
EGYHÁZI ÉS VILÁGI IMMUNITÁS.

Magyarországon csakúgy, mint a keresztény román-germán kultúr- 
terület egyéb országaiban, nemcsak az igazságszolgáltatás, hanem a gaz
dasági élet terén is jelentős szerepet játszott az immunitás. Azáltal ugyan
is, hogy gazdasági egységeknek bizonyos politikai és pénzügyi függet
lenséget biztosított s ezzel — legalább részben — a középkori gazdasági 
béklyóktól megszabadította őket, rendkívüli fejlődési lehetőségeket nyitott 
meg számukra. A földesúri városok például — egyháziak és világiak 
egyaránt — ennek az intézménynek köszönik eredetüket.

Az immunitás, mint a középkori társadalmi és gazdasági berendez
kedés annyi más alkotó eleme, római eredetű és kezdetben csupán a 
császári uradalmaknak biztosított mentességet adók, továbbá közmunkák 
és bizonyos természetbeni szolgáltatások alól. Császári privilégiumok azon
ban már korán magánosok birtokaira is adtak immunitást s teljes egé
szében immunitást élvezett már a római korban az egyház is.1 A közép
korba a jogfolytonosság hozta át és sorsa a frank birodalomban a VI. 
századtól pontosan követhető. Eleinte itt is csak a királyi uradal
maknak volt tartozéka, míg az egyházak és népeik a frank törvények sze
rint az állami terheknek és rendes bíróságoknak voltak alávetve* éppen 
ennek következtében azonban az egyházak már nagyon korán, egymás
után szerezték meg az immunitás kiváltságait, sőt igen sok világi is él
vezett már a Merovingok korában immunitást.3 Egyúttal azonban az im
munitás jogi tartalmában bizonyos eltolódás következett be. Annak kö
vetkeztében ugyanis, hogy az immunitás az összes közterhek alól men
tesítette tulajdonosát, helyesebben annak birtokát s a birtok minden jö-

1 Brunner, H.—Schwerin, C .: Deutsche Rechtsgeschichte. II. Auflage. München und 
Berlin, 1928., II. 383. k. I.

2 Schubert, H .: Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Tübingen, 
1921.,2 160. 1.

8 Brunner i. m. II. 867. k. 1., Schubert i. m. 155., 259., 554. k. I.
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védelmét urának biztosította, az immunitáshoz tartozó jogok közül a bírói 
illetékek és bírságpénzek szedése s ezzel együtt a iurisdictio lépett mind
inkább előtérbe.4 Úgy, hogy a frank birodalomban az immunitás már 
nem csupán bizonyos közterhek alól való mentességet jelentett, hanem 
azt, hogy az immunitás birtokosa birtokán belül önmaga számára szedte 
az állami adókat és — a nagyobb bűnvádi perek kivételével — önálló
an bíráskodott népei felett, sőt a IX. század közepétől az immunitási 
bíráskodás már az összes bűnperekre is kiterjedt.5 Az immunitás tehát 
a Merovingok korától kezdve tilalmat jelentett a királyi és állami tisztvi
selőknek és bíráknak az immunitást élvező területre hivatalos minőség
ben való behatolása ellen,6 tartalmából a hangsúly a iurisdictión volt, 
sőt a közterhektől való teljes mentesség nem is volt szükségszerű tar
tozéka.7

Magyarországba már ebben a formában jutott az immunitás. Mind
járt az első kétségtelen hitelű immunitási oklevél, amelyben III. István 
1166-ban a dalmátfehérvári Szent János-monostornak még Kresimir és 
Zvoinimir horvát királyoktól kapott szabadalmait erősítette meg, mit sem 
szól az egyház népeinek adómentességéről, hanem csak arról beszéh 
hogy a frátereken és tisztjeiken kívül a monostor népei felett más nem 
ítélkezhet,8 ami nem jelenti természetesen azt, hogy a monostor adózási 
immunitást nem is élvezett.

Az immunitásnak meglehetősen elhanyagolt magyarországi történe
tével legutóbb Váczy Péter foglalkozott behatóan.9 Szent István okle
veleit a korabeli német immunitási levelekkel összehasonlítva, valamint 
a XI—XII. századra datált nagyszámú magyar immunitási oklevélhami
sítvány alapján arra az eredményre jutott, hogy nálunk az immunitás a 
XI—XII. században ismeretlen volt s az egyházaknak az immunitás meg
szerzésére irányuló mozgalma a XIII. század elején indult meg, reakció
ként a comesek fenyegető hatalma ellen.10 Váczy kiindulópontja az volt,

4 Brunner i. m. 11. 386. I., Schröder, R.—Künssberg, E. : Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte. Berlin und Leipzig., 1922.,7 214. 1.

5 Below, G. : Der deutsche Staat des Mittelalters. Leipzig, 1925.,2 252. k. 1., Seeliger, 
G. : Forschungen zur Geschichte der Grundherrschaft im früheren Mittelalter. Historische 
Vierteljahrschrift, Vili. (1905.), 312—313. 1.

0 Below i. m. 252—253. 1. Dopsch. A. : Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters. Wien, 1928., 48. 1.

7 Dopsch i. m. 117., 166. k. 1.
8 Smiciklas, T, : Codex diplomalicus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zág

ráb, 1904—., II. 106. 1. V. ö. u. o. 111. 99—100. 1.
• Immunitás és jurisdictio. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1. (1931.),; 

13. k. 1.
10 i. m. 32-33. 1.
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hogy a Szent István és utódai által kiadott egyházalapító vagy adomá
nyozó oklevelek végén olvasható tilalmi formulának — amely az ado
mányozott birtokok és más jogok elvételét, azok zavartalan élvezetének aka
dályozását mindenkinek, püspököknek, comeseknek stb. tiltja s amely 
eredetileg a német immunitási levelek záradéka volt — az immunitáshoz 
semmi köze nincsen s nem jelent egyebet fejlettebb okleveles gyakorlat 
formuláinak tartalom nélkül való átvételénél. S valóban, az immunitás — 
Váczy szerint — a Szent István utódaitól fennmaradt egyházalapító ok
levelekben is hiányzik.

Maga Váczy Péter ütött azonban rést ezen az elméleten, amikor 
elismerte, hogy a pannonhalmi Szent Márton-monostor Szent István ok
levele alapján mégis immunitást élvezett s azt a későbbi uralkodók is 
fenntartották, amit bizonyít I. Béla király elveszett privilégiuma és töb
bek közt II. András király megerősítése is.11 Szent István oklevelének 
Verbotsformel-jét12 tekintették szerinte immunitási záradéknak s ennek 
szereztek érvényt a gyakorlatban.13 14 *

Ha azonban a pannonhalmi monostor okleveleit végignézzük, azt 
fogjuk találni, hogy az apátság alapításától kezdve valóban élvezett im
munitást, de ennek nem a Szent István-féle oklevél tilalmi záradéka ké
pezte alapját, hanem az, hogy Szent István a pannonhalmit ugyanazzal 
a libertással ruházta fel, mint amilyent a montecasinói bencés monostor 
élvezett.1* Erre enged következtetni az, hogy az apátság immunitására 
vonatkozó oklevelek a monostornak Szent Istvántól nyert libertására hi
vatkoznak ugyan,16 és IV. Béla 1257 június 9-én kelt privilégiuma kifeje
zetten is mondja, hogy az immunitást Szent István adományozta s I. Béla 
király újította meg az apátság számára,16 amikor azonban a király az

11 i. m. 22-23. I.
12 Precipimus itaque sub testiíicalione salualoris domini nostri Ihu xpi, ut nullus archi- 

episcopus, episcopus, dux, marchio, comes, uicecomes, seu aliquis homo magnus siue paruus 
de iám fato monasterio aliquo modo se intromittere in mancipiis, terris, uineis, decima- 
tionibus, piscalionibus, ripis, placitis sine concessione abbaiis eiusdem monasterii audeat. 
Quod, qui fecerit, componat centum libras auri optimi, medium camerae nostre ac me
dium prefato monasterio, suisque rectoribus, maledictionisque perpetuae uinculo eternali- 
ter feriatur. Fejérpataky L: A pannonhalmi apátság alapítólevele. Budapest. 1878., 25—26.1.

13 Váczy i. m. 22. 1.
14 talem concessimus libertatém, qualem detinet monasterium sancti Benedicti in

monte Cassino . . . Fejérpataky i. m. 20. 1.
16 Pl. 111. Sándor pápa 1181. jan. 5-én kelt oklevele, Erdélyi L .: A pannonhalmi 

Szent Benedek-rend története. Budapest, 1902—., 1. 609—610. 1., vagy IV. Béla király 1263. 
márc. 18-án kelt oklevele, u. o. 322. I. stb.

13 immunitatem seu libertatém ecclesie sue (t. i. Sancti Benedicti) concessam a Sancto 
rege Stephano et rege Béla primo innovatam. U. o. II. 298. 1.

44



apátság népeinek bírói immunitását a maga részéről is megerősíti, azt 
„de consuetudine approbata“ alapján tette, nem pedig Szent István ok
levelének tilalmi formulájára hivatkozva. Hogy nem a tilalmi formulából, 
hanem a montecasinói apátságéval egyező libertásból származtatta sza
badalmait, köztük az immunitást, maga a pannonhalmi monostor is, mu
tatja az, hogy Similis pannonhalmi apát 1180-ban külön követ útján kért 
pontos tájékoztatást a montecasinói apátság szabadalmairól, köztük az 
apátság népei felett való bírói joghatóságról is,17 a pannonhalmi apátság 
többször is kiadatta magának a montecasinói apátság alapítólevelé
nek hiteles másolatát és azt a monostor nagy birtok- és jogrendező apátja, 
Uros apát 1225-ben 111. Honorius pápával többször, valamint egy itáliai 
közjegyzővel is újra átíratta.18 Az immunitásnak ilyen formában, más egy
ház szabadalmainak átruházásával történt adományozása különben 
Szent István korában a német okleveles gyakorlatban is szokásos volt.19 
Felesleges talán említenünk, hogy a  pannonhalmi szerzetesek a monte
casinói apátság szabadalmait Szent István korában és később is ismer
ték, hiszen, mint Fejérpataky László rámutatott, minden valószínűség 
szerint a montecasinói apátság adta a pannonhalmi monostor első lakóit 
is20 s a XII. század utolsó negyedétől, vagy talán már előbb is, a mon
tecasinói apátság jogairól beszerzett írásos dokumentumokkal csak a 
„consuetudo approbata“-t kívánták Pannonhalmán az újabb, okleveles bi
zonyítási gyakorlatnak megfelelően alátámasztani.

Egészen helyes tehát Váczynak az a megállapítása, hogy a Szent 
István és utódai okleveleiben szereplő tilalmi formula nem tekinthető im
munitás-adománynak, ebből azonban arra, mintha az immunitás a XII. 
század végéig ismeretlen lett volna Magyarországon, még nem lehet kö
vetkeztetést vonni. Az különben, hogy a magyar egyház az adományo
zott privilégiumok részletezése nélkül egyszerűen az alapításban részes 
külföldi monostor szabadalmait kapta, nem egyedülálló a magyar egy
háztörténetben. III. Béla király 1183-ban a magyarországi cisztercita 
kolostoroknak ugyanazt a libertást adományozta, amit a franciaországi 
cisztercita monostorok élveztek,21 az immunitás megnevezése és a Szent 
István-féle oklevelekben olvasható tilalmi formula nélkül s a magyaror
szági cisztercita monostorok — a pannonhalmihoz hasonlóan — azon az

17 U. o. 1. 608. 1.
18 U. o. 1. 668. k. 1.
18 Stengel, E. : Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. 

1. Diplomatik. Innsbruck, 1910., 344. k., 409—410. 1.
80 Fejérpataky i. m. 150—151. 1.
11 Békefi R. . A pilisi apátság története. Budapest, 1891. I. 126. 1.
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alapon élveztek immunitást, mert az a franciaországi ciszterciták libertá
sának is tartozéka volt.

A pannonhalmi és a cisztercita monostorok esete tehát azt bizo
nyítja, hogy az idegen földről betelepült papság — és ez természetes is 
— igyekezett magának Magyarországon legalább annyi szabadságot 
és jogot biztosítani, mint amennyit külföldön élvezett s az egyház
alapító uralkodók az egyháziak külföldről magukkal hozott libertását — 
egyebet alig tehettek volna — minden nehézség nélkül elismerték. Semmi 
okunk sincs azonban feltételezni, hogy kizárólag csak a pannonhalmi ben
cés és a cisztercita kolostorokkal kapcsolatban volt ez a helyzet. Nyilván
való, hogy biztosították maguknak a külföldön szokásos egyházi jogokat, 
köztük az immunitást, a Szent István és utódai által alapított többi egy
házak is.

Mindenekelőtt az esztergomi érsekségre kell gondolnunk, mert el
képzelhetetlen, hogy az ország legelső egyházánál bármely magyaror
szági egyház is több jogot élvezhetett volna. Valóban, amikor IV. Béla 
király Benedek érsek panaszára 1256 december 16-án az esztergomi ér
sekség régi jogait, köztük teljes adózási és crimináliákra is kiterjedő 
igazságszolgáltatási immunitását megerősítette, tette azt azzal a megoko- 
lással, hogy az apostoli szentszék és a szent királyok az esztergomi egy
házat, mint az összes magyarországi egyházak prímását, egész Magyar- 
ország valamennyi püspöki egyháza felett, mindannyiénál több és kivá
lóbb szabadalommal s exempcióval ruházták fel.22 III. Kelemen pápa is 
azt írta 1188 április 9-én kelt bullájában, hogy ez esztergomi egyház 
Szent István királytól kapta szabadalmait és immunitásait23 s mint másutt 
rámutattunk, Esztergom város kialakulása is azt bizonyítja, hogy az esz
tergomi érsekség alapításától kezdve élvezett immunitást.24 Az egri egy
házról pedig IV. Béla király 1261 szeptember 9-én kelt oklevelében az 
egyházmegye területén élő főurak, nemesek és várjobbágyok állítása, to
vábbá az esztergomi, váci és budai káptalanok által végzett inquisitiók, 
V. István pedig 1271-ben huszonöt tekintélyes nemes eskü alatti vallo
mása alapján állapította meg, hogy Szent István és Szent László kirá
lyoktól kapta a püspökség szabadalmait és birtokait, s az így összeírt 
szabadalmak közt szerepel az is, hogy az egyház nemesei, polgárai és 
minden rangú népei az egyházon kívül senkinek adózni és descensust 
szolgáltatni nem tartoznak s a püspök és a káptalan officiálisain kívül

22 Knauz N.—Dedek Crescens L .: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Esztergom, 
1874-, 1, 436. k. 1.

29 U. o. I. 135. I.
24 A magyar várostörténet első fejezete. Századok. LXV111. (1934.), 28. k. 1.
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felettük más senki nem ítélkezhet,25 26 — az esztergomi érsekségéhez ha
sonlóan teljes immunitást élvezett tehát alapításától kezdve az egri püs
pökség is. Lehetséges, hogy az immunitás adományozása ezeknek és ta
lán a Szent István által alapított többi püspöki egyháznak elpusztult 
alapítólevelében is bennfoglaltatott, mint ahogy megvan az a veszprémi 
püspökségében.26 Az alábbiakból pedig kitűnik, hogy adományoztak im
munitást Szent István utódai is.

A Vogt-ság intézménye minálunk nem honosodott meg ugyan, de 
amint már Timon Ákos rámutatott, az immunitással bíró magyarországi 
egyházaknak is külön tisztviselőik voltak az immunitással járó iurisdictio 
ellátására.27 Legkifejlettebb igazságszolgáltatási szervezete mindenesetre 
az esztergomi érsekségnek lehetett, amelynek birtokain érseki palatínus, iu
dex curiae és comes terrestris-ek ítélkeztek,28 míg a pannonhalmi mo
nostor és a veszprémi püspökség iurisdictiót gyakorló officiálisait csak 
comes curialis-nak,29 az egri püspökségét pedig egyszerűen comes-nek30 
nevezték s e két utóbbi elnevezés volt általában használatos. Amikor te
hát II. András királynak 1211-ben kelt, a tihanyi apátság birtokait és né
peit összeíró oklevelében curialis comes-ekről olvasunk, akiket az apát
ságot alapító I. András király „ad tuendum salubriter populos monasterii 
sui constituerat“ s akiknek utódai az összeíráskor is az apátság szolgá
latában állottak, alig lehet kétségünk az iránt, hogy alapításától kezdve 
immunitást élvezett a tihanyi monostor is. Erdélyi László ugyan azt hi
szi,31 hogy a tihanyi monostor immunitásának alapját IV. László király 
1276 július 30-án kelt oklevele képezte, ez az oklevél azonban csupán 
a collectaszedést tiltotta el a monostor Apáti falujában, immunitás ado
mányozásáról szó sincs benne, sőt éppen régi immunitás megerősítésének

25 Fejér, G. : Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. Buda, 1829, 
IV. 3. 33. k, 1.. V. 1. 153 k. 1.

88 Habeat enim prelibata sancti Mychaelis Wesprimiensis ecclesia . . .  predictarum 
civitatum atque villarum, ut prediximus, potestatem habendi atque usque in perpetuum 
possidendi, nec non prelibato Stephano episcopo, cui est regimine (I) commissa, suisque 
successoribus perpetim subiciendi omnium hominum contradictione funditus. Szentpétery 
I . : Szent István pécsváradi és pécsi alapítólevele. Budapest, 1918. (Értekezések a tört. tud, 
köréből, XXV. 10.), 61 — 62. 1. — Hogy a püspökség az immunitást valóban élvezte, arra 
vonatkozólag csak 1203-tól kezdve vannak adataink. Fejér 11. 414. 1., IV. 1, 309—310. 1., 
Wenzel G. : Árpádkori új okmánytár. Pest, 1860—, VI. 510.1., ezekből azonban éppen nem 
arra lehet következtetni, mintha a püspökség csak ettől az időtől fogva élt volna az im- 
munitási jogokkal.

87 Timon Á. : Magyar alkotmány, és jogtörténet. Budapest, 19032., 212. 1.
28 Mon. Strig. 1. 473. k. 1..
29 Pann. rendt. 1. 600., 616., 657., 661., 676. stb. 1. Fejér IV. 1. 309-310. 1.
80 Fejér V. 1. 158. 1.
81 Pann. rendt. X. 537. 1.
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kell tekintenünk az oklevelet. Ezt bizonyítja IV. Kelemen pápa 1267 ja
nuár 11-én kelt bullája is, amelyben az apátságnak I. András királytól 
kapott birtokait összes szabadalmaival és immunitásaival együtt erősítette 
meg s külön megerősítette a tihanyi egyháznak a világi adók alól a ki
rályoktól nyert mentességét is.82

Általában, a XII. század végétől kezdve mindinkább szaporodó 
immunitási oklevelek jelentékeny részéről nem lehet megállapítani, hogy 
azok új jogokat adományoztak volna az illető egyházaknak. András szla
vón herceg 1198-ban kelt oklevelében, amikor a zágrábi püspökség né
peinek azt a szabadalmat adja, hogy csak a püspök, vagy az általa ál
lított bírák előtt lehet perelni őket s más bíró előtt nem tartoznak meg
jelenni, azaz, amikor a zágrábi püspökségnek törvénykezési immunitást 
ad, azt mondja, hogy a püspök jogos követeléseinek szívesen engedve 
adta az oklevelet,88 ami más szóval azt jelenti, hogy a püspökség im- 
munitásssal bírt azelőtt is s azt most András herceg a püspök kérésére 
csupán megerősítette. IV. Lászlónak 1277-ben kelt oklevele szerint a zág
rábi püspökség népei a szent királyok idejétől élvezték ezt a szabadal
mat.’4 II. András 1212-ben kelt okleveléből tudjuk, hogy a királyi tanács 
megállapítása szerint a budai egyháznak is régi időktől volt immunitása86 
s IV. Béla 1243-ban kelt oklevelében azt mondja, hogy az régi privilégi
umokon és megszakításnélküli birtokláson alapult.86

II. András 1212 évi oklevele egyébként egy lépéssel közelebb vi
szi a kérdést a megoldáshoz. Azt olvassuk benne ugyanis, hogy a bu
dai egyház dos-ként kapta birtokait és immunitását,87 dos-nak pedig azo
kat az adományokat nevezték, amelyekkel az egyházalapító patronus 
látta el egyházát az alapításkor. Az összes magyar katedrális egyházak 
feletti patronusi jogára hivatkozva állapította és erősítette meg V. István 
király 1271-ben az egri püspökség immunitását88 s monasterium nostrum- 
nak nevezte IV. Béla is a bakonybéli bencés monostort, amikor 1264 
november 1-én utasította több vármegye ispánját a monostor Szent Ist
vántól nyert s — javainak a XII. század elején készült összeírása szerint89

3Í U. o. X. 526-527. 1.
38 Justis igitur postulationibus tuis grato concurrentes assensu . . .  Wenzel XI. 63. 1.
34 Wenzel XU. 191. 1.
36 Fejér 111. 1. 121-123. 1.
36 per antiqua priuilegia et continuam possessionem . . .  constitit euidenter. .. Fejér 

IV. 1. 296-297. 1.
37 Fejér 111. 1. 121. 1.
38 Fejér V. 1. 155. I.
88 Az összeírás szerint az apátnak pristaldusa volt, erre pedig a iurisdictio gyakorlásé

val kapcsolatban lehetett szükség. Pann. rendt. Vili. 270. 1. Az összeírás koréról Váczy P.: 
A bakonybéli összeírás kora és hitelessége. Levéltári Közlemények, Vili. (1930.). 314. k. 1-
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— állandóan élvezett immunitásának tiszteletben tartására,40 ezek pedig arra 
mutatnak, hogy az egyházi immunitás a király kegyúri jogával volt kap
csolatos. Ezzel a megállapítással ellenkezni látszik ugyan az, hogy im
munitást élvezett a leleszi konvent41 vagy a borsmonostori apátság42 * is, 
melyek pedig nem királyi alapítású monostorok voltak, mindkettőről tud
juk azonban, hogy alapítójuk a királynak ajánlotta fel a kegyúri jogot48 
és a monostorok, amikor a király az alapítást megerősítette, kifejezetten ezért 
kaptak immunitást. Ugyanezt látjuk a sági monostorral kapcsolatban is,44 
a mórichidai prépostság ellenben, amikor 1263-ban IV. Béla Móric tár
nokmester alapítólevelét átírta és megerősítette,45 nem kapott immunitást, 
mert a kegyúri jogot az alapító magának és családjának tartotta fenn. A 
topuszkai apátság II. András királytól 1211-ben kiadott alapítólevelében 
pedig — a dós felsorolása után — a király rendelkezéseként azt olvas
suk, hogy „hoc monasterium nostrum de Toplica regale sit, immune 
et liberum et a iurisdiccione cuiuslibet iudicis preter regis exemptum“, 
ezért ruházza fel a király immunitással és ezért akarja, hogy a monostor 
„tanta libertatis, immunitatis et auctoritatis gaudeat prerogativa, quanta 
cetera monasteria regalia ex concessione antecessorum nostrorum pre- 
eminere noscuntur“.46

Nyilvánvaló tehát, hogy régi idő óta immunitást élveztek Magyar- 
országon az összes királyi monostorok s a már fentebb elmondottak, to
vábbá III. Ince pápa két 1202-ben kelt bullája47 alapján hozzátehetjük, 
hogy az összes érseki és püspöki egyházak, valamint a királyi prépost- 
ságok is. Bizonyítja ezt III. Ince pápának 1198-ban az esztergomi és ka
locsai érsekekhez intézett bullája is, amelyben utasítja őket, hogy mindent 
tegyenek meg Magyarországon az egyház régi libertásának helyreállítá
sára. Akkora tiszteletben tartották az egyházat hajdan Magyarországon
— olvassuk a bullában —, hogy ha nyilvános gonosztevő menekült oda, 
mintha ártatlan lenne, olyan nyugodtan élhetett ott az egyház immunitá
sának védelme alatt.48

40 Pann. rendt. Vili. 297. 1.
41 Fejér IV. 1. 305—306. 1.. IV. 2. 299-303. 1.
42 Fejér III. 2. 59—70. 1., Nagy I . : Sopron vármegye története. Oklevéltár. Sopron, 

1889.. 1. 4. 1.. Fejér V. 1. 250—251. 1.
48 Fejér IV. 2. 140. 1, 111. 2. 68. 1.
44 Fejér IV. 3. 276-282., 433-435. 1., V. 1. 22-23. 1.. V. 2. 39. 1.
46 Fejér V. 2. 122-124. 1.
«  Wenzel XI. 112. 1.
47 Fejér 111. 292-293., 420-421. 1.
48 Ecclesia Dei in regno Hungáriáé in tanta reuerentia olim consueuerit haberi, ut ti 

etiam publicus latro ad eam ob tutelam sui corporis confugisset, sub eius consisteret 
immunitate s e c u r u s .  Fejér II. 331—332. 1.
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Arra a kérdésre, hogy ha a király kegyurasága alá tartozó vala
mennyi egyház alapításától kezdve immunitással bírt, miért igyekeztek azok 
a XII, század végétől kezdve mind nagyobb számban immunitási okle
velet szerezni, sőt — többnyire a szent királyok nevére — igen gyakran 
hamisítani is, könnyen felelhetünk. A középkor törvénye a privilégium 
volt, és ez a középkori jognak annyira sajátja, hogy privilegiális formába 
öltöztették és privilégiumnak nevezték a törvényeket is.49 A személy — 
természetes vagy jogi személy — jogát kétségbevonhatatlanul egyedül a 
privilégium biztosította, amit a hatalom birtokosával ez okból írásba fog
laltattak ; de nemcsak az olyan privilégiumot igyekezett mindenki okle
véllel biztosítani, amellyel a vele egy rendűek és rangúak nem bírtak, 
hanem az olyanokat is, amelyek az akkori jogfelfogás szerint az illetőt 
minden további nélkül megillették az által, hogy bizonyos rend vagy tes
tület sorába tartozott. Úgy, hogy a privilegiális oklevél igen sokszor sem
mi szorosan vett privilégiumot nem tartalmazott, hiszen az adományozott 
jogok az adományost egyébként is megillették s oklevelet csak azért 
kértek róla, mert az akkori viszonyok között megfelelőbb jogbiztosításra 
alig volt lehetőség.50 Csakígy volt ez Magyarországon is, amihez hozzá
járult még, hogy III. Béla korától kezdve az írásbeliség mindinkább erős- 
bödő térhódítása következtében az újabb egyházak alapító leveleiben 
benne volt már az immunitás is és bekövetkezett az a helyzet, hogy 
amig ez utóbbiak libertásukat, immunitásukat bármikor oklevéllel tudták 
bizonyítani, az érseki és püspöki egyházak, a régi királyi prépostságok és 
monostorok legfeljebb csak Szent Istvánra és consuetudo approbatára 
tudtak hivatkozni. Az okleveles bizonyítás korában az immunitási okle
véllel biró újabb egyházak nagy száma mellett a szent királyok korából 
fennmaradt egyházak ilyen érvelése kétes értékű lehetett és sikerét még 
kétségesebbé tette az, hogy — mint III. Ince pápa idézett, 1198-ból való 
bullája is panaszolta — az egyház tekintélye, nem kis részben a trón
viszályok következtében, a XII. század végétől kezdett hanyatlani. Főpa
pokat kivetnek javadalmukból, egyházi birtokokat világi, sőt állami cé
lokra foglalnak le minden kárpótlás nélkül, monostorokat és templomo
kat égetnek fel — s az egyház hiába fordul a királyhoz védelemért, hi
ába mond ki interdictumot az egyház javainak bitorlóira, sokszor maga 
a király is tehetetlen velük szemben, nem ritkán hallgatásával beleegye
zését adja s az interdictumot, az egyháznak ezt a nemrég oly félelmes

49 Illés J.: Bevezetés a magyar jog történetébe. Budapest. 1910. 59. 1.
50 Kern, F.: Recht und Verfassung im Mittelalter. Historische Zeitschrift, 120. (1919), 

39. k. L
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és mindig hatásos fegyverét, a kiközösítettek semmibe sem veszik.51 Olya
nok voltak az állapotok, hogy János esztergomi érseket, akit II. And
rás király keresztes hadjáratának idejére helytartóul hagyott vissza, az 
ország nemesei — a sátán csatlósainak nevezi őket a király — minde
néből kifosztották, majd elfogták és az országból kitoloncolták.52 Az egy
ház annyira ki van szabadalmaiból forgatva Magyarországon, vetette sze
mére II. András királynak IX. Gergely pápa, hogy nemcsak az egyház 
népeit, hanem magukat az egyháziakat is adóztatják és világi bíróság 
elé kényszerítik53 s IV. Ince pápa 1250-ben kelt bullájából tudjuk, hogy 
nem respektálták az esztergomi érsekség immunitását sem.84 Ezekhez 
teljesen hasonló okok idézték elő az immunitási oklevelek tömeges sza
porodását a IX. században Németországban és az immunitás formáinak 
végleges kialakulását, amit csakhamar az immunitás területi határainak 
kitolására irányuló törekvések is követtek.55

Hasonló módon reagált az egyház Magyarországon is ezekre a jelen
ségekre. A királyi egyházak, monostorok kedvező alkalmakkor újra és 
újra eszközöltek ki oklevelet a királytól immunitásukról s nem ritkán né
mi kis kegyes csalást is megengedtek maguknak, amire különösen a jog
megőrzés kezdetlegessége adott igen sokszor okot és alkalmat is. Szám
talan eset bizonyítja, hogy a középkorban rendszerint nem új jogok szer
zésére, hanem a régiek biztosítására hamisítottak oklevelet, amit részben 
a gyakori tűzvészek okozta oklevélpusztulások tettek szükségessé, rész
ben pedig az, hogy a XI—XII. században a királyi adományokat csak 
ritkán foglalták írásba. Ezeket a hiányokat a későbbi századokban pó
tolni kellett, mert oklevél hiányában semmiféle jogbiztosíték nem állott 
rendelkezésre, ez pedig az okleveles bizonyítás korában, a XIII. század
tól kezdve a régóta zavartalanul bírt jószágok vagy jogok elvesztésére 
vezethetett.56 Egészen érthető, hogy ilyen körülmények között igen sok 
régi egyház készített magának a szent királyok nevére oklevelet alapítá- 61 62 * * 65

61 Fejér III. 1. 354. 1., Mon. Strig. I. 182. 1., Pann. rendi. I. 627. k., 667. k„ 725. k.,
743. k. 1.

62 Fejér 111. 1. 269-270. 1.
53 Fejér 111. 2. 367 -370. 1.
61 Fejér IV. 2. 76—77. I.
65 Dopsch i. m. 33. k. 1., Eicken, H.: Geschichte und System der mittelalterlichen 

Weltanschauung. Stuttgart und Berlin, 1923. 579. k. 1.
50 A középkori oklevélhamisító mentalitásáról igen érdekesen ír Kern i. m. 32. h. 

1. — Man korrigiert den Zufall der Rechtsüberlieferung, schaft wahre Rechtsbeständigkeit; 
indem man die Zeugnisse herstellt, stellt man das Recht selbst wieder her. So arbeiten in 
verborgener Minierarbeil und doch mit beiderseits bestem Gewissen zwei Heere geschich- 
ter Fälschenparteien gegeneinander, sie flicken die Löcher der Überlieferung in der allein 
zechtswirksamen Weise. U. o. 33. 1.
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sától élvezett immunitásának biztosítására és vitte a király elé átírásra 
vagy megerősítésre. Abból tehát, hogy egyes egyházak Szent István vagy 
Szent László nevére hamisított oklevéllel igazolták századokon át immu
nitásukat, még korántsem szabad arra következtetni, hogy a hamisítás 
előtt nem voltak annak birtokában. Rendkívül jellemző, hogy a XIII. szá
zad elején a pannonhalmi monostor még a montecasinói apátság kivált
ságaira vonatkozó oklevelek megszerzése után sem tartotta elégnek im
munitása biztosítására a Szent István-féle alapítólevelet, hanem 1228 tá
ján — nyilvánvalóan Uriás apát — 1137. évi kelettel II. Béla király ne
vére oklevelet is hamisíttatott,57 holott a monostor és népei immunitását 
— legalább nincsen nyoma — senki sem vonta kétségbe. Egyes jelek 
arra mutatnak, hogy a zalavári apátságnak is voltak eredeti oklevelei 
Szent Istvántól és Szent Lászlótól is, amelyek minden bizonnyal szólot
ták az immunitásról is, ezek azonban az 1341. évi nagy tűzvészben el
pusztultak58 s ezért kellett azután a ma ismert hamisítványokat készíteni.

Igen érdekes a garamszentbenedeki apátság esete, amely egy 1217. 
június 13-ára datált durva hamisítvánnyal akarta immunitását biztosítani,5® 
pedig ez a monostor egyike volt azoknak a régi egyházaknak, amelyek
nek az immunitás alapítólevelükbe is belefoglaltatott, csak a később szo
kásos formuláktól eltérő fogalmazásban. Amikor az 1075-ben I. Gézától 
kiadott oklevél80 az adományozott birtokokról azt mondja, hogy „in qui- 
bus terminis, quos omnipotenti Deo, Beatae Mariae semper virgini Sanc- 
toque Benediclo obtuli, nullus extraneus aliquid iuris vei utilitatis sibi oc- 
cupare presumat. Abbas verő quotquot voluerit homines. locare poterit, 
longi enim latique sunt et magni“, — kétségtelenül immunitást adomá
nyozott az apátságnak, mert ez a királyi tisztviselők és birák beavatko
zásának kizárását és az adómentességet is magában foglalja ; még ha
tározottabban fejezte ki azonban a monostor törvénykezési immunitását 
az alapító uralkodó alább, „statuens auctoritate regali, quod omnis va- 
gus et profugus, sive homo, sive iumentum, sive quodcunque animal sit, 
si in monasterium, aut inter familiam, seu inter bestias Sancti Benedicti 
deveniat, in illis non habeant potestatem nuncii regis, neque ducis, ne- 
que cuiusquam comitis aut privatis, séd sint in potestate Sancti Bene
dicti et sui abbatis; et secundum consuetudinem Hungarorum faciat abbas 
et iudicet.“ Vitán felül áll, hogy az apátnak korlátlan iurisdictiójának kel
lett lennie. Az elmondottak után nem szorul bővebb bizonyításra, hogy

57 Pann. rendt. I. 794. 1. V. ö. Szentpétery I.: Az árpádházi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Budapest, 1923. 62. sz.

68 Erdélyi L.: A zalavári apátság oklevelei. Pann. rendi. Vll. 504. k. 1.
69 Mon. Sírig. I. 212. 1.
«« Fejér 1. 428. k. 1.
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ugyancsak immunitást adományozott Szent László is 1091-ben a somogy- 
vári Szent Egyed-monostornak, amikor „ipse elegnntissimus rex antecesso- 
ribus suis non se inferiorem iudicans, ea condicione et tarn perpetuo iure 
libertatis . . . fundavit ecclesiam, ut post Deum et sanctos eius, in quorum 
honore dedicata est, eiusdem ecclesie abbas ipsum solum (idest regem) 
audiat, soli inclinet, ipsum in omnibus necessitatibus tutorem et iudicem 
suarum rerum61 tantummodo cognoscat, saluo episcopali iure. Atrium 
autem eiusdem ecclesie, ad quod omnes tam in vita, quam in morte, 
qualibet necessitate circumuenti, sicul ad securum refugium confugere 
debent, christianissimus rex taliter consecrari fecit, ut omnes illuc pro tu- 
tamine fugientes, tarn corporis, quam anime solamen reperiant, et sui vei 
suarum rerum preiudicium non sentiant. Quapropter sicut regale est mo- 
nasterium, ita omnium bonorum consensu regalis est prohibitio, ne quis 
mortalium, preter ipsum regem, super res ecclesie iudicare presumat.“62 
Ennek alapján a monostor az immunitási jogokkal élt is.63

Az egykorú terminológia — külföldi és magyarországi egyaránt — 
libertas-nak nevezte a királyi egyházaknak ezt a privilegizált helyzetét, 
az immunitásba foglalt jogok összességét pedig potestas-nak,64 s ebben 
véleményünk szerint nemcsak a iurisdictio, hanem az a jog is benn
foglaltatott, hogy az immunitás birtokosa népeitől az állami adókat saját 
részére szedhette be. Az immunitáshoz tartozó jogok összességére értve 
potestásról olvasunk a veszprémi püspökség,65 a garamszentbenedeki66 
és a topuszkai apátság67 alapítólevelében, a pannonhalmi monostor javai
nak 1093. évi összeírásában68 s hasonló értelemben beszél pl. a pannon
halmi monostor potestásáról Dénes nádornak 1237-ben kelt itéletlevele,69 
vagy V. Istvánnak a zágrábi püspökség immunitását megerősítő, 1272. 
június 17-én kelt oklevele70 is.

61 A rés immunitási oklevelekben az egyház minden tulajdonát magában foglaló 
fogalom. Stengel i. m. 497. 1.

82 Fejér 1. 469. 1,
«  Fejér 11. 43. k. 1. 111. 1. 98. 1.
84 Stengel i. m. 409. k., 428. k. 1. és passim, u. a.: Zur Geschichte der Kirchenvogt

und Immunität. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, X. (1912.), 125. k.
1., Seeliger, G.: Forschungen zur Geschichte der Grundherrschaft. Historische Vierteljahr
schrift, X. (1907.), 315. k. 1., Fejérpataky i. m. 199—200. I.

85 Szentpétery : Szent István pécsváradi és pécsi alapítólevele 1. h. 61. 1.
68 Fejér I. 438. 1.
87 Wenzel XI. 112. 1.
68 In his uero supradictis praediis nullus hominum habeat polestatem praeter ab- 

•batem ipsius sanctae ecclesiae. Pann. rendi. 592. 1.
89 Pann. rendi. I. 752—753. 1.
70 Fejér V. 1. 192-195. I.
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Potestásuk azonban nemcsak egyházaknak, hanem világiaknak is 
volt. A frank birodalomban a potentes már a Merovingok korában a 
püspökök, apátok és comesek jogaival egyenlő jogokat élveztek birtokai
kon külön privilégium nélkül is s az immunitási jogoknak oklevéllel 
való adományozására tulajdonképen csak azoknak a nagybirtokosoknak 
volt szükségük, akik eddig nem tartoztak a potentes közé.71 Ügy, hogy 
a IX. században Németországban az immunitás a világi nagybirtokon is 
teljesen kifejlődött, annyira, hogy a nagybirtokon felmerült ügyekben, 
még a súlyos bűnperekben is, ettől kezdve korlátozás nélkül a földes
úri bíróság ítélt.72

Hatalmasok voltak Magyarországon is.73 Hogy a világiak immuni
tása mikor honosodott meg nálunk, arra vonatkozólag nincsenek határo
zott adataink, csak annyi bizonyos, hogy a XII. század végétől kezdve 
egymást érik a világiaknak adott immunitási oklevelek.74 75 Természetes 
azonban, hogy amint Németországban, úgy nálunk sem ezek az okle
velek honosították meg a világi immunitást. II. András 1212-ben kelt ok
levelében, amellyel megerősíti Bánk bihari comes és királynéi országbíró 
vásárlott birtokát és a vele szomszédos községekről azt mondja, hogy 
azok mind mentesek Bánk comes iurisdicliója alól s neki, valamint utó
dainak csupán bizonyos erdőhasználati díjat tartoznak fizetnt,76 a világi 
immunitást teljesen kialakulva találjuk s más oklevelek arra mutatnak, 
hogy már ebben az időben meglehetősen elterjedt lehetett. 1214-ben pl. 
Ananias comes fiainak curialis comeséről hallunk,76 II. András pedig

71 Aubin, H.: Immunität und Vogteigerichtsbarkeit. Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Xll. (1914.), 254. k. 1., Dopsch i. m. 49—50. 1,

72 Seeliger, G.: Forschungen zur Geschichte der Grundherrschaft im früheren Mit
telalter. Historische Vierteljahrschrift, Vlll. (1905.), 312. k. 1.

7? 1229-ben 11. András király összeíratta a fehérvári káptalan birtokait s Endréden 
ez alkalommal az egyháznak adott 7 szőlőt, 14 hold szántót és 3 somogyi várszolgét, 
„ne predium cuiuslibet potentis intrarel inter populos ecclesiae“... Fejér 111. 2. 184. 1.

74 1193-ban Bertalan comes, Wenzel XI. 53. I., 1206-ban Sándor comes, Hazai Ok
mánytár VI. 6. 1., 1209-ben Adolf prépost. Fejér 111. 1. 77. 1. kapott adományban nyert bir
tokaira egyúttal immunitást, különösen gyakoriak azonban a világiak száméra szóló im- 
munitásadományok a Xlll. század második felétől kezdve. 1256-ban Arnold fia Jordán, 
Fejér IV. 2. 380. 1., 1264-ben Márk comes fia Botyz comes, Fejér IV. 11. 186—187. I., 
1263-ban Lőrinc soproni comes. Wenzel Vlll. 50. 1., 1272 előtt Domonkos fia István, ké
sőbb királynéi lovászmester, Wenzel IV. 32. 1. Fejér V. 2. 50. 1., 1275-ben Mihály fia 
István comes, Wenzel IX. 116. 1., X. 295. 1., stb.

75 que tam omnes sint libere a iurisdictione et iudicio premisso Banconis comitis, 
sibi et suis heredibus pro tributo silve anr.uatim tenenlur persolvere de singulis domibus 
unum aconem annonae, duas gallinas et quinque ligaturas lini. Hazai Okmánytár, V11L 
12. k. 1.

7« Wenzel VI. 370. 1.
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1224-ben kelt oklevelében a soproni comeseket azzal utasítja a bors
monostori apátság immunitásának tiszteletben tartására és tiltja el a mo
nostor birtokain a cseberszedést, mert „possessio quippe libera est“ és 
csebreket az előbbi birtokosok, Dénes comes és Florentinus, valamint 
Domonkos comes sem fizetett, aki a birtokot az apátságnak adományozta.77 
A XIII. század második feléből adatok vannak78 arra, hogy akkor az im
munitással biró világiak iurisdictiója korlátozás nélkül kiterjedt a crimi- 
naliákra is. Köztük és egyházaik között pedig — hasonlóan a németor
szági helyzethez — ugyanolyan viszony alakult ki, a iurisdictiót is bele
értve, mint a király és a királyi egyházak között.79

Mint említettük, nem tudjuk határozottan bizonyítani, hogy a világi 
immunitás az egyházival egyidőben honosodott meg nálunk s a keresz
tény királyság alapításával egyidejű, Szent László törvényeiből azonban 
erre következtethetünk. Szent László III. törvényének 9. pontja ugyanis 
úgy intézkedik, hogy ha valaki tolvajt fog, legkésőbb negyednapra adja 
át a bírónak ; aki pedig nem teszi, maga kerüljön bíró elé s azonkívül 
tíz pensa bírságot fizessen. Ha azonban nemesi kúriában történt a tol- 
vajlás, a törvény 12. pontja szerint az úrnak vagy pristaldusának kell 
jelenteni a dolgot s a tolvajt csak akkor szabad a rendes bíró elé állí
tani és felette ítélkezni, ha sem az úr, sem pristaldusa nincsen otthon 
és tizenegy napig nem is kerültek elő.80

Hogy az immunitásnak a középkorban mekkora jelentősége és sze
repe volt, azt ez alkalommal nem kívánjuk fejtegetni. Csupán arra uta
lunk még, hogy Németországban az immunitásból nőtt ki a püspökök fe
jedelmi hatalma és sok világi kisfejedelemé is.81 A jeruzsálemi Szent 
János-lovagrend 1275-ben kelt oklevele, amelyben a rend Pescenica és 
Lekenik nevű birtokait Perchynus zágrábi podestának és testvérének 
adományozta olyképen, hogy azokon a marturina és mindennemű col- 
lecta, valamint a criminaliákra is kiterjedő iurisdictio is Perchynust fogja 
illetni s a rend csupán a descensust tartotta fenn magának,82 arra mutat, 
hogy már nagyon korán Magyarországon is történtek lépések a német- 
országihoz hasonló irányú fejlődésre.

Pleidell Ambrus.

77 Szentpétery I . : A borsmonostori apátság Árpád-kori oklevelei. Budapest, 1916., 22 1.
78 Pl. Fejér V. 2. 53. 1., Wenzel IV. 32. !., XII. 273. 1., IX. 298., 441., 1. stb.
79 Pl. Fejér V. 1. 277. 1., V. 2. 50. k. 1., Wenzel XI. 159. Kollányi F.: A magán 

kegyúri jog hazánkban a középorban. Budapest, 1906., 202. 1. V. ö. Schröder i. m. 215. 
1, Aubin i. m. 249. k. 1.

*° Si quis in curia nobilium furtum fecerit, nuncietur vei eiusdem curie domino, vet 
pristaldo eius. Et si forte contigerit, quod neuter domi sit, expectent per X dies ; si in 
undecimo neuter illorum venerit, ante iudicem statuatur, et secundum legem tractetur.

81 Dopsch i. m. 35. 1.
82 Wenzel IX. 128-129. 1,
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