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Cseh Balázs 

Az egyházi nemesek jogállás Közép-Kelet-Európában 
a XI. századtól a XIV. századig* 

Bevezetés 

A XI-XIV. századok ideje alatt minden országban tisztán érzékelhetı 
jelenség, miszerint a társadalmi állás szorosan kapcsolódik az egyház 
hatalmának erısségéhez. Az egyház erejétıl függ az egyházi nemes 
társadalmi állása. A területenkénti és idıbeli eltérések igazodnak az általános 
egyháztörténeti változásokhoz. Így az X-XII. században az egyházi nemesek 
elıkelıségének fénykora állapítható meg. A XIII. századtól kezdve a rendi 
államok kialakulásának megkezdıdésével viszont az egyházi nemesség 
háttérbe szorul a világi nemesek rendekbe tömörülésével. 
Az egyház nemes jobbágyának sajátos jogállásában a partikuláris jogok 
hatására, illetve az állami jogok elszigetelıdésének jellemzıje ellenére is sok 
hasonlóság mutatható ki Európában, amely hasonlóságok a korban egyetlen 
más állami-világi státuszt sem jellemeznek. Ennek okát, illetve az 
egységesnek, hasonlónak mondható státusz- és jogfejlıdés okát az egyház 
tulajdonságából eredeztetınek vallom, hiszen a nyugati-keresztény egyház az 
egyetemességébıl adódóan összetartó és egységesítı erıként bír az egyházi 
nemesek jogállására és magára a jogfejlıdésre is a korban. 
A nemzetközi, egyetemes társadalmi összehasonlításban több eltérést lehet 
kimutatni. Amíg a lengyel területeken az egyházi nemesek abszolút 
elıkelısége biztosított az egyszerő világi nemességgel szemben, addig a 
német területeken ez nem olyan fokozott mértékben érvényesül. A 
Birodalomban a széttagoltság és a császári-tartományúri hatalmi viszony 
okán az egyházi nemes tartományonként eltérı társadalmi szerephez jutott. 
Ahol a tartományúr saját vazallusainak erıteljesebb jogokat tudott 
biztosítani, ott háttérbe szorultak, ahol pedig a császár a központi normákat 
érvényre tudta juttatni, ott akár elınyösebb helyzetbe kerülhettek. A harmadik 
esetben, amikor az egyházi személy maga vált világi tartományi úrrá, ott 
pedig abszolút elıkelıséget élveztek. Magyarországon az egyház és a király 
viszonyában a király került ki gyıztesen, a fıkegyúri jog gyakorlása által. 
Ezért érthetı az egyházi nemes alacsonyabb társadalmi pozíciója. Szociális 
értelemben viszont nem föltétlenül marad el a világi nemességtıl. Ezért az 
országok sajátos szabályozását több szempontból érdemes górcsı alá venni, 
egyfelıl a társadalmi helyzet, továbbá a jogok és kötelezettségek oldaláról, 
                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Jogtörténet II.” tagozatban I. díjban részesült. Konzulens: Dr. Béli Gábor 
egyetemi docens, Dr. Kajtár István egyetemi tanár 
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másfelıl a kondíció viszonyából vizsgálva. 

I. Az egyházi nemes státuszbeli állása a társadalmi környezetben 

1. Jogállás a német társadalmi környezetben 

A Szász-dinasztia kihalását követıen (1024) a Száli-dinasztia vette át a 
hatalmat a Szent Római Birodalomban. Kettıs uralmi rendszer épült ki a 
birodalomban, mivel a különbözı tartományok önálló életet kezdtek élni, így 
a császár csak saját területeire támaszkodhatott. Azonban III. Ottótól kezdve 
a császárok az egyház védelmezıiként léptek fel, és sorra alapították a 
püspökségeket.1 Az egyház hatalmas birtokadományokban részesült. A 
gyakorlatot tovább folytatták a Stauf-ház császárai is. 1220-ban a 
Confoederatio cum principibus ecclesiasticis címő rendelettel az egyházi 
méltóságok pénzverési jogot, bíráskodási jogot, vámszedési jogot és erıdítési 
jogot szereztek, amely megalapozta az egyházi nemesek birodalombeli 
elismertségének magasabb fokra jutását. Az 1037-es Edictum de beneficiis 
(másnéven: Contitutio de feudis) lehetıvé tette az alacsonyabb rangú hőbéri 
fegyveresek (valvassores) jelentıs részének integrálódását az egyházi 
nemesek közé. Ez felemelkedési lehetıség volt számukra, hiszen a 
valvassorok elnyerték a tisztség és jövedelem fiágon való örökölhetıségét és 
a bíráskodásnak egyenrangúak általi bonyolítását, valamint más felsıbb 
rendőeknek kijáró jogokat.2  Ebbıl következtethetünk az egyházi nemesek 
elıkelıbb voltára a kisebb világi hőbéresekkel összehasonlítva. Annak 
ellenére is, hogy IV. Henrik úgy nyilatkozott róluk, hogy ık „infimos 
homines et nullis maioribus ortos summis honoribus extulisset”.3 
Mivel sem az állam, sem a nemzetség nem nyújtott elegendı védelmet, ezért 
a szabadok és a világi nemesek jelentıs számban fordultak az egyházhoz, ami 
a nemesi gıg szerint is kedvezıbb volt. Tudniillik az egyház a kegyelem 
(pietas) keresztényi gyakorlása által nem kívánta meg a hőbéreskü során a 
megalázkodás aktusát, hanem saját kebelbe fogadta a világi embert, ezáltal ı 
még inkább részesülhetett a Krisztusi-kegyelem ajándékában. A szabad 
függıségek (ingenuus) alacsonyabb rangúnak minısültek, ugyanígy az 
egyszerő vazallusi pozíció.4 Valószínőleg ez a katonai hadviselés 
szabályainak megváltozásából is ered, amíg az egyházi nemes lovas 

                                                           
1 Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve – A középkor. I. kötet. Osiris Kiadó, Budapest 
2004. 256-262. o. 
2 Hagen Keller: Das edictum de beneficiis Konrads II. und die Entwicklung des Lehnswesens 
in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. In: Il feudalesimo nell’alto medioevo. Spoleto, 
2000. 227-267. o. 
3 Karl Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte 1 (bis 1250) Band 8. Westdeutscher Verlag, 
Hamburg 1992. 198. o. 
4 Marc Bloch: A feudális társadalom. Osiris Kiadó, Budapest 2002. 172-173. o. 
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harcmodort folytatva fel tudta fegyverezni magát, addig a szerény jövedelmő 
közszabad és az alacsonyabb rangú nemes erre már nem volt képes. A 
gyalogság megítélése pedig a korban szintén lenézı tendenciát mutat.5 A 
szövegekben itt tudunk különbséget tenni, hiszen a miles szó a vazallus 
szinonimájaként is ismert, azonban a miles mindig lovas katonai szolgálatot 
teljesít, hiszen a többiek közül ık elıkelıbbek. 

2. Az egyház nemesei a lengyel társadalomban 

A lengyel társadalmi kép a német területekhez való közelség okán erıteljesen 
magán hordozza a német jellegzetességeket. Az egyházi nemesek elıkelı 
helyzetőnek számítanak a nemességükre oly büszke lengyelek között. 
Anonymus Gallus páncélosan festi le az egyház katonáit, amely utal 
gazdagságukra.6 Mivel a páncélingek drága voltából kifolyólag a 
vagyonosság és a társadalmi elıkelısség bizonyítéka a páncél viselése. A 
lengyel törzsi társadalom átalakulását követıen, az egyházi szervezet 
kiépülése után a lengyel szabadok tömegei áramlanak az egyházhoz. 
Méretében és gazdagságában hatalmas földterületek birtokosává válik az 
egyház, így védelmet tud nyújtani a hozzá fordulóknak, akik közül sokan az 
egyház fegyveres szolgálatába állnak. Tulajdonképpen ık lesznek miletes, 
miles gregarius, akiket „zwykli rycerzének” hívnak.7 
A hivatásos katonáskodó réteg kialakulása az egyházi birtokokon történt meg 
legelıször.8 A több mint 1000 egyházközségre alapult az államberendezkedés 
alsóbb szintje, ami lehetıvé tette az egyházi méltóságoknak az egész 
uralkodó osztály fölé emelkedését.9 Az erıs egyház pedig különleges jogaiból 
juttatva erısítette azon nemeseket, akik jövevényként vagy a lengyel 
nemességbıl kiválva az egyháznak fogadtak hőséget. Tovább erısítette a 
folyamatot, hogy gens polonica (lengyel nemzet) nem tudott egységbe forrni, 
különbözı részfejedelmek alkották. Az egyház, amely egységesen a gnieznoi 
érsekség alá tartozott egyesítı erı volt, és önálló erıként politizált. 
Kiharcolta a regálék alóli mentességet, a pénzverési jogot, ezekkel elınybe 
juttatta az egyházi nemességet a világi nemességgel szemben. A korai 
feudalizmus idıszakában, illetve a feudális széttagoltság korában, az egyházi 
potestas és az egyházi nemes felsıbb osztályba sorolása nyilvánvaló, mivel a 
lengyel világi fınemességet leszámítva nincs magasabb rangú nemesi osztály, 

                                                           
5 Bloch: i.m. 176-177. o. 
6 Bagi Dániel (ford.): Gall Névtelen: A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és 
tettei. Argumentum Kiadó, Budapest 2007. 110-111. o. 
7 Julius Bardach: Historia panstwa I prawa Polski Tom I. Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1964. 114-115. o. 
8 Jerzy Topolski: Zarys dziejów Polski. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982. 33. o. 
9 Topolski: i.m. 48. o. 
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amely korrelálhatna velük.10 Ennek egyszerő oka a világi oligarchák elnyomó 
tevékenysége, ami a világi nemesség létbizonytalanságát eredményezte. 
Igazságos Kázmér az 1180-as leczycai szinóduson már beleegyezett a 
hivatalnoki törvényhozás korlátozásába az egyházi birtokokon élık felett, 
illetve lemondott a megszőnt püspökségek vagyonának visszaáramlásáról. 
Az általános anarchia és széttagoltság között tehát csak az egyház biztosított 
erıs menedéket, az egyházi nemes biztonságot élvezhetett és gyarapodhatott. 
A 13. század elejétıl kezdve a harcos osztály élére kerültek a milesek 
(ryczerz). İk elegendı földdel és szolgával rendelkeztek a lovagi-páncélos 
hadviseléshez. Alattuk foglaltak helyet a köznemesek (wlodka), a heredesek, 
a szlachta, akik bár birtokkal rendelkezıek voltak, sokszor maguk is 
mővelték földjeiket.11 

3. A magyar prediálisok társadalomban elfoglalt helye 

Magyarországon az egyházi nemesek az országos nemesek12 és a partikuláris 
nemesek között helyezkedtek el a társadalmi ranglétrán. A partikuláris 
nemesek nem élveztek olyan széles jogosultsági kört mint az egyháziak, 
közéjük tartoztak a horvát-szlavón várnemesek, a szepesi lándzsások, a turóci 
és liptói jobbágyfiúk.13 Közülük sokan kerültek az országos nemesek sorába, 
azonban kevesebb számban mint akár az egyházi nemesek közül. 
Figyelembeveendı az inverzitás hiánya, míg az országos nemesek közül 
többen egyházi nemesekké váltak és kívántak válni, addig az országos 
nemesek nem váltak partikulárissá. 
A félszabadok, a liberek és a valódi szabadok szintén keresték az egyház 
védelmét. Több forrás tanúsítja a gazdasági, személyi védelem14 és a lelki 
üdv15 keresését az egyház biztonságot nyújtó gyámkodása alatt. Bár az 
országos nemesség egy kis része beállt az egyház szolgálatába ennek 
érdekében, de leszögezendı az egyházi nemesség „kisebb jogúsága”, a 
nemesi szabadság szőkebb köre és korlátozottsága, vagyis alacsonyabb 

                                                           
10 Norman Davies: God’s Playground: A History of Poland, Volume 1: The Origins to 1795. 
Oxford 2005. 31-32. o. 
11 Davies: i.m. 77. o. 
12 A nemes kifejezést az egyszerőség okán használom, hiszen a kifejezés megjelenése csak a 
XIII. század végére tehetı. 
13 Borosy András: Prédiálisok és partikuláris nemesek. In: Rácz István (szerk.): Parasztság és 
magyarság. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Történelmi- és Klasszika-Filológiai Intézet, 
Debrecen 1989. 55-65. o. 
14 1212. „in protectorem ipsorum assumere cupientes” és „ad protectionem dicti monasterii 
assumi postulassent” (HO VIII. 16.); 1269. „qui se cum suis possessionibus protectioni 
ecclesie subdiderunt” (CD IV/3. 517.) 
15 1212. „ex devotione et respectu salutis ipsorum predictum monasterium […] in 
protectorem ipsorum assumere cupientes” (HO VIII. 15) 
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státusza.16 Azonban megırizték országos nemességüket is, tehát kettıs 
nemességre tettek szert, legalábbis a kezdetekben. A visszaélések elkerülése 
végett az országos nemes egyházi szolgálatba állásához a király engedélye 
vált szükségessé.17 Ezért 1257-ben, amikor Dobrina és fia Mikó, illetve 
rokonságuk közül még többen, saját akaratukból a király nemesei és 
szerviensei közül a garamszentbenedeki egyház jobbágyai közé álltak, 
kikérték a király engedélyét, aki ezt kegyesen megadta számukra.18 Azonban 
az esztergomi érsekségnek megvolt az a külön joga, amely alapján nem volt 
szükséges a király engedélyére a nemesek szolgálatba állásakor, csak a 
szolgaállapotúaknak volt arra szükségük, viszont ez a privilégium csak az 
esztergomi érsekséget illette meg.19 
Rangbeli különbség létezett az elıbb és a késıbb szerzett egyházi nemességre 
való tekintettel is. Így az „elsı, igazi és született” egyháziak elıkelıbbeknek 
számítottak, azonban ez csak társadalmi megítélésben volt kiütközı, jogi 
relevanciával nem bírt.20 
Tehát összességében elmondható, hogy egyfajta köztes társadalmi státuszt 
bírtak. IV. László 1278-ban kiállított oklevele a nemesek után, a 
várjobbágyokkal együtt, az udvarnoknépek elıtt említi ıket.21 
Kihangsúlyozandó nemességük, nobilitasuk, de a korlátozottság és 
föltételesség jelzıivel. Az országos jog szerint nem volt a Szent Korona tagja, 
ezért politikai jogokat sem gyakorolhatott, nem viselhetett megyei vagy 
országos hivatalt, de ez a XIV. századtól írható le ekként.22 Ezért 
alacsonyabb, bár biztonságosabb elıkelıségnek tekinthetıek, mint az 
országos nemesek, legalábbis a XIV. század derekáig. Az egyház viszont lelki 
elsıbbséget biztosít számukra, így az üdvösség és kegyesség tekintetében 
fenntartja számukra a prioritást bármely nobiles regni felett. 

                                                           
16 Csizmadia Andor: A szekszárdi prédiálisok és utódaik a feudális korban. In: Puskás Attila 
(szerk.): Tanulmányok Tolna megye történetébıl III. kötet. Szekszárd 1972. 5-49. o. 
17 A gyakorlatra példa 1234. MS I. 305.; HO VIII. 426. (Holub: i.m. 7. o.), illetve CD IV/1. 
25; HO VIII. 426; 1262. MS. I. 474; 1284. MS. II. 178. (Csizmadia: i.m. 1972. 41. o.) 
18 ÁUO VII. 170., HO VIII. 426., illetve Béli Gábor: A nemesek négy bírója. Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest – Pécs 2008. 36. o. 
19 1262 MS I. 473. 
20 Holub József: Az egyházi nemesek jogállása a középkorban. In: Regnum egyháztörténeti 
évkönyv, Budapest 1947. 8. o.  
21 HO. VIII. 190. és CD V/2. 477. illetve Béli: i.m. 96. o. „…iura nobilium, iobbagionum 
castrorum, ecclesiarorum, udvarnicorum…” 
22 Béli Gábor: Magyar jogtörténet – A tradicionális magyar jog. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest – Pécs 2009. 39. o. 
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II. Az egyházi nemes jogai 

1. Az egyházi nemesek jogai a Szent Római Birodalomban 

A Birodalom területén eltérı jogokat élvezhetett a birodalmi egyházi 
nemesség (Reichsministerialen), azonban törekedtek az egységes jogok 
kiharcolására. Ezért a partikularitástól eltekintve felfedezhetıek az egységes 
jogi jellemvonások. 
Külön bíróságuk és győlésük („Verritterlichung des Hofes”) volt már a XI. 
századra, amely fennállt és mőködött a XII-XIII. században.23 E fórum a 
szabadságjogok közé tartozott, hiszen nem csak külön szabadosság az ülés 
megtartása, hanem a birtok szabadságára szintén hatással volt. A 
Verritterlichung des Hofes foglalkozott a birtok védelmével, az 
elidegenítésekkel, a birtokdúlásokkal és egyéb királyi szabadságok 
sérelmével, mint a szabad tulajdon megsértésével.24 Ezenfelül joguk volt 
laikus bíróként, bírótársként vagy ülnökökként részt venni az egyházi 
bíráskodásban.25 
Különleges jogként jelentkezett a katonai szolgálat alóli mentesség, amelyet 
elıször egyénenként kaptak meg az egyházi nemesek, majd ún. 
„Dienstmannschaft“-okat hoztak létre.26 Ezek olyan csoportok voltak, 
amelyek a katonai szolgálat helyett adminisztratív, birtok-
javadalomigazgatási feladatokat láttak el, illetve az egyházi udvart 
igazgatták, e csoport tagjai örökletes kiváltságban részesültek és mentesültek 
a katonáskodás alól. Emellett külön intézményekben kaphattak oktatást, vagy 
az egyház kitaníttatási kötelezettséget vállalt.27 
Az 1062-es bambergi szolgálati törvényben olvasatóak különbözı 
kiváltságok, miszerint a csoportosan az udvarba helyezett egyházi nemesek 
viselhettek pajzsot, rangjelzést, címert, saját joghatóságuk volt, a peres 
ügyekben a bizonyítékszolgáltatásnál kiváltságokat élveztek.28 Tiszteletbeli 
jogosultságként jelentkezett a fegyverviselési lehetıség a fıpapi udvarokban, 

                                                           
23 Josef Fleckenstein: Rittertum und ritterliche Welt. Siedler, Berlin 2002. 32-45. o. 
24 „Non ledit pacem, si quis delinquentem servum suum vel discipulum vel quolibet modo 
sibi subditum scopis vel fustibus cedi iusserit.” 1083-as kölni egyházmegyei császári 
kiváltság. MGH Const. I Nr 424 
25 Balogh Elemér forrásként hozza: FRA II. 31 104 Nr. 106; FRA II 33 8 Nr. 6  
26 Az elsı erre vonatkozó lex familiae-t Burchard wormsi püspök bocsátotta ki és emelt egy 
csoportot személyes udvartartása közé. Lexikon des Mittelalters (LMA). Artemis und 
Winkler Verlag, München 1993. 638. o. 
27 Több egyházi nemes tanult nem csak a német egyetemeken, hanem például a nápolyi 
egyetemen is. Bruno Gebhard: Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Aufl. Band I. Union 
Verlag, Stuttgart 1973. 44. o. 
28 Wilhelm Altmann – Ernst Bernheim: Ausgewählte Urkunden zur Erläuterung der 
Verfassungsgeschichte Deustchlands Im Mittelarter. Zum Handgebrauch für Juristen und 
Historiker. Berlin 1891. Nr. 77 
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avagy más fıúri udvartartásokban.29 
A valamilyen módon kiemelkedı egyházi nemesek kaphattak erıdítési-
várépítési jogot, amelyet vagy az uralkodótól nyertek el, vagy az egyház 
adományozta nekik a saját jogán. Ez bizonyította, hogy nyitott volt számukra 
bármely irányú felemelkedési lehetıség, akár a fıúri osztályba, akár a fıpapi 
rétegbe. 
Az egyházi nemesek a ius feudale alól szintén kaptak kedvezményeket. Így 
példának okáért az öröklési, végrendelkezési és örökhagyási kötöttségek nem 
minden esetben érvényesültek, ezekre tekintettel nagyobb, tágabb 
szabadságot élvezhettek. Így a Iustitia Ministerialium Babebergensium 
hosszan részletezi az apróbb kiváltságokat.30 Viszont a Leges Feudales 
Teklenburgicae IV. rész 12. és 13. szakasza kimondja, hogy harmadik 
személynek elidegeníteni nem lehet a vagyont, illetve a magszakadást 
követıen a birtok visszaszáll az egyházra, akitıl azt kapták.31 Ezek a 
szabályok igazodnak a feudális jogokhoz.  

2. Az egyházi nemes jogai Lengyelországban 

A széttagolt Lengyelországban az egyházi nemesek erıteljes jogokkal bírtak, 
mivel az általános és gyakori anarchiában az egyház erıs bástyaként 
funkcionált. Az örökhagyói és öröklési jogot az egyház egyetértésével 
gyakorolhatták, vagyis az egyház felhatalmazásával, jóváhagyásával 
szabadon végrendelkezhettek.32 Végrendeletükben ingó és ingatlan vagyonuk 
felett széleskörően rendelkezhettek, de ingó vagyonukat élık között szintén 
elidegeníthették, akár a jelentısebb vagyoni értékkel rendelkezıket is.33 

                                                           
29 LMA 638-639. o. 
30 Példaszerően: Iust. Minist. Babeberg. VII. 12. §, 16. §, 30. §, 42. § In. Freiherr von 
Guttenberg: Die Regesten der Bischöfe und des Domkapitels von Bamberg Band II. 
Würzburg 1939 
31 12. § Item ministeralis noster proprietatem hereditalem non potest plus alienare, quam 
nobis infeodata. 13. § Item si duo ex nostris matrimonium contrahunt, habentes duas 
hereditates, si sine herede moriuntur, hereditates reuertuntur ad stipitem, a quo processerunt. 
(In. Iust. Minist. Babeberg. IV.) 
32 „ecclesiam sancti Iacobi in Mogilna quam fundavit Sbyluth miles, addens eidem ecclesie 
hereditatem Bogussino cum consensu amicorum suorum. Item aliam ecclesiam in honore 
sancti Clementis miles magnus Dobrogostius, addens eidem ecclesie hereditatem Padnyewo 
cum consensu amicorum suorum, edificavit.” In J. I. Kraszewski – Wladyslaw Lebinski 
(szerk.): Codex Diplomaticus Majoris Polonia Tomus I, Annos 984-1287, Poznan 1877. Nr 
3. Ugyanígy 1239 Cod. Dipl. Maj. Pol. 217, 1253 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 309 1256 Cod. 
Dipl. Maj. Pol. Nr 333 1256 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 335 1256 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 338 
1260 Cod. Dipl. Maj. Pol. 383 1262 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 397 1284 Cod. Dipl. Maj. Pol. 
Nr 539 
33 „cum decem marcis argenti, cum quatuor bubus, cum seminibus et cum omnibus aliis 
hutilitatibus que tunc temporis in villa prefata inveniebantur, eodem iure perpetuo cum 
omnibus suis successoribus possidendam.” (1256 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 335) illetve „quam 
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Az egyház, a pápai hatalom, illetve a hercegek a szabad jogállást 
hangsúlyozták, erısítették és támogatták. Így 1256-ban maga Premysl herceg 
erısíti meg szabadságában a ciszterci rend nemesét, kitérve a nagyapjától 
kapott birtok és vagyon feletti rendelkezési és öröklési jogra.34 
Perbeli kiváltságokban részesültek az egyházi nemesek. A tanúbizonyítás 
során magasabb értékőnek számított vallomásuk, ezen felül némely 
bizonyítékszolgáltatást kiválthattak az esküjükkel. Amikor II. Premsyl herceg 
elıtt a Chomecz grófnı, fıúri özvegy jogát vitatta egy egyházi nemes, akkor 
szava és esküje korrelált a grófnı igényével, mivel nem marad fenn 
Treczenicza falu hovatartozásáról írásos dokumentum.35 Mivel egy köznemes 
ezt a jogot nem kérdıjelezhette volna meg, csak akkor ha pertársakat hív 
segítségül, ezért a forrás alapján biztosra vehetı az egyházi nemes perbeli 
prioritása. E jogosítvány valószínőleg az egyház hasonló jogából 
eredeztethetı. 
Az egyházi nemesek adómentesek voltak, jobban mondva vérükkel adóztak, 
tehát katonai szolgálattá változtatták az adófizetési vagy szolgáltatási 
kötelezettséget. A mentességük teljes körő volt, mivel az egyház hatalma 
megingathatatlannak bizonyult. A decima alóli mentességre azonban 
általában nem terjedt ki, viszont több esetben némely egyház saját nemeseit 
mentesítette a tized fizetése alól, ez alapján a ius singulare jegyeit viselte 
magán a kedvezmény. Az adómentességet, pontosabban a tized alóli 
mentességet az 1233-as lengyel egyházi zsinat megerısíti. E szerint az 
egyházi nemes, és az egyházi nemes birtokán élı népek mentesülhetnek a 
tizedfizetés alól, annak érdekében, hogy rendszeresen tudják gyakorolni 
katonáskodási feladatukat.36 
Ugyanezen zsinat említi a bíráskodás alóli mentességet, amely szerint az 
egyházi ítélıszék dönthet felettük, gyakorolva akár a pallosjogot, de csak 
katonai hőséggel való visszaélés esetén.37 A fıvesztés ilyen szők keretek közé 
szorítása biztosította a különleges joghelyzetet, hiszen a világi 
köznemesekkel szemben alkalmazott fı-és jószágvesztés ennél tágabb 
körőként érvényesült. Bár valószínőleg a halállal sújtandó büntetések alól 
csak úgy mentesülhettek, ha az egyházzal való kapcsolatukat elmélyítették a 
papi rendbe való betagozódással, ami lehetıséget biztosított a bőnök egyszeri 
megbocsátására. 
 

                                                                                                                                                      

venditionem coram nobis publicavit. Una, prefati milites et abbas in presencia nostra 
constituti, ad confirmationem huius venditionis tali vadimonio se ad invicem oppignarunt:” 
(1262 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 397) 
34 1256 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 337 
35 1283 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 529 
36 1233 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 150 
37 1233 Cod. Dipl. Maj. Pol. Nr 150 
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3. Az egyházi nemes jogai a Magyarországon 

Legfontosabb szabadságuk kétségkívül az adómentesség volt, amit az egyház 
privilegium immunitatisa alapján élvezhettek, hiszen tudniillik ez a 
mentesség nem csak az egyházra terjedt ki, hanem annak összes népére. Ezt 
támasztja alá, hogy amikor 1239-ben IV. Béla király Csertıt és rokonait a 
szekszárdi apátság jobbágyai közé sorolja, akkor írásba foglalják többek 
között az adómentességet is. A király tehát úgy rendelkezik, hogy „ab officio 
preconum equitum omnino exempti, inter liberos iobagiones Monasterij 
antedicti absque qualibet contradiccione  computentur” 38 (a lovas hírnökök 
minden kötelessége alól szabaduljanak, és ellentmondást nem tőrvén az 
apátság szabad jobbágyai közé hajtottuk ıket). Történt ez annak okán – és itt 
jelenik meg a legfontosabb kötelezettségük is – „ut ad expedicionem 
Regalem loricati uadant, et ad legacionem Abbatis Monasterii prescripti ire 
teneatur; ad ulteriora nullatenus obligati”39 (hogy a királyi hadjáratban 
páncélosként jelenjenek meg, és az elıbb írt monostor apátjának akaratára 
követségbe menjenek, viszont semmilyen más módon ne kötelezzenek 
szolgálni). Bár itt nem mondja ki expressis verbis az adómentességet, de a 
„semmilyen más módon ne kötelezzenek szolgálni” kikötésbıl 
kikövetkeztethetı az adómentesség. Azonban nem szükséges az egyszerő 
találgatás, hiszen a király ugyanebben az oklevélben alább ki is emeli ezt, 
tudniillik „hanc sibi suisque cognatis antenominatis graciam concessimus 
specialem, ut quecumque collecta uel quelibet exactio in Regno nostro 
emerserit, ipsi ab earum solucione liberi sint penitus et inmunes, nec 
 occasione earum aliquatenus molestentur”40 (ı maga és fentnevezett 
rokonai abban a különleges kegyességben részesüljenek, hogy amit eddig a 
mi királyságunkban győjtöttek, vagy győjteni fognak, az legyen teljesen 
szabadon és mindentıl mentesen az övék, ne legyen semmilyen okkal, 
semmilyen mértékig megterhelhetı). Itt tehát nyilvánvalóan megjelenik 
legfontosabb kiváltságuk, joguk is. 
Azonban Szent László óta fizetniük kellett a szabadok tizedeit, az ún. II. 
törvénykönyv rendelkezései alapján, de az Aranybulla viszont kimondja, 
hogy mentesülnek a beszállásolás, szállásadás (portio, Einquartierung) 
kötelezettsége alól.41 Ezenfelül részesülhettek a decima fizetés 
szabadságában is, az egyház külön engedélyével, amivel viszonylag gyakran 
élt saját nemesei körében. Továbbá szőkebb körben, de megjelent privilegium 
fori intézménye, mivelhogy ki voltak véve a király joghatósága alól, és az 
egyházi jurisdictio vonatkozott rájuk, sıt volt külön bíróságuk is a XIV. 
                                                           
38 ÁUO. VII. 46. 
39 ÁUO. VII. 46. 
40 ÁUO. VII. 46. 
41 Bangha Béla (szerk.): Katolikus Lexikon I. kötet. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest 1931. 
498. o. 
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századtól, tudniillik a prediális szék bírósága. Ez elıtt megillette a 
szabadlábon védekezés joga, hasonlóképpen mint az országos nemest a király 
ítélıszéke elıtt.42 Amennyiben a prediális országos nemes is volt, abban az 
esetben szintén a prediális szék ítélkezett felette, hiszen már IV. Béla 1262-
ben megerısítette ezt a jogát az esztergomi egyháznak. 
Perbeli állásukról megjegyzendı, hogy a szokásos perrendtartás szerint az 
urukat ért panasz esetén ık pertársként vagy tanúként szerepeltek. Így 1226-
ban, amikor a pannonhalmi apátság népei a szolgáltatások miatt a királyhoz 
fordulnak, a király Miklós nádort küldi ki bíráskodni. Miklós nádor pedig a 
bizonyítást ekképpen folytatja le: „…az említett káptalant és a jobbágyokat 
(iobagiones) magunk elé állítottuk, a káptalantól és a jobbágyoktól sorjában 
figyelmesen és gondosan megtudakoltuk a Szent István királytól a népeknek 
adott ısi szabadságokat és reájuk rótt kötelezettségeket.”43 Bár ez egyfajta 
kötelezettségként is felfogható, azonban véleményem szerint – az elıkelıség 
bizonyítékaként – inkább megtisztelı jogosultság. 

III. Az egyházi nemes kötelezettségei 

1. Kötelezettségek a Szent Római Birodalomban 

A Szent Római Birodalomban az egyházi nemesek kötelezettségei az 
örökletes hőbéries állapotból fakadóak voltak. Fı kötelezettségként a 
katonáskodás jelölhetı meg, vagyis a fegyveres szolgálat.44 Azonban hamar 
átalakult az egyszerő fegyveres szolgálat testıri feladatokká,45 ami a 
felemelkedést jelöli. A XI. század derekán pedig II. Konrád jóvoltából a 
szolgáltatások már nem feltétlenül lesznek katonaiak,46 hanem az 1037-es 
Dienstrechten-t követıen köztisztviselıi formát ölt. A tanult egyházi 
nemesség a szolgáltatását a fegyvere helyett már a fıpapság és fıuraság 
melletti hivatalok betöltésével látja el. Ezenfelül a császári bürokráciát 
szintén ık mőködtetik, azon egyszerő oknál fogva, miszerint a feudális állam 
keretein belül az egyháznak kötelessége volt az államot mint hivatalnok 
szolgálnia, tehát az állami hivatalnokok biztosítása.47 Ezért a legtöbb egyházi 

                                                           
42 Werbıci István: Decretum Latino-Hungaricum, Juris confvetudinarij, Inclyti Regni 
Hungariae et Tranfylvaniae, azaz Magyar és Erdély Országnak Törvény könyve. 
Leutschviae, 1637 
43 PRT I. 678-679. A tanúskodásra példa: 1267 PKHO Nr. 6. illetve 1294 PKHO Nr. 25 
44 Erre példaként hozható fel az 1126-ban kelt oklevél, mely szerint 2 eke földért az egyház 
számára fegyveres-katonai szolgálatot vállalt egy szabad állapotú személy. (1126 Cod. Dipl. 
Boh. Nr. 110) 
45 Heinrich Pleticha: Deutsche Geschichte Band 2. – Von den Saliern zu den Stafern 1024-
1152. LEXIKOTHEK Verlag, Gütersloch 1982. 21-22. o. 
46 II. Konrád kedvezményeirıl megtalálhatóak: MGH DD 124; MGH DD 140; MGH DD 
216; RI 106b; MGH DD 104 
47 Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. München 1975. 115. o. 
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nemesbıl valamilyen hivatalnok vált. Közülük is kiemelendı Eike von 
Repgow a Sachenspiegels írója, aki a magdeburgi érsek vazallusaként 
tevékenykedett és összhangba hozta a kánonjogi és római jogi szövegeket.48   
Azonban az ún. „Ministeralenstand”-ok kialakulásával nem szőnt meg 
teljesen a katonai, pontosabban lovas katonai szolgálat. Háború idején lovagi 
katonai szolgálattal tartoztak a hivatalokat viselı egyházi nemesek is, 
azonban ezt úgy voltak kötelesek tenni, hogy a hivatalokért többletbirtokokat 
kaptak, amelyek a hivatal viseléséhez tapadóak voltak és nem az alaphőbéri 
kapcsolatból álltak.49 Így példának okáért 1294-ben Medele-i Gerhard mivel 
Theodor olmütz-i püspök advokátusza volt, ezért hivatali szolgálataiért 
cserébe feudumot kapott, amelyhez szolgálónépek is tartoztak.50 
A katonai szolgálat vonatkozott a központi várak védelmének ellátására, 
természetesen az elıkelı státuszból kifolyólag nem közkatonai feladatot 
jelentett, hanem a közfegyveresek parancsnoklását, vezetését. Azonban a 
szerényebb javadalommal rendelkezık közül sokan egyszerő katonai 
szolgálatot teljesítettek, viszont általában ez lovas szolgálat volt.51 Több 
esetben külföldön kellett katonáskodniuk, részt vállalván a 
térítıtevékenységben. Amikor a pápa 1140-ben a moráviai püspököt a pogány 
poroszok megtérítésére kötelezte és küldte, akkor vele tartottak nemesei, akik 
a harcokban külön javadalmazás nélkül voltak kötelesek részt venni.52 
Ezenfelül az egyházi bíróságok által hozott ítéletek végrehajtásában 
tevékenykedtek. Példának okáért 1230-ban a püspök egy Grünburg-i 
miniszteriálist és Urlich von Londorf miniszteriálist bízta meg az ítélet 
végrehajtásával és a bírósági határozat teljesülésének segítésével.53 
A kötelezettségek közé sorolandó a tiltás, miszerint az egyházi nemes nem 
élhetett bizonyos városok falain belül. Freiburg 1120/22-es kiváltságlevele és 
városi joga expressis verbis kimondja, hogy csak akkor telepedhet le egyházi 
nemes a városban, ha azt a polgárok közössége jóváhagyja.54 A másik tiltás 
pedig a „tétlenkedéstıl” való eltiltás, vagyis a nem katonáskodó egyházi 
nemesnek hivatalt kellett vállalni vagy valamilyen más szolgálatot, illetve 
szolgáltatást kellett nyújtania, amennyiben a felsoroltak közül egyiket se 

                                                           
48 Siegfried Brie: Eike von Repkow. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 5, 
Duncker & Humblot, Leipzig 1877. 751-755. o. 
49 Pleticha: i.m. 22. o. 
50 1294 Cod. Dipl. Mor. V. Nr. 3 
51 Pleticha: i.m. 45. o. 
52 1140 Cod. Dipl. Mor. I. Nr. 236; 1141 Cod. Dipl. Mor. I. Nr. 237; 1141 Cod. Dipl. Mor. I. 
Nr. 238 
53 Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás. Szent István Társulat, Budapest 
2000. 292-293. o. Forráshelynek hozza: UBLOE 2 694 Nr. 486; UBLOE 3 33 Nr. 30.  
54Adalbert Erler – Ekkehard Kaufmann – Dieter Werkmüller (Hrsg.): Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte (HRG) I. Band. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1998  
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tette55 a társadalmi, jogi, vagyoni pozícióját veszélyeztette.56 

2. Az egyházi nemes kötelezettségei a lengyel területeken 

Mivel a lengyel területek folyamatosan kapcsolódtak be a keresztény világba, 
ezért a pogány lakosság katolicizálása rendkívüli fontossággal bírt. Az 
egyház missziós térítıtevékenysége a katonai erıszakot sem nélkülözte, 
aminek eszköze az egyház felfegyverzett szabadjai, vagyis az egyházi 
nemesek voltak.57 Ezen okból kifolyólag a legmarkánsabb kötelezettségük a 
katonáskodás volt, amely a belsı és külsı hadviselésre egyaránt vonatkozott. 
Védekezı és támadó harcok esetén egyaránt fegyverbe kellett állniuk. A 
katonáskodás lovas szolgálatot jelentett, magába foglalva a lovas 
futárszolgálatot, avagy a követjárást. 
A felfegyverkezés saját vagyonból történt, amelyet bıségesen lehetıvé tett az 
egyház gazdag birtokadománya. A fegyverek a nehézlovas harcmodort 
tükrözték, így kötelességük volt ló tartása, páncél vagy lánc-, illetve 
sodronying viselése. Viszont lehetıségük nyílt a katonáskodás megváltására, 
azonban erre külön engedélyre volt szükség az egyházi elöljárótól.58 A 
megváltás helyett át is ruházhatta a katonai szolgálatot saját rokonára, esetleg 
alárendeltjére, vagy birtokainak egy részével együtt más valakire.59 
A fıkötelezettségek mellett jelentek meg egyéb szolgálatok és szolgáltatások. 
A lengyel egyházi nemességnek kötelessége volt a tized fizetése, azonban 
más adófizetési kötelezettséggel nem tartoztak. Már 1180-ban a leczynai 
szinóduson elérte az egyház, hogy Igazságos Kázmér ne vessen ki semmilyen 
adót az egyházi birtokokon élı szabadokra.60 Azonban az egyház és az állam 
összeütközései idején az állam erıteljesen megsarcolta az egyházi nemeseket, 
többször vetett ki rájuk egyszeri adót.61 
A kötelezettségek nem terjedtek ki a birtokok igazgatására, nem tartalmazta 
semmilyen hivatal viselését, sıt nem lehetett hivatal viselésével megváltani a 
katonai szolgálatot. Legalábbis erre nem utal semmilyen korabeli forrás. 

                                                           
55 Egy 1063-ból származó levél a Bambergi Dómiskolából leírja a katonai szolgálatok 
megtagadását. „Episcopus Wirceburgensis miliciam, quam laudaverat, omnino detrectat, 
iactans se alieno questui et avaricie nolle militare.” Erich Freiherr von Guttenberg: Die 
Regesten der Bischöfe und des Domkapitels von Bamberg Band II. Würzburg 1939. 154-
155. o. 
56 1131 Cod. Dipl. Mor. I. Nr. 232 
57 Topolski: i.m. 40-64. o. 
58 Mon. Pol. Hist. Tom IV. 273-276. o. 
59 „Conductumque militarem debent habere” (in: Gustav Adolf Harald Stenzel (Hrsg.): 
Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter. Breslau, Max 1845. Nr 10.), 
illetve „prevod non ducent, nisi militare” és „prevod preter militare” (in: Bardach: i.m. 139. 
o.). 
60 Davies: i.m. 73. o. 
61 Davies: i.m. 72-74. o. 
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Tehát teljes egészében nélkülözte az officialitást. Ezért nem lehet találkozni 
olyan forráshellyel sem, amely birtokadományról szólna olyan esetben, amikor 
valamely egyházi nemes hivatalt lát el. A birtokokat kizárólag fegyveres 
szolgálatért adományozzák, vagy már magáért a kimagasló teljesítményért, 
illetve elızetes kötelezettségvállalásért juthat egyházi birtokhoz a szabad 
állapotú személy. 

3. A prediálisi kötelezettségek Magyarországon 

Bónis szerint a magyar egyházi nemes legfontosabb kötelessége az egyház 
szolgálata és a felé való hőség tanúsítása. Ez a hőség a szolgálat elızménye, 
amelynek teljesülnie kell az egész kötelezettség fennállása alatt. Az 1284-ben 
kelt királyi oklevélben IV. László a királyi szerviensek közül Fulkó fia 
Istvánnak és rokonainak éppen ezért engedélyezi az esztergomi egyház nemes 
jobbágyai közé lépésüket, hiszen ı „a csehek királya elleni ütközetben a hőség 
teljes teljét kimutatván tett szolgálatot”.62 A hőség maga condicio tacita-ként 
mőködik, expressis verbis nem szükséges megjelennie a forrásokban sem.63 
Kötelesek voltak a hőségre (fidelitas), ha ezt nem tanúsították kellıképpen, 
akkor az egyháznak jogában állt az egyházi nemest jószágától megfosztani és 
szolgaságba taszítani, feltéve ha nem volt országos nemes is egyben.64 Mivel 
ha országos nemes is volt, abban az esetben ettıl a nemességétıl megfosztani 
nem lehetett. A hőtlenség magába foglalta a szolgáltatások nem teljesítését, a 
szolgáltatások elmulasztását, illetve a konkrét szembeszegülést is. Hőtlenség 
címén vette el például 1272-ben Sámuel egri kondicionáriustól nemességét és 
vetette szolgaságba ıt az egri püspök, mivel az az egyház szabadságlevelének 
elégetésével hőtlenséget követett el.65 A prediális köteles volt elismerni a 
függést, ennek explicit módon meg kellett nyilvánulnia szóbeli vagy írásbeli 
akaratnyilvánítással.66 A birtokadomány szerzésének vagy a jogállapot 
megszerzésének sine qua nonja a hőség fogadása. Enélkül a jogviszony sem 
jön létre, a birtok tulajdona pedig nem változik meg, nem áramlik át. A hőség 
része a szolgálat hivatásszerő teljesítése a paritás és az aequum karakterével. 
A hivatásszerő kötelezettségteljesítés megnyilvánulása eltérı lehetett, viszont a 
XI-XIV. században mindenképpen tartalmazta a fegyveres szolgálatot. A 
fegyveres szolgálat páncélos szolgálatot jelentett, ahogyan azt az 1239-es 

                                                           
62 Fulkó lovagról Jókai Mór is megemlékezik „A magyar nemzet története regényes 
rajzokban” c. könyvében.  
63 Bónis György: Hőbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Osiris Kiadó, Budapest 
2003. 154. o. 
64 Csizmadia: i.m. 9. o. 
65 Codex Diplomaticus V/1. 155.  
66 1307 Zalai okl. I. 126: „propter acceptum beneficium assumsit et obligavit se et heredes 
suos ad servicium seu obsequium aliorum novilium iobagionum ecclesie perpetuo…”; 1258 
PRT VIII. Nr. 296. és 1267 PRT. X. Nr. 529. 
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oklevél is tanúsítja: „ad expedicionem regalem loricati vadant, et ad 
legacionem Abbatis Monasterii praescripti ire teneantur; ad ulteriora 
nullatenus obligati”.67 A hadkötelezettség megváltása nem lehetséges a 
korban, annak intézménye csak a XIV. század közepére datálható. A 
szolgálathoz hozzátartozik a fegyveres kíséret adása, a követségjárás, a hírvivı 
feladatok ellátása és a futárszolgálat.68 A lovas szolgálat teljesítése során 
viszont a terhek könnyítése érdekében az egyház a lótartási kötelezettségét 
mérsékelhette vagy teljesen átvállalhatta. A lovas szolgálaton felül 
természetbeli és/vagy pénzbeli szolgáltatások szintén tapadtak a 
jogállapothoz.69 Ezek közé tartozott a decima, azzal a kikötéssel, hogy az 
egyháznak szabadságában állt ez alól felmentenie saját nemeseit, avagy a 
prediális nem az officiális megállapítása szerint fizette, hanem saját 
lelkiismerete alapján. Tartozhattak ajándékok vagy állandó természetbeli 
szolgáltatások, amelyeket a jogviszonyt alapító oklevélben általában 
feltüntettek. Az ilyesféle szolgáltatás megnyilvánulhatott az úr 
megvendégelésével, ahogy a garamszentbenedeki apátság esetében történt, 
avagy borszállítással, kötelezı nádvágással, kıhordással vagy épület ırzésével, 
mint ahogy a pannonhalmi apátság alapítólevelében olvashatjuk.70 Avagy a 
kisszelepcsényi apátság nemes jobbágyai telkenként évente két nehézekével 
tartoztak, emellett engesztelésként évente egy háromesztendıs sertéssel, Szent 
Benedek ünnepén pedig közösen két birkával.71 Amennyiben ez nem történt 
meg, úgy az egyház nemes jobbágyai gyakran hivatkoztak az errıl szóló 
írásbeli dokumentum hiányára. 
A kötelezettség nem teljesítése, elmulasztása vagy nem kellıképpen való 
teljesítése büntetést vont maga után. Legsúlyosabb büntetés a jogviszony 
megszüntetése, felmondása az egyház által, amely magával vonta birtok 
visszaszállását az egyházra és a privilégiumok elvesztését.72 Mivel a deliktum 
elkövetése is a perfidia avagy infidelitas körébe sorolandó ezért az esztergomi 
egyház jogairól szóló 1262-es oklevele azt mondja „ha az esztergomi egyház 
nemeseit történetesen lopás vagy rablás miatt […] vizsgálat során elveszejtik, 
az ilyen módon megöltnek birtokai ne szálljanak az ország nádorára vagy a 
királyi udvar bírójára, hanem az esztergomi egyházra”. 73 

                                                           
67 ÁUO. VII. 67. Ugyanerrıl olvashatunk: 1269 CD IV/3. Nr. 518. és 1279 CD V/2. Nr. 591. 
68 Bónis: i.m. 155. o. 
69 Holub: i.m. 13. o. 
70 Bónis: i.m. 155. o. 
71 1247 MS I. 364. o. 
72 Csizmadia: i.m. 10. o. Példaként hozható fel az 1267-es oklevél, amelyben hőtlenség 
vádjával szabadságától fosztották meg Tanch fia Jánost. De ı a többi egyházi nemessel 
kieszközölte, hogy fogadják vissza és kezeseket állított maga mellé, hogy együtt feleljenek 
ha újabb hőtlenséget követne el. HO VI. 223. Nr 158. 
73 1262 MS I. 473. 
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IV. Az egyházi nemes kondíciója 

1. Az egyházi nemes hőbéri kapcsolata a Szent Római Birodalomban 

Az egyházi nemes jogviszonya urához az egyházi elöljáróhoz, vagy magához 
az egyházhoz hasonló viszony, mint amilyen a hőbérest köti hőbérurához. 
Már a Karoling korban egyfajta hőbéri státuszban vannak és beneficiumban 
részesülnek szolgálatukért, ahogy a Kapitularék is tanúsítják,74 az egyház 
nemese része a Birodalomban uralkodó hőbérrendszernek (Lehnsystem). 
Azonban a jogviszony nem tökéletes hőbéri, a ius feudalét nem követi teljes 
mértékében, hiszen nem volt teljes birtokában minden hőbéri 
szabadságjognak (Lehnsfähigkeit), illetve a német hőbéri pajzsrendszernek 
(„Heerschildordnung”, clipeus militaris) nem volt részese.75 A hőbériségi 
lekötelezésnek viszont van egy ékes bizonyítéka a szolgálatért kapott hőbéri 
birtok, mivel az teljes egészében egyezést mutat a tiszta hőbéri lekötelezés 
során kapott feudummal. A konvertált feudalizmus tehát nem teljesül, a 
földhőbér viszont megjelent (Landleihe).76 
Bár a kapott birtokot feudumnak hívják, az teljesen örökölhetı a condicio 
okán, azonban az egyház tulajdonát képezi, az úr csak ırzésre adja át, kiköti a 
hőség tanúsítását, illetve az utódok szolgálatra és hőségre nevelését. Emellett 
az adományozás során lefekteti, hogy a méltatlanná válás vagy 
magvaszakadást követıen az visszaszáll az egyházra. Viszont a feladatok 
öregség vagy más menthetı ok miatti ellátásának nehézségei miatt 
lehetıséget biztosít a lekötelezett számára a szolgáltatások folytatójának 
megnevezésére. Ezeket mind leírja Gerhard mainzi érsek 1252-es 
szabadságmegújító levele.77 

                                                           
74 Cap. miss. 786-792 cap. 4. (MG Cap. 1.67): „servi qui honorati beneficia et ministeria 
tenent et in bassallatico honorati sunt”. 
75 Adalbert Erler – Erkehard Kaufmann (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG) III. Band. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1984. 577. o.; Gebhard: 
i.m. 788-789. o. 
76  Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás. Szent István Társulat, Budapest 
2000. 245. o. 
77 „Recognoscet vicedominus per patentes suas litteras, sivut in nostra et capituli presencia 
recognavit, quod in castris ipsius vicedominatus, turribus et portis castrorum nichil omnino 
iuris habebit vel ratione proprietas aut iure feodi vel successionis nec in custodibus turium 
vel portenariis portarum vel vigilum locandis, sed nos et successores nostri libere locabimus 
in illis de familia ecclesie nostre, quos ad hoc reputabimus fide dignos, nisi forte causa 
debilitatis, mortis vel aliis de causis aliquem vel aliquos de custodibus vel portenariis cedere 
vel decedere contingeret, in quo casu vicedominus de consilio procuratoris nostri castrensem 
alium vel alios ponere poterit in locum illorum, ita tamen, quod semper iurent turres et portas 
servare contra omnem hominem ad beneplacitum nostrum et sede vocante ad mandatum et 
voluntatem capituli Monguntini.” Aloys Schmidt: Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 
und des Freistaates Anhalt N. R. 13. Magdeburg 1933. 356. sz. oklevél. 
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A vegyes házassággal78 megszerezhetıvé válik a teljes hőbéri kiváltság, és 
ebbıl a házasságból született utód hőbéri kapcsolata már teljes körőnek 
tekinthetı. Sıt az ilyen házasságok sikereseknek minısültek, mivel az 
egyházi jogokat szintén bírták, így mentesültek több lovagi szolgálat alól. 
Számukra létezett egyfajta privilegium minus és privilegium majus, amely a 
lekötelezettség viszonyára épült.79 A „Dienstrecht”80 köre meghatározza a 
viszonyt, a katonai szolgálatért kapott feudumot és a hivatalviseléshez tapadó 
birtokadományt is. A birtokhoz járuló jogok lex privata-ként tapadtak a 
kondícióhoz.81 Maguk a privilégiumok embercsoportokat érintettek, az 
egyházak partikulárisan szabályozták saját nemeseik jogállását és utaltak át 
birtokokat, azonban a partikularitás a jogviszonyok egészét nem jellemezte, 
mivel megnyilvánultak a kanonikus szabályok, a pápai döntvények és az 
uralkodói jogalkotás.82 
További lényeges különbséget mutat a lekötelezés abból a tekintetbıl, hogy 
amíg a hőbéri viszonynál a jogfejlıdés folyamatosan a hőbéri kötöttséget 
erısíti, addig a miniszteriálisoknál ez a jogi kötöttség egyre inkább lazul.83 A 
Karoling korban erıteljesebb viszony épül ki az egyház és az egyházi nemes 
között, majd ez officiális viszonnyá kezd alakulni, így válik hivatallá a 
feudális lekötelezıdés.  

2. A lengyelországi kondíció jellemvonásai 

Mivel a zwykli ryczerz egy harcos osztálynak tekintendı, ezért ık is a kapott 
földbirtokból fegyverkeztek fel. A kapott földbirtok pedig örökletes volt, 
ezért nevezték az egyház elıkelı lovasait heredes-nek is. A földek 
örökölhetısége eredményezte a lekötés és a jogviszony fundamentumát. A 
német feudális helyzethez hasonló obligatio jött létre az egyházi elöljáró és 
az egyházi nemes között.84 Tehát a beneficium helyett feudumról 
beszélhetünk a kialakult földbirtok-rendszer alapján.85 
A kötelem magába foglalta a földön felül az embereket, szolgáló népeket, 

                                                           
78 Nem felekezeti hovatartozás, vagy vallási értelemben használva, hanem a társadalmi 
státusz vegyességére utalva. 
79 Hermann Baltl – Gernot Kocher: Österreichische Rechtsgeschichte. Auflage 7. Leykam 
1993. 100. o.  
80 Ilyenek a Limburger Klosterleute (1035), a Bambergi törvények (1057) és a Kölni 
Kanonikus Győjteményben (1154) található jogszabályok. 
81 Karl Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte 1 (bis 1250) Band 8. Westdeutscher Verlag, 
Hamburg 1992. 154-155. o. 
82 Karl Kroeschell: Recht und Rechtsbegriff im 12. Jh. In: Vorträge und Forschungen XII. 
1968. 309-335. o. 
83 Heinrich Mitteis: Lehnrecht und Staatsgewalt. Böhlau 1974. 567-569. o. 
84 Bloch: i.m. 184-186. o. 
85 Erre utal a bevezetés aktusa is az 1250-ben kelt dokumentumban: „Gramblouici sortes […] 
ministeriales nostri […] ex ducali concessione tenuerent”. Bardach: i.m. 115. o. 
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amelyek biztosították a gazdasági hátteret. Emellett még a decimi néven 
emlegetett egyszerő szabadokat is, akik katonai szolgálatot teljesítettek, 
mivel ık az egyházi nemesek függésébe kerültek, és kezdetben a társadalmi 
ranglétra legalján helyezkedtek el.86 Valószínőleg ez a rendhagyó viszony a 
törzsi társadalomból adódhatott, hiszen a vérségi kötelékek az új társadalmi 
tagolódás során nem teljesen szőntek meg vagy alakultak át.87 Ezért a törzsi 
és feudális jogviszonyok variánsa alakult ki, a feudális jogrend mérsékelten 
tudott érvényesülni a kor lengyel hercegségeiben. 
Az elkötelezıdés felmondásával az egyházra visszaszállt a birtok. Ezért az 
egyházi nemes saját alárendeltjeinek nem adhatta azt tovább, csupán egyfajta 
bérleti viszonyt létesíthetett. A törzsi jellemzık okán ez a bérleti viszony sem 
volt gyakori, meghatározóbb volt a vérségi kötelékek alapján való 
szervezıdés. A birtokhoz jutott egyházi nemes a saját rokonaiból állított ki 
magának lekötelezetteket, felosztva famíliája között a kapott birtokot vagy 
azokhoz tapadó jogosítványokat.88 
Vagyis a lengyel területeken a conditio igen sajátos formája alakult ki a 
jogfejlıdés során, amelyrıl a források csak keveset árulnak el. Viszont annyi 
megállapítható, hogy a német jog feudális kötelezettségi viszonya 
érvényesülhetett néhány sajátos karakterrel,89 amelyek hatására nem alakult 
ki olyan szoros jogviszony. 

3. Az egyházi nemesek kondíciójának különleges karaktere 
Magyarországon 

Az alcímben szereplı „különleges” szó jelentéstartalommal bír. 
Magyarországon az egyház nemes jobbágyai olyan jogviszonyt létesítettek az 
egyházzal, amely egyedülállónak tekinthetı. A feudális elkötelezettség 
szintjét nem éri el, annyira nem szoros kapcsolat, azonban az országunkba 
megszokott familiáris viszonynál többet jelent. A kettı között elhelyezkedı 
sajátos conditio, a sajátossága pedig mindkettı hatásának következménye.  
Magyarországon a hőbéri beneficium vagy feudum intézményével nem 
találkozunk.90 A kapott birtokuk tulajdonságából kifolyólag rendelkezési 
megszorítás vonatkozott rájuk. Nem volt szabad birtok, ezért nem 
idegeníthették el, nem terhelhették meg, emellett önmaguk a lekötelezési 

                                                           
86 Davies: i.m. 77. o. 
87 Bloch: i.m. 148. o. 
88 Angi János – Barta János – Bárány Attila – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: 
Európa az érett és kései középkorban. Multiplex Media, Debrecen 2001. 285-294. o. 
89 Bardach: i.m. 100. o. 
90 Hóman Bálint – Szekfő Gyula: Magyar történet II. kötet. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Bp. 1942. 82. o.; Béli: A nemesek négy bírója. 30. o.; Béli Gábor: Az új adomány 
eredete és önálló intézménnyé válása. In: Degré Alajos emlékkönyv. Budapest 1995. 61-62. 
o. 
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viszonyt sem mondhatták fel a súlyos büntetés elszenvedése nélkül.91 1212-
ben például Sela fia Farkast és Kozma fia Jakabot megfosztotta a pécsváradi 
apát hetényi birtokaiktól és jogaiktól, mivel úgy vélte azok az ı nemes 
jobbágyai és meg akarta akadályozni, hogy „makacsul eltávoztassák magukat 
az egyháztól”92. Azonban kiderült, hogy Farkas és Jakab nem az egyház 
nemes jobbágyai, hanem királyi szerviensek, így visszakapták a lefoglalt 
javakat.93 A forráshelybıl látszik a jogi viszony egyoldalú felmondásának 
tilalma, legalábbis a lekötelezett oldaláról, mivel az egyház szabadabban 
bonthatta fel a jogi kapcsolatot, sor kerülhetett a kebelébıl való elbocsátásra. 
Érdemes visszautalni a birtok feletti rendelkezési jogra, mivel az a conditio 
essentiája. Czizmadia Andor úgy vélte, a prediális birtok csak általánosan 
nem idegeníthetı el. Szerinte ugyanis más prediálisnak az eladható volt, 
illetve idegennek is, amennyiben a klerikális úr abba beleegyezett. Csizmadia 
emellett úgy véli a birtok elzálogosításának sem volt különösebb akadálya.94 
Bónis szintén hasonlóképpen véli, szerinte ugyanis az abszolút elidegenítési 
tilalom konszenzusjoggá enyhült, mivel örökjogon örököseinek eladhatta, 
elzálogosíthatta a birtokot, sıt urával szemben teljes jogú ügyleti fél, így 
birtokot cserélhet, vagy elcserélheti más jószágra, pénzre stb.95 Holub 
álláspontja azonban csatlakozik a legelsıhöz, véleménye szerint a birtokot 
nem lehetett elidegeníteni, mert azt csupán „salva rerum substantia”96 
használhatta az egyház nemes jobbágya. Továbbá ı úgy véli a gyakorlat 
alapján, ha megtörtént az eladás, ahhoz elegendı volt a rokonok belegyezése, 
az egyházi úré nem volt szükséges.97 
Véleményem szerint a vitás kérdésben a „aurea mediocritas” elvét érdemes 
követni. 1305-ben az ısi birtok eladását is engedélyezi az érsek, a rokonok és 
szomszédok beleegyezésével a nagy szegénységre hivatkozva.98 De annak 
ellenére, hogy találunk az eladásra példát, nem vonható kétségbe Béli állítása 
az elidegenítés tilalmáról. Lényegében azért áll fenn az ellentét a szerzık 
között, mivel nem részletezik a conditio alapját képezı birtok jellegét, 
származását. Amennyiben a kondíció létrehozásakor az egyház nemes 
jobbágyai közé belépı személy rendelkezett már birtokkal, hiszen várjobbágy 
vagy nemes volt, úgy e vagyonrész fölött rendelkezhetett, így ha nemes volt a 
nemességre vonatkozó elidegenítési szabályok érvényesültek a vagyonrészre 

                                                           
91 Béli: Magyar jogtörténet – A tradicionális magyar jog. 31. o. 
92 ÁUO VI. 355. o. 
93 Béli: A nemesek négy bírója. 22. o. 
94 Csizmadia: i.m. 12. o. 
95 Bónis: i.m. 158. o. 
96 1255. MS. I. 423. 
97 Holub: i.m. 16. o. 
98 1305. CD VIII/1. 176. Ugyanígy ínségére hivatkozik János fia Joanka, aki 1259-ben 
szılıjét eladja Symianus polgárnak és kikéri az egyház összes jobbágyának tanácsát és 
pécsváradi apát engedélyét. HO VI. Nr. 64 
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tekintettel. Azonban, ha az egyháztól kapott birtokot, vagy más vagyont, 
illetve vagyoni jogosultságot úgy, hogy sajáttal nem rendelkezett, vagy a 
meglévıek mellé, akkor ez az egyház jogánál fogva elidegeníthetetlen és 
megterhelhetetlen volt. Vagyis a vegyes tulajdoni jogokból kifolyólag a 
tulajdonjogok a birtok származásához tapadóaknak számítottak, azok pedig a 
jogi kapcsolat fundamentumának. 

V. Összefoglalás, összehasonlítás és végkövetkeztetések 

Az egyház nemes jobbágyai igen hasonló jogosítványokkal rendelkeztek a 
korban. Ez abból az egyszerő okból következett, hogy az egyházak saját 
jogaikból engedtek át számukra. Az egyház jogainak fundamentumát viszont 
az egyetemes kánonjogi és egyházjogi szabályok adták. 
Az állam nem szólt bele az egyház „magánügyének” tekinthetı kérdésbe, 
hogy az miként viselkedik saját lekötelezettjeivel. Ezért az egyházi tendencia 
mindhárom országban hasonlónak mondható. Biztosította a saját maga által 
bírt adómentességet és kivonta az állami bíráskodás alól saját nemeseit. 
Mindkettı egyszerően megérthetı megfontolásból eredt. Az adómentesség 
megadása lehetıvé tette a szolgálatok kimerítı teljesítését, az állami 
bíráskodásnak pedig nem volt helye, hiszen a büntetések az egyházra károsak 
lettek volna.  
Az egyház saját igazságszolgáltatói hatalma törvényszerő volt, hiszen 
tulajdonképpen a birtokperekben saját földje felett ítélkezett, a fı- vagy 
jószágvesztéssel pedig saját szolgálattevıjétıl eshetett el. Így nem lehetett 
helye az állami hatalomnak. 
A birtok feletti rendelkezések, az öröklési- örökhagyási jogok pedig az adott 
ország társadalmi- és államberendezkedéséhez igazodva váltak különbözıvé. 
Kihangsúlyozva a jelentkezı jogfejlıdési eltéréseket, hiszen a német 
területeken már a feudális rendszer hanyatlása volt megfigyelhetı abban a 
korban, amelyben a magyar és lengyel állam kialakulása kezdıdött meg. A 
hőbéri jogok érvényesülése ezen felül a centrumtól való távolságtól szintén 
függtek, illetve az egyház politikai hatalmától. 
A kötelezettségek közötti hasonlóságok oka az egész státusz létrejöttének oka 
is egyben. A fı kötelezettség mindenhol a lovas katonai szolgálat volt, mivel 
az egyház szükségesnek látta saját katonai rend fenntartását. 
A kötelezettségek közötti eltérés pedig a különbözı egyházi célokban 
keresendı. Az egyház mindegyik országban mást tartott fontosnak, illetve a 
világi hatalom gyakorlója is más feladatokat, funkciókat várt el az egyháztól. 
Ezért a német területeken a hivatalok ellátása vált meghatározóvá, 
Lengyelországban ez hiányzott és a katonáskodáson volt a fıszerep, 
Magyarországon pedig az egyházi birtokigazgatáson, emellett a 
katonáskodáson. 
A fıkötelezettség mellé párosuló mellékkötelezettségek, így példának okáért 
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a terményszolgáltatások, ajándék stb., teljes egészében az adott egyház 
jellegzetességeitıl függtek. A partikularizmus ebbıl a szempontból a 
legjelentısebb. A környezeti adottságok, az egyházi vagyon összetétele, a 
birtok fizikai sajátosságai mind-mind befolyásolták a mellékkötelezettségek 
fajtáját, mértékét, idıbeli determináltságát. Ezekben egységes képet sem 
lehet felfedezni. A közel 300 év alatt ezek változtak leginkább, hiszen a 
gazdasági mechanizmusokkal próbáltak lépést tartani. Ezért elmondható, 
hogy idıben és térben a legnagyobb változatosságot mutatták. 
A jogviszonyra tekintettel két alapvetı megállapítás nyilvánvalóan tehetı. 
Egyrészt lekötelezettségi viszony, vagyis alá-fölérendeltségen alapszik, ami 
„közjogi” jellegzetesség. Ez úgy értendı, hogy a jogviszony lényegileg 
„magánjogi”, de a teljesítendı szolgáltatások nyerhetnek közjogi, közvetett 
karaktert, bizonyos külsı jogviszonyok teremtıdnek. Másrészrıl pedig 
szerzıdéses jogviszony, a szerzıdéses felek között létrejövı kapcsolat viszont 
magánjogi karaktert biztosít. A „közjog” és a „magánjog” vegyülése és 
kapcsolódása egy vegyes jogviszonyt eredményez, amely a vizsgált kor 
jellemvonásai közé sorolható. Vagyis önállóan és vegytisztán létezıként igen 
ritka esetben jött létre „közjogi” vagy „magánjogi” jogviszony. Az országok 
közötti eltérı vonásokat az határozza meg, hogy melyik fajta jogviszony felé 
dıl el a mérleg nyelve. Erre hatással van az államhatalom közbeavatkozása, a 
zárt társadalmi rend, illetve az egyház szemlélete, jogosítványai és pillanatnyi 
erejének állapota. 
Közös jellemzıjük, hogy minden esetben a lekötés alapjául szolgáló 
adománybirtokon nyugszik a conditio maga. A birtok tulajdonságai 
determinálják a jogi kapcsolatot, a jogviszonyt. Így kapcsolódik vissza a 
kondíció a kötelezettségek és jogok világára, így fakadnak tehát jogok és 
kötelezettségek a jogviszonyból, pontosabban a jogviszony tárgyából. 
Minden területen az egyház nemesét megillette a birtok felett való részleges 
vagy korlátozott rendelkezés joga, habár ennek fokozatai és szabadsága 
differenciált. A rendelkezési jogok közül pedig három alapjogon lehet 
leginkább kitapintani a jog adta lehetıségeket, ezek mindhárom területen az 
öröklési jogok, az elidegenítési jogok és a megterhelési jogok. 
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László Balázs 

A hőtlenség és annak büntetése az Árpád-korban* 

I. Prológus 

A hőtlenség és az annak szankciójaként megjelenı vagyonkobzás Árpád-kori 
jogtörténetünk fontos jogintézményei, amelyek vizsgálata, önálló értéke 
mellett, további kiterjedt kutatások kiindulópontjául is szolgálhat. E két 
jelenség egységének elemzésénél abból kell kiindulni, hogy a hőtlenség 
miatti vagyonkobzás a ius regium egyik eleme. 
A mindenkori államok közjogában központi helyet foglal el a hatalmat 
megtestesítı, az államot életre keltı szervek, intézmények jogállásának 
kérdése. Magyarország esetében, minthogy hazánk államformája a XI. 
századtól rövid megszakítással 1946. február 1-ig királyság (1867-tıl 
alkotmányos monarchia, 1919-tıl király nélküli királyság) volt, és a királyi 
hatalom 1918-ig többé-kevésbé de facto is érvényesülni tudott, a fenti kérdés 
jogtörténeti vizsgálatának középpontjában a király jogállása helyezkedik el. 
Különösen igaz ez a patrimoniális (Bónis György szavaival: személyes)1 
királyság idején.2 A monarcha közjogi státuszának és a patrimoniális uralom 
magánjogi alapjainak ellentéte pedig csupán látszólagos, ahogy Eckhart 
Ferenc fogalmaz: „a királynak alattvalóival, országával szembeni közjogi 
állását úgy fogják fel, mint a földesúrnak földbirtokához való viszonyát”.3 
Bár a személyes királyság idıszaka Bónis szerint 1222-ig tartott, Degré 
Alajos hangsúlyozza, hogy „elvileg egészen a XIV. század végéig a király a 
hatalom egyetlen birtokosa”, hatalmát a királyi tanács jelenléte sem 
korlátozza.4 Bónis megfogalmazásában: „a tanácsnak lehet feladatköre, de 
nincs hatásköre”.5 Ez lehetıvé teszi, hogy a ius regium vizsgálatát ehelyett 

                                                           
* A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és mőködtetése konvergencia program címő kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Jogtörténet I.” tagozatban III. díjban, valamint a Rubicon különdíjában 
részesült. Konzulens: Dr. Béli Gábor egyetemi docens 
1 Bónis György: Hőbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Osiris Kiadó, Budapest 
2003. 90-91. o. 
2 Eckhart Ferenc: Staatsrecht und Privatrecht in Ungarn im Mittelalter. Ungarische 
Jahrbücher IX./4. 1929. 426-432. o. 
3 Eckhart: i.m. 428-429. o., idézi: Bónis: i.m. 90. o. 
4 Béli Gábor (szerk): Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. IDResearch Kft. – 
Publikon Kiadó, Pécs 2009. (a továbbiakban: Degré: i.m.) 73., 81-82. o. 
5 Bónis: i.m. 81. o. 
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egészen 1301-ig kiterjesszük. Tanulmányom célja tehát a személyes 
királyság idıszakával, amelyet leginkább a király személyes uralmának 
érvényesülése jellemez,6 együttesen vizsgálva e század írott forrásokban 
gazdagabb második felét, az Árpád-kori királyi jog (ius regium) egyik 
legfontosabb elemének, a hőtlenség miatti vagyonkobzás intézményének 
bemutatása. 
A vagyonkobzás (confiscatio) jelentıségét és vizsgálatának indokoltságát 
igazolja a patrimoniális uralom mőködésében az is, hogy a vagyonkobzás 
legfontosabb tárgya természetesen éppen a királyi hatalom alapját is képezı 
földbirtok volt. A delictum publicum körébe tartozó hőtlenség így, 
szankcióján keresztül, kapcsolatba hozható olyan további, a XIII. században 
szintén kiemelt jelentıségő jogintézményekkel is, mint az alattvalói hőséget 
erısítı és érdemeket jutalmazó királyi birtokadományozás, ezáltal az 
adományozás hátterében álló, azzal együtt járó egyéb megfontolások, a 
birtokhoz kapcsolódó esetleges késıbbi alattvalói kötelezettségek. A 
vagyonkobzás és a birtokadományozás pedig olyan intézkedésekhez 
vezethetnek el, mint a királyi birtokszervezet majd a birtokpolitika reformja a 
Szőcs Jenı által „katonai antitalentumnak”, ugyanakkor az Árpád-dinasztia 
Szent István utáni „legnagyobb szervezı tehetségének és legnagyobb 
realistájának” nevezett IV. Bélánál.7 

II. A ius regium jelenségérıl 

A király közjogi jogosultságaira utaló ius regium szóösszetétel csak ritkán 
fordul elı a királyi oklevelekben. Az ilyen módon fellelhetı elsı (vélhetıen 
valóban a legkorábbi) forrás 1252-ben keletkezett. E levélben IV. Béla arról 
számol be, hogy hő szolgálataiért Protáz fia Péter ispánnak adományozta az 
örökös nélkül elhunyt Nymhir és Róbert szerviensek egykori földjeit, 
amelyek királyi jogon az ı kezére háramlottak („terram Nymhiri ac terram 
Roberti de generacione seruiencium nostrorum […] illis sine herede 
decedentibus ad nos iure Regio deuolutas, ipsi Petro Comiti […] donauimus, 
contulimus atque tradidimus”).8 Az Árpád-kori ius regium-ot tárgyaló 
jelentıs mővében Párniczky Mihály is megjegyzi, hogy a kifejezést az 
oklevelekben következetesen csak IV. Béla korától kezdték használni.9 Maga 
a jelenség azonban természetesen egyidıs kell, hogy legyen a királyság 
intézményével, hiszen a legegyszerőbben fogalmazva: a ius regium az, ami 

                                                           
6 Bónis: i.m. 86. o. 
7 Szőcs Jenı: Az utolsó Árpádok. História Könyvtár, Budapest 2002. 26. o., 39-45. o., illetve 
61-66. o. 
8 ÁÚO VII. 236. 
9 Párniczky Mihály: De iure regio Hungarico tempore regum stirpis Arpadianae. A magyar 
ius regium az Árpádházi királyok korában. Budapest 1940. 49-50. o. 
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miatt (materiális értelemben) király a király. Párniczky is hangsúlyozza, hogy 
a királyi jogok érvényesülésére már Szent István törvényeiben találhatók 
adatok.10 
A tartalom felıl megközelítve a fogalmat, fontos kiemelni, hogy a királyi jog 
tartalma és terjedelme (még a névleg részben azonos jogosítványok ellenére 
is) térben és idıben eltérı, ugyanakkor vannak a ius regium-nak tipikus 
elemei.11 Ilyen jellemzı jogosítványokat említ a középkorból Párniczky a Jus 
Feudorum Longobardicum, az Edictum Theodorici, a Lex Baiuvariorum, a 
Lex Visigothorum, a Grand Coustumier de Normandie és más források 
alapján.12 A királyt illetı jogok (regaliae) e körében pedig különbség tehetı a 
nagyobb (törvényhozás, tisztségek adományozása, pénzverés, adóztatás, 
kegyelmezés, stb.) és a kisebb (bírságok, vámok stb.) királyi jogok között. 
Lényegében ugyanezeket az elemeket sorolja fel Degré is a középkori 
magyar királyi hatalmat vizsgálva.13 
A ius regium tehát a fentiek értelmében „a király közjogi állását meghatározó 
olyan jogszabályok összessége, amelyek a király számára valamely politikai, 
vagy gazdasági elınyt biztosítanak.”14 E fogalom elemeit, kifejezéseit 
természetesen mindig a vizsgált kor viszonyainak megfelelıen kell 
értelmezni. 
A ius regium köre két nagy jogosítványcsoportra bontható, az ún. 
vagyonérdekő és nem vagyonérdekő jogokra. A confiscatio értelemszerően 
az elsı csoportba tartozik, a fiscalia regum körébe, olyan jogintézményekkel 
együtt, mint az adók, vámok, jövedékek, vagy éppen a király öröklése az 
urafogyott hagyatékban. A vagyonérdekő királyi jogosítványok elkülönült 
köre egyébiránt már a germán népjogokban is élesen kirajzolódott, távolabbi 
gyökerei pedig a római res ad fiscum pertinentes intézményében rejlenek.15 
Degré, hangsúlyozva, hogy a király magánvagyona és az államvagyon az 
Árpád-korban még nem különül el, e körbe sorolja a pénzverésbıl származó, 
a bányajogi, a nemesérc-monopóliumból eredı, valamint a vám- és 
vásárjövedelmeket is.16 Ehhez további két kiegészítés főzhetı. Egyfelıl, a 
királyi (állami) vagyon kezelését a királyi kincstár (fiscus) látta el. Béli 
Gábor a fiscus intézményét úgy jellemzi, hogy az „jogi személy volt, amely a 
király és a szent korona vagyoni érdekeinek védelmét látta el, a ius regium 
alapján eljárva”.17 Bónis, szintén elırebocsátva, hogy a személyes királyság 
                                                           
10 Párniczky: i.m. 20. o. 
11 Párniczky: i.m. 6-7. o. 
12 Párniczky: i.m. 6-11. o. 
13 Degré: i.m. 74. o. 
14 Párniczky: i.m. 7. o. 
15 Párniczky: i.m. 9. o. 
16 Degré: i.m. 74. o. 
17 Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 
Pécs 2000. 54. o. 
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korában a közpénztár és közteher fogalmak még ismeretlenek, megjegyzi, 
hogy „a közjövedelmek a király kincstárába, a fiscusba folynak be”, illetve 
hogy „a regálék Európa-szerte a király személyéhez és méltóságához 
kapcsolódnak”.18 Másfelıl, ahogy Párniczky is kiemeli, „elsısorban nem 
vagyonértékő királyi jogok is szerepelhetnek mint vagyoni jogosítványok, ha 
a király azok egyikét-másikát ellenszolgáltatás fejében gyakorolja”.19 

III. A h őtlenségi cselekményekrıl általában 

Királyaink a tılük származó oklevelekben gyakran hangoztatták, hogy az 
alattvalói hőség jutalmat érdemel. Ennek egyik szép példája IV. László 1283. 
évi levele, amelyben Tamás váci püspököt részesíti adományban: „Regie 
Sublimitatis exquirit officium, ibi molem inponere largicionis et gracie, ubi 
fidelitatis eximie exuberat meritum et procedit” (a királyi fennség tisztsége 
megköveteli, hogy ott osztassék szét a bıkezőség és a kegyelem sokasága, 
ahol a hőség érdeme kivételesen árad és gyarapodik).20 A hőtlenséget 
ugyanakkor következetes szigorral kellett büntetni a hatalom fenntartása 
érdekében, erre utal II. Andrásnak az a levele, amely Gergely és István 
ispánok adományáról számol be. Eszerint: „cum ex Regie dignitatis officio 
teneamur metiri merita singulorum, et cuique pro meritorum exigencia 
respondere; iustum est et racioni consentaneum, ut infideles et iniquitatis 
sectatores radicitus euellamus et disperdamus; bonos vero et equitatis 
amatores, qui fideliter ad utilitatem Regie Corone, et Regni commodum se 
exercent, munifice donis decorare non postponamus” (mivel a királyi tisztség 
méltósága megköveteli, hogy minden egyesek érdemeit megmérjük, és nekik 
az érdemek elvárásáért feleljünk, jogos és az ésszerőségnek megfelelı, hogy 
a hőtleneket és az igazságtalanság hajszolóit gyökerestıl kiirtsuk és 
elpusztítsuk, a jókat és az igazságosságot szeretıket pedig, akik hőségesen 
cselekednek kellı idıben az országnak és a király koronájának hasznára, 
bıkező ajándékokkal ékesíteni ne késlekedjünk).21 
A fenti forrásokból is kiderül, hogy a hőség címzettje, és ebbıl adódóan a 
hőtlenség beszámítási pontja is a király, illetıleg a korona. Bónis szavaival, e 
kettı együtt jelenti az államot.22 A koronán pedig egyszerre értjük a király 
koronáját (corona regis) és az ország koronáját (corona regni), ami – 
tekintve, hogy a hőtlenség már nem csupán a király személye ellen irányulhat 
– erısíti a hőtlenség közjogi jellegét.23 Igaz ez akkor is, ha a corona, a nota- 

                                                           
18 Bónis: i.m. 82. o. 
19 Párniczky: i.m. 8. o. 
20 ÁÚO IX. 249. 
21 ÁÚO VI. 264. 
22 Bónis: i.m. 83. o. 
23 Párniczky: i.m. 41. o. 
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vagy nomen infidelitatis (késıbb crimen- vagy flagicium infidelitatis) 
kifejezésekkel együtt csak a XIII. század folyamán terjed el a királyi 
oklevelekben (az 1222. évi Aranybulla például még nem használja az 
infidelitas győjtıfogalmat).24 
Az egységes elnevezés késıbbi megjelenése ellenére a vagyonbüntetéssel 
sújtott hőtlenségi cselekmények bizonyos köre természetesen már Szent 
István uralkodása alatt ismert volt, majd e kör folyamatosan bıvült az idı 
haladtával. Párniczky három cselekményt sorol ide István korából, annak II. 
törvénye alapján: ha valaki a király életére tör, elárulja az országot vagy 
külsı országba menekül (valamilyen büntetés elıl).25 Hasonló megítélés alá 
esik az 1220-as évektıl kezdve az idegen fegyveres erınek az országba 
hozatala, valamint (veszélyessége folytán) a nyilvános gyújtogatás és 
pusztítás, IV. Béla korától a királyi oklevelek hamisítása, a pénzhamisítás és 
a várakkal őzött visszaélések, III. András 1298. évi dekrétuma nyomán pedig 
a királyi engedély nélküli várépítés és a lerombolni rendelt várak le nem 
rombolása.26 Míg tehát a személyes királyság idején a hőtlenség lényegében a 
felségsértést és felségárulást jelentette,27 az Árpád-kor végére a hőtlenségi 
cselekmények lényege kiszélesedik, közös ismertetıjele már a „hazafiatlan, 
államellenes vagy súlyosan társadalomellenes” magatartás.28 

IV. A vagyonkobzásról 

A confiscatio intézményénél annak megnevezését és a korabeli források 
alapján elkülöníthetı Árpád-kori eseteit érdemes bemutatni. 
Tanulmányomban e jelenséget következetesen vagyonkobzásnak nevezem, 
eltérve a jogtörténeti szakirodalomban használt jószágvesztés kifejezéstıl. A 
kérdés rövid magyarázatot igényel. A jószágvesztés (amissio bonorum) 
egyrészt hangzásában is a jószágát elvesztı alattvalóra koncentrál, az ı 
nézıpontjába helyezkedik, másrészt a jószág elıtag látszólag szőkebb 
értelmő lehet a vagyon fogalmánál. A confiscatio célja azonban 
nyilvánvalóan a tágabb vagyonképesség elvonása. A vagyonkobzás szóalak 
kifejezi továbbá e jelenség közhatalmi-, kényszerjellegét, és a ius regium 
körébe tartozva a vagyont elvonó király személyére koncentrál. Végül, a mai 
büntetıjogunkban is ismert intézkedéstıl elhatárolandó ezt a büntetést, nem 
tőnik célszerőnek vagyonelkobzásról (vagy elkobzásról) beszélni. 

                                                           
24 Párniczky: i.m. 37-43., 54. o. 
25 Párniczky: i.m. 21-22. o., Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán 
korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Stephaneum, Szent István Társulat, 
Budapest 1904. 155. o. 
26 Párniczky: i.m. 40. o., 54-55., 63-64. o. 
27 Béli: i.m. 179. o. 
28 Párniczky: i.m. 54. o. 
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A vagyonkobzás nem csak a hőtlenség esetén jelentett rendes (azaz az írott 
törvények és a szokásjog által az adott cselekményre rendelt, és rendszerint 
alkalmazott)29 büntetést. Béli szerint „a vagyonelkobzás a patrimoniális 
királyság idıszakában a felségsértés és a pártütés, a bírói teendık 
megszegése, karddal elkövetett emberölés, a házratörés, ispán általi 
tilalomszegések esetén alkalmazott jóvátételi, illetve bírságos jellegő vagyoni 
büntetés volt.”30 A rendi korszakban aztán (amelynek kezdete az Árpád-kor 
utolsó évtizedeire tehetı) a hőtlenség miatti confiscatio kizárólag bírságos 
jellegő (a marasztalt jószága a királyra, illetve a szent koronára háramlott), a 
becstelenségi deliktumok esetében jóvátételi jellegő, a nagyobb 
hatalmaskodás körében pedig vegyes jellegő vagyoni büntetés, ez utóbbi 
azonban már nem valódi confiscatio.31 Hasonló deliktumcsoportokat említ a 
vagyonkobzás kapcsán Párniczky32 is, kiemelve még azt a Szent László II. 
törvényében szereplı, és Kálmán által hatályon kívül helyezett szabályt, 
miszerint: „placuit quoque ut ipse fur, nisi ceciderit in ecclesiam, 
suspendatur et omnis facultas eius depereat […] si autem de manu 
fideiussoris evaserit, de patibulo quidem liberatur, verumtamen cum eodem 
fideiussore in aliam regionem venundetur et bona ipsius regali fisco 
vindicentur.” (Nemkülönben úgy tetszett, hogy a tolvajt, hacsak templomba 
nem menekül, akasszák fel, és minden jószága pusztuljon; ha pedig a kezes 
kezeitıl megszökik, a bitótól megszabaduljon, mindazonáltal a kezessel 
együtt adják el külföldön, és vagyonát a királyi kincstár követelje).33 
A fentiek alapján tehát a hőtlenség miatti vagyonkobzást mindenekelıtt a 
hatalmaskodás miatti vagyonkobzástól kell elhatárolni. Az Árpád-korban a 
delictum privatum (így a hatalmaskodás, actus potentiae) büntetése 
alapvetıen jóvátételi jellegő, a vagyonvesztés vagy a (rendszerint 
megváltható) fıvesztés csak kivételesen jelenik meg e körben.34 Az 
úgynevezett nagyobb hatalmaskodás egységesen fı- vagy jószágvesztéssel 
történı büntetése pedig csak I. Mátyás 1486. évi dekrétumában különül el.35 
Ezzel szemben a hőtlenség mint delictum publicum esetei a legszigorúbb 
megtorlást, fı- és jószágvesztést követeltek meg, kezdetben jellemzıen a 
fıvesztés megváltásának kizárásával.36 
Szintén különbözik a hőtlenség miatti confiscatio az ítéletekben a XIII. 
század elsı felétıl megjelenı úgynevezett fıbenjáró ítélettıl, a közönséges 

                                                           
29 Béli: i.m. 167. o. 
30 Béli: i.m. 175. o. 
31 Uo. 
32 Párniczky: i.m. 20-64. o. 
33 Závodszky: i.m. 166-167. o. 
34 Béli: i.m. 214-215. o. 
35 Béli: i.m. 216. o. 
36 Béli: i.m. 179-180. o. 



A hőtlenség és annak büntetése az Árpád-korban 

65 

gonosztevık büntetésétıl, jóllehet, ıket is személyükben és minden 
vagyonukban ítélik el. Ilyen esetekben azonban a marasztalt vagyona nem a 
kincstárra, hanem két (tudniillik kétharmad) részben a bíróra (leggyakrabban 
a nádorra), harmadrészében pedig a sértettre száll, érvényesül a 
visszavásárlási jog, és a nádornak lehetısége van méltányos eljárás 
követésére.37 Erre példa IV. Béla 1244. évi levele, amellyel Kán nembeli 
László nádor ítéletét erısíti meg Sándor fia Márton és Móric fia Bertalan 
ügyében.38 
A vagyonkobzás itt bemutatott három formájánál (hőtlenségi, hatalmaskodási 
és fıbenjáró ítéletek) eltérıen alakul a bírói joghatóság is. A hőtlenségi 
ügyekben (legalábbis eleinte) a király személyesen ítélkezik, hatalmaskodási 
ügyekben már jobban érvényesül a nádor kialakuló, és az 1222. és 1231. évi 
Aranybullákkal „kiteljesedı” általános bírói funkciója,39 a közönséges 
gonosztevık „kiirtása” pedig, fıleg a XIII. század második felétıl, a nádori 
törvényszék elsıdleges feladata e körben.40 

V. A hőtlenség szabályozása a dekrétumokban 

Rátérve a tanulmány alapját képezı Árpád-kori forrásokra, elsıként a 
királyok úgynevezett „törvényeit” érdemes górcsı alá venni. E 
megfogalmazás nem is teljesen pontos, hiszen a személyes királyság korában 
(különösen a kormányzati írásbeliség elterjedése, a kancellária megjelenése 
elıtt) a király akarata maga a törvény, függetlenül annak megjelenési 
módjától.41 E fejezetben tehát Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, 
II. András és III. András dekrétumai képezik vizsgálat tárgyát. 
Szent István második, vélhetıen 1030-1038 között keletkezett42 dekrétuma 
még nem ismerte az infidelitas, sem a ius regium fogalmát, mégis egy helyen, 
a „saját és a királytól kapott” birtok öröklési szabályainál rögzíti a 
vagyonkobzás három esetét. A dekrétum értelmében: „Nec pro ullius causa 
reatus detrimentum bonorum suorum paciatur quis, nisi consiliatus mortem 
regis aut tradicionem regni fuerit, vel in aliam fugerit provinciam; tunc vero 
bona illius in regiam veniant potestatem.” (Sem bármilyen vád miatt 
vagyona sérelmét el ne szenvedje senki, hacsaknem a király halálára vagy az 

                                                           
37 Párniczky: i.m. 56-57. o. 
38 CD IV/1. 308. o. 
39 Béli Gábor: A nádor bírói hatalma a XIII. század derekáig. In: Homoki-Nagy Mária 
(szerk.): IV. Szegedi Jogtörténeti Napok. Konferencia a bírói hatalomról és az 
állampolgárságról. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged 2011. 53. o., Degré: i.m. 113. o. 
40 Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabírók mőködésének elsı korszaka 1268-
1351. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2008. 94-104. o.; Béli: Magyar jogtörténet. A 
tradicionális jog. 234-235. o.; Degré: i.m. 115. o. 
41 Béli Gábor: Árpád-kori törvényeink. JURA 2000. 1-2. sz. 40. o. 
42 Béli: Árpád-kori… 35. o. 
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ország eladására szervezkedett, vagy ha idegen tartományba menekült, akkor 
pedig vagyona a király hatalmába kerüljön.).43 Az elsı két magatartás, 
hasonlóan az említett nyugat-európai példákhoz, a király életére törést és az 
„ország” elárulását takarja. Az e szabálynak keretet adó öröklési szabályok az 
alattvalók birtokainak védelmét is szolgálták az önkényes vagyonkobzással 
szemben, ez derül ki a dekrétum vonatkozó szakaszának elsı félmondatából: 
„Consensimus igitur peticioni tocius senatus [...]” (Megengedtük tehát az 
egész tanács kérésére).44 Ezzel szemben, a fentebb idézett rendelkezés 
megfogalmazásából kiderül, hogy a harmadik magatartás esetén a király csak 
kivételesen, vélhetıen csak a súlyosabb deliktumok szökésben lévı 
elkövetıit sújtja confiscatio-val.45 Annak indoka pedig, hogy a külföldre 
menekült elkövetı vagyonkobzással sújtható, az, hogy ilyen esetben a 
confiscatio az egyetlen büntetés, ami ténylegesen végrehajtható.46 Ez persze a 
hőtlenség körében aligha jelenthette azt, hogy az esetleg késıbb hazatérı 
elkövetı mentesül a másik, vélhetıen a halálbüntetés alól. 
Erre utal a dekrétum következı mondata, amelybıl kiolvasható, hogy a 
hőtlenségi esetek büntetése a vagyonkobzás mellett végrehajtandó fıvesztés 
volt: „ast si quis in consilio regię mortis aut tradicionis regni legaliter 
inventus fuerit, ipse vero capitali subiaceat sentencię, bona vero illius filiis 
innocentibus inremota sint remanentibus salvis” (azonban ha valaki a tanács 
által a király halálára vagy az ország eladására törvényesen találtatik, az 
fıvesztés büntetésének vettessék alá, vagyona pedig érintetlenül maradjon 
épségben ártatlan fiainak).47 Ami a fıvesztést illeti, itt csak két hőtlenségi 
esetet említ a törvény, ésszerő oknál fogva: az országból elmenekült 
elkövetın ugyanis ezt a büntetést nem lehet végrehajtani. Az utolsó fordulat 
pedig nyilvánvalóan a vagyonból a fiakat illetı részre vonatkozik, az apa 
saját része azonban mindenképpen a confiscatio alá tartozik. Ez a fiakat illetı 
rész, noha Párniczky is csak annyit mond, hogy az osztály intézménye 
Könyves Kálmán kora elıtt (de források hiányában pontosabban meg nem 
határozható idıben) megjelenhetett,48 vélhetıen ennek az intézménynek korai 
elıjele. Párniczky ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a késıbbi gyakorlat 
nem igazán érvényesítette ezt a „kedvezményt”.49 
Szent László törvényei közül az 1077-ben (vagy valamivel késıbb)50 
keletkezett, úgynevezett második dekrétuma tartalmazza a kezes által futni 

                                                           
43 Závodszky: i.m. 153. o. 
44 Uo. 
45 Párniczky: i.m. 21-22. o. 
46 Murarik Antal: Az ısiség alapintézményeinek eredete. Murarik, Budapest 1938. 93. o. 
47 Závodszky: i.m. 153. o. 
48 Párniczky: i.m. 27. o. 
49 Párniczky: i.m. 22. o. 
50 Béli: Árpád-kori… 35. o. 
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hagyott tolvaj külföldön történı eladásáról és vagyonának a kincstárra 
szállásáról szóló, korábban már idézett rendelkezést.51 Itt is a ius regium 
alapján kerül sor a vagyonkobzásra, de nem hőtlenség miatt, így a 
törvényhely részletesebb elemzése ehelyütt nem indokolt. A Kálmán 
uralkodása alatt született dekrétumok is érintik a ius regium egyes területeit, a 
hőtlenség miatti vagyonkobzásra vonatkozó rendelkezéseket azonban nem 
találunk bennük. 
Ezzel szemben, II. András 1222. évi Aranybullájának rendelkezései kevés 
kivétellel a királyi jog körébe tartozó intézményeket szabályoznak, méghozzá 
bizonyosan korábbi túlkapásokból okulva.52 Ebben a törvényben több helyen 
olvasható olyan rendelkezés, amely a hőtlenség miatti vagyonkobzás 
szempontjából is releváns. A 2. artikulus értelmében: „volumus eciam quod 
nec nos nec posteri nostri aliquo tempore servientes capiant uel destruant 
[…] nisi prius citati fuerint et ordine judiciario convicti” (azt is akarjuk, 
hogy sem mi, sem a mi utódaink servienseket soha el ne fogjanak, vagy fel ne 
dúlják, hacsak elıbb meg nem idéztettek, és bírói ítélettel el nem ítéltettek).53 
Az idézett mondatban a feldúlás a serviens birtokának feldúlását, vagyis a 
vagyonkobzást jelöli. Hogy mégis destructio szerepel a forrásokban, ennek 
oka, hogy 1231-ig a jószágvesztés valóban annak felégetését, lerombolását is 
jelentette.54 Ehhez kapcsolódik a 8. artikulus rendelkezése, amely a nádor (az 
Aranybulla 8. artikulusának megelızı mondatában rögzített) általános 
bíráskodási hatalmát korlátozza: „sed causam nobilium, que ad perditionem 
capitis uel ad destructionem possessionum pertinent, sine conscientia regis 
terminare non possit” (de a nemesek ügyét, amely fıvesztésre vagy 
birtokdúlásra vonatkozik, a király tudomása nélkül be ne fejezhesse).55 E 
szabályok még mindig nem említik magát az infidelitas-t, minthogy azonban 
a fı- és jószágvesztés annak büntetése, így e deliktumokra is kiterjed a 2. és a 
8. artikulus hatálya. Ugyanez igaz az Aranybulla 12. artikulusára, amely a 
Szent István második dekrétumában található és fentebb már említett kivétel 
mellett egy újabb mentességet biztosít a confiscatio alól. Eszerint: „uxores 
decedentium uel condemnatorum ad mortem per sententiam uel in duello 
succumbentium uel ex quacumque alia causa non fraudentur dote sua” (a 
meghaltak feleségeit vagy azokét, akik ítélettel halálra ítéltettek, vagy 
párbajban alulmaradván vagy bármely más okból, ne fosszák meg 
hitbérüktıl).56 E rendelkezés értelme a hitbér jellegében keresendı, abban 
tudniillik, hogy a hitbér a feleséget a házassági kötelezettségeiért megilleti 

                                                           
51 Závodszky: i.m. 166-167. o. 
52 Párniczky: i.m. 35-37. o. 
53 Decreta Regni 32. o. 
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55 Decreta Regni 33. o. 
56 Decreta Regni 33. o. 
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minden esetben, ha a házasság nem az ı hibájából szőnt meg.57 Az 
Aranybulla tehát az ártatlan feleséget hozza a confiscatio tekintetében azonos 
helyzetbe az ártatlan fiakkal. 
Az 1231. évi bullamegújítás 2. artikulusának elsı mondata rövidebb 
formában megismétli a kilenc évvel korábbi oklevélben látottakat: „akarjuk, 
hogy sem mi, sem utódaink ıket soha el ne fogják, vagy fel ne dúlják, hacsak 
elıbb bírói ítélettel el nem ítéltettek”.58 A folytatásban pedig a király 
kimondja, hogy: „et cum ista sacramento nostro et principum nostrorum 
fuerint confirmata, si qui per nos uel per filios nostros uel per qouscunque 
post idem tempus scilicet decimo septimo anno regni nostri sine iudicio sunt 
spoliati, plene restituantur” (és miután ez a mi és elıkelıink esküjével 
megerısíttetett, ha bármi általunk vagy fiaink által vagy akárki által azóta, 
tudniillik uralkodásunknak a tizenhetedik esztendeje óta, bírói ítélet nélkül 
elvétetett, teljesen adassék vissza).59 András tehát az Aranybulla 
rendelkezéseibe ütközı módon elkobzott javak visszaszolgáltatására tesz 
ígéretet. 
A 22. artikulus elsı mondata értelmében: „item quandocumque aliquos 
ordine iudiciario convinci contingerit, in uoluntate nostra erit bona ipsorum 
penes nos retinere, uel aliis pro uelle nostro distribuere” (hasonlóképpen, 
valahányszor valaki bírói ítélettel elítéltetik, a mi akaratunkon álljon saját 
magunknak megtartani vagy akaratunkból másoknak elosztani).60 Minthogy 
azonban a hőtlenség miatti vagyonkobzás folytán a javak 1231 elıtt is a 
kincstárra szálltak, és e javakkal akkoriban is a király rendelkezett szabadon, 
a valódi újdonságot nem ez a rendelkezés hordozza, hanem a 22. artikulus 
második mondata. Eszerint: „incendium tamen mitti nolumus super uillas 
eorumdem” (tőzvészt küldeni61 ugyanakkor nem akarunk az ı birtokaikra).62 
II. András tehát szakítani kíván azzal a gyakorlattal, miszerint a jószágvesztés 
egyben destructio, azaz tényleges elveszejtés, elpusztítás. Ez pedig annyiban 
rávilágít a 22. artikulus elsı mondatának lényegére, hogy 1231 után, szemben 
a korábbi gyakorlattal, a király tudta és akarata nélkül már nem lehetett az 
elkobzott javak elpusztításáról dönteni. Mindennek komoly oka és egyben 
következménye volt: az így megszerzett értékes királyi javak ugyanis még 
inkább alkalmasak arra, hogy a király az érdemeseknek (híveinek) 
adományozza azokat. 
Végül III. András 1298. évi dekrétumát kell megemlíteni. E jogszabály 
fontos jellemzıje, hogy a korábban állandósult és a szokásjogra is 

                                                           
57 Béli: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. 144-145. o. 
58 Decreta Regni 36. o. 
59 Uo. 
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61 Értsd: felgyújtani, elpusztítani. 
62 Decreta Regni 39. o. 



A hőtlenség és annak büntetése az Árpád-korban 

69 

támaszkodó okleveles gyakorlatot veszi alapul.63 A dekrétum elsı két 
artikulusa a hőtlenség újabb magatartási formáit határozza meg, és 
vagyonkobzással sújtja azok elkövetıit. E rendelkezések azonban maguk is 
rendkívül összetettek. Az 1. artikulusban megjelölt elsı elkövetési mód 
eszerint: „et quicunque Regalia et Reginalia indebite occupata, possessiones 
etiam Ecclesiarum et nobilium, fora, tributa hactenus indebite detenta non 
restituerint et infra spatium trium mensium a die congregationis 
computandorum dimittere non curaverint [...]” (és ha valakik a jogtalanul 
elfoglalt királyi vagy királynıi jogokat, valamint az ezidáig jogtalanul 
bitorolt egyházi vagy nemesi birtokokat, piacokat vagy vámokat nem 
szolgáltatnák vissza, és a győlés napjától számítandó három hónapon belül 
nem igyekeznének azzal felhagyni).64 A második elkövetési mód pedig: „aut 
si qui de nouo ad spoliandum et occupandum possessiones Regales et 
Reginales, Ecclesiarum et nobilium contra haec statuta surrexerint” (vagy ha 
valakik a jelen rendelkezésekkel szemben újonnan királyi, királynıi, egyházi 
vagy nemesi birtokok zsákmányolásába és elfoglalásába kezdenének).65 A 
tiltott magatartások körülírását követi egy különös szankció, valamint e 
szankció alóli mentesülés lehetıségének rögzítése: „sententiam 
excommunicationis, quam in eos ex nunc auctoritate presentium proferimus, 
incurrant ipso facto, a quo absolvi non valeant, nisi apud archiepiscopum 
Colocensem, omnium episcoporum nichilominus consensu et assensu 
interveniente, et prehabita satisfactione competenti domini regis cedant 
iudicio poena debita puniendi” (a kiközösítés büntetése alá, amit az ilyenekre 
jelen levél tekintélyével rendeltünk, essenek e tény okán, ami alól fel ne 
mentethessenek, hacsaknem a kalocsai érseknél, mindenesetre valamennyi 
püspök hozzájáruló és jóváhagyó közbenjárásával, és miután megfelelı 
elégtételt nyújtottak a király úrnak, bírói ítélettel a megérdemelt büntetés alá 
essenek).66 Az excommunicatio eszközével, vagyis vallási jellegő büntetéssel 
fenyegetés nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy a tényállásban a 
király az egyházi javakat is oltalom alá vonja. E mellékbüntetés a 
szentségekben való részesedés lehetıségének elvesztése mellett a felperesi 
perképesség elvesztését is jelenti,67 a legmagasabb egyházi méltóságok 
egybehangzó akarata azonban kegyelmet biztosíthat alóla. A bőncselekmény 
jellege mellett (tudniillik hogy királyi javakat elfoglalni bárkinek nem volt 
lehetısége), a kalocsai érsek és valamennyi püspök együttes fellépésének 
elıírása is azt jelzi, hogy az ilyen deliktum elkövetıi jellemzıen valamiféle 

                                                           
63 Párniczky: i.m. 63-64. o. 
64 Decreta Regni 47. o. 
65 Uo. 
66 Uo. 
67 Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok 
alatt. MTA, Budapest 1899. 165. o. 
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hatalommal rendelkezı, fontos személyek lehettek. Az ismertetett hőtlenségi 
cselekmények azonban természetesen maguk után vonják a vagyonkobzást is: 
„possessionibus tamen omnibus, ipso facto privati, deducta repensione 
dampnorum per tales illatorum, et eis quibus intulerunt assignatis uel 
adiudicatis, cetere possessionum partes in manus Regias deuoluantur” 
(minden vagyonuktól pedig cselekményük okán fosszák meg ıket, és az 
általuk okozott károk megtérítésének levonásával, és azoknak adva és ítélve, 
akiknek kárt okoztak, jószágaik maradék részei a király kezére szálljanak).68 
Szent István második dekrétumával ellentétben pedig, amely kimondja, hogy 
a bőnös személy ártatlan fiaitól ne vegyék el az ı részüket, III. András 
törvénye szigorúbb szabályt tartalmaz a nemesek estében: „heredes 
eorundem propter excessus parentum legitima parte hereditatis denudati 
inter nobiles non debeant computari et ab actibus nobilium atque ab aditu 
curie regis exclusi maneant ab omnibus actibus legittime alieni” (ugyanezek 
örökösei a szülıi vétek miatt törvényes örökrészüktıl megfosztva ne 
számoltassanak a nemesek között, és a nemesi jogok gyakorlásából, valamint 
a királyi udvarba bejárás jogából kizárva maradjanak, minden  joguktól 
törvényesen megfosztva).69 E változás és a korábban bemutatott 
mellékbüntetés (excommunicatio) megjelenésének hátterében az áll, hogy az 
Árpád-kor végére a hőtlenség miatti fı- és jószágvesztésbıl a fıvesztést 
egyre többször nem hajtották végre. Ahogy Párniczky fogalmaz, a hőtlenségi 
esetekben „a büntetés szabály szerint a halál és vagyonkobzás, a király 
azonban gyakran megelégszik a vagyonbüntetéssel, és a bőnös életét mások 
közbenjárására vagy anélkül is, kegyelembıl meghagyja.”70 Ez lehetıvé tette 
a confiscatio mellett más (a fıvesztésnél enyhébb) büntetések végrehajtását, 
ugyanakkor emelte is a vagyonkobzás jelentıségét az élet meghagyásáért 
cserébe. 
Az 1298. évi dekrétum 2. artikulusának elsı mondata szintén egy, a XIII. 
század végén vélhetıen gyakori probléma orvosolására szolgáló 
kötelezettséget ír elı: „item munitiones et castella de nouo absque licentia 
domini regis, uel que fuerint tales, de quibus detrimenta inferuntur, uel 
inposterum inferri praesumerentur, aut etiam quibus proprie possessiones 
non sufficiunt, minores etiam super ecclesias et monasteria facte sine 
dilatione omni deleantur” (hasonlóképpen a király úr engedélye nélkül 
újonnan emelt erıdöket és várakat, vagy azokat, amelyekkel károkat okoztak 
vagy a jövıben vélhetıen okoznának, továbbá amelyek senki birtokában nem 
állnak, úgyszintén a templomok vagy monostorok fölé emelt kisebbeket, 
mindenféle késedelem nélkül le kell rombolni).71 Ez után olvasható a 
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69 Uo. 
70 Párniczky: i.m. 54. o. 
71 Decreta Regni 47. o. 
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kötelezettség elmulasztásának következménye, amely visszautal az 1. 
artikulus rendelkezésére: „que si destructa non fuerint, detentores earundem 
munitionum sententiam excommunicationis ex nunc latam incurrant” 
(amelyeket ha le nem rombolnak, ugyanezen erıdök bírlalói a most 
megállapított kiközösítés büntetése alá essenek). Az excommunicatio mellett 
azonban itt is megjelenik a vagyonkobzás: „et nichilominus per dominum 
regem, ubi idem processerit, in regno, uel per palatinum reperte fuerint per 
quos dicte munitiones constructe fuerunt in ius regium deouluantur nulla 
redemptione uel commutatione recepta” (és nem kevésbé, amerre az 
országban járnak, a király úr vagy a nádor által feltaláltatnak azok, akik által 
a mondott erıdök emeltettek, a király jogára szálljanak minden megváltás 
vagy elcserélés nélkül).72 Minthogy ez a rendelkezés nem az erıdökre, hanem 
azok bírlalóira vonatkozik, ezek minden vagyona száll a királyra. Ezt 
támasztja alá a dekrétum következı mondata, amely a konfiskált vagyonból 
mégis kiemeli azt, ami másokat illet: „Que vero fuerunt aliorum, veris et 
propriis dominis restituantur.” (Ami pedig másoké, adasson vissza saját és 
valódi urának).73 Kristó Gyula hangsúlyozza, hogy az 1298. évi dekrétum 
említett rendelkezései elsısorban a bárók ellen irányultak, a gyakorlatban 
azonban nem tudtak megvalósulni; a lassan kialakuló tartományuraság 
ugyanis „szükségszerően került szembe a királyi hatalommal”.74 

VI. A szokásjog és a joggyakorlat IV. Béla uralkodása elıtt 

A confiscatio intézményéhez kapcsolódó elsı oklevelek az 1222-es 
Aranybulla keletkezése elıtti évekbıl maradtak fenn.75 Ez nem meglepı, 
hiszen csak III. Béla választotta el egymástól a királyi kápolnát és a „királyi 
írószervet”, létrehozva a közvetlenül az uralkodótól függı királyi 
kancelláriát, a XII. század nyolcvanas éveiben.76 Ezáltal pedig rendkívüli 
mértékben nıtt a kiadott királyi oklevelek száma.77 Fontos még, hogy a 
középkori szokásjog a fıszabály mellett ismer kivételeket, így egy-egy az 
általánostól eltérı tartalmú levél alapján nem lehet azt kimondani, hogy a 
gyakorlat ellentmondó lenne.78 Továbbá, különösen a IV. Béla uralkodása 
alatti praxisban nagy számban van jelen a kialakult szabályok gépies 
alkalmazása mellett e szabályok részletesebb kifejtése, szabatosabb 
megfogalmazása, kiegészítése vagy éppen megszorítása.79 Végül, ahogy arról 
                                                           
72 Decreta Regni 47-48. o. 
73 Decreta Regni 48. o. 
74 Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 272-273. o. 
75 Párniczky: i.m. 32. o. 
76 Kristó: i.m. 181-182. o. 
77 Kristó: i.m. 182-183. o. 
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korábban már szó volt, a királyi jogalkotás is figyelemmel volt a gyakorlatra, 
ennek is köszönhetı, hogy az Árpád-kor végén „a ius regium és a nota 
infidelitatis tekintetében az írott jog és a szokásjog megegyezett 
egymással”.80 A hőtlenségi esetek késıbbi megjelenése az oklevelekben nem 
jelenti azt, hogy a XI. században ne történtek volna ilyen incidensek, elég, ha 
az ismert lázadásokra (Vata stb.), vagy a királyi családon belüli viszályokra 
(amelyekben a trónkövetelık támogatói is részt vettek) gondolunk. Csupán 
arról van szó, hogy a hőtlenségi eseteket vagy nem dokumentálták a késıbb 
szokásos módon, vagy a keletkezett források a századok során eltőntek, 
megsemmisültek. Az oklevelek hiányának oka végül abban is keresendı, 
hogy az államhatalom kiépítésének és megszilárdításának korában a hőtlenek 
gyakrabban szembesülhettek a király azonnali, kemény bosszújával. 
Kálmán dekrétumait követıen az 1222. évi Aranybulla megalkotásáig nem 
született a ius regium-ot szabályozó dekrétum, ebbıl az idıszakból azonban 
már bıvebb okleveles gyakorlat maradt az utókorra.81 Míg azonban a királyi 
birtokadományozást rögzítı oklevelek már a XII. századból nagyobb 
számban megtalálhatók, a hőtlenségi esteket leíró források csak a XIII. 
század elejétıl kezdve maradtak fenn nagyobb számban. Ennek okai 
azonosak lehetnek a XI. század kapcsán elmondottakkal. A XII. századból 
mindössze azt az 1162. évi oklevelet érdemes kiemelni, amelyben III. István 
arról számol be, hogy a korábbi soproni várszolgának, Farkasnak adományoz 
több rétet és malmot Kecöl (Kacil), Vica (Vidza) és Welen falvakban. 
Vagyonkobzásról ugyan nem szól az oklevél, az mégis kiolvasható belıle, 
hogy Farkas azért részesült az adományban, mert „contra infideles illos, qui 
castrum illud quod vulgaliter Copuu dicitur oppugnare volebant, fideliter 
mihi institit, et in super veniens, infidelitatem illorum in serie manifestavit” 
(ama hőtlenekkel szemben, akik azt a várat, amelyet közönségesen Kapunak 
neveznek, el akarták foglalni, hően mellém állt, és ezenfelül azok hőtlenségét 
sorban nyilvánvalóvá tette).82 
A XIII. századból elsıként egy 1220 körül keletkezett forrást kell 
megemlíteni, amelyben már megjelenik az infidelitas kifejezés. E levélben 
Miklós nádor és soproni ispán a pannonhalmi apátnak ítél bizonyos, Zurunca 
helységben lakó szolgákat, akik „mikor ugyanennek az egyháznak ura 
András királlyal a tengerentúlon tartózkodott, kötelességüktıl 
megátalkodottan visszamaradtak”, ezért az apát „Regi de infidelite 
prememoratorum seruorum querimoniam deposuit” (a királynak az 
elmondott szolgák hőtlenségérıl panaszkodott).83 A nádor végül a szolgákat 
„ahogy az igazság rendje megkívánta, hőtlenségük érdeme szerint (iuxta 
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infidelitatis eorum meritum) megítélve, tudniillik orrukat megégetve” az 
apátnak átadta.84 Az oklevél különössége az, hogy noha az infidelitas 
kifejezéssel jelöli az egyházi szolgáló népek kötelezettségének elmulasztását, 
itt nem a ius regium keretében tárgyalandó közjogi hőtlenségrıl van szó. 
Idıben korábbi, és a közjogi értelemben vett hőtlenségre utal II. András 
1210. évi oklevele, amelyben Domald sebenicoi (ma: Sibenik) ispánnak 
adományoz bizonyos földeket, amiért az ispán elfogta és a király elé vitte 
annak hőtlenjeit. Az adományozás indoka András szavaival: „mivel amikor 
Magyarország bizonyos fıemberei, méltatlan terven mesterkedve ellenünk 
(iniquum aduersus nos machinantes consilium), levelet és követeket küldtek 
Görögországba Géza fiaihoz, hogy azok Magyarországra jıvén az ı 
tanácsukkal és segedelmükkel foglalják el országunkat (regnum nostrum 
usurparent), maga Domald a követeket, amikor azok Spalatoba mentek, 
elfogta, és ıket megbéklyózva levelükkel együtt elhozta elénk).85 A meg nem 
nevezett fıemberek tehát a hőtlenség egyik legkorábbi formáját, idegen 
fegyveres erınek az országba hívását valósították meg. Az oklevélben 
említett Géza pedig a korábbi magyar királynak, II. Gézának a fia, III. István 
és III. Béla öccse, Géza (Johannész) herceg. 
A Váradi Jegyzék (Regestrum Varadiense) egy 1214. évi töredékének 
tanúsága szerint a szoboszlói várjobbágyok a vár földjének erıszakos 
elfoglalása miatt (de violenta occupatione terrae castri) perelték Cotlobát.86 
Cotloba azonban elmondja, hogy ugyanezt a földet ı korábban erıszakos 
cselekedet miatt (pro aliquo forefacto) elvesztette, majd királyi kegyelembıl 
visszakapta.87 Párniczky ezt az esetet a ius regium körébe tartozó 
vagyonkobzásnál említi, az azonban nem bizonyos, hogy Cotloba erıszakos 
cselekedete hőtlenség vagy más, esetleg hatalmaskodás volt-e (vélhetıen 
utóbbi). 
Egy másik korai eset Korláth fia Benedek ügye, aki Imre király vitéze, 
késıbb, II. András uralkodása idején erdélyi vajda és a Halicsot 1208-ban 
Igorevics Román legyızésével elfoglaló seregek parancsnoka,88 felesége, 
Tota asszony pedig Gertrúd királyné udvarhölgye volt.89 Pauler Gyula szerint 
Benedekben „a legnagyobb mértékben egyesültek azok a hibák, amelyekkel a 
halicsiak már III. Béla korában vádolták a magyarokat: erıszakos volt és a 
                                                           
84 ÁÚO I. 93. 
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nık után járt, még apácákat sem kímélt”.90 1209-ben Benedeket előzik 
Halicsból, majd Szentpétery Imre közlése szerint 1221-ben II. András 
megfosztja minden birtokától és számőzetésbe küldi (exilio destinauimus et 
eundem uniuersis possessionibus spoliauimus),91 mondván, Benedek 
kezdetben „híven szolgálta ugyan nemcsak Imre királyt, hanem ıt is, azonban 
az ilyen nagy urak természete könnyen változik”.92 Az eset érdekessége, 
hogy Benedek hőtlensége miatt Tota asszonyt is megfosztották hitbérétıl. 
Ahogy azonban arról korábban szó volt, a hitbér jogi természete miatt 
kivételt képezett a confiscatio alól, így II. András késıbb kénytelen volt 
visszaadni a vétlen feleség javait.93 
II. András egy 1223. évi oklevelével, mondván „igazságos és a józan ésszel 
egyezı, hogy a hőtleneket elpusztítsuk”, bizonyos horvátországi Domaldnak, 
a király jobbágyának Cserka (Cerea) menti birtokát elveszi, és Gergely és 
István ispánoknak adományozza, mivel Domald a mondott ispánok földjét 
külországból behívott férfiakkal csapatot vezetve elpusztította (viribus 
exterorum Regnorum requisitis, adducto exercitu deuastauit), és ezzel 
hőtlenséget valósított meg.94 A „horvátországi” és „jobbágyunk” kifejezések 
alapján valószínősíthetı, hogy ez a Domald azonos az említett 1210. évi 
levélben megjutalmazott személlyel. A hőtlen Domaldot végül Béla herceg 
gyızi le 1224-ben.95 
1228 körül (II. András fia) Kálmán herceg oklevélben beszámol egy András 
királyra tartozó ítéletrıl, melyben Ompud fia Lırinc, aki „maga huszonnégy 
falut felégetett, és két egyházat, remélve, hogy bennük pénzt talál, 
lerombolt”, személyében és minden birtokában marasztaltatott (ipsius reum 
cum omni possessione sua iudicarunt condemnandum).96 Végül azonban 
Lırinc kegyelembıl csak Lipow nevő birtokát vesztette el.97 
Szentpétery közöl egy 1230-ból való oklevelet is, amely szerint „Ayan és fiai 
az ország koronája ellen elkövetett hőtlenségük miatt (pro infidelitate quam 
fecerint contra coronam regni) Imre király idején a mondott földre nézve 
minden jogukat elvesztették”.98 
1232-bıl maradt fenn Dénes nádor különös ítélete Móric fia Péter és Poth fia 
Poth ügyében. Péter azzal vádolta Pothot, hogy „minden Pothhoz tartozó 
népek és a segítségére jövı idegen teuton katonák (milites extranei de 
Theutonia suo adiutorio uenientes) az ı Pordan nevő várára támadván néki 
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kettıszáz márka kárt okoztak.”99 Poth tehát állítólag idegen fegyvereseket 
hívott az országba, de mindezt tagadta. Péter pedig tanúk helyett a király 
levelét vitte a nádorhoz, amelyben II. András magához vonta az ügyet. 
Végül, mivel Péter a király elıtt sem bizonyított semmit, ítéletben ıt 
marasztalták, és „Pothtal szemben a hőtlenség bélyege alá került (nomen 
infidelitatis imposuerat), amelyben semmi többet nem mondhatott és magát 
nem tisztázhatta”.100 Úgy tőnik tehát, hogy e korban a mást hőtlenséggel 
alaptalanul vádoló maga vált hőtlenné. 
Egy évvel késıbb aztán, amikor Poth perelte Pétert Hubi és Menhart nevő 
birtokainak feldúlásáért, Dénes nádor oklevele arról számol be, hogy a felek 
nádori engedéllyel megállapodtak az elégtétel formájában és mértékében, de 
Péter nem teljesített. Ezért aztán „Pothtal szemben a korábbi levél szerint a 
hőtlenség bélyege alá került, amely vétek miatt ugyanennek a Pothnak, ahogy 
illik, kiszolgáltatta magát alperesként hazug állítása miatt”, Péter azonban 
további idézésre sem jelent meg Dénes elıtt, sıt, a poroszlót is bántalmazta 
(pristaldi nostri uerbere), ezért ıt „pro conuicto in omnibus supradictis” 
(minden fentebb mondott tekintetében elítéltnek), Pothot pedig felmentettnek 
tekintette a nádor.101 Péter és Poth ügyeiben tehát már a nádor járt el 
bíróként, igaz, az elıbbi esetben a király még átvette az ítélkezést. 

VII. A szokásjog és a joggyakorlat a XIII. század második felében 

A vagyonkobzás gyakorlata az Árpád-korban IV. Béla trónra lépésétıl 
kezdıdıen a leggazdagabb. 1244-ben például István zágrábi püspök 
Brochinai Brochun fia Márk ispánnak adja a Drenchyna nevő földet, amelyet 
korábban Vechezlov fia Györgytıl András egykori gorai ispán vont el királyi 
engedéllyel. Az elkobzás oka a levél szerint az volt, hogy György Brochun 
fia Márk nemzetségébıl bizonyos személyt, „akinek erıszakkal elfoglalta 
földjét, meggondolatlan merészséggel a saját házában bennégetett, és 
ráadásul a király emberét gyalázatosan megverte”.102 A püspök levelébıl az 
is kiderül, hogy Györgyöt felakasztották, Drenchyna nevő földjét pedig a 
király András ispánnak adta, amelyet „a mondott hőtlennek fivéreitıl és fiától 
elvetetett, és ugyanezek vissza sem válthatták”; míg végül az ispán a földet 
egy határosnak, István püspöknek adta el.103 Ebben a levélben tehát 
egyértelmően rögzítésre került, hogy a hőtlenség miatt elkobzott vagyont a 
rokonok nem válthatják meg. Az elkobzott föld továbbadása pedig azt 
mutatja, hogy ekkor már valóban eltekintettek a destructio-tól. 
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Hőtlenségrıl beszél Jakabnak, az esztergomi János-lovagok fınökének 1255. 
évi oklevele, amelyben Simon szolgájuknak adja a Chechy nevő szabadostól 
sokféle hőtlensége miatt (propter multiplicem infidelitatem ipsius) elvett 
Albert szılıt.104 Chechy cselekedeteit a forrás nem írja le, az érintettek 
jogállása azonban arra utal, hogy itt nem a közjogi értelemben vett 
hőtlenségrıl van szó. 
Ugyanebben az évben erısíti meg IV. Béla Dame és Renold fiait a Barchan 
nevő birtokban, amelyet a Buchk földért kaptak cserébe. A Buchk nevő 
birtokról pedig, az adományosok által bemutatott oklevélre hivatkozva 
elmondja a király, hogy azt „miután Simon egykori bán a hőtlenség 
bélyegébe esett (notam infidelitatis incurrente), András király Lászlónak, a 
Bácsi ispánnak adta, és ugyanettıl Renold és Dame fiai szolgálataik érdeme 
miatt megszerezték, majd mi ugyanezen Simon bán fiának, Jánosnak 
irgalmasan visszaadtuk, és ugyanezért a Buchk földért cserébe nekik adtuk a 
mondott Barchan földet”.105 Simon bán hőtlenségét a forrás nem részletezi, 
érdekesség, hogy a király kegyelembıl visszaadja Buchk földet a vétlen 
leszármazóknak. 
Egy évvel késıbb IV. Béla híveinek, a babóti polgároknak adományoz 
bizonyos soproni tornyot és házakat hasznaikkal, amelyek „jog szerint” a 
király kezére szálltak. A háramlás oka Péter várnagy pontosan meg nem 
határozott hőtlenségi cselekménye, nevezetesen: „Péter várnagyot 
ellenségeskedései és kicsapongásai miatt (propter suas offensas et excessus) 
Sopronból kizárták és kitaszították”.106 A tatárjárást követıen tehát a határ 
menti erısségekben vélhetıen hőtlenségnek minısítették a védelemért felelıs 
személyek kihágásait is. 
1263-ban IV. Béla Aba nembeli Lırinc királyi fıtálnoknak, soproni ispánnak 
adja a Locsmánd nevő egész várbirtokot hő szolgálataiért, és mert a korábban 
Óvári Konrád hőtlensége miatt elkobzott és Lırincnek adott birtokokat 
Konrád kegyelembıl visszakapta. A levél egyébként költıi arenga-szöveget 
tartalmaz: „[n]os qui ex solita benignitate Regie liberalitatis consueuimus 
sudores fidelium nostrorum linteo remuneracionis abstergere” ([m]i, akik a 
királyi adományozás megszokott nagylelkőségébıl híveink verítékét a 
jutalmazás kendıjével szoktunk letörölni).107 
1263-ból való az a levél is, amely István fia Konrád hőtlenségérıl számol be. 
Konrád idegenekbıl szervezett hadával a mosoni végeket pusztította, majd a 
cseh királytól kért privilégiumot magyarországi birtokaira. Ebben a levélben 
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jelenik meg a pénzhamisítás is (falsam cudi faciens monetam), mint 
hőtlenségi cselekmény.108 
1265-ben IV. Béla bizonyos Panyit ispán és Iharos fia Gergely ügyében 
Panyitot marasztalja, elmondva azt is, hogy az ispán meghamisította az 
ügyben korábban eljárt Henriknek, a királyi udvar bírójának levelét.109 Panyit 
büntetése csak bírság, nem úgy, mint hat évvel korábban, amikor Borych bán 
fia Pál királyi oklevelet hamisított,110 és ezért birtokai a királyra szálltak.111 
Az oklevél-hamisítás körében eszerint csak a (fontosabb) királyi oklevelek 
hamisítása minısült hőtlenségnek. 
1267-ben István ifjabb király a feketehalmi ütközetben tanúsított 
vitézségükért Pósnak és fivérének Domonkosnak adja a néhai Izrad 
várjobbágy Enezca (Enyicke) nevő birtokát. A birtok történetének leírásából 
kiderül, hogy azt Izrad után a király orvosa, majd Thekus fia István kapta 
meg, akitıl azonban hőtlensége folytán (propter notam infidelitatis) 
elvétetett.112 
1270-ben sokadszorra részesül királyi adományban a több uralkodónk alatt is 
fontos tisztségeket viselt Miskolc nembeli Panyit szörényi bán és zalai ispán, 
aki vélhetıen azonos az elıbb említett hasonló nevő személlyel. V. István 
levelében éppen a hőtlenségben marasztalt és azonnal halálra ítélt (Arnold 
ispán fia) Miklós birtokát kapja meg. Miklós vétke pedig István király 
szavaival: „koronázási ünnepségünkre nem jött el, hanem saját Pölöske 
várába a mi és Magyarország német ellenségeit hívta”.113 A levél beszámol 
Miklós egyéb cselekedeteirıl, a vár környékének feldúlásáról is. 
A királyi hatalom gyengülésével és a bárók hatalmának erısödésével a 
hőtlenségi esetek száma is gyarapodott (megtorlásuk azonban egyre 
gyakrabban maradt el a korábbi szigortól), errıl tanúskodik a IV. László 
korából fennmaradt oklevelek nagy száma és tartalma. 1274-ben például a 
király a Kıszegi Henrik bán által erıszakkal elfoglalt Simperg, Csürle és más 
birtokokat adja vissza többeknek, miközben hosszasan leírja Henrik 
hőtlenségét (a cseh királyhoz ment, majd segítségével az országra támadt 
stb.).114 Ugyanezt a Simperg és Csürle birtokot László 1276-ban 
(részletesebben ki nem fejtett) hőtlenségük miatt elveszi az elıbbi 
adományosoktól, majd Benedek és Reche fiainak adja szolgálataikért.115 
1274-ben kapja meg a királytól Köveskuti György ispán a hőtlenségben 
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(infidelitis flagicium) marasztalt Sahi Péter birtokát, akit György ejtett 
fogságba, mivel Péter „a cseh királyhoz átállva és a fredbercki katonákhoz 
csatlakozva Magyarországra támadt”.116 Szintén 1274-ben kapják Hont fiai, 
Ders és Demeter a Dragus (Drégely) nevő földet, amelyet László hőtlenség 
miatt kobozott el Szelcseni Máté fia Maróttól, amiért az „a hozzánk 
akkoriban hőtlen kunokhoz csatlakozva (in adiungendo se Cumanis tunc 
nostris infidelibus) országunkban sokfelé heves harcot indítottak.”117 A király 
örök hallgatást ítél Marótnak, és kimondja, hogy annak minden oklevele, 
amelyet az adott földrıl bír, erejét veszti. Két évvel késıbb aztán egy újabb 
levélben Ders és Demeter nyilváníttatnak hőtlennek, amiért elfoglalták és 
kifosztották idısebb Ders ispán Haradnak nevő várát, és azt a királynak 
többszöri parancsra sem adták át, majd a perben sem jelentek meg. Ezért a 
fivérek minden birtokát a sértettnek ítéli a király.118 Végül ugyancsak 1276-
ból származik egy oklevél, amely szerint a hőtlen Gutkeled nembeli Joakim 
elleni egyik harcban Ják nembeli Márton fia Mike elfogta a szintén hőtlen 
Demetert, Inkei Both fiát. Mike ezért megkapja a királytól Demeter Inke 
faluban lévı birtokait, melyeket királyi engedéllyel elad Iharos fia Gergely 
ispánnak.119 Ez a Gergely egyébként azonos a Panyit ispán ügyénél említett 
személlyel. 
Egy 1278-as oklevél tanúsága szerint Palan ispán ez évben kapja meg IV. 
Lászlótól Pokoy és Farkasfalva (Farcasfolwa) birtokokat, amiért korábban a 
királyhoz hőtlenek ellen, többek között az országra és a királyi várakra 
fegyverrel törı Márk fia Roland és Pál fia Gregen ellen, vitéz módon 
harcolt.120 
Péter pozsonyi és mosoni ispán, a király fıtálnoka 1279-ben ad ki levelet, 
melyben Jakab pozsonyi bírónak adja a Plumnon (máshol: Plumow) nevő 
földet hő szolgálataiért, „amelyeket különösen udvarispánunkkal, Péter fia 
Jánossal szemben, aki a hőtlenség jegyével vagy címével (titulo seu labe 
infidelitatis) ugyanezen urunk, Magyarország legjelesebb királya ellen és 
ellenünk fellázadt, hőségesen és kegyesen nyújtott”.121 Fontos azonban, hogy 
magát a vagyonkobzást nem az ispán rendelte el. Egy évvel késıbb aztán a 
király saját adományaként erısíti meg a fentieket, az indokolásban pedig 
elmondja, hogy Péter fia János azért esett hőtlenségbe, mert „pozsonyi 
várunkat ellenünk indítani igyekezett”.122 
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Különös hőtlenségi esetet említ IV. László 1280. évi levele, amelyben az 
Ibrány nevő földet Marcell fia Szefrid ispánnak adományozza. A király 
elmondja ugyanis, hogy a föld korábban Albert fia Sebestyéné volt, aki 
„makacsul semmibe vette, hogy országunk valamely hadjáratába és 
győlésére, általánosra vagy magánosra eljöjjön, sıt, hőtlenjeinkhez 
csatlakozva felségünk ellen fordult”, ezért hőtlenségben marasztalódott.123 
Ugyanebben az évben adományoz László bizonyos földeket az elhunyt 
Miklós galgóczi ispánra tekintettel az ı rokonainak, mivel Miklós többször 
harcolt a király oldalán a koronához hőtlenek (várfoglalók és a kunok) 
ellen.124 
A hőtlenségi cselekményt nem részletezi, csupán megemlíti IV. László 1281. 
évi levele, amelyben a „Gede vára alatt a hozzánk hőtlen Finta ellen” harcoló 
Ertug fia Miklósnak és fivéreinek adja a mondott harcban a németektıl 
elfoglalt Albert nevő földet.125 1283-ban pedig a király Tamás váci 
püspöknek adja Adorján fia Zaheus minden jószágát, amelyek „az ország 
kipróbált szokásjoga alapján” a király kezére szálltak, mivel Zaheus „a 
szlavóniai részekrıl a belsı harcok során összegyőjtve az ellenségeket 
(hostes congestos), több kártevést, gaztettet és fosztogatást követett el”.126 
Wenzel Gusztáv apróbb eltérésekkel két helyen is közli IV. László 1287. évi 
oklevelét, amelyben a király a gyermekkorú Osl nembeli Imre fia Gergelynek 
adja a Gyır megyében lévı Bika földet. Az adományozás oka, hogy a 
királyhoz hő Gergelyt és rokonait Kıszegi Henrik hőtlen fiai, János és 
Miklós, a Peryst vár melletti csatában fogságba ejtették, és birtokaikat 
feldúlták. Gergely végül kettıszáz márkával váltotta ki magát a fogságból.127 
IV. László 1290-ben adta utolsó olyan levelét, amely a hőtlenség miatti 
vagyonkobzásról számol be. Ebben a király Chetnek fia Miklósnak és 
fivéreinek birtokait kobozza el „propter nociuas et manifestas infidelitates 
eorundem, contra nostram Maiestatem erectis vexillis quampluries factas et 
irrogatas” (nyilvánvaló és ártalmas hőtlenségük miatt, amelyet felségünk 
ellen zászlót emelve többször tanúsítottak), és adományozza Ubul fia Mihály 
ispán fiainak, Pálnak és Istvánnak, mivel a mondott hőtlenek megölték ezek 
fivérét.128 
III. András 1295. évi oklevelében elmondja Adorján vára egy évvel korábbi 
ostromának történetét, amikor a királyhoz hőtlenek a Borsák vezetésével 
megölték Pécsi Ivánka fia Aladárt. Ezért, és hő szolgálataikért kapják Aladár 
fivérei, Péter, László és János a Budey nevő birtokot. Ezt a birtokot pedig 
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András király az ıt korábban (Kıszegi Henrik fia Iván fogságában) ırzı 
mosoni várjobbágyoktól kobozta el, efféle hőtlenségük miatt.129 
1296-ban a nyitrai vár Surán nevő földjét adományozza III. András Bugar fia 
Márton ispánnak, trencséni várnagynak, mondván, Márton hőségesen és 
kitartóan harcolt „a folytonos támadást indító csehek és németek ellenében és 
szintén országunk báróival szemben, akik hőtlenségtıl felizgatott lélekkel 
(spiritu infidelitatis incitati) magasságunkkal szemben fellépni 
törekedtek”.130 A birtokba iktatással a király a nyitrai káptalant bízza meg, és 
elküldi saját emberét, Gelárd fia Renáldot is. Még ebben az évben meg is 
érkezik a nyitrai káptalan levele, amelyben az áll, hogy a káptalan, a király 
embere mellé saját emberét állítva tanúbizonyságul, a föld határainak 
bejárását követıen, ellentmondók nem lévén, Márton ispánt iktatta annak 
birtokába.131 
Legvégül, azt az 1299. évi levelet kell megemlíteni, amelyben az esztergomi 
káptalan III. András ítéletét átírja. A bonyolult ügy lényege az, hogy Barla 
ispán és Divéki István fia István korábban Péter fia Máté nádor elıtt egymást 
kölcsönösen hőtlenséggel vádolták meg.132 Mivel mindkét fél felajánlotta a 
másiknak a bajvívást, a nádor azt el is rendelte saját jelenlétére, minthogy az 
ügyben maga is érintett volt. Végül, amikor a király a saját jelenlétére vonta a 
párbajt, a nádor elıbb nem tette azt át, késıbb pedig István nem jelent ott 
meg. András ezért Istvánt hőtlenségben marasztalta fı- és jószágvesztésre, az 
ítélet azonban a hőtlenségi vagyonkobzáshoz képest a fıbenjáró ítélethez 
hasonlatos: „István fia István halállal lakoljon, bárhol is érjék, és összes 
akárhol lévı birtokai két részben királyi kezeinkre, harmad részben Barla és 
Izorló ispánok kezeihez és jogára szálljanak.”133 

VIII. Három kiemelked ı hőtlenségi eset az Árpád-korból 

Az elıbbiekben bemutatott források, ügyek összességbıl többé-kevésbé 
körvonalható a hőtlenség miatti vagyonkobzás Árpád-kori képe, jellege. Az 
egyes konkrét eseteket azonban az oklevelek általában nem részletezik. 
Köszönhetıen azonban annak, hogy az infidelitas rendkívül súlyos 
deliktumokat ölel fel, és jellegébıl adódóan elkövetıi oldalon egy 
meglehetısen jól körülhatárolható (a király és a hatalom közelében mozgó) 
személyi kör tagjai jelenhetnek meg, már e korai történelmünkbıl ismertek 
egyes magas tisztséget viselt elıkelık hőtlenségi ügyei. 
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A korszak kétségkívül legtöbbet emlegetett (és a szépirodalom által is 
feldolgozott) hőtlenségi esete II. András feleségének, Gertrúd királynénak (és 
kíséretének) a megölése 1213-ban. A deliktum kapcsán Bór134 (más forrás 
szerint Bár-Kalán)135 nembeli Bánk neve a legismertebb. Ennek indoka 
feltehetıleg az, hogy Bánk a XIII. század elején több jelentıs tisztséget is 
betöltött, elıbb Horvátország és Szlavónia bánja, majd a királynéi udvar 
ispánja, késıbb nádor, ismét bán, végül országbíró volt, közben pedig több 
ispánságot viselt (például nádorsága idején a pozsonyit).136 Bánk mellett 
azonban több neves résztvevıje is volt az összeesküvésnek, mint Bánk veje 
Simon ispán, Töre (Gurwey) fia Péter csanádi ispán vagy Kácsik (Kacsics)137 
nembeli Mihály vajda és fivére Simon bán.138 A merénylet hátterében az állt, 
hogy II. András különbözı kegyekben részesítette a meráni-németeket, 
mindenekelıtt a királyné öccsét, Bertholdot.139 Ahogy Pauler Gyula összegzi 
e konfliktust: „András családi boldogsága nem volt javára az országnak”.140 
Ám a királynéra halálos csapást mérı Péter ispán, valamint Simon bán 
megbüntetése után „vége is volt András erejének”, Bánk például tisztségétıl 
való rövid megfosztása után is megtartotta helyét az ország nagyjai között. 
Pétert egyébiránt, legalábbis úgy tartják, András király „elsı felindulásból” 
karóba húzatta, így az ı ügyében írásos forrás nem maradhatott fenn.141 
Mindeközben mások, akik András oldalán álltak, érdemeket szereztek e 
konfliktus kapcsán, mint Misca vasvári ispán.142 Bánkot és Kácsik Simont 
végül András fia (a késıbbi IV.) Béla büntette vagyonkobzással, noha tettük 
„súlyosabb büntetést érdemelt volna”.143 
Nem egyértelmő, hogy a királynı elleni merényletben valóban volt-e szerepe 
Merániai János esztergomi érseknek, ahogy azt a XIII. század közepén 
beszélték.144 Neki tulajdonítanak ugyanis Albericus korabeli történetíró 
nyomán egy latin nyelven írt levelet, amelynek a központozástól függıen két 
ellentétes jelentése lehet: „Reginam occidere nolite timere bonum est, si 
omnes consentiunt ego non contradico” (A királynıt megölni nem kell 
félnetek, jó lesz, ha mindnyájan beleegyeztek, én nem ellenzem.) vagy (A 
királynıt megölni nem kell, félnetek jó lesz, ha mindnyájan beleegyeztek, én 
nem, ellenzem.). Az érsek érintettségét nem zárja ki, de megkérdıjelezi az a 
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tény, hogy a merényletet követıen még tíz éven keresztül viselhette 
tisztségét, ellene indult eljárásról pedig a korszakból fennmaradt források 
nem tesznek említést. Indítéka mindenesetre volt, mert bár maga is „a király 
bıkezőségét bírta”, Berthold befolyásának növekedésével mindenekelıtt az ı 
hatalma szenvedett csorbát.145 
A Gertrúd elleni merénylet következményeirıl több korabeli oklevél számol 
be. II. András 1214-ben elítéli Mihály fivére Simon bánt, mondván „kemény 
szívvel és roppantul felfegyverkezve vérmes és gonosz társaival a királyi 
korona gyalázatára és szégyenére (ad dedecus et opprobrium coronae regiae) 
szövetkezve a jó emlékő Gertrúd királyné megölésében részt vett”.146 A 
büntetés pedig: „universas eiusdem possessiones decreuimus confiscandas” 
(elrendeltük minden jószágának elkobzását).147 Ugyanebben az évben a 
király Misca vasvári ispánnak adományoz „a páratlan hőség okán, amelyet a 
király irányában tanúsított Gertrúd királyné gyalázatos meggyilkolásának 
idején” bizonyos Zelelgek nevő földet Zala megyében.148 Egy másik forrás 
tanúsága szerint Misca ispán a zalai Ederics földet kapja, amiért 
„csodálatosképpen, a hőség dicséretes csodájára” ugyanennek a 
konfliktusnak az idején oltalmazta, és atyjához visszajuttatta Béla herceget.149 
E két oklevél valójában egyaránt Edericsre utal, a korábban említett ugyanis 
az utóbbinak kivonata, és benne hibás olvasatban szerepel az adományozott 
helység neve. 1228-ban aztán II. András Dénes tárnokmesternek 
adományozza a Széplak (Sceplok) és Gyeke (Gyeka) nevő erdélyi 
helységeket Kolozs megyében, melyekrıl elmondja, hogy azok korábban 
Mihály bán fivére Simon bán birtokai voltak, de tıle elkoboztattak 
(„ugyanennek minden jószágát elkobozni rendeljük, és méltán és jogszerően 
szálljanak a király kezére”).150 Simon cselekedetét egyébként ez az oklevél 
szinte szó szerint úgy rögzíti, ahogy az idézett 1214. évi levél. 
II. András hamar felhagyott Gertrúd gyilkosainak megbüntetésével, fia 
azonban már ifjabb királyként igyekezett bosszút venni atyja helyett. Béla 
egy 1229. évi oklevelében kimondja, hogy „amidın valaki fenségünk 
meggyilkolásáért hőtlenségben marasztalódott (pro interfectione maiestatis 
nostrae in infidelitate essent conuicti), birtokai szétosztásra kerülnek”,151 és 
tárnokmesterének, a Csák nembeli Botos fia Pócsnak (Pous) adja Kácsik 
Simon korábbi birtokainak egy részét, Szécsény (Zychan), Géc (Gechey), 
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Rimóc (Rimouch) és Almás (Olmas) falvakat.152 Ez a forrás ugyan Béla ellen 
irányuló cselekményrıl beszél, valójában azonban Gertrúd megölésére utal. 
Ezt bizonyítja, hogy e levél egy másik kódexben közölve már Béla anyjának 
megölését említi, hivatkozva a korábbi közlés „vastag hibáira”.153 
A korábban Péter ispántól II. András által elkobzott jószágokról rendelkezik 
az az oklevél, amellyel IV. Béla 1237-ben megalapítja a bélakúti (Belafons) 
apátságot. A király elıbb kijelenti: „valamely birtokokat ugyanennek az 
egyháznak adtuk örök birtoklásra Szerém megyében bizonyos Töre fia Péter 
öröklött birtokaiból, amelyeket hőtlenségével elveszített, mivel anyánk 
megölésével felségsértést (quia crimen lese Maiestatis) követett el, és 
amelyek a király kezére szálltak”.154 Késıbb hozzáteszi: „ésszerően illı volt 
legkedvesebb anyánk lelkének üdvéért az elıbb mondott Péter minden 
birtokát Isten egyházának adni”.155 Itt jelenik meg tehát a hőtlenség egyik új 
eseteként a felségsértés megnevezése, vagyis a crimen lese maiestatis.156 
Ennek hiányában a királyné személye elleni támadás legfeljebb a király 
személye elleni offenzió körében minısülhetne hőtlenségnek, ami a fogalom 
túlzottan tág értelmezését kívánná meg. 
Bánk elkobzott birtokaira elıször IV. Bélának egy 1240. évi oklevelében 
találunk utalást, amikor Gecse fia Gecse (Geche) barsi ispán megkapja a 
Gortva (Guerthoa) és Csoma (Chama) nevő földeket Gömör megyében. 
Ebben a dokumentumban a király elmondja, hogy „Bánk egykori bán 
felségsértés miatt, tudniillik legdrágább anyánk megölésére szervezkedett, 
minden birtokát ítélettel elvesztette”.157 Béla arra is utal, hogy Bánk tette 
nagyobb bosszúra lett volna érdemes (maiori digna fuerant ulcione), a 
büntetést pedig a közvélekedésen alapulónak mondja (quam contra ipsum 
racio communis inferebat).158 1262-ben aztán a bulgáriai és más 
hadjáratokban tanúsított hőségéért és Miklós nevő fivére elvesztéséért a 
király Benedek fia Mersének adja a Scinefalua (Szinye) nevő földet Sáros159 
megyében, amely földet így jellemez: „quae a Bank bano infideli nostro ad 
nos fuerat deuoluta” (amely a hozzánk hőtlen Bánk bántól szállott 
miránk).160 Végül, a Gertrúd meggyilkolását követı vagyonmozgásokra még 
IV. László 1277. évi oklevelében is találunk utalást, amikor a király Tomaj 
nembeli Dénes egykori nádor fiainak adományozza a Nógrád megyei 
Losoncot (Lusunch) és más birtokokat, amelyeket korábban a királyné elleni 
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merénylettel megvalósított felségsértés gyalázata miatt (propter crimen lese 
maiestatis flagicium), az efféle sérelem és megvalósított hőtlenség okán 
(propter delictum et perpetratam infidelitatem), nyilvánvaló hőtlenség 
következtében (super infidelitatem manifestam) koboztak el.161 
Bánk bánhoz hasonlóan a maga korában több jelentıs tisztséget is betöltött 
Kemény fia Lırinc, valamint Gutkeled nembeli Joakim, akiknek története 
egy ponton összekapcsolódik, így ehelyütt egyszerre kerülnek bemutatásra. 
Kemény fia Lırinc számos ispánság viselése mellett IV. Béla uralkodása 
idején királyi lovászmester, majd országbíró, végül nádor, V. István és IV. 
László alatt rövid ideig ismét nádor volt.162 Lırinc neve többször is felmerül 
a vagyonkobzásról (vagy ezt követı birtokadományozásról) beszámoló 
korabeli oklevelekben. A királyi kettıs hatalom korában például, 1267-ben 
István ifjabb király levele arról tanúskodik, hogy amikor három évvel 
korábban az ifjabb király seregével Feketehalom várába vonult, 
Hontpázmány nembeli Iván fia András az ostromló csapat kapitányát, István 
és az övéi nagyobb ellenségét, magát Kemény fia Lırincet elfogta és István 
elé vitte.163 András ajtónállómester ezért és más cselekedeteiért Istvántól 
megkapott bizonyos Aranylabu Barth (Pétervárad) nevő földet, amelyet az 
ifjabb király korábban a kun Bachkoldának (Batsholda) adományozott, majd 
„fiaitól hőtlenségeik miatt, melyeket ugyanezek nyilvánvalóan elkövettek 
minket és a mieinket üldözvén, mivel szüleink, tudniillik IV. Béla és Mária 
Királyné parancsára felkeltek ellenünk, hadjáratot indítva üldöztek minket”, 
elkobzott.164 Pétervárad kapcsán azonban István ifjabb király oklevele 
megemlít egy további érdekességet, e birtok ugyanis „Töre fia Péter ispáné 
volt, ami tıle hőtlenségének nyilvánvaló bélyege (notam infidelitatis suae 
manifestam) miatt, amely bélyeg az egész ország ellen is volt, el lett 
idegenítve és a mi kezünkre szállt”.165 Pétervárad tehát történelmi 
távlatokban rövid idın belül kétszer szállt a koronára hőtlenség miatt, és e 
ponton Kemény fia Lırinc története távolról összekapcsolódik Gertrúd 
királyné megölésével is. 
A fenti esetben tehát Kemény fia Lırinc még IV. Bélát szolgálta annak 
fiával, a majdani V. Istvánnal szemben, Béla halála után azonban (Ákos 
nembeli Ernye országbíróval és Pok Móric tárnokmesterrel együtt) hőséget 
fogadott az új királynak.166 1272-ben aztán, amikor Mojs fia Mojs nádort 
Gutkeled nembeli Joakim helyére bánná nevezte ki István, Lırinc lett az új 

                                                           
161 HO VII. 164. o. 
162 Hóman – Szekfő: i.m. 128. o. (táblázat), 175. o. (táblázat) 
163 CD IV/3. 407. o. 
164 CD IV/3. 407. o. 
165 CD IV/3. 407. o. 
166 Hóman – Szekfő: i.m. 172. o. 



A hőtlenség és annak büntetése az Árpád-korban 

85 

nádor.167 Ennek hátterében azt állt, hogy István felesége, (Kun) Erzsébet 
királyné, aki Gertrúd királynéhoz hasonlóan növelni kívánta saját hatalmát,168 
egy alkalommal Gutkeled nembeli Joakim bánnal elraboltatta apja mellıl 
László herceget.169 Egy évvel késıbb azonban (tehát már V. István halála 
után), amikor a Lászlót nevelı (és saját anyja ellen hangoló) Joakim Héder 
nembeli Kıszegi Henrikkel szövetkezve végleg az országot fia nevében 
ténylegesen kormányzó királyné ellen fordult, Erzsébet kénytelen volt néhai 
férjének, Istvánnak a híveire támaszkodni. Így kapta meg ismét, immár 
harmadik alkalommal a nádori tisztséget Kemény fia Lırinc.170 
Gutkeled nembeli Joakim tehát V. István uralkodása alatt a fentiekben leírt 
hőtlenségéig a horvát-szlavón báni, István halála után több megszakítással 
éveken keresztül a tárnokmesteri, majd 1276-1277 között rövid idıre ismét a 
báni tisztséget viselte.171 László herceg elrablása miatt ugyan elveszítette a 
báni méltóságot, V. István halála és László nevében Erzsébet kormányzása 
azonban a további büntetések alóli mentességet, sıt, a hatalomba való 
visszakerülést is lehetıvé tette számára. 
1274 elején, amikor tehát az egymással megbékélı IV. László és Kun 
Erzsébet a királyi hatalmat mindinkább gyengíteni kívánó Kıszegi 
Henrikkel, Gutkeled Joakimmal és azok szövetségeseivel szemben fel 
kívántak lépni, László is kénytelen volt elnyerni anyja (és elıdei) híveinek, 
többek között Kemény fia Lırincnek a bizalmát. Ezért aztán egy terjedelmes 
oklevelében elıször a következıket rendeli: „báróink tanácsának 
közbenjárására ugyanezzel a királyné úrnıvel, legdrágább anyánkkal 
bizonyos feltételek alatt a béke és egyetértés szövetségére léptünk, hogy a 
bárók, nemesek és általában mindenki mások birtokait, melyek a korábban 
mondott harcokban elvétettek, vissza kell adni és állítani, és az okozott 
károkat megtérítı módon helyre kell állítani” 172 Az említett harcok 
egyébként az 1270-es évek elején lezajlott hatalmi viszályokra utalnak, ahogy 
ezt az oklevél arenga-szövege részletezi.173 Ugyanez a levél késıbb, a 
mondottaknak megfelelıen, rendelkezik arról, hogy Kemény fia Lırinc ispán 
hőségéért kapja vissza korábbi birtokát:  „tetszett ennélfogva, hogy Kemény 
fia Lırinc ispánnak, kegyelt és hő (dilectus et fidelis) bárónknak, aki 
helyettesével és fiaival egykor az elıbb mondott anyánk pártjára állt, és ezért 
Újhely nevő birtoka általunk elvétetett; mivel pedig a mondott egyezség 
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megkötése érdekében ugyanezen anyánknak hatékony segítségére sietni és 
ténykedni láttuk minden más bárónk elıtt ugyanezt a Lırinc ispánt, 
becsületességének felajánlásával megmutatva megbízható hőségét (fidam 
fidem); a mondott Újhely birtokot minden hasznával és minden tartozékával 
ugyanennek a Lırinc ispánnak, és általa fiainak és fiai leszármazóinak a 
jövıben, visszaadtuk és visszaállítottuk azzal a joggal és teljességgel, 
amelyben korábban ugyanazt megfelelıen birtokolni ismertük”.174 Az 
oklevélbıl az is kiderül, hogy Vyhel nem más, mint a Trencsén megyei Vág 
mellett fekvı Újhely (Vág-Újhely), az örökös birtoklásra és Lırinc 
leszármazóira történı utalás pedig a korban szokásos birtokadományozási 
formula. László király továbbá arról is megemlékezik, hogy Kemény fia 
Lırinc, jóllehet 1274-ben már csak ispánnak nevezik, korábban más 
tisztségeket is viselt: „elıdeinknek, tudniillik nagyapánknak és atyánknak, 
Magyarország jó emlékő és kiváló királyainak idején a nádorságot és az 
ország nagyobb tisztségeit dicséretesen viselte”.175 
Az 1274 második felében keletkezett oklevelek aztán arról tanúskodnak, 
hogy Gutkeled nembeli Joakim V. István halálát követıen sem hagyott fel a 
királyi család tagjainak fogságba ejtésével, elrablásával. Miután a hatalomból 
többször kiszorított majd oda visszafogadott Joakimot 1274 júniusában 
megfosztották tárnokmesteri tisztségétıl, Kıszegi Henrikkel szövetkezve 
fogságba ejtette IV. Lászlót és Kun Erzsébetet.176 Ezt követıen, amikor Csák 
nembeli Péter vezetésével Joakim ellenlábasai kiszabadították a királyt és 
anyját, az egykori bán László király fivérét, András herceget rabolta el, hogy 
magával vigye a Dráván túlra. Csák Péter és Aba nembeli Péter fia Lırinc 
ispán vezetésével azonban a királyi-anyakirálynéi sereg Bökénysomlyónál 
(ma: Polgárdi) legyızte Joakim és Henrik csapatait, Henrik a csatában életét 
vesztette, Joakim pedig elmenekült.177 A csatában szerzett érdemeiért Aba 
nembeli Péter fia Lırinc ispán több birtokot is kapott IV. Lászlótól még 
ugyanebben az évben, amely javak a legyızött ellenségek hőtlensége folytán 
szálltak a királyra. Megkapta egyrészt Lırinc ispán a Zemplén megyei Málca 
(Malcha) nevő birtokot, „amely birtok és elıbb mondott hasznai hőtlenség és 
felségsértés bőntette miatt, amit és amelyet Joakim mester András herceg, 
legdrágább fivérünk elvitelében a mi és országunk sérelmére megvalósított, 
királyi kezeinkre szállt törvényesen”.178 Másrészt, szerzett érdemeiért 
(„különösen pedig a harcban, amelyet a Bökénysomlyónak mondott hegynél 
vívtunk Henrik, Joakim és az ı követıik, országunk hőtlenjei ellen, akik 
társaikat összegyőjtve, zászlót emelve a királyi korona ellen, meggondolatlan 
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merészségre vetemedtek”),179 megkapta a Vasvár (ma: Vas) megyei 
Szentmihály (ma: Vasszentmihály) birtokot: „bizonyos Vasvár megyében 
lévı Szentmihály nevő birtokot, amelyet ugyanez a Lırinc ispán birtokolt 
egykor királyi adományként, és amelyet tıle késıbb érdemtelenül 
idegenítettek el, visszaadtunk és visszaállítottunk ugyanennek a Lırinc 
ispánnak, miként korábban általunk ismert módon bírta”.180 
Érdemeiért, különösen a hőtlen Kıszegi Henrik megöléséért, Csák nembeli 
Pétert is megjutalmazta IV. László egy 1274. évi levele szerint. A 
dokumentum Csák Péter és fivére, Máté Feketehalomnál tanúsított hőségéért 
még 1273-ban kapott adományát181 erısíti meg újként, mondván: „mi pedig 
ugyanennek a Péter mesternek jogos kérését jóváhagyva és fenségünk szemei 
elıtt tartva rendületlen hőségét és kegyes engedelmességét, amelyet nékünk 
különösen akkor tanúsított, amikor mi és a királyné úrnı, legdrágább anyánk 
Henrik bán és más ıhozzá tartozók által, akik mindenesetre a királyi 
koronához hőtlenek voltak, Budánál elfogattunk, és végül Henrik bán a 
többször mondott Péter mester által harcban életét vesztette szégyenletesen, 
nyilvánvaló hőtlenségben; ugyanezt az adományt megerısítettük”.182 
Szintén 1274-ben kapja meg Herránd, a királyné fıtálnoka hőséges és 
alázatos szolgálataiért (commendabilem fidelitatem et garta obsequia) a 
Vasvár megyei királyi íjászok birtokát és minden más jogát (totam terram, et 
omnia alia jura). A királyi íjászok azért vesztették el birtokaikat, mert 
„nyilvánvaló hőtlenséget és felségsértést követtek el, amikor (Kıszegi) 
Henrik egykori szlavón bánnal a király és koronája ellen felléptek és a cseh 
királlyal szövetkeztek, illetve amikor a cseh király embereivel együtt az 
országra törtek”.183 Érdekessége ennek az oklevélnek, hogy noha elsısorban 
Herránd adományáról szól, IV. László részletesen leírja a hőtlen királyi 
íjászok büntetését is: „mi, ugyanezeket az íjászokat kegyelmünkbıl és az 
ország kegyeibıl a hőtlenség ilyen bélyege miatt végleg kizárva, hőtlenségük 
örök gyalázatában ıket mővelt és mőveletlen földeiktıl, eredıiktıl, 
kaszálóiktól, legelıiktıl és minden más joguktól, amelyeket efféle 
hőtlenségük elkövetését megelızıen Vasvár megyében bírtak, megfosztottuk, 
a nékik bármikor történı visszaadás reménye nélkül”.184 
Gutkeled nembeli Joakim története végül különös módon zárul egy 1286-ban 
adott királyi levél tanúsága szerint. Ebben ugyanis IV. László azt tudatja: 
„felismertük, hogy László és ennek fivére, István az igazság elhallgatásával, 
beleegyezésünk és engedélyünk nélkül szerezték meg kiváltságlevelünket 

                                                           
179 ÁÚO XII. 90. 
180 ÁÚO XII. 90. 
181 ÁÚO IV. 9. 
182 ÁÚO IV. 9., IV. 17., IX. 40. és IX. 41. 
183 ÁÚO XII. 102. 
184 ÁÚO XII. 102. 
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afelıl, hogy Joachim mester hőtlenség megvalósítása miatt megölessen”.185 
Ezért a király a következıképpen rendelkezik: „miután ugyanez a Joahim 
mester a mi fenségünk ellen semmilyen hőtlenséget nem követett el (nullam 
infidelitatem contra nostram Maiestatem commiserit), akarjuk, hogy minden 
kiváltságunk és levelünk, amelyek ha ilyesféle tettek miatt a mondott 
Joachim mester ellen irányultak, visszavonassanak, és akárhol mutatják be 
ıket, erejük ne legyen, hanem teljesen érvénytelennek és visszavontnak 
tekintsék ıket”.186 Mitöbb, László király Joakim hőségét is hangsúlyozza két 
ízben. Elıször: „semper nostre Maiestati studuit multipliciter suis meritoriis 
seruicijs complacere” (sokféle szolgálatainak érdemeivel mindenkor 
fenségünknek kívánt tetszeni), másodszor pedig: „quia dictus Magister 
Joachinus pro fidelitate Corone Regie debita per suos emulos extitit 
interemptus” (mivel a mondott Joachim mester az ország koronája iránti 
hősége miatt ellenségei által megöletett).187 Gutkeled nembeli Joakim 
ismételt királyi kegyekbe fogadásának, aminek keretében visszakapta a 
horvát-szlavón báni méltóságot is, oka egyébként az volt, hogy a halálát 
(1277) megelızı években szembefordult korábbi szövetségesével, az ország 
ellenségével, a cseh királlyal. Ennek hátterében azonban valójában nem az 
ország védelme állt, hanem az, hogy Joakim ekkor már a csehek másik 
ellenségétıl, Rudolf német királytól várta saját hatalmának támogatását.188 

                                                           
185 ÁÚO IX. 316. 
186 ÁÚO IX. 316. 
187 ÁÚO IX. 316. 
188 Pauler: i.m. II. 318-324. o. 
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IX. Summa summarum 

A bemutatott esetek, források lehetıvé teszik, hogy levonjunk bizonyos 
következtetéseket a hőtlenség miatti vagyonkobzás Árpád-kori történetével 
kapcsolatban. Láthattuk mindenekelıtt, hogy az oklevelekben a hőtlenség 
tipikusan az alattvalói hőséggel szembeállítva jelenik meg. Ennek ékes 
példája az, amikor a király a hőtlenektıl elvett birtokokat a hő szolgálataiért 
valaki másnak adományozza. Az adományozásról rendelkezı levelek ugyanis 
tipikusan megjelölik, hogy az adományozott birtok milyen módon szállt a 
király kezére, ennek pedig a király öröklése (ami szintén a ius regium eleme) 
melletti másik leggyakoribb jogcíme a confiscatio. Más esetekben az arenga-
szövegben jelenik meg a hő szolgálat és a hőtlenség szembeállítása. 
Belátható, hogy a hőtlenségi esetek tipikusan a társadalmi elit, az ispánok és 
más tisztviselık körében jelenik meg. Ennek oka egyrészt az, hogy ık élnek 
és tevékenykednek a király közelében, másrészt, hogy ık rendelkeznek kellı 
vagyonnal és tekintéllyel példának okáért ahhoz, hogy saját hadat vagy 
(esetleg idegen uralkodót is bevonva) szövetséget állítsanak a király ellen. 
Különösen az önálló fejezetben kiemelt három eset mutatja, hogy a hőtlenség 
gyakran (sıt, talán általában) nem egyetlen személy elszigetelt lázadása, 
hanem személyek, csoportok egymásba fonódó cselekménysorozata. 
Megállapíthatjuk azt is, hogy a XIII. század végére, amikor a királyi 
hatalommal szemben mindinkább megerısödött egyes tisztviselık hatalma, 
az uralkodó sok esetben már nem képes kellı szigorral fellépni a hőtlen 
hatalmasokkal szemben. Erre kitőnı példa az, hogy a királyi család tagjait 
több alkalommal fogságba ejtı Gutkeled nembeli Joakim még élete utolsó 
perceiben is horvát-szlavón bán lehetett. 
Látható, hogyan bıvült a hőtlenségi cselekmények köre, ki vagy mi lehetett 
ezek sértettje, hogyan alakult e deliktumok szankcionálása, mennyire fontos 
volt a király személyes bíráskodása e körben, és nem utolsósorban, hogy 
milyen vagyonelemek képeztek kivételt a vagyonkobzás alól. 
A hőtlenség miatti vagyonkobzás jelensége mint a ius regium egyik 
legfontosabb eleme tehát a jogi, társadalmi jelenségek igen széles körével 
kapcsolatban álló, a királyi hatalom erısségével vagy gyengülésével együtt 
hullámzó intenzitású jogintézmény volt az Árpád-házi uralkodók idején. 
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Márkus Máté 

A pénzügyi önállóság mint a megye autonómiájának 
alappillére a kezdetektıl a XVIII. századig* 

I. Bevezetı 

A következı történet állítólag a XVIII. század végi Szentendrén, az izbégi 
szılıhegyen játszódott le a helyi nótárius, a bíró, valamint egy szılısgazda 
között. 

– De hát mért van az a sok numerus ebben a porcióskönyvben? – dohog 
vissza a paraszt. – Hiszen nem kellene nekünk olyan sokat fizetnünk. 
Beszélte egyszer „valaki”, aki érti a törvényt, hogy egy sessio után nem 
kell többet fizetni hat kurta forintnál; mért fizet hát a szegény gazda 
mégis hatvan kemény forintokat? 
„– »Valaki«-e? No iszen hozza kee ide nekem azt a »valaki«-t, majd 
megtanítom a Corpus Iurisra, hogy arrul koldul! Igen bizony, jámbor 
paraszt, az a hat forint, az csak a »dika«; de hol van azután még a 
»subsidium«, a »datia«, az »accisa« meg a »trigesima«? Ami mind itt 
van a törvényben. Akarja kee, hogy kiverjem a szemét csupa 
»artikulusokkal«. Azután jönnek még a »contributiók«, ahogy azokat a 
diétán elhatározták; contributo a »lóvásárlásra«, contributio a 
»végvárakra«, contributio a »török által elhurcolt foglyok kiváltására«. 
Kilenc forint csak a »katonatartásra«, hát az »annonarium« egy 
nagyszombati mérı búza vagy annak az ára a »szent korona ırzésére«, 
második a »határırzésre«, harmadik a »római szent birodalom 
megırzésére«, negyedik a »törökök ellen operáló dunai flotta 
felépítésére«, azután öt dénár minden napszám-forint meg cselédbér 
után; no meg a »bellica cassa«, aztán meg a»domestica cassa«! Verjek 
még többet a kee fejéhez? Hát ha még a »sexagesima« is hozzá jön, 
amirıl már törvény van, hogy akinek hat forintnál többet érı 
ingóbingója van, annak egy hatvanad rész valorát lefizesse a 
regnicoláris palota építésére. Megálljon kee csak, majd mindjárt 
megbecsülöm a kee szekerét, mennyit ér? Aztán a sexagesimát is 
lefizetheti kee! 
A jámbor paraszt úgy megijedt, hogy közé vagdalt a lovainak, s áldotta 
szent Orbánt, amiért a szılıhegyrıl üres hordóval szerencsésen 
hazasegíté.”1 

                                                           
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián „Jogtörténet II.” tagozatban III. díjban részesült. Konzulens: Dr. Béli Gábor 
egyetemi docens 
1 Jókai Mór: Rab Ráby. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1961. 38-39. o. 
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Amint az a fenti párbeszédbıl látható, az állam és az önkormányzatok 
mőködésük, feladataik ellátásának biztosítása érdekében számos adófajtát és 
egyéb kötelezettségeket róttak ki. 
A továbbiakban bemutatásra kerül, hogyan fejlıdött ki történetileg a 
vármegyei autonóm pénzügyek rendszere, mik voltak a kialakulásának 
feltételei, hogyan, milyen célra s mennyi terhet róttak ki és szedtek be a 
nemesi vármegye létrejöttétıl a felvilágosult abszolutizmus idıszakáig. A 
dolgozat a jogtörténet módszereivel igyekszik rávilágítani arra, hogy a helyi 
közösségek széles pénzügyi önállóságának megléte hasznos, s a tényleges 
önigazgatás és önkormányzatiság szempontjából elengedhetetlenül fontos. 

II. A vármegye 

Európa tılünk nyugatabbra található államaiban a XI. századra tapasztalt 
hatalmi széttöredezésnek Magyarországon az Árpád-kor elsı századaiban 
nem mutatkozott semmi jele, az uralkodó „magánjogias közigazgatást” tartott 
fenn, a király volt az ország teljhatalmú ura, ahogyan arról Freisingi Ottó 
püspök nagy csodálattal írt a XII. század derekán.2 

1. A királyi vármegye 

Az ország egész területét behálózó királyi várbirtok-rendszer fenntartása, 
igazgatása tette szükségessé az ország területi felosztását, így hozva létre a 
korábbi szláv földvárakba, avar győrővárakba, római romokra épült és új 
területeken felhúzott erısségek köré a vármegyék rendszerét. A megye egy 
olyan területi egység volt, ahol a királyt mindenkivel szemben képviselı 
megyésispán, aki egyben a megyében lévı várszervezet fejeként felelt a 
királyi várhoz rendelt népekért, a vár és a várbirtok mőködtetéséért, a 
várbirtokból a királyt illetı jövedelmekért, a vár tisztjeivel látta, illetve 
láttatta el az alapvetı igazgatási teendıket, beleértve az adóztatási, pénzügyi 
igazgatási feladatokat is. 
A vármegyei autonómia csak nehezen tudott kibontakozni, hiszen az ispán a 
király embere, tanácsosa, lekötelezettje, „jószágkormányzója”, aki 
gondoskodott az ıt megilletı jövedelmek behajtásáról, tehát az ispán 
hivatalánál fogva nem válhatott a megyei önállósodás motorjává.  
A vármegyékben a pénzügyek korán kikerültek a közvetlen királyi felügyelet 
alól, egyrészt a század- és tizedkerületek kialakításával és az adózási, stb. 
feladatok száznagyra (centurio) és tizedesre (decurio) helyezésével, másrészt 

                                                           
2 Ember Gyızı: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiőzéséig. 
Irodalmi, Mővészeti és Tudományos Intézet, Budapest 1946. 23. o. 
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a késı Árpád-korban már megjelent bérletrendszernek köszönhetıen, mely a 
királyt megilletı jövedelmek szedésének bérbe adását jelentette.3 
A királyi vármegye magától értetıdıen saját szervezettel nem rendelkezett 
mivel az csak a várhoz rendelıdött, ami az Árpád-kori királyi várbirtok-
állománnyal együtt XIV. század második felére úgy számolódott fel, hogy 
utódszervezet nem lépett a helyébe.  
A megyében új, a királyi várszervezettel össze nem kapcsolható szervezet a 
XIII. század második felétıl, pontosabban a század utolsó két évtizedétıl 
kezdett kiépülni, amit a nemesi megyével szokás azonosítani, megjegyezve, 
hogy ez voltaképpen a megye nemesi egyetemének a XVI. századra 
kiteljesedı apparátusa volt. 

2. A nemesi vármegye kialakulása 

A XIII. században az egy-egy vármegyében élı nemesek a széthulló királyi 
vármegye területi keretei között igyekeztek összefogni, szervezetten 
ellenállni a nagybirtokosok nyomásának. 
A Váradi Regestrum is megemlíti, hogy az ugyanazon várispánságban élı 
szerviensek összetartozónak érezték magukat, s ha kellett, közösen léptek fel.  
Ezt támogatta a király is, hiszen birtokainak mérete és hatalma a gyarapodó 
nagybirtokosokéval fordított arányban változott, így talált szövetségest az 
éppen kialakuló területi önkormányzatokban a „túlerıre jutott fırendekkel 
szemben”, akikre ugyanakkor szüksége volt a királynak, ahogy ezt mutatja 
IV. Béla király, a tatárjárás szomorú tapasztalatain nyugvó várépítési 
célkitőzése, melynek megvalósítását a nagybirtokosokra bízta. E mellett (az 
erıviszonyok fenntartása érdekében) ugyanakkor a kisebb hatalmú 
szervienseknek is gyakran adományozott birtokokat páncélos sereg 
szervezésére.4 
A nemesi megye kezdeteirıl vallott, a kehidai oklevélre visszavezetett 
felfogással szemben az újabb meggyızı kutatási eredmények szerint a 
nemesi megye gyökerei nem nyúlnak vissza 1268-nál korábbra. Az 1267. évi 
dekrétumban, a királyi szerviensi, nemesi követelések között megfogalmazott 
ama elvárás, aminek révén a királyhoz fordulók a királyi bíráskodásban 
kívántak szerephez jutni, sajátos módon, a vidéki bíráskodásban valósult 
meg. 

                                                           
3 Ember: i.m. 39. o., Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- 
és jogtörténet. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 1972. 80. o.; Engel Pál: Szent István 
birodalma. MTA-Történettudományi Intézete, Budapest 2001. 38. o. 
4 Béli Gábor (szerk.): Degré Alajos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. IDResearch Kft – 
Publikon Kiadó, Pécs 2010. (a továbbiakban: Degré: i.m.) 65-66. o., 95. o.; Csizmadia – 
Kovács – Asztalos: i.m. 153. o.; Ember: i.m. 40. o. 
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A nemesi vármegye kezdetei adatolhatóan 1268-ig Kemény fia Lırinc nádor 
somogyi ispán öt Somogy megyei nemes bírótárssal mőködı, illetve Hahót 
nembeli Csák zalai ispán két törvényszékéig vezethetık vissza, de semmi 
estre sem a zalai királyi szerviensek bíráskodásáig, ami pusztán egy folytatás 
nélküli epizódja volt a vidéki bíráskodás történetének. Emellett az is igazolást 
nyert, hogy a megyében az ispán mellett eljáró négy nemes bírótárs (a 
szolgabírók), akikrıl és tribunáljukról elıször az 1290. évi dekrétum 
emlékezett meg, a XIV. század elejéig királytól nyert mandátum révén jártak 
el.5 
A nemesi önkormányzat modellje jól szemléltethetı négy formálódó 
megyének a korszakban történı kialakulásával, a Zólyomi erdı, a „szent 
királyok vadaserdeje” területén. Négy korszerő kıvár emelkedett a négy 
tájegységben; az ispán székhelyén kívül Turócban, Liptóban, Árvában. Egyre 
inkább ezek a nevek forognak használatban, mert már nem pusztán 
természetes tájegységek, hanem igazgatási területek. Minden várnak megvolt 
a maga határa (megyéje), melyen belül a zólyomi ispán egy-egy tisztviselıje 
(officialis), vagy a liptói curialis comes látta el az igazgatási feladatokat. 
Maguk a területek még csak formálódó megyék. De a körvonalak már 1270 
elıtt pontosan kirajzolódtak, s ezek tartalommal aztán már önsúlyuknál fogva 
töltıdnek meg további fél évszázad folyamán. Az 1320-as évekre a 
„tisztviselıkbıl” ispán (comes) lesz, a „kerületekbıl” megye (comitatus) a 
(fı)ispán mellett alispánnal, négy-négy szolgabíróval: a nemesi 
önkormányzat egységei.6 
A vármegye a nemesek és nem nemesek ügyeit egyaránt intézte, tehát nem 
nevezhetı kizárólag nemesi intézménynek, közigazgatási és 
igazságszolgáltatási jogkörökkel rendelkezı, a kiváltságos városokon és 
személyeken kívül mindenre és mindenkire kiterjedı illetékességő szervezet 
volt az Árpád-kor végén.7 
Az Anjou-korban indult meg a vármegye nemesi közösséggé (universitas 
nobilium) válása, mikor is a társadalmi átalakulás következtében a szabad, 
nem nemesek egy része beolvadt a köznemességbe, másik része pedig 
lesüllyedt a jobbágyságba. Az ezáltal egységesülı (köz)nemesi réteg által 
irányított megye innentıl kezdve már sokkal inkább nevezhetı a nemesség 
autonóm közhatalmi szervének, mintsem a királyi igazgatás  helyi 
letéteményesének. Mindezek ellenére a nem nemesek továbbra is részt vettek 
a vármegye irányításában egészen a XVI. századig, amikor is az már 
egyértelmően a fıpapok és fıurak egyetemévé (universitas praelatorum, 

                                                           
5 Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabírók mőködésének elsı korszaka 1268-1351. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2008. 43. o., 45-49. o., 90. o.; Szőcs Jenı: Az utolsó 
Árpádok. História-MTA Történettudományi Intézete, Budapest 1993. 134. o. 
6 Szőcs: i.m. 45. o. 
7 Ember: i.m. 520. o. 
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magnatum et nobilium comitatus) vált,8 ahogy ezt Palugyay Imre veretes 
leírásában is olvashatjuk: „[m]indenik vármegye a' hármas t.könyv' III-ik R. 
2. czime szerint – helyhatósági joggal (jure municpali) biró egymástól 
független testület; 's mint ilyen a' saját területén lakozókat kötelezı – fenálló 
törvényeinkkel mindazonáltal egyezı, – 's indınkint a' kor' szükségei kivánta 
javításokat tárgyazó intézkedéseket tehet; 's minden egyes vármegye a' 
kebelbeli karok és rendek öszvegébıl alakúl[...].”9  
A vármegyék hatásköre kettıs természető, egyrészrıl törvényhozói, hiszen 
szabadon, önmaga választotta országgyőlési követei voltak, akik részére 
kötelezı utasításokat adott a közgyőlésen keresztül; másrészrıl végrehajtói, 
hiszen a törvények és rendeletek helyi végrehajtásának egyedüli eszközei 
voltak.10 
Ezeken felül még tovább nıtt a megye hatalma az országos ügyek terén, 
ugyanis az 1545:33.tc. megszületésével az ország törvényeibe ütközı királyi 
rendelet végrehajtását a vármegye megtagadhatta, ezáltal vált a comitatus a 
magyar alkotmányosság gerincévé, ırzıjévé, „védıbástyájává” az 
elkövetkezı nehéz évszázadokra.11 

III. Az autonómia kiteljesedése a török hódoltság korában 

A XVI. század derekától, az ország három részre szakadásától kezdve a 
központi kormányzat helyi meggyengülése miatt egyre nagyobb és súlyosabb 
feladatok nehezültek a megyékre. 
Az állami hivatalszervezet a török elleni háborúk Habsburg-Magyarországán 
szinte kizárólag a kincstári jövedelmek kezelését és az államháztartás 
egyensúlyának biztosítását tartotta fontosnak. A központi kormányzat 
látóköre vidéken többnyire csak a szőkebb értelemben vett közigazgatásra 
terjedt ki és csak olyan mértékben, ami a kincstár érdekét szolgálta.  
A kormányzat nem rendelkezett megfelelı vidéki hivatalszervezettel, így a 
rendeleteinek végrehajtását csak a kamarai tisztviselık és a hadsereg igénybe 
vételével ellenırizhette, nem kis költségek és kockázat árán, hiszen az ország 
nagy részét török portyák veszélyeztették, a közlekedés rendkívül 
bizonytalan volt, így nem az állam, hanem a rendi önkormányzatiság szervei 

                                                           
8 Illés József: Az Anjou-kori társadalom és az adózás. Politzer Kiadó, Budapest 1900. 21-22. 
o.; Ember: i.m.520. o. 
9 Ifj. Palugyay Imre: Megye-rendszer hajdan és most, I. kötet: Megye-alkotmány. Heckenast, 
Pest 1844. (a továbbiakban: Palugyay I.) 129. o. 
10 Turbuly Éva: Zala megye közigazgatása 1541-1750 In: Molnár András (szerk.): Zala 
megye archontológiája 1138-2000. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg 2000. 31. o., 
Palugyay I. 129. o. 
11 Werbıczy István: Tripartitum. Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve. 1514. 
(a továbbiakban: Trip.) III. rész 2. cím 5. §; Degré: i.m. 235. o.; Ember: i.m. 522-526. o. 
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foglalkoztak a közigazgatással, a török kiőzését követıen a közállapotok 
rendezıdéséig meglehetısen nagy önállósággal.12 
A fent ismertetett okok miatt kevés közigazgatási tárgykörő központi 
jogszabály született, tehát a közigazgatás fenntartása érdekében a megyék 
gyakran éltek statútum-alkotási jogukkal, esetenként jogellenesen, azaz 
hatályos törvénnyel ellentétes tartalmú normát hozva létre és azt – jobb híján 
– alkalmazva.13 

IV. A vármegyék a hódoltság utáni Habsburg-Magyarországon 

A török kiőzésével egy idıben megkezdıdött a visszahódított területeken a 
közigazgatás újjászervezése, kezdetben katonai és kamarai, késıbb az újra 
felálló vármegyei szerveken keresztül. 
Két, hosszú idın keresztül megszállt területen, Baranya és Tolna 
vármegyékben a XVII. század utolsó évtizedének elején indult be a 
közigazgatás újjászervezése, még a Kamara irányítása alatt, ekkor még 
elsısorban a hadiadó és a katonai beszállásolások elosztása miatt, a háború 
költségeinek a megye lakosságán való megtéríttetése céljából.14 
Az ország nyugati területeihez képest a tolnai közigazgatás romokban hevert, 
így az újonnan kinevezett fıispán, Radonay Mátyás pécsi megyéspüspök igen 
nehéz helyzetben volt. Az alispánok és szolgabírók Szigetvár börtönében 
sínylıdtek ok nélkül,15 a pusztítások miatt alig voltak nemesek a megyében, 
így az alispánt végül nem tudták megválasztatni, hanem szabályellenesen a 
fıispán nevezte ki.16 
A Neoacquistica Commissio mőködési területén és mőködési ideje alatt 
mindenütt lezajlott a járások megszervezése, újonnan létrehozták és 
betöltötték mindazokat a hivatalokat, amelyekre a megye mőködéséhez 
szükség volt – és amelyek költségeinek fedezéséhez a vármegyének saját 
bevételekre volt szüksége. 
Mindezek fényében elmondható, hogy a XVIII. század derekára kialakult az 
az igazságszolgáltatási és igazgatási szervezetrendszer, amely a rendi korszak 
végéig állandósult. Az iskolák és a bennük végzett nemesek számának 

                                                           
12 Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Politzer Kiadó, Budapest 1946. 268. o.; 
Ember: i.m. 520. o.; Turbuly: i.m. 23. o. 
13 A statútumok száma a 16-17. században – tehát a török háborúk idején – a legnagyobb. 
Turbuly: i.m. 33. o.; Béli Gábor: Magyar jogtörténet – a tradicionális jog. Dialóg Campus 
Kiadó, Budapest – Pécs 2000. 27. o.; Degré: i.m. 235. o. 
14 Béli Gábor: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában a török kiőzése után 
(1693-1703) In: Baranyai helytörténetírás. Baranya Megyei Levéltár, Pécs 1988. 21., 28. o.; 
Holub József: Az újjáépítés megindulása Tolna megyében a török kiőzése után 1686-1703-
ig. Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd 1974. 7. o, 36. o. 
15 Moll Simon katonai fıügyész vizsgálatának megállapítása. Holub: i.m. 1974. 43. o. 
16 Holub: i.m. 44. o. 
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növekedésével megnyílt az út a korábban széles körben mőködı szóbeli 
eljárásokat felváltó, ellenırizhetı írásbeli igazgatás felé, s így beköszöntött a 
„bürokrácia elsı fénykora”.17 
A vármegyék önállóságának csökkentése központi felügyeleti szervük, a 
Helytartótanács 1723-as felállításával indult meg az igazgatást egyre 
szélesebb körben egységesíteni szándékozó törekvéseivel. A központosításra 
törekvı kormányzat igyekezett a vármegyéket állami adószedı szervvé 
degradálni. 
A centralizációs törekvések csúcspontját II. József reformjai jelentették a 
XVIII. század nyolcvanas éveiben mind az igazgatás, mind az 
igazságszolgáltatás, mind pedig a korszerőbb egészségügy, népnevelés 
területén.18 

1. Az adóztatás 

Az állami, vármegyei, városi kiadások fedezésének egyik legkézenfekvıbb 
módja az adóztatás, mely – ha feltételezzük, hogy potenciálisan az adózók 
mindegyike részére nyújt valamilyen (igazságszolgáltatási, rendészeti, stb.) 
ellenszolgáltatást – a megfelelı, alant bemutatott szabályozó módszerek 
segítségével igazságos és bı bevételi forrást jelent. 

2. Az adófizetés alapegységei 

A kivetett adó mértékének megállapításához igyekeztek egy arányos, a 
lakosság teherbíró képességéhez idomuló számítási módot kialakítani. A 
porta mint adófizetési egység alapja az állatállomány és a (négy ekét magába 
foglaló) földterület volt. A dika pontosabban vette figyelembe az adózók 
vagyoni viszonyait, hiszen az állatállomány mellett a tényleges 
terméseredményt, továbbá a dolgozók számát egyaránt figyelembe vette. A 
dika, vagyis rovás kivetésénél külön-külön került megállapításra az állat és 
termés pénzbeli értéke, a gazdálkodók létszámára tekintettel, s ezek együtt 
adták ki a fizetendı adó mértékét.19  

3. Az adóztatók köre 

Az adóalanyok sokféle adónemet, sok címzett részére fizettek meg. Fizettek 
felségjogon a királynak (Udvarnak) mint elsıdleges adóztatónak; fizettek az 
egyháznak; az alárendeltek a földesuruknak; mások pedig korán kialakult 

                                                           
17 Kapiller Imre: Zala megye közigazgatása 1750-1790. In: Molnár András (szerk.) Zala 
megye archontológiája 1138-2000. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg 2000. 47. o. 
18 Turbuly: i.m. 31. o.; Kapiller: i.m. 51. o. 
19 Holub: i.m. 84-85. o. 
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helyi szükségletek fedezésére a városuk pénztárába; a nemesi önkormányzat 
kiépülésével a vármegyének. Ez utóbbi külön részben került tárgyalásra. 
A király a hatalma biztosítása, az igazgatás, igazságszolgáltatás rendszerének 
fenntartása érdekében rendes és rendkívüli adókat egyaránt szedett. A király 
számára történı adómegszavazás joga a rendeké volt, ık pedig az 
országgyőlések alkalmával csak bizonyos meghatározott célokra, és egyszeri 
alkalomra voltak hajlandók megajánlani az adót, a rendkívüli uralkodói 
jövedelmeket pedig gyakran csak hosszas tanácskozások, alkudozások után 
hagyták csak jóvá. A legfontosabb adónem a dika (contributio, rovás) és a 
rendkívüli adó (subsidium, hadiadó, segélyadó) volt. 
A központi, pénzbeli egyenes adók esetében miután az országgyőlés 
megszavazta az adót, a vármegyei rovó (vagy másként adószedı, perceptor), 
az esküdtek és a szolgabírák bejárták a falvakat, hogy összeírják az 
adófizetésre kötelezetteket. Az így elkészült lajstromot a vármegye 
közgyőlése felülvizsgálhatta, megváltoztathatta. Az adók beszedése a 
vármegyénél bemutatandókkal azonos módon történt.20 
Az egyház részére Szent Istvántól kezdve a tized vagy dézsma (decima) 
megfizetése volt kötelezı, elıbb terményadóként, majd a török hódoltság 
korára általánosan pénzben megváltva. Az adónem egészen a tradicionális 
jog felszámolásáig fennmaradt. 
Léteztek úgynevezett egyházi nemesi községek is, amelyek területileg ugyan 
a politikai vármegyéhez tartoztak, azonban autonóm törvényhatóságként, 
kvázi egyházi vármegyeként mőködtek, emiatt gyakoriak voltak az 
ellenségeskedések, hatásköri összeütközések a megyékkel.21 
A földesúri adóztatás volt a legteljesebb adóztatási forma. Magánjogi alapon 
számos, az alatta állóktól szedett bevétele közül a sok tekintetben a dézsma 
mintáját követı kilenced (nona) jegyzendı meg, mely a fent említett 
adónemhez hasonló utat járt be. Természetesen a földesúr joghatósága alatt 
állókra egyúttal a vármegye hatásköre is kiterjedt. A földesúri (földesúr 
természetesen lehetett a király is) joghatóság alatt álló mezıvárosok 
(oppidum) gyakran komoly tisztviselı-apparátust tartottak fenn az ügyeik 
intézésére, melynek tagjai ugyan fizetést rendszerint a XVIII. század 
derekáig nem kaptak, de mentességet élveztek a többi polgárokat érintı 
terhek alól, illetve a késıbb bemutatandó megyei tisztekhez hasonlóan a 

                                                           
20 Illés: i.m. 77. o., Ember: i.m. 537. o., Eckhart: i.m. 293. o. 
21 Dr. Diós István (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon, Szent István Társulat, Budapest 2009., 
Lengyel Alfréd: Az egyházi nemesi község önkormányzata és igazgatása a feudalizmus 
alkonyán. In: Bónis György – Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi 
önkormányzat múltjából. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 35. o. 
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beszedett bírságokból, taksákból részesültek.22 A mezıvárosok hozzájárultak 
a képzett tisztviselıi réteg kitaníttatásához is, Debrecen városa például 
ösztöndíjjal juttatott külföldre diákokat. Mőködésük biztosítása érdekében 
adókat vetettek ki – pl: Gyöngyös 1659-ben a kényes kérdést igyekezett a 
vallási tolerancia jegyében megoldani, így az adókivetésre 6 katolikus és 6 
protestáns limitátort választott meg. Nem mindenütt volt ekkora szabadsága a 
mezıvárosoknak. A korai (XII-XIV. században már meglévı) városok 
általában szélesebb körő autonómiával, az újabb alapítású, kisebb települések 
erıteljesebb földesúri befolyással rendelkeztek. A mezıvárosok számára a 
királyi és földesúri adói mellett a vármegyék részére történı adófizetési 
kötelezettség (aminek általánossá tételére utal az 1647:30.tc.) mértéke 
általában elenyészı volt, bár Tolna megye az adón felül 1721-ben a 
közgyőlésre összegyőlt nemesek és lovaik ellátásának költségeit is az 
oppidumokra hárította.23 
A falvak szők körő önkormányzattal rendelkeztek. Az igazgatási teendık 
csekélyebb volta és szóbelisége miatt nem volt szükség komoly tisztviselıi 
rendszerre. A közigazgatást a bíró vitte, aki kezdetben rendszerint a földesúr 
gazdatisztje volt, késıbb kinevezett, majd választott falubeli.24 
A városi autonómia XIV. századi kiteljesedést követıen a kiváltságos 
városok a mezıvárosokénál is jelentısebb számú testületet tartottak fenn a 
közigazgatás, rendészet és igazságszolgáltatás ügyeinek intézésére. A helyi 
igazgatás szükségleteire az adózásra kötelezettek vagyoni viszonyai alapján 
igyekezték megvalósítani a közteherviselést.25 

                                                           
22 Kiss Mária: Szombathely püspöki mezıváros tanácsa a XVII.-XVIII. században. In: Bónis 
György – Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 117-143. o. 
23 Komoróczy György: Debrecen város képviseleti rendszere a XVI.-XVII. században. In: 
Bónis György – Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat 
múltjából. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 114. o.; Ember: i.m. 567. o., 
570-571. o.; Bácskai Vera: A mezıvárosi önkormányzat a XV. században és a XVI. század 
elején. In: Bónis György – Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi 
önkormányzat múltjából. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 24. o.; Degré 
Alajos: Megyei közgyőlések a XVI-XVII. századi török háborúk korában. In: Bónis György 
– Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. (a továbbiakban: Degré: Megyei 
közgyőlések) 51. o. 
24 Csizmadia – Kovács – Asztalos: i.m. 82. o.; Ember: i.m. 572-573. o. 
25 Illés: i.m. 22., 55. o.; Tirnitz József: Sopron szabad királyi város külsı tanácsa 1526-1711. 
In: Bónis György – Degré Alajos (szerk.) Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat 
múltjából. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 35. o. 
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4. A vármegyei adóztatás folyamata 

Az adóztatás folyamata három részbıl tevıdik össze, az adó kivetésébıl, 
összeírásából, valamint beszedésébıl. Ehhez vehetjük hozzá, utólagosan az 
adóztatáshoz kapcsolódó és más feladatokra is kiterjedı számadást. 
A vármegyék nemeseket terhelı adóztatásának legkorábbi törvényi forrása az 
1486:64.tc., amely kimondta, hogy a vármegyék saját közszükségleteikre és 
az országgyőlési követeik ellátására adót vethetnek ki minden, a területükön 
birtokkal rendelkezı nemesre, amit egyre fokozódó igazgatási feladataik 
ellátása érdekében meg is tettek. S mivel a nemesség saját elhatározásából (a 
közgyőlés útján) vetette ki a háziadót, vagy más szóval domesticát és 
adóztatta önmagát, így nem sérültek a nemesség Werbıczy 
Hármaskönyvében állandósult Primae Nonus sarkalatos szabadságai. Ezt 
erısítette meg az 1687:12.tc. és az 1723:6.tc., mely utóbbi ismételten 
kimondja a nemesi adómentességet,  ugyanakkor 4. §-ában a megyék házi 
szükségeire szedett adót törvényesnek fogadja el. Mátyás fent említett 
törvényével tehát kezdetét vehette a nemsokára háború sújtotta országban a 
széleskörően szervezett vidéki közigazgatást önmagától fenntartani képes 
vármegyék idıszaka. 26 
Adók kivetésére a vármegyei közgyőlés volt jogosult. A közgyőlésen 
minden, a vármegyében élı, vagy ott birtokkal rendelkezı nemes 
személyesen, vagy képviselıje útján részt vehetett, de mint már említettem, 
sokáig nem nemesek is látogatták. A megye területén fekvı kiváltságos 
városok, királyi birtokok és katonai szervek szintén követek útján 
képviseltették magukat.  
A közgyőlésrıl igazolatlanul távolmaradókat a vármegye statútumok útján 
büntetni rendelte, mely bírság 2/3 része a vármegye közszükségleteire 
fordítandó, 1/3 része pedig az azt behajtó szolgabíróké lett.27 
Az egy helyen összegyőlt nemesek elszállásolása komoly költségekkel járt, 
melyek fedezését különbözı módokon oldották meg a vármegyék. Hont 
megye 1653-as statútuma szerint annak a kötelessége az összegyőlt nemesek 
ellátása, akinek a részére nemesítı levelet hirdet ki a közgyőlés. Heves 
megye 1688-9-ben és Moson megye 1711-ben úgy határoztak, hogy az 
ellátásról a házipénztár terhére az illetékes járási szolgabíró gondoskodjon. 
Tolna megye 1721-ben a területén fekvı mezıvárosokra hárította a 
költségeket.28 

                                                           
26 Holub: i.m. 62. o.; Turbuly: i.m. 31. o.  
27 Degré: Megyei közgyőlések. 38-39. o.; Ember: i.m. 522-526. o.; Csizmadia – Kovács – 
Asztalos: i.m. 156. o.; Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 21-50. o.; 
Corpus Statutorum Hungariae Municipalium (a továbbiakban C.S.) II/1 16-21., III. 2., 76-
77., IV/1. 139-141., V/1. 6., 102., 142., 193. 
28 C.S.IV/1. 308.1, II/1. 305-6, 311, V/1. 282.1; Degré: Megyei közgyőlések. 51. o. 
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Hogy a megjelent nemesek ne hagyják el idı elıtt a közgyőlés helyszínét, a 
vármegyék ezt egyrészt bírság terhe mellett megtiltották, másrészt, mivel a 
megjelentek gyakran inkább saját ügyeikkel foglalkoztak volna, mint a 
megye dolgaival, a közgyőlés elıször a közügyeket, majd végül a pereket, 
panaszokat tárgyalta.29 
A közgyőlés zavartalan folyása érdekében a vármegye a fegyverrel 
érkezıket, zajongókat, bekiabálókat és káromkodókat megbírságolta.30 
A közgyőlés hatáskörébe tartozott a saját részre történı adókivetés mellett a 
megyére kivetett országos adók adózókra történı kirovása; továbbá az 
adószedı számadásának megtekintése. A közgyőlésnek volt statútum-alkotási 
joga; intézte a katonaság ellátásának és elszállásolásának elosztását; továbbá 
gondoskodott a várak megerısítéséhez szükséges ingyenmunka kiállításáról. 
A közgyőlés választotta meg, látta el utasításokkal és számoltatta be a megye 
országgyőlési követeit, illetve a többi megyei tisztviselı megválasztásának 
jogát is a közgyőlés birtokolta, valamint a tisztek is elıtte tették le esküjüket. 
Amint már fentebb említettem, a vármegyék a XVI. század elsı felétıl 
kezdve közgyőléseiken megtagadhatták a törvényellenesnek ítélt központi 
rendeletek végrehajtását, továbbá itt került sor a nemesítı levelek 
kihirdetésére, a megye új nemeseinek befogadására és elismerésére is.31 
Azonos módszerrel történt az adóösszeírás a megye saját kiadásainak 
fedezésére szolgáló és a központi adóknál egyaránt. A hatékony adószedés 
feltétele az ország egészére kiterjedı összeírások, azaz a hatóságok 
írásbeliségének megléte, mely a XV-XVI. századig mindenütt latin nyelvő 
volt, csak Mátyás uralkodásának végétıl kezdıdött a hivatalos iratok – 
legalább részben – magyar nyelvő elkészítése. A megyében található porták 
és vagyontárgyak összeírását a rovó végezte, aki mellé a vármegye egy 
esküdtet állíttatott (1543:10.tc.). Rajtuk kívül rendszerint a megyei alispán és 
az illetékes szolgabíró is jelen volt az adólajstrom elkészítésénél. 
Az adófizetésre kötelezettek néha igyekeztek ellenállni s elıfordult, hogy 
egy-egy település lakossága nem engedte összeíratni magát. Így tett a frissen 
felszabadított és egybıl súlyos terhek viselésére kötelezett Dombóvár is 
1699-ben, amiért büntetésül felével megemelték a fizetendı adóját.  

                                                           
29 Degré: Megyei közgyőlések. 49. o.; C.S.149, 257, 285, III. 149., IV/1. 147.1, 281-282. 
30 Degré: Megyei közgyőlések. 48-49. o.; C.S.II/1. 24., 137., 150, 187., 311.1., III. 115-116., 
IV/1. 452, 338 
31 Ember: i.m. 522-526. o.; Csizmadia – Kovács – Asztalos: i.m. 156., 241. o.; Degré: 
Megyei közgyőlések. 35., 46-47. o.; Palugyay I., 1844. 184. o. 
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Gyakoribb eset volt, hogy az adózók letagadtak a vagyonukból, azonban ha 
fény derült az eltitkolt vagyonra, akkor azt elkobozták és a vármegye 
pénztárába került.32 
Mivel nem került sor évente az adólajstrom felülvizsgálatára, így természeti 
csapások esetén elıfordulhatott, hogy az adózásra kötelezettek számára 
méltánytalanul vagy behajthatatlanul nagy teher nehezedett. A kár 
kivizsgálását és az adófizetési kötelezettség mértékének javítását (a 
reparatiót) a szolgabíró vezette biztosság végezte. A bizottság a jelentését a 
közgyőlésnek adta elı, mely döntött az adó mérséklésérıl vagy 
elengedésérıl.  
Tőzvész pusztítása esetén, ha a kár olyan mérető volt, hogy a gazdálkodást 
teljes egészébıl újra kellett szervezni, tehát ha a jószágok és a 
gazdálkodáshoz használt eszközök is odavesztek, az érintettek 5 év 
adómentességet kaphattak. Ha jelentıs értékő, de a gazdálkodást nem 
ellehetetlenítı kár keletkezett (bútorok, ruházat megsemmisülése), 3 év, 
kisebb (háztetıben, istállóban esett) kár esetén 1 év adómentesség volt 
adható.  
Víz, jég, szélvész pusztítása esetén az okozott kár és az érintett terület 
nagysága szerint járt az adó elengedése vagy mérséklése, de elıfordult az is, 
hogy a lakosság jelentıs részének az összeírást követı elköltözése miatt vált 
aránytalanul nehézzé a kirótt adó megfizetése.33 
Ahogy az adó kivetésénél, úgy annak beszedésénél is azonos módszerekkel 
találkozunk mind a helyi, mind pedig a központi adók tekintetében, azaz a fı 
szerep a vármegye tisztjeié. Az adószedés folyamata az alispán falvak 
bíráihoz intézett felszólításával veszi kezdetét, melyben a közgyőlés által 
jóváhagyott adók beszedésére kötelezi ıket. A bírák feleltek az adó 
mértékéért és a rovóhoz történı idıbeni eljuttatásáért (általában a 
megyeszékhelyre); ugyanakkor a megyei tisztek helyett például Tolna 
vármegye 1701-tıl a földesurakra bízta az adók behajtását.  
Az adót nem egy összegben, hanem félévente vagy még sőrőbben szedték. 
Az adószedı nyugtát adott át és könyvvezetést folytatott, ugyanis az 
elszámolásnál az elvégzett munkájáért egész vagyonával felelt a kamara és a 
megye felé egyaránt. A munkáját egy, a közgyőlésen esküt tett megyei 
képviselı ellenırizte.34 
Az adó behajtása természetesen költségekkel járt, amelyeket úgy igyekezett 
fedezni a vármegye, hogy a rá kirótt központi adók beszedésekor az adó 

                                                           
32 Istványi Géza: A magyar nyelvő írásbeliség kialakulása. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest 1934.; Eckhart: i.m. 294. o.; C.S.V/I. 256.; Béli: A vármegyei 
önkormányzat újjáéledése Baranyában... 30-31 o.; Holub: i.m. 82. o. 
33 Holub: i.m. 83. o.; Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 32. o.; 
Palugyay I. 207-208. o.; C.S.V/1. 258-262. 
34 Eckhart: i.m. 294. o.; Holub: i.m. 85. o. 
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mértékéhez hozzácsapott egy jelentékeny, körülbelül 10%-ra rúgó összeget, 
amely amellett, hogy maradéktalanul fedezte a beszedés kiadásait, még 
maradt is belıle a házipénztárba.35 
Elıfordult, hogy valamelyik helység nem fizette meg az adóját, ekkor az 
katonai erıvel (executio militaris) került behajtásra. Az adó megfizetéséig ott 
állomásozó katonaság elszállásoltatása és túlkapásainak elviselése súlyos 
terhet jelentett a lakosságra nézve. Ugyan a most és fentebb bemutatott 
példák alapján látható, hogy nem igazán volt esélyük az uradalmaknak 
elkerülni az adófizetést, azonban mégis elıfordult, hogy a megyék nem 
tudták behajtani a súlyos központi adókat – például a török által dúlt Baranya 
megyében 1565-ben a királyi adók körülbelül 15%-át, vagy a megye 
visszafoglalását követıen a XVIII. század elején, mikor évrıl évre 
növekedtek a megyét terhelı adók, s megfizetésük elıl a jégkárok miatt 
amúgy is elszegényedett lakosság egy része Szlavóniába és a Bácskába 
menekült. 36 

V. A megyei tisztek javadalmazása 

„[…] valóban nagyszerőnek kell találnunk a' megyei hivatalnok' állását, 
nagyszerőnek! melly valha kellıen méltányoltatnék is. İ az, ki a' törvénynek 
életet ad; ı védi 's oltalmazza a' népet minden gonosztól, az ı szelid ereje 
enged a' terhek súlyain; – ı béke-biró, per-biró; ı kezeli a' törvénykezés', 
közbátorság' és közigazgatás' ezer ágait; – és ha tisztének szép hivatását 
meleg kebellel fogja fel, és csillapulni parancsolja kebelében az indulatokat, 
miknek fölingerlésére a' néptömeg' aprólékos bajaivali érintkezés oly számos 
alkalmat nyit, mik azonban ha fékeresztetnek, a' személyesitett törvényt, az 
igazság' és áldás' személynökét kényurrá teszik, kinek lépteit átok követi; – 
ha – mondanánk – csillapult indulattal, harag és szenvedély nélkül, jár el 
tisztében: egy egész tartomány' áldása kíséri lépteiben. Szép hivatás és szép 
jutalom!”37 
A királyi vármegyék korában az ispán a megyei segítıtársait saját 
jövedelmébıl díjazta, hiszen ekkor még az igazgatást végzı személyek nem a 
vármegye mint autoritás alkalmazásában álltak. 

                                                           
35 Tolna 1696-ban a rá kirótt 23.000 Ft helyett 25.500 Ft-ot szedett be. Holub: i.m. 62. o.; 
Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 42. o. 
36 Tímár György: XVI. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területérıl. In: 
Baranyai helytörténetírás. Baranya Megyei Levéltár, Pécs 1988. 23. o.; Holub: i.m. 86. o.; 
Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 30-31. o. (BmL. vm. jkv. Prot. 
1702 Art. 114.) 
37 Ifj. Palugyay Imre: Megye-rendszer hajdan és most, II. kötet: Megye-hivatalok. Heckenast, 
Pest 1844. (a továbbiakban: Palugyay II.) 2. o. 
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A vármegyék ellátandó feladatai számának folyamatosan növekedésével 
alakult ki a megyei tisztek javadalmazásának megyénként eltérı rendszere.38 
Mivel a vármegyei feladatok köre az igazságszolgáltatásban kezdıdött, így az 
elsı megyei tisztek is a kirótt büntetésekbıl, bírságokból, a percselekmények 
után fizetett taksákból, perköltség-hányadokból, napidíjakból, útipénzekbıl, a 
közgyőlés által megszavazott jutalmakból, valamint természetbeni ellátásból 
tartották fenn magukat s látták el hivatalukat. A fent említett, tiszteknek 
juttatott bevételek egy része nem jelentett közvetlen megyei kiadást, hiszen a 
költségeket a peres felek fizették meg, ugyanakkor belátható, hogy a megye 
statútumai és a király törvényei útján közvetve az ıket illetı bevételek egy 
részét engedte át a tisztjeinek. Erre példa a patvarkodás, vagyis az ártatlan 
perbeli ellenfél perrel való csalárd zaklatása esetére elıírt rendelkezés a 
Hármaskönyvbıl, mely az ügyre nézve örökös pervesztésre és 200 forintra és 
rendelte büntetni, mely összeg 2/3 része az eljáró bírót, 1/3 része pedig a 
perbeli ellenfelet illette.39 
A megyei bíráskodás a királyi vármegyék idıszaka alatt kezdetben az ispán, 
megyéjében mindenki felett gyakorolt, személyes ítélkezésébıl állt, ám már a 
XI. század végén megjelentek a királybírók, akik a megye egy-egy területe 
felett joghatóságot gyakorolva ítélkeztek, Kálmántól kezdve a megyésispán 
székhelyén. 
A XIII. században mőködı általános győlésekbıl fejlıdött ki „két 
testvérintézmény”, a jobbára közigazgatással és jogalkotással foglalkozó 
megyei közgyőlés (amely azonban egyes bírósági hatásköröket is gyakorolt) 
és az igazságszolgáltatás legfıbb helyi fóruma, a vármegyei törvényszék 
(sedria). 
Az 1486:8.tc. alapján jelentek meg az esküdt ülnökök, akik a XVII. 
században kiszorultak az ítélkezésbıl, s helyettük táblabírákat neveztek ki a 
megyébıl. Az igazságszolgáltatás két részre (polgári és büntetı) 
szervezetileg a XVII. század közepén vált szét. 
A XVIII. század végi centralizálási törekvések az igazságszolgáltatást is 
elérték, s azt a célt tőzték ki, hogy a vármegyéktıl független, folyamatosan 
ülésezı bíróságok alakuljanak.40 
A király parancsára történı megyei bíráskodás idején az 
igazságszolgáltatásból beszedett jövedelmeknek a 2/3 része lett a királyé 

                                                           
38 Bár a megyék egymástól függetlenül mőködtek, mégis elıfordult, hogy egymás igazgatási 
megoldásait, statútumait változás nélkül vették át, amire példa Fejér megye 1701-ben, mikor 
Baranya frissen meghozott statútumainak nagy részét változtatás nélkül emelte át. Béli: A 
vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 26. o.; Degré: i.m. 94. o. 
39 Torday Lajos: Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumából II. – A megyei 
polgári peres eljárás a 16-19. században. Sárkány Nyomda, Budapest 1933. 73-74. o.; Trip.II. 
70-71., 86. 
40 Szőcs: i.m. 293. o.; Meznerics: i.m. 5. o.; Kapiller: i.m. 51. o.;, Ember: i.m. 522-526. o. 
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illetve a király embereié (pl. kamara ispánja, tárnokmester), 1/3 része pedig 
közvetlenül a behajtást végrehajtó tiszté (alispán, szolgabíró). Késıbb a 
vármegye önálló bíráskodási jogával élve saját jogon büntetett, s az így 
befolyó összegeket rendszerint 2/3 részben a vármegye közszükségeire 
fordították, 1/3 részben pedig a cselekményt végzı tiszté lettek.  
Azok a tisztek, akikre a vármegyének csak alkalmanként volt szüksége eseti 
juttatásokat kaptak.41 
A megválasztott megyei tisztviselık gyakran ódzkodtak a feladat 
elvállalásától, hiszen komoly terheket jelentett idıben és pénzben is a tisztség 
ellátása, ugyanis a vele járó utazási, eljárási kötelezettségek megnehezítették 
az egyéb (pl: mezıgazdasági) munkavégzést vagy ennek felügyeletét, s 
elıfordult, hogy fáradozásaik ellenértékét csak többéves késéssel kapták 
kézhez, ahogy errıl lentebb még szót ejtek.  
Fenti ok miatt a megyék a XVI. század közepétıl gyakran folyamodtak 
komoly büntetések kilátásba helyezéséhez arra az esetre, ha a megválasztott 
nem venné fel a hivatalát. Például Zemplén megye 1582-es statútuma alapján 
ilyen esetben az 1559:54.tc-re hivatkozva az alispánt és a szolgabírát 25 
nehéz márka, az esküdteket 12 forint42 megfizetésére kötelezte.43 A probléma 
késıbb sem szőnt meg, 1687-ben Gömör megye mindazon választott 
embereket, akik nem veszik föl a rájuk bízott szolgálatot, 100 forintra rendelt 
büntetni, a jogorvoslat lehetıségének kizárásával. A büntetést az alispán vagy 
a szolgabíró volt köteles behajtani. Elıbbi esetben magának és ülnöktársának 
az alispán 12 forintot, utóbbi esetben a szolgabíró magának 6 forintot vehetett 
ki. A statútum kinyilvánította továbbá azt is, hogy a tisztség viselésére 
megválasztottak ne háborgassák a vármegyét, hanem bízzák rá a fizetések 
mértékének megállapítását.44 
Az is elıfordult, hogy a már felvett tisztséggel járó kötelezettségeinek nem 
tett eleget a tiszt, csak amolyan Hlavatsek Józsefként45 igyekezett élni a 
vármegye terhére. Ez fordulhatott elı Zala megyében 1673-ban, ahol a 
                                                           
41 Eckhart: i.m. 270. o.; Béli Gábor: A megye hatóságának és tisztjeinek mőködése a XIV. 
század elsı felében az Ars Notaria formulái alapján. In: Béli Gábor – Kajtár István – 
Szekeres Róbert (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok VIII. PTE ÁJK, Pécs 2005. 91. o.; Béli: 
A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 41-43. o. (BmL.vm.jkv. Prot.1702. 
Art.166.) 
42 A magyar pénzrendszer kezdetben ötös számrendszert vette alapul, így a 6,12 stb. pensás 
büntetések a bírák és közbenjárók 10%-os illetékével van felszámítva. Dr. Hóman Bálint: 
Magyar pénztörténet 1000-1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1916. 158. o. 
43 Meznerics Iván: Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumából I. – A megyei 
büntetı igazságszolgáltatás a 16-19. században. Sárkány Nyomda, Budapest 1933. 14-15. o.,  
C.S.V/1. 193. 
44 C.S.II/1. 279-281. 
45 Az „Apró képek a vármegyébıl” címő Mikszáth novella szereplıje, akit a megyei tisztek 
egy feladatkörrel nem, rendes jövedelemmel ugyanakkor járó tiszttel csábítottak a maguk 
oldalára. 



Márkus Máté 

106 

feladatát el nem látó és az alispánnál bepanaszolt alszolgabírót és esküdtet a 
fıszolgabíró 12 forintra volt köteles büntetni, melynek fele a behajtót, fele a 
vármegyét illette. 
A rendszeresen fizetett officialisok a XV. században tőntek fel a királyi 
Magyarországon, a megszállt területeken pedig természetesen csak a XVII-
XVIII. század fordulóján. Az állandó fizetés (salarium) nem jelentette a fent 
leírt juttatások megszőnését.46  
A megyék költségvetésében jelentıs tételt foglalt el a tisztek fizetése és az 
egyéb – szintén jelentıs mértékő – juttatások. A növekvı megyei kiadások 
oka nem csak a tisztek számának, de még inkább a fizetésüknek az emelése 
volt. Tolna megye 3 szolgabírája 1699-ben 80-40-40 forintot kapott salárium 
gyanánt, egy évvel késıbb (az átszervezés miatt már csak 2 járás szolgabírái) 
fejenként 200 forint fizetést, továbbá falvanként egy kocsi szénát és fát, 
napidíjakat, büntetéspénzt, valamint a megyei adóösszeírás alóli mentességet 
kaptak.47 
Minthogy a vármegyék saját hatáskörükben döntöttek tisztjeik 
javadalmazásáról,48 így gyakran elıfordult, hogy hatalmas emeléseket 
hagyott jóvá számukra a közgyőlés, s ez nem kerülhette el a mindent 
felügyelni szándékozó felvilágosult abszolutista uralkodók figyelmét. Mária 
Terézia elítélte a fizetések gyakori emelését, körlevelekben intette a 
vármegyéket önmérsékletre és takarékosságra, s 1773-ban díjszabályzatot 
bocsátott ki számukra. Az ıt a trónon követı II. József azonban, hogy a 
megyéket céljaihoz megnyerje, még tovább emelte a megyei tiszteknek 
adható fizetéseket. Ezeknek köszönhetıen 1752 és 1791 között a bérek a 2,5-
szeresükre, a napidíjak pedig a 11-szeresükre növekedtek.49 

VI. Vármegyei beruházások 

A vármegyének számos költséges infrastrukturális beruházást kellett 
eszközölnie egyrészt a megyei közlekedés biztosítása, másrészt saját 
hivatalszervezetének elhelyezése érdekében. 
A török kiőzését követıen a háború pusztításai, majd a sokéves 
elhanyagoltság és használatlanság miatt tönkrement utak és hidak mielıbbi 
rendbetételére óriási szüksége volt az Udvarnak, hiszen a közigazgatás 
mielıbbi megszervezéséhez és ezen keresztül az állami bevételek 
növeléséhez, valamint a lıszer, a katonaság és az ellátmány 
szállítmányozásának gyorsaságához komoly érdeke főzıdött. Természetesen 

                                                           
46 Meznerics: i.m. 15. o.; Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 41. o. 
47 Tolna vármegye közgyőlésének 1700. VIII. 3-án hozott határozata. Holub: i.m. 61. o. 
48 Országosan csak a bírságok és bírósági illetékek mértéke volt szabályozva. Ember: i.m. 
526. o. 
49 Eckhart: i.m. 270. o.; Meznerics: i.m. 16. o.; Kapiller: i.m. 59. o. 
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a vármegye számára is elsıdleges kérdés volt az utak állapota, hiszen az 
újjászervezıdı megyei igazgatásnak és igazságszolgáltatásnak a legtávolabbi 
kerületekbe is el kellett jutniuk; illetve végül a helyi közösségek 
kereskedelméhez, mindennapi megélhetéséhez is szükség volt járható utakra, 
de a munka hatalmas volta miatt a rendbetétel számukra szervezett keretek 
nélkül megoldhatatlan feladat lett volna. 
A javításra szoruló hidakat az illetékes szolgabírák írták össze járásonként, 
majd az összeírást a közgyőlés elé terjesztették. Ott döntöttek a javítás és 
építés terheinek egyes (rendszerint a hídhoz legközelebb esı 1-2) községekre 
való kirovásáról. A munkát is a községek lakosságának kellett elvégeznie, 
méghozzá büntetés terhe mellett, amelynek 2/3 része a megyei pénztárba, 1/3 
része pedig az illetékes fıszolgabírónak járt.50 
A legfontosabb útvonalakon fekvı, legnagyobb volumenő építkezések, 
például a többször felégetett eszéki híd 1699-es újjáépítési tervéhez a király 
több megyébıl is kért munkásokat, akiket a megyéknek kellett kiállítaniuk. 51 
A késıbbiekben állandó megyei küldöttségek mőködtek a megyei utak, 
töltések és hidak állapotának felmérésére.52 
Az 1723:73.tc. szerint „mindazon megyék, melyeknek megyeházuk még 
nincsen, ilyen győléseik és törvényszékeik tartása, levéltáruk, s okleveleik 
megırzése, a gonosztevık s foglyaik ırzése és a végrehatások eszközölése 
végett biztos, s amennyire lehet, magoknak a megyebelieknek nagyobb 
kényelmére, mindegyik megye közepén fekvı helyen, és (ha lehet) 
városokba, vagy nagyobb, kiváltságos mezıvárosokban szerezzenek”. Mivel 
a megyeszékhely kiválasztása korántsem volt minden megyében eleve 
eldöntött kérdés, a törvénycikk adott egy támpontot a vármegyéknek. Így 
esett például Zalában a választás Egerszeg mezıvárosra, ahol a 
vármegyeháza 1733-ra meg is épült.53 
A megyeházák megépülése elıtt gyakran szőkös helyiségekben, kisebb 
házakban tartották a közgyőléseket, még akkor is, ha akadt nagyobb épület a 
közelben, például Vas megyében például 1651-ben Körmenden a Batthyány-
kastély helyett a család egy másik házában ült össze a közgyőlés.54 
A vármegyeháza a legtöbb megyei funkciónak otthont adott. Ez volt a 
megyei győlések színhelye, de a megyeházban kapott helyet a megyei 
pénztár, a tömlöc, valamint egyes megyei tisztek lakása is. Itt mőködött a 
megyei levéltár és a megyei igazságszolgáltatás dokumentálására szolgáló 
pertár is, melynek vezetıje, a pertárnok a fizetését a hozzá újonnan beérkezı 
perek számával arányosan kapta. A gyakorlatban a megyék sokszor csak 

                                                           
50 Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában... 33-35. o. 
51 Holub: i.m. 95. o. 
52 Palugyay I. 197. o. 
53 Turbuly: i.m. 34. o. 
54 Degré: Megyei közgyőlések. 43. o. 
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részben tudtak eleget tenni a vármegyeházára vonatkozó jogszabályi 
elıírásoknak. 
A vármegyeháza gondviselıje, a várnagy állandó fizetésért szerzıdött nemes 
ember volt, aki a megyeházán zajló végrehajtásokat ellenırizte, de ı volt a 
tömlöc kulcsainak ıre és a rabok felügyelıje is. Segítıje volt az ırmester és a 
káplár. A fogvatartott rabok részére saját megyeházi lelkész állt 
rendelkezésre.55 

VII. Egyéb feladatok ellátása 

Ahogy az az elızıkbıl is látszik, a lakosság nyilvánvaló szenvedései mellett 
a megyékre számos feladatot/terhet rótt a török háborúk kora. 
A török fogságba esett rabok kiváltására a megyék helyi adót vethettek ki, 
amit például Zala megye meg is tett. A követek ellátása, átvonulásuk 
biztosítása, szállítása szintén a megyék terhére történt, melyet az érintett 
települések viseltek.56 
A XVII-XVIII. század fordulójának zavaros éveiben olyannyira meggyengült 
a közbiztonság, hogy a megyék saját (kisszámú) katonaságot voltak 
kénytelenek kiállítani. Tolna megye az 1699-ben felállított, húsz lovasból, két 
káplárból és egy kapitányból álló seregének zsoldjára havonta a lovasoknak 
4, a káplároknak 6, a kapitánynak pedig 8 forintot fizetett. Bı egy évtizeddel 
késıbb (egy 1712-ben és egy 1729-ben kelt statútumban) Baranya is 
felállította saját, 10-50 fı körüli seregét, bár már a század elején is fogadott 
saját szolgálatára katonákat, 1701-ben például fejenként évi 48 forintért. 
Gömör megyébıl (1746.) tudjuk, hogy a 4-8 forintos havi fizetés mellett ún. 
„nyargalló” is járt a katonáknak. Eszerint a katonák az üldözöttnél talált 
ingóságokat megtarthatták, ha nem a vármegye elrendelése okán üldözték az 
illetıt, ebben az esetben ugyanis a nála talált dolgok a vármegye pénztárát 
gazdagították.57 
A saját hadsereg felállítása elıtt a megyék statútumokban rendelkeztek a 
„falvakat nyúzó, fosztó, kóborló latorok és csavargók” felkutatásáról és 
üldözésérıl, mint például Abaúj megye 1611-ben, Zemplén 1647-ben vagy 
Szatmár 1653-ban.58 
A belsı rendészeti feladatok ellátása mellett a királyi katonaságról is 
gondoskodniuk kellett a megyéknek. A török kiőzése idején az átvonuló 

                                                           
55 Meznerics: i.m. 46. o.; Palugyay I. 164-165. o.; Palugyay II. 117-118., 123., 126., 182., 
205-206., 213-215. o. 
56 Turbuly: i.m. 31. o.; Holub: i.m. 95. o.; Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése 
Baranyában... 39. o. 
57 Holub: i.m. 61. o.; Meznerics: i.m. 74-75. o.; Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése 
Baranyában... 42. o. 
58 C.S.II/1. 81., 191., III/126. 
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katonaság számára tőzifát, szénát, lótakarmányt kellett szállítani az ırsökre, 
valamint a katonaság mozgatását és beszállásolását szintén meg kellett 
oldani. Mindezek nem kis terhet róttak az amúgy is meggyötört, 
elszegényedett vidékek lakosságára, fıleg annak fényében, hogy az 1715-ben 
felálló állandó hadsereg állandósította a terheket.59 
A török háborúk alatt folyamatos, súlyos terhet jelentett a végvárak 
karbantartása és a bennük szolgáló helyırségek eltartása. Csak Zala 
megyének öt végvárat, Kanizsát, Veszprémet, Pápát, Gyırt, és Tihanyt kellett 
ellátnia vesszıvel, karóval, épület- és tőzifával, élelmiszerrel, illetve végeznie 
számukra igás és gyalogosrobotot.60 
A háborúk elmúltával meg is indult a korábban védett-ostromlott várak és 
erıdök lerombolása. Ezekhez a munkálatokhoz szintén a megyéknek kellett 
kiállítaniuk a napszámosokat és gondoskodni a felszerszámozásukról.  
A XVII-XVIII. század fordulóján indult meg a templomok kijavítása, 
(újjá)építése is, melyhez a megyéknek szintén komoly költségekkel 
(építıanyag-fuvarozással és pénzzel) kellett hozzájárulniuk.61 
A vármegyéhez tartozott az élelmiszerek, ruhanemők árának megállapítása, 
az iparosok munkabérének megszabása, a zálogügyekkel, a közigazgatás 
szervezetével, a helyi büntetıjoggal, büntetı és polgári eljárásjoggal 
foglalkozó statútumok megalkotása, továbbá a vármegye ellenırizte a 
mértékeket, szabályozta a vásártartást és foglalkozott a vármegyei árvákkal, 
amely feladatoknak szintén voltak költségvetési vonzatai. 
A XVIII. században, a felvilágosult abszolutizmus korszakában vált a 
vármegyék kötelezettségévé az Udvar felé tett jelentések, kimutatások 
készítése népjóléti, egészségügyi, mezıgazdasági témákban.62 

VIII. A vármegye pénztára és számadása 

A vármegyékben háromféle pénztári hivatal is mőködött: a hadi, az országos 
adó megyére esı részének beszedése céljából; a házi, a vármegyei 
közigazgatás szükségleteire, melybe a megyei rendek által évenként 
megszavazott adó is került; és a fiókpénztár, mely járásonként került 
kihelyezésre az adószedés megkönnyítése céljából.  
A téma szempontjából közülük a házipénztár a kiemelendı, hiszen míg a hadi 
pénztár állami, katonai feladatokat látott el, a fiókpénztár pedig csupán 
ideiglenesen, az adószedés könnyebb szervezhetısége érdekében mőködött, 
addig a saját megyei házipénztár, azaz költségvetés az önkormányzati 
autonómia egyik legfıbb letéteményese. 

                                                           
59 Holub: i.m. 92. o.; Eckhart: i.m. 268. o. 
60 Turbuly: i.m. 31. o. 
61 Béli: A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában… 33., 36. o.; Holub: i.m. 95. o. 
62 Eckhart: i.m. 268. o.; Turbuly: i.m. 32. o.; Palugyay I. 196. o.  
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A megye a pénztárába (cassa comitatus, cassa domestica) helyezte el a 
bevételeit és belıle fedezte a kiadásait. Ide kerültek befizetésre a nemesek 
által fizetett háziadó, a címereslevelek kihirdetéséért, a nemességigazolásért 
járó díjak, a jegyzı által kiállított iratok taksái és a különbözı hivatalos 
eljárásokért fizetett díjak, illetve a már fentebb tárgyalt bírságok, büntetések 
egy része is. A vármegyében élı jobbágyok külön adót fizettek a 
házipénztárba az országgyőlési követek kiadásainak fedezésére. 
Egyéb bevételi forrást jelentett a dohányzókra (deklaráltan a leszokásuk 
érdekében) kivetett 1 garas Baranya megyében 1714-tıl, a Nyitra megyei 
pálinkafızık 1 imperialis fizetési kötelezettsége 1651-tıl, a bormérési 
tilalom megszegıire kirótt 12 forint büntetés és borelkobzás 2/3 része 
Zemplén megyében 1634-tıl, hasonlóan a szomszédos Torna megyében már 
1613-tól. A szintén szomszédos Abaúj megyében 1724-ben született statútum 
a borhamisítás és a bor ingyenes (azaz vámmentes) kivitele ellen, melyet 
elkobzással rendelt büntetni.63 A középületek „tőz elleni kármentesítésére” is 
szedtek egy kisebb összeget a megyék a házipénztárukba.64 
A tiszteknek a mőködésük során mindvégig fennállt a beszedett bírságokkal, 
díjakkal való elszámolás kötelezettsége, ahogy arra az 1554:20.tc. is utal, 
mely akár letartóztatásuk árán is számadásra kötelezi a vármegyei 
pénzbeszedıket. Az adószedıknek is pontosan el kellett számolniuk évente a 
beszedett pénzekkel a megyei közgyőlés elıtt. A pénztár mőködésének 
felügyeletével megbízott tiszt minden értékével tartozott helytállni, emiatt is 
vezetett naplókönyvet a befolyó bevételekrıl, illetve a kiadásokról.65  
A kiadásokkal és bevételekkel való pontos elszámoltatás kívánalma a XVIII. 
század közepi-végi abszolutista uralkodók alatt a korábbiaknál is nagyobb 
méreteket öltött, a század hetvenes éveiben meg is jelentek a megye által 
fizetett számvevık (Zalában a saláriumuk 200 forint volt), de számadás 
általánosan és folyamatosan mőködı szervezetté csak a XIX. században 
vált.66 

IX. Összegzés 

Ahhoz, hogy az autonóm megyei pénzügyek kialakulását és mőködését 
áttekinthessük, szükséges bemutatni a megyei struktúra szerves formálódását, 
alakulását a gyökereitıl kezdve egészen a XVIII. század végi, kiteljesedett 

                                                           
63 C.S.V/1. 11., 20., IV/1. 16., III. 113., V/1. 257., IV/1. 266., V/1. 301., IV/1. 299., II/1. 
157., 95., 405. 
64 A tőzvészek elleni védekezésre a XVIII. századtól sok figyelmet fordítottak a megyék, a 
század közepétıl kezdték meg munkájukat a megye által foglalkoztatott kéményseprık a 
tőzvészek megelızése érdekében. Palugyay I. 165. o.; Kapiller: i.m. 57. o. 
65 Palugyay II. 169-170. o.; Holub: i.m. 62. o.; Eckhart: i.m. 259. o., 273. o. 
66 Palugyay I. 205-206. o.; Kapiller: i.m. 57. o. 
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állapotáig, mely rendszer a tradicionális jog felszámolásáig lényeges elemeit 
tekintve tovább már nem változott. A vármegyék autonómiáját adó pénzügyi 
önállóság sarokköveinek bemutatásának legcélszerőbb módja a témát 
feldolgozó irodalom mellett a vármegyék jogalkotásának belsı termékei, a 
statútumok szabályainak a felhasználása. 
Ezen források segítségével megállapítható, hogy az autonóm vármegyék a 
hasonló jogalkotási tárgyköröket gyakran igen változatosan, a helyi 
viszonyok sajátosságaira tekintettel rendezték, de nem csak a statútum-
alkotásban, hanem azok és az ország törvényeinek végrehajtási 
hajlandóságában is igen nagy eltéréseket mutattak. Ennek oka a feladatok és 
érdekek sokrétőségében és ezek esetenkénti összeütközésében keresendı, 
hiszen a megyék számos állami feladatot láttak el, valamint meghatározói 
voltak az országos politikának a hol az ország javát és boldogulását, hol önös 
érdekeit figyelembe vevı nemességük által. 
A megye a pénztárába folyó bevételeit igen sokféle módon gyarapíthatta: úgy 
a királyi adók lefölözése és saját jogon történı adóztatás útján, mint a 
jogszabályok megsértıire kivetett büntetésekbıl, legyenek azok akár a 
közgyőlés mőködését megzavaró megyebeli nemesek vagy a borászat írott 
szabályait megszegı szılımővesek. A megyei kiadások fedezésére azonban 
nem csak a házipénztár bevételeit használták fel. Az igazságszolgáltatásban 
eljárókat a perbeli személyek által befizetett taksákból, bírságokból (is) 
fizették, így téve hatékonnyá a kifizetéseket és így motiválva eljárásra a 
tiszteket. 
A feladatok számának növekedésével sokrétővé váltak a megyei kiadások is. 
A XVIII. században felgyorsuló, kiteljesedı folyamatban a vármegyei 
bevételeket nagyrészt a gyarapodó tisztikar fizetéseire és hivatali igényeik 
fedezésére (a tintától a papír beszerzéséig), továbbá a szinte mindenütt ekkor, 
újonnan épült vármegyeházák építésére, esetleg rendészeti feladatok 
ellátására használták fel. 
Megállapítható, hogy a megyék az egyrészt kiharcolt, másrészt a királytól 
elnyert, harmadrészt pedig az ország viharos története folytán rá maradt 
hatáskörök (jogok és kötelezettségek) gyakorlása során ugyan nem mindig és 
nem mindenhol jártak el csak a közügyek fontosságát szem elıtt tartva, mégis 
látnunk kell, hogy a vármegyei közigazgatás önálló volta nélkül a súlyos 
helyzetekben a nemzet és az állam fennmaradása jóval nagyobb veszélyben 
forgott volna. Hiába vetnénk ugyanis gondolatban a megyei tisztek szemére a 
cassa domesticából felvett egyre magasabb fizetéseiket, a súlyosodó 
adóterheket és az országgyőlések alkalmával személyeskedésektıl sem 
mentes vitáikat, ha eközben tevékenységükkel fenntartották és gyarapították 
statútumaik, ítéleteik által a tradicionális magyar jogot. 
Megvilágítást nyert, hogy mennyire fontos és hasznos a helyi közösségek 
széles pénzügyi önállósága, e nélkül ugyanis nem képzelhetı el önigazgatás, 
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önkormányzatiság sem. A helyi viszonyokat jobban ismerı, így azokhoz 
alkalmazkodni is jobban tudó jogalkotók és jogalkalmazók a jogalanyokhoz 
közelebb, a közigazgatás alacsonyabb szintjein a központi szerveknél 
hasznosabb és hatékonyabb szabályozást alkothatnak, illetve döntést 
hozhatnak. Ezen kívül a közösség jobban el is fogadja ezek döntéseit, hiszen 
a saját kebelbıl való tisztek munkája által a saját közösség látható módon 
válik jobban mőködıvé és biztonságosabbá. 


