éppen 1476-
tól viselte a fő- és titkos kancellári méltóságot, bár Karai László budai prépost 
szerepe sem kizárható: alkancellárként az intézmény tényleges vezetését ekkor ő 
látta el. Magyi rövid kancelláriai feltűnése nyilvánvalóan a szakmai tapasztalat-
szerzés és a tanulás igényével magyarázható.21 

A néhány hónapos kancelláriai gyakorlatnak nem voltak hosszútávú követ-
kezményei. Magyi János néhány kor- és pályatársával ellentétben nem ragadt 
meg a kúriai jegyzők között, bár a formulárium oklevelei alapján hiteleshelyi jegy-
zősködése is csak időleges volt. Érdeklődése inkább a kevesebb kötöttséggel járó 
közjegyzői hivatás irányába indította: 1476. november 25-én Budán császári 
közjegyzői kinevezést kapott, és gyűjteményének keltezett oklevelei alapján 
1477-től már folyamatosan praktizált is ilyen minőségében, mégpedig Pesten, 
Budán, sőt 1485 után, Hunyadi Mátyás hódítását követően Bécsben is.22 A köz-
jegyzői feladat ellátása – ha ez nem egy szentszéki bíróság állandó szolgálatában 
történt – kevés kötöttséggel járt: Magyi is igyekezett kihasználni a kormányzati 
                         
19  A magyar közhitelűség feladatát ellátó egyházi testületeknél a 14. század közepétől egyre 

általánosabbá vált a világi jegyzők alkalmazása, amelyekből a 15. század végére esetenként már 
hiány is mutatkozott. Eckhart, F.: Die glaubwürdigen Orte i. m. 465. Éppen a budai prépost 
panaszkodott 1485-ben, hogy nehéz jegyzőt szerezni, és az ő egyházában sincs külön jegyző, 
hanem a lektor és a káptalan többi tagja állítják ki az okleveleket. Knauz Nándor: A pozsonyi 
káptalannak kéziratai. Codices manuscripti capituli Posoniensis. Strigonii 1870. 65. 

20  Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 239. 
21  Uo. 239–240. 
22  Az első datált közjegyzői záradéka 1477 februárjából: Magyi-kódex 438. p. 
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székhely, az annak környezetében megforduló egyházi javadalmasok, valamint a 
környező városok gazdasági életének kínálkozó lehetőségeit. Ekkortájt költözhe-
tett Óbudáról Pestre, bár a formuláskönyv egyik keltezetlen oklevelében a magán-
földesúri fennhatóság alatt álló Ráckeve esküdtjei között is feltűnik. Az 1480-as 
évek gyűjtésének leghangsúlyosabb része Pest városához köthető. A pesti formu-
lák tömege azt mutatja, hogy olyan személy másolta őket, aki a városi tanács iro-
dájában dolgozott. Magyi keze ebben az időszakban a városi kiadványokon ugyan 
nem azonosítható, de hogy itt élt és működött, azt erősíti a tény, hogy 1490. feb-
ruár 25-én Pesten kapta meg pápai közjegyzői kinevezését. A város két évvel ké-
sőbb, 1492. március 7-én kelt oklevelén viszont már Magyi János aláírásával talál-
kozunk, tehát ha korábban nem is, de élete végén biztosan Pest város jegyzője 
lett. Az utolsó hozzá köthető dokumentum az 1493. március 10-én kiállított köz-
jegyzői oklevele.23 

 
Magyi János életét, annak legfontosabb állomásait a formuláskönyvében ránk ma-
radt szövegek, valamint a mű szerkezete alapján tudjuk rekonstruálni. A kötet hű 
lenyomata összeállítója írástudói (litteratus) pályájának és tanulmányainak, a 
káptalani iskolához köthető arengáktól egészen a közjegyzői működése helyszí-
nét jelentő Pest város gazdasági- és jogéletét átfogó dokumentumgyűjteményig.  
A formulárium a középszintű igazgatás kivételével kora jogi írásbeliségének  
valamennyi területét érinti: segítséget nyújt hiteleshelyi kiadványok megszerkesz-
téséhez, példákat hoz a kúriai gyakorlatot illetően, szentszéki bíróságokon al-
kalmazott dokumentumokat tartalmaz, és több szállal kötődik a városi írásbeli-
séghez. Úgy tűnik, hogy választott közjegyzői hivatásának minél jobban meg 
tudjon felelni, és megbízói kérését minél jobban el tudja látni, Magyi több fó-
rum írásbeli gyakorlatában is igyekezett tapasztalatot szerezni, kiadványaik sajá-
tosságait megismerni. 

Magyi János közjegyző formuláskönyve tehát nem kizárólag Magyi János 
közjegyzői formuláskönyveként értelmezendő. A több évtizeden keresztül gyűj-
tött anyag, amelyben a saját közhitelű tevékenység emlékei mellett jól megférnek 
más jellegű oklevélkiadók szövegei, sőt készen átvett gyűjtemény, vagy iskolai 
tananyag is, a magyarországi formuláskönyvek hagyományozódásának szinte va-
lamennyi típusára példa lehet.24 Nyilvánvalóan elsődleges szerepén túl azonban 
más okból is fontos számunkra a kézirat. A Magyiéhoz hasonló iratmintatárak 
egyik célja összeállítójuk munkájának megkönnyítése. A gyűjtemények megőrzik 
a jogi szövegek ismétlődő részeit, sztereotip formuláit és jogbiztosító záradékait, 
így megspórolható az újrafogalmazás energiája, de garantált a precizitás is. Más-

                         
23  Pest városának a II. Ulászló magyar király és III. Frigyes német-római császár, illetve Miksa 

német király között 1491-ben kötött pozsonyi békét elfogadó oklevelét Magyi János írta alá 
jegyzőjként: DF 287 339. Bónis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 240–243. 

24  A formuláskönyvek típusairól és azok hagyományozódásáról összefoglalóan l. Bónis Gy.: Magyi 
János formuláskönyve i. m. 244–251. 
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részt viszont fontos segítséget jelentenek az utánpótlás képzésében: a gyűjtemé-
nyek az iratszerkesztés tankönyvei, a gyakorlati jogászképzés eszközei is voltak.25 
Magyi János formuláskönyve ennek is kiváló példája. 

A jogi írásbeliség nyelve Magyarországon 1844-ig a latin volt. Tehát nem-
csak az egyházi bíróságok, hanem az állami törvénykezés, az igazságszolgáltatás, 
sőt a közhitelű iratkiadás dokumentumai is az ország lakosságának anyanyelvétől 
eltérő, de éppen ezért valamennyi etnikum számára azonos feltételeket biztosító 
nyelven születtek. A (jogi mű)nyelv elsajátításához azonban – különösen ha az or-
szággyűlésen, a bíróságokon vagy a végrehajtás alkalmával a szóbeli gyakorlatban 
az anyanyelv (sermo vulgaris) játszotta a főszerepet – a fogalmak tökéletes meg-
értése elengedhetetlen volt: Magyi kötetében számos latin műszónak a margón 
glosszaként lejegyzett magyar fordításával találkozhatunk, de ugyancsak oktatási 
célt szolgálhatott az a négy soros, jogi szabályt rögzítő vers, amely egyúttal a 
magyar nyelvű irodalom egyik legrégibb verses emléke is.26 A néhány közjegyzői 
oklevél egyedi adatainak helyére írt, a szöveg olvasóját közvetlenül megszólító, 
vagy a teendőket részletező utasítás címzettjét szintén a formulagyűjteményt 
tankönyvként használók között kell keresnünk. A kézirat tehát nemcsak a jog-, 
hanem az irodalom-, sőt a művelődéstörténet számára is jelentős értékkel bír. 

A késő középkor levéltári, de nem közvetlenül jogbiztosító értékű magyar 
forrásai között ritka kivételként fennmaradt kódex egy gyakorlati jogász (littera-
tus) tanulmányainak és szakmai fejlődésének dokumentuma, mindennapi mun-
kájának segédeszköze, majd megszerzett tudásának közvetítője volt. A kötet vé-
gigkísérte életét, gazdagon illusztrálva annak szakaszait, állomásait. Szerepét 
tekintve tehát jegyzetkönyv, amelybe Magyi János folyamatosan gyűjtötte a ke-
zébe kerülő érdekesebb szövegeket, sőt saját munkásságának fontosabb doku-
mentumait, mintakönyv, amely a hivatását gyakorló jegyzőnek segítséget nyúj-
tott az oklevélszövegek megfogalmazásában, és tankönyv, amelyből fiatalabb 
munkatársai elsajátíthatták a gyakorlati jogászkodás legfontosabb ismereteit. 
Magyi János szakmai munkássága során folyamatosan gyarapította tudását, ta-
nult, és ezzel párhuzamosan, ugyancsak munkássága velejárójaként tovább is ad-
ta a megszerzett ismereteket. Tette mégpedig mindezt a középkori európai jogi 

                         
25  A formuláriumok és a gyakorlati jogászképzés viszonyáról l. Bónis György: Középkori jogunk 

elemei. Római jog, kánoni jog, szokásjog. Bp. 1972. 143. skk. 
26  Az anyanyelv és a jogi írásbeliség kérdéséről legújabban l. Solymosi László: Anyanyelv és jogi 

írásbeliség a középkori Magyarországon. Történelmi Szemle 53. (2011) 479–501. Magyi 
formuláskönyvéről, és a magyar nyelv szerepéről uo. 499–500., valamint Bónis Gy.: Magyi János 
formuláskönyve i. m. 257. A magyar nyelvű verses jogi szabályról l. Kertész Balázs: Magyi János 
formuláskönyve. In: „Látjátok feleim...”. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század 
elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása. 2009. október 29. – 2010. február 28. Szerk. 
Madas Edit. Bp. 2009. 249. 
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értelmiség többi tagjához hasonlóan,27 így biztosítva a jogalkalmazásban a szo-
kásjog (consuetudo) gyakorlati továbbélését. 

A kézirat jelentőségét mutatja, hogy bár nem intézmény vagy testület min-
takönyve volt, hanem szinte teljes egészében egyetlen személyhez köthető, sze-
repe mégsem ért véget Magyi János 1493 táján bekövetkezett halálával. A kódex 
utolsó három, vegyes tartalmú ívfüzete, ahol egyébként a kötet magyar nyelvű 
glosszáinak többsége is olvasható, szemmel láthatóan más kéz/kezek nyomát 
mutatja. A kézirat formulákkal be nem írt részeire, sőt még a kötéstáblák belső 
lapjára is ugyancsak utólag verseket, szállóigéket jegyeztek fel, azaz nyilvánvaló, 
hogy későbbi tulajdonosai is eredeti rendeltetésének megfelelően használták a 
kötetet egészen addig, amíg annak tartalma jogi és formai szempontból egyaránt 
korszerűnek volt tekinthető.28 

Magyi János közjegyző 15. századi formuláskönyve nyilvánvalóan több, mint 
amire elnevezése alapján gondolhatnánk. Több, mivel nemcsak a szorosan vett köz-
jegyzői gyakorlathoz tartozó dokumentumok kaptak benne helyet, hanem a késő 
középkori Magyarország hivatali írásbeliségének szinte teljes egészét megmutat-
ja. De több azért is, mert nemcsak iratmintákat tartalmaz, hanem struktúráján és 
glosszáin keresztül egy középkori írástudó mindennapjaiba enged bepillantást. 
Egyedisége és érdekessége méltán keltette fel már a 18. században szövegkiadóink 
figyelmét, bár modern kritikai kiadásával mindmáig adósak vagyunk. 

 
 

                         
27  Az oklevélfogalmazás gyakorlati elsajátításának európai mikéntjéről l. István Hajnal: 

L’einseignement de l’écriture aux universités médiévales. 2. éd. par László Mezey. Bp. 1959.  
154. skk. 

28  A magyar nyelvű bejegyzésekről l. Klemm Antal: A pécsi Nyírkállai-kódex magyar glosszái. 
Pannónia 3. (1937) 264–275. 
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