
AZ EGYHÁZI NEMESSÉG.

Az egyházi nemesség eredete és fejlődése.

Egyházi nemeseknek, másképen praedialistáknak azokat a hűbéri 
szolgáltatmányokra kötelezett, katonáskodó szabadokat nevezték, kik az 
egyháziaktól életfogytig nyert s egyenes ágon öröklődő földbirtok (prae- 
dium) mellett az országos nemesekkel sokban megegyező kiváltságokat 
élveztek.1 Megszűnésük is összekapcsolódik a nemesi jogoknak és ki
váltságoknak eltörlésével az abszolutizmus idejében.

Keletkezésük idejéül és alkalmául nem jelölhetünk meg határozott 
dátumot vagy intézkedést. Az ősiség eltörlését elrendelő pátens 2. §-a 
kivette egyelőre a praediális birtokot a pátens rendelkezései alól, 
de ugyanarról a napról (1852. nov. 29.) kelt felségi kézirat meg
bízza Br. Krauss Károly igazságügyminisztert, hogy kutassa ki a fő
papok praediális birtokaikra vonatkozó, báramlási jogának eredetét és 
tulajdonképeni mibenlétét s ennek alapján tegyen előterjesztést meg
felelő intézkedésekre.2 Hosszas vizsgálat és kutatás követte e rendele
tet, ismételten szóba került a miniszteri konferenciákon, jogtudósok 
könyveit tanulmányozták át, véleményadásra szólították fel az illetékes 
magyar főpapokat s végeredményben kénytelenek voltak megállapítani, 
hogy a praediumok eredete elvész a múlt idők homályában.3 Az igazság
ügyminiszter 1854. nov. 7-i előterjesztésében* ismerteti az érdekelt 
magyar főpapok erre vonatkozó vizsgálatának eredményét. A pannon-

1 A praedialisták nevével másutt is találkozunk, de a praedialisták általánosan ismert 
jogi fogalmán kívül esnek azok a praedialisták, kik egyes várak körül birtok (praedium) fejé
ben gondoskodtak a várak fenntartásáról, őrzéséről s pénzbeli szolgáltatmánnyal is tartoztak, 
mint pl. Medvevár körül 1517-ben (Monum. Hist. Nob. Commun. Turopolje, II. 377— 380. 1). 
A magánserviensek gyakran szerepelnek e néven. Ugyancsak más fogalom alá tartoznak az 
erdőirtásra toborzott telepesek kiváltságos vezetői (Erdélyi L.: Árpádkor, 195. és 246. 1.).

2 St. A.-Min. Conf. Kanzlei, M. C. Z. 3832/1852. nov. 29.
3 Orsz. ltár. Osztrák kultuszminisztériumból átvett akták, Ungarn, 27. Fase. 86. IV. 

2344/639 és 2552/695 1855. (Bach előterjesztése.) Eredetiben.
* u. o. Másolat.
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halmi főapát szerint a praediumokul kiosztott területet a rend tagjainak 
és a betegeknek eltartására kapta eredetileg s a praedialisták szabály
zata későbbi eredetű. A győri püspök nyiltan megmondja, hogy nem 
képes már a praediumok eredetét megállapítani. Egyéni véleményeként 
keletkezésüket azzal magyarázza, hogy a magyar főpapok a németek 
mintájára a harcosok megbízhatóságának fokozása végett feuda per- 
petua-t adományoztak s ebből fejlődött ki a XII. században a praedialista 
intézmény. A praediumok — írja — minden valószínűség szerint az ere
deti egyházi alapítvány egy részét alkották s ezért az egyházi javak 
komplexumába tartoznak. Az esztergomi érsek sem tud okmányokra 
hivatkozni, melyek a praediumok eredetét és jellegét pontosan megálla
pítanák. Lehetségesnek látja, hogy a praediumokat az egyházi javak 
komplexumából hasították ki, vagy pedig magánadományozásból, esetleg 
az érsek magánvagyonáhól keletkeztek. Az érsek e bizonytalansága az 
érseki praedialisták nagy autonómiájából érthető: a praedialisták
élete egészen a székek keretein belül folyt le, mélyebb levéltári tanul
mányozás nélkül az érseki udvarban semmi biztosat nem tudhattak. A 
zágrábi érsek kétséget sem lát fennforogni arra nézve, hogy a praediu
mok az alapítványi javak tartozékai s — a helyzet teljes nem ismeré
sével — végleges kifejlődésük idejéül a török időket emlegeti. A győri 
püspök kivételével mindannyian megegyeznek abban, hogy a praediu- 
mokhoz fűződő hadkötelezettség nem tartozott a praediumok eredeti ren
deltetéséhez. A győri káptalan a főpapok praedium-adományozásában 
csak a király példájának követését látja.

A praedialisták kérdésével legérdemlegesebben Ozorai József fog
lalkozott.5 A praedialisták jogainak keletkezését általánosságban az Árpá
dok idejére teszi,6 másutt egyenesen Szent Istvántól vezeti le.7 A prae
dialista rendszer alapjául Szent Istvánnak azt az intézkedését tartja, 
mellyel a pécsváradi apátságnak 1015-ben8 a vidéken támadó esetleges 
zavargásokban a monostor megvédésére és a királyság megerősítésére 
200 katonát rendel — valamennyi szabad ember, — ha pedig az apát 
a királyhoz utazik, közülük 12 lovas kísérje, védje.

5 Uj Magyar Sion, XVII. évf. 1886.: Az egyházi vagy praedialis nemesek és birtokuk. 
Ugyancsak: Magyar Sion, I. évf. 1887.: Az esztergomi érsek praedialis nemesei. U. o.: Az 
egyháznemesi vagy praedialis birtok.

0 Ozorai, M. S., 1887. 196. —  Azt a megjegyzést teszi itt: keletkezésük történetét 
még a hagyomány sem őrizte meg.

7 u. o. 270. és 365. 1. — Az az állítása, hogy a praedialisták Szent Istvántól személyi 
szabadságot és adómentességet kaptak (Űj M. S., 1886. 671 1.), merő feltevés.

8 Fejér: Cod. Dipl. I. 297. 1.
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Ezzel szemben Hóman8 * a praedialisták eredetét a földesúri nagy
hatalmak kialakulásához fűzi. A nagybirtok árnyékában elszegényedő 
köznemesnek és a földesúr részben szabad, részben szolga-eredetű harcos 
jobbágyának egyesüléséből egy új osztály formálódott: a magánservien- 
sek (familiárisok) hűbéres rétege. Ezek egyik csoportjának tartja Hóman 
az egyházi birtokon élő, annak védelmét élvező egyházi nemest, prae- 
dialistát. Társadalmi osztállyá alakulásukat eszerint nem tehetnők a 
XIII. sz. második fele előtti időre.

Határozott választ okleveleinkben sem találunk a praedialisták ere
detére. Legrégibb emlékünk, ahol a főpapok nemes szabadjairól szó esik,
III. Eéla 1190-ből kelt oklevele, melyben a pécsi püspök nemes jobbá
gyainak adómentességet biztosít.10 Pár évtizeddel későbbi keletű II. Endre 
egyik oklevele (1234-ből), melyben megengedi néhány királyi nemes 
jobbágynak, hogy a garamszentbenedeki apátság szolgálatába álljanak 
s ott ugyanolyan szabadságot élvezzenek, mint „a többi jobbágy, kiket 
kegyes elődeink az egyházak szolgálatára rendeltek“.11 Ezek az okle
velek határozottan a XIII. sz. előtti időre utalnak. A későbbi oklevelek 
egyenesen Szent Istvánnak tulajdonítják alapításukat.12 * Ez a felfogás 
élt a hagyományban is a praedialisták között.18

Egybevetve a fent említett két szerző felfogását az idézett okleve
lekkel, a praedialista rendszer kiinduló pontjául jóval korábbi időt kell 
feltételeznünk a XIII. sz. végénél.14 * * * Nem a királyi servienseknek az 
aranybullában mintegy emelkedésében ponthoz érő fejlődése után indul 
meg erőteljesebben ennek fejlődése, hanem a magán familiárisokat meg

8 Hóman— Szekfű: Magyar történet, II. 200 sk. 1.
10 Ozorai, Uj M. S„ 1886. 499. és 672. 1., Fejér, Cod. Dipl. II. 252.
11 Közli Knauz, Monum. Ecel. Strig. I. 305.
12 IV. Bélát kéri 1255-ben az esztergomi érsek, hogy kényszerítse praedialistáit „ad 

officia eis a Sancto Rege ordinata“  (Knauz, i. m. I. 422.); 1272-ben Fülöp esztergomi érsek 
fordul hasonló ügyben V. Istvánhoz, miután a praedialisták „a tempore Sancti Stephani et 
suorum successorum semper Ecclesiam Strigoniensem servierunt“  (Esztergomi prim. lt. F. IV.
1581/1824. sz.-hoz másolatban). Hasonlóképen Zsigmond 1409-ben megerősíti a kalocsai 
praedialistáknak Szent Istvántól nyert jogait (Fejér, Cod. Dipl. X. 4. 753.). Ezeket az ok
leveleket idézi Ozorai is (Uj M. S. 507. és 449. 1.), Zsigmondét téves helyjelöléssel.

18 Észt. prim. lt. F. IV. 1557/1821. sz. A verebélyi szék írja, hogy az ő iurisdictiójuk 
a vármegyéhez viszonyítva „peraeque constitutionalis: a primis incunabulis S. Regni Nostri 
Apostoliéi originem trahens“ . (Mindig az esztergomi prímási levéltár világi részét idézzük.)

14 Ezzel nem állítjuk, hogy később nem alakulhatott praedialis szervezet ott, ahol az
előtt nem volt. Ekkor csak átvették a kialakult szervezetet. Így pl. a topuskói apátság 1260- 
ban megkapta IV. Bélától Krala földet, de kötelezte a király az apátságot ennek fejében a
Szent László-sziget védelmére. (Lakatos D.: A  topuskói ciszt. apáts. tört., 56. 1.). A messze
fekvő sziget és birtok védelme szinte kényszerítette az apátságot a praedialis rendszer át
vételére.
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előzve, a királyi serviensekkel párhuzamosan, ha nem előbb,15 kezdődik 
a kialakulás. Még ha nem vennők is szószer int a Szent Istvánra való 
utalásokat —• hiszen a várjobbágyok, királyi serviensek épúgy szeret
ték jogaikat a szent királyra való hivatkozással alátámasztani,16 mikor 
szokásjog alapján szerzett joggyarapodásuk megindulása már elhomályo
sult az emlékezetben, — a praedialisták jogainak idő tekintetében való 
fejlődési elsőbbsége és a familiárisoktól elütő jellege, valamint a királyi 
serviensekével való megegyezése arra enged következtetnünk, hogy a 
praedialista rendszer fejlődése az utóbbiakkal nagyobb időbeli különb
ség nélkül és hasonló módon történt. A kir. serviens nemesi szabadságot 
élvez, személyes hadkötelezettség terheli, birtoka csak egyenes ágon örök
lődött, fiörökös hiányában visszaszállt a királyra.17 Ugyanezt látjuk a 
praedialistáknál.18

Szt. István az egyházakat közvetlen védelme alá vette. Ez a közr 
vetlen védelem juttathatott a főpapok mellé kir. hűbéres katonasá
got. Elfogadhatjuk a rendszer magvául a pécsváradi apátság liberi mi- 
liteseihez hasonló, szükségkívántan sok helyen megtalálható egyházi 
védősereget,19 de intézményes alakulása, társadalmi osztállyá különülése 
később történt. Nem királyi intézkedés, hanem lassú fejlődés alapján, 
melyet a magánjogi helyzetbe jutottság eltérített a kir. servienseké
vel való teljes azonosságtól. Hűbéri jellegének kialakulását bizonyára 
nem hagyta erős befolyás nélkül a nyugati hűbériség sem.20 Lényeg
ben is sok azonos vonást mutatnak, mégsem tekinthetjük azonban a 
nyugati rendszer egyszerű átvételének, lemásolásának. Több az eltérés, 
semhogy ezt megtehetnők. Inkább a helyzetazonosság hatott közre alap
vonásaik megegyező voltában. Az elnevezéseket is — sokszor nem 
is ugyanabban az értelemben, — nyugatról vették, szervezet, jogok

15 Szekfű Gy.: Serviensek és familiárisok, 15. 1. —  Szekffi jogaik és terheik pontos 
meghatározását a XII. sz.-ra teszi (i. m. 11. I ) ,  renddétömörülésüket pedig a XIII. sz. kö
zepére helyezi (u. o. 9. 1.).

18 Erdélyi L.: Árpádkor, 228. 1.
17 Hóman— Szekfű: Magyar történet, I. 401. sk. 1. Holub: Zala m. I. 45. skk.
18 Hogy a praedialisták is már a XIII. sz. vége előtt birtokában voltak e jogoknak, 

bizonyítják a kir. serviensek átlépései a praedialisták közé (Knauz i. m. I. 208. 1. 1215-ben, 
I. 305. 1. 1234-ben, I. 327. 1. 1239-ben és II. 334. 1. 1292-ben; Tkalcic, Monum. Hist. Lib. 
Reg. Civit. Zagrabiae, I. 75. 1. 1295-ben).

19 Kerchelich jogi felfogását követve a kancellária is elfogadja e véleményt 1835-ben 
(Orsz. It. Kané. 16260/1835. sz.). A fejlődés megindítását Szekfű is Szent István intézkedé
seiben látja (Serviensek és famii. 9. 1.), de nem-szabad eredetű szolgáktól származtatja őket 
(u. o. 12. 1.), kiket csak lovas szolgálatuk előkelőbb volta emelt a többi szolga fölé (u. o. 
10. 1.). Szerinte nyugati mintára alakult famíliákból szakadt ki az egyházi nemesség osztálya.

20 A  magyar társadalmi osztályok kialakulásának a nyugatihoz való kapcsolatát 
ugyancsak Szekfű fejtegeti (i. m. 7. skk. 1.).
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szintén a nyugatival rokon vonásokat mutatnak, de, bár intézmé
nyes volt, társadalom-átalakító tényezővé nálunk nem lett. Kisebb 
méretű volt, semhogy azzá lehetett volna, meg jobban helyi jelentő
ségű is maradt. Általánosan elfogadott részletszabályzata nem is volt, 
noha a jogszerzés terén szívesen és eredménnyel általánosítottak. A 
partiális megállapodás a kötelességek terén meglehetős különbségeket 
engedett meg; azonos csak egy mindenütt: a hadkötelezettség,*1 a többi 
megegyezés csak általános jogi alapelvek érvényesülése, erős kiegyenlí
tődési törekvéssel. A praedialisták már korán igyekeztek az országos 
nemesek jogaira szert tenni. Ez látszik IV. Béla egy 1255-i okleveléből, 
mikoris az esztergomi érsek panaszként hozza fel, hogy nemesei mene
külvén a szolgálatoktól, az ország szabad nemesei mintájára akarnak át
alakulni, — hasonlóképen V. István 1272-i okleveléből, hol Fülöp érsek 
panaszolja, hogy néhány nobiles exercituantes az ország nemesei közé 
szeretnének olvadni.21 22

Az aranybulla nem szól az egyházi nemesekről.23 Ennek ólra az 
lehet, hogy jogi helyzetüket az aranybulla közvetlenül nem érintette, 
jogaik, mint az országos nemeseké is, nem szorultak újabb megerősítésre, 
biztosította ezeket az egyházi nagybirtok hatalma, tekintélye épen akkor, 
amikor a király és a nagybirtok szokásjogot megbontó ereje ellen a 
jogigénylők (kir. serviensek) oltalmat kerestek. Később azonban ismé
telten kérték a praedialisták királyainktól jogaik megerősítését.24

Praedialistákat találunk püspökségek, káptalanok25 és apátságok birto
kain.26 Nem volt mindegyiknek, bár később a banderiális rendszer jelentéke
nyen előmozdította terjedésüket, viszont annak hanyatlásával ezek száma

21 Az összes oklevelek, a praedialisták közfelfogása és levéltáruk emlékei igazolják ezt 
(Észt. prim. lt. F. IV. 1229. sz.), ugyanígy a kancellária (Orsz. lt. Kanc, i. sz.)

22 Észt. prim. lt. F. IV. 158/1824-hez másolatban.
23 Ozorai (Uj M. S., 1886. 407. és 506. 1.) az aranybulla III. cikkelyét az egyházi ne

mesekre vonatkoztatja. Fejtegetése szerint csakis a katonáskodásért lehetett adómentességet 
kapni, azért a populi ecclesiarum alatt csakis katonákat lehet érteni Ez azonban téves. Az 
egyházi birtokok szolganépeit az egyházak tulajdonának tekintették; megadóztatásuk egy
értelmű lett volna az egyházak megadóztatásával (V. ö. Ferdinándy: Az aranybulla, 39. 1.). 
Éppen ezért olyan egyházak népei is kaptak adómentességet, melyeknek sohasem voltak prae- 
dialistái.

24 A már említett Zsigmond-féle oklevél (Fejér, X. 4. 753.) és 1567: 14. te., 1563: 59. 
te., 1741:63. te. (Ozorai, u. o. 921. 1.), továbbá I. Ferdinand oklevele, mely 1550-ben a füssi 
praedialisták kiváltságát erősíti meg kérésükre (A pannonh. főap. tört. IV. 700. 1.).

25 Így pl. a székesfehérvári társas- és a győri s zágrábi székeskáptalanoknál. Ozorai 
(U. o. 504. 1.) szerint kivétel, hogy a győri káptalannak voltak. A fehérvári egyházat téve
sen püspökségnek veszi (u. o. 500. 1.).

20 Említ néhány megszűnt helyet Miklósy: A Pálffy cs. oki. (Levélt. Közi. I. 350.).
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is csakhamar megcsappant.27 A  X IX . században már csak az esztergomi 
érseknek, a győri püspöknek, a győri káptalannak, a pannonhalmi fő
apátságnak, valamint a zágrábi püspöknek, ill. érseknek (mint topuszkói 
apátnak) maradtak praedialistái.

A főpapok háramlási jogának eltörlésével kapcsolatban hosszas tár
gyalások középpontja volt: micsoda birtokból szakították ki a praediumo- 
kat? A kárpótlás szempontjából döntő fontosságúnak látták, vajon az 
alapítványi-, vagyis törzs-vagyonból (mensalis javak) osztottak-e szét a 
főpapok praediumokat, vagy külön e célra kaptak a királytól birtokot? 
Az utóbbi esetben, a főpapok katonaállítási kötelezettsége megszűnvén, 
a praediumok természetszerűen a szentkoronára szállnak vissza. Az ille
tékes főpapok, mint említettük, egyöntetűen amellett nyilatkoztak, hogy 
e javak a mensalis javak egy részét alkotják.28 Ténylegesen mindenkor 
egyházi javaknak tekintették őket29 30 és sehol semmi adatunk nincs, hogy 
királyaink olyan célból és megkötéssel adtak volna birtokot egyházaknak, 
hogy azokat praediális telkekként kiosszák.’0 Országszerte voltak praedi- 
ális nemesi telkek s mégsem ismerünk sehol erre emléket. Sőt, ahol köz
ben alakul át országos nemesi birtok praedialissá, a király nem azt köti 
ki, hogy a telek praedialis telek maradjon, hanem hogy egyházi birtokká 
legyen.31

A  praediumok eloszlása^ adományozása és visszaháramlása.

A praediumok terjedelme tekintetében nagy különbséget látunk. 
Mottkó Antal verebélyi praedialista telke 81 hold, Nagy Gábor vecsei

27 A  pannonh. főap. tört. III. 294. —  Hogy a XIX. sz.-ra már csak öt egyháznak 
maradt praedialistája, Ozorai (M. S-, 1887. 368. sk.) azzal magyarázza, hogy a főpapok sza
bad rendelkezésüknél fogva visszavették őket. Ez oly általánosan felindulás nélkül alig történhe
tett volna, ennek pedig nyoma nincs. Valószínűbb az adás-vétel.

28 Orsz. lt. Az osztrák kultuszminisztériumból átvett akták, Ungarn, 27. Fase. 86. 
IV. 2344/639. 1855.

29 Ozorai, i. m. 374.
30 Várfenntartásra kaptak birtokot, pl. a bélakúti ciszterciek Péterváradot. Ozorai 

szerint IV. Béla 8 várjobbágytelket ad az esztergomi egyháznak azzal a kikötéssel, hogy 
ugyanolyan szolgálatokat végezzenek, mint eddig (Uj M. S. 1886. 666.). Ez látszólag ellene 
szól a fentebbieknek, de ez legfeljebb egy meglévő szervezetre való egyszerű átültetés lenne, 
szervezeti változás nélkül. Itt azonban nem is várjobbágyokról van szó, hanem a földhöz kötött 
várnépekről. A király ugyanis két várföldet ad „cum octo mansionibus castrensium“ (Knauz, 
i. m. I. 327.).

31 Tkalcic, i. m. I. 75. Később már nem engedték meg, hogy mensalis javakat praediu- 
mokká alakítsanak át. 1835-ben a király megbízza Alágovich zágrábi püspököt, hogy két 
birtokot szerezzen vissza, mert elődje illetéktelenül adományozta őket. (Orsz. lt., Kanz 1217/ 
157. 1835.).
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praedialistáé alig másfél.32 A felaprózódás következtében, mint a győri 
káptalan említi, a X IX . században már akadt olyan praedialista is, 
aki alig negyed holdon nyomorgott.33

A praediumok helye a főpaptól függött. Etekintetben rendszeressé
get nem találunk. Néha a várak körül találjuk nagyobb számban a prae
dialista telkeket, mint Drégely környékén,34 máskor épen a veszélyezte
tett területről telepítik máshova őket, amint a hadügy alakulása magá
val hozta. így  történt ez 1801-ben, mikor a kincstár a zágrábi püspök 
kulpántúli praediumait elcseréli torontálmegyei földekkel. Valószínűnek 
látszik, hogy a főpapok birtokaik védelmének megfelelően jelölték ki 
praediumaik helyét, főképen a püspökség székhelyétől messzebb fekvő 
birtokokat szánták praediumoknak.

Amióta adatszerűén végigkísérhetjük a praedialista telkek fekvését, 
terjedelmét, alig találunk változást. Ritka lehetett az olyan gyarapodás, 
mint aminőt a zágrábi káptalan praediális földjeinél látunk 1295-ben. 
Mladucevec István III. Endre beleegyezésével Casna (Császna) nevű 
birtokon lévő részét kis fiával együtt megvédésre a káptalanra bízza 
olyképen, hogy fia majd a birtokot a káptalan praedialistáinak szokása 
szerint birtokolja; ha pedig fiatalon meghalna, a föld a káptalané 
legyen.35

A főpap az adományozásnál nem volt kötve az adományt élvező 
személye és társadalmi osztálya tekintetében sem.36 Lehetett országos 
nemes — ezek száma mindinkább gyarapszik, — de lehetett nem nemes 
jobbágy is. Ezek egyúttal nemesi kiváltságokat is kaptak, de nem az 
adománylevél, hanem a birtokba-iktatás által.37 A  birtok és a praediálisok 
jogi helyzetének kapcsolatát világosan megmagyarázzák a verebélyi prae- 
dialisták: a praedialisták kötelezettsége személyi; nem a vagyont ter

32 Miklósy, Levélt. Közi. I. 351.
33 Orsz. lt., Ungarn, i. h. Krauss idézi előterjesztésében.
34 Ozorai, M. S. 1887. 108. 1. — Az esztergomi praedialisták közt csak kivételesen találunk 

más nemzetiségűt, amiből Ozorai a magyar nemzetiség tervszerű védelmét látja. Nemzetiségi 
kiéleződésről, tudatos nemzetiségi érvényesülésről ekkor kora lenne beszélnünk.

35 Tkalcic, i. m. I. 75.
33 Draskovith György zágrábi püspök visszaháramlott birtokot a nagyprépostnak és 

unokaöccsének adott. (Orsz. lt. Kanc. 12721/1835.). A szabad személyválasztást hagyatja 
jóvá a kancellária 1836. febr. 9-én, u. o. 2318/1836.

37 A pannonh. főap. tört., IV. 242. —  Ozorai szerint (Uj M. S., 1886. 935.) a praedia- 
lis nemesi minőség nem volt a telekhez kötve, kiváltságait a telek elvesztése esetén is meg
tartotta. A jogok megszerzési aktusa (beiktatás) azonban a telekhezkötöttségre mutat, erre 
utal az is, hogy csakis a beiktatott férfi élvezett nemesi jogokat. Ezért a füssi praedialis- 
táknál a nemesi címnek a női ágra való kiterjesztését és a birtoktól függetlenül praedialis 
nemesként való szereplést visszaélésnek bélyegezték meg. (A  pannonh. főap. tört. V. 168.).
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heli, de abból ered.38 Régebben a személyt illetőleg a főpapok a praedialis- 
ták közgyűlésének több befolyást engedték,39 később inkább egyéni dön
tésüknek tartották fenn.

Hűtlenség esetén a praedialista elvesztette birtokát, sőt — ha nem 
volt országos nemes, — szolgaságba esett vissza.40 Elveszthette akkor is 
a praediumot, ha a köteles szolgáltatmányokat elmulasztotta vagy a 
birtok megművelését elhanyagolta.41 Ugyancsak visszakerült a birtok a 
főpap szabad adományozására, ha a család férfiágon kihalt.42 Egy adott 
esettel kapcsolatban régi jogszokást foglal törvénybe az 1830: 13. t.-c., 
mikor a pannonhalmi főapátot kötelezi a visszaháramlott telkeknek újra 
való adományozására.43 A  praediális telkek tehát idővel megkötött birto
kok lettek az adományozóval szemben is.

Az adományozásért csak a füssi praedialistáknak kellett némi pénz
összeget fizetniük.44

A  praedialisták szervezete.

A praedialisták szervezetét már kialakultságában mutatjuk be. Tör
téneti fejlődéséhez csak annyit fűzünk, hogy ez szoros kapcsolatban állt 
a nemesi jogok fejlődésével, annak mintegy állandóan a nyomában 
haladt.

38 Észt. prim. lt. F. IV. 1229/1822, sz. —  így érthető Pázmány urbáriumának megjegy
zése: a praedialisták nemesi birtokuk területére eső szőlleik után nem fizetnek tizedet, de 
ha itt idegennek van szőlleje, vagy a praedialistáknak praediumaikon kívül, az után kell fi
zetniük (Észt. prim. lt. Urb. Archiep. Strig. 14. 1.). A  birtok és a familiárisok érdekes kap
csolatáról szól Szekfű (Serviensek. . . ,  63. sk. 1.).

31 A pannonh. főap. i. h. és 246. Knauz, II. 334. „Voluntate et permissione Jobagio- 
num Ecclesia« nostrae“ .

40 Ozorai, i. m. 936. 1. idéz erre esetet 1271-ből Egerben.
41 Tkalcic közöl esetet 1427. aug 1-ről, 1334-ben pedig a zágrábi káptalan mondja ki, 

hogy amelyik praedialista 5 éven át nem műveli meg szőllejét, elveszti (i. m. 144. 1.).
42 Szorosabb megkötésről nem tudunk. 1839-ben a zágrábi püspökkel szemben praedia- 

listái arra hivatkoznak, hogy nincs törvény, mely az oldalági örökösödést tiltaná, viszont 
a természetes igazság és méltányosság megkívánja (Orsz. lt. Kanc. 1230/70. 1840.). A hely
tartótanács a szigorú jog álláspontjára helyezkedve nem ismeri el a collateralis örökösödést 
(u. o. 240/1840.), de a kancellária szerint (7146/1840.) a gyakorlat jogszokássá tette (Orsz. 
lt. Ungarn, 27. Fase. 86. 2344/639. sz.). L. még alább a kiváltságoknál.

43 Ozorai (M. S. 1887. 457. és 513.) tagadja e kötelezettséget s csak a füssi praediu- 
mokra szorítja a törvény kötelező voltát. Említ is eltérő esetet régebbről is (i. m. 109. 1.), 
meg 1830. utánról is. Eme kivételes esetekkel szemben hivatkozunk a kancelláriának 1828-i 
6259/786. sz. felterjesztésére, mely elismeri ugyan tényleges törvény nem létét, de hivatkozik 
az állandó és meg nem szakított gyakorlatra (Orsz. lt. Ungarn, i. h. 2344/639. sz.).

44 A pannonh. főap. tört. IV. 242. —  A  főapát elismerte, hogy csak újabban történt 
az adományozás néha illeték kikötésével. (Orsz. lt. Ungarn, i. h.).
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A praedialisták közigazgatásilag zárt autonóm testületet alkottak; 
a közigazgatás teljesen a vármegye mintájára történt.45

Nekik is van vármegyéjük — mint Eippay Gáspár nádori ítélőmes
ter írja 1641-ben — s ez a szék.48 Míg a többi praedialistáknak egy-egy 
szék-ük van (a győri püspöké: Vecse, a győri káptalané: Bácsa, a zágrábi 
püspöké: Bóka, a pannonhalmi főapáté: Füss), addig az esztergomi érsek 
praedialistái négy nemesi székben csoportosultak: Vajka (Pozsony m.), 
Érsekiéi (Komárom és Pozsony m.), Verebéig (Bars és Nyitra m.), to
vábbá Garamszentgyörgy (Esztergom-, Nógrád- és Hont m.) székhellyel.47 
A székek határai nem igazodtak a politikai megye határaihoz. A nemesi 
szék élén áll a főispán, az esztergomi praedialistáknál a két palatínus,48 
a két első és a két utóbbi széknél egy-egy. A vecsei szék főispánja maga 
a győri püspök, a győri káptalan praedialistáié a győri nagyprépost, a 
füssieké a főapát. A zágrábi püspök comes curialis-át, valamint az esz
tergomi érsek palatínusait az illető főpapok nevezik ki.49 ök a főpap meg
bízottjai, ők képviselik a széknél a főpapot. A  palatínusok kinevezésük
kor instructiót kaptak, mely jogkörüket, teendőiket pontosan körülírta.50 
Szépen írja le a palatínusok kötelességeit Pázmány urbáriuma 1022-ben.51 
Eszerint mindketten teljes egyetértésben szolgálnak az érseknek. Mind- 
egyikök tartson 4—4 lovast, hogy ha az érseknek szüksége lenne azokra, 
rögtön küldhessék. Adjanak nekik havonként 1—1 ló után 2 frt-ot. A 
palatínusok megvédik a nemeseket a megyénél és a kir. táblán. A prae
dialisták birtokait is ők oltalmazzák a szomszédos nemesek túlkapásai 
ellen. Ha az újvári provisor hozzájuk fordulna határkiigazítás stb. ügyé-

85 Az 1827-ben kiküldött regnicolaris bizottság szerint a szék hivatalai több megyében 
nem voltak teljesen függetlenek a megyei hatóságoktól. A  zágrábit említi, hol a fellebbezés 
a báni és hétszemélyes táblához történt (Orsz. lt. Ungarn, i. h. Bach referátuma).

48 A pannonh. főap. tört. IV. 241. 1.
47 Miklósy, i. m. Levélt. Közi. I. 350.
48 Már IV. Béla egy oklevele palatínust említ (Észt. prim. lt. F. IV. 33/1834-hez má

solat téves évszámmal), de rendszeressé —  úgy látszik — csak V. István alatt lett. A király 
1272-ben ugyanis, hivatkozással, hogy az esztergomi az ország valamennyi egyházának anyja, 
engedélyezi a palatinatus méltóságát (u. o. 61/1830-hoz másolat).

49 A  füssieknél csak külsőség volt, hogy minden főapátot közfelkiáltással külön fő
ispánná választottak s nagy ünnepélyességgel beiktattak (A  pannonh. főap. tört. IV. 242.). 
Képviselőjéül a főapát néha palatínust nevezett ki. Ennek illetékessége és tevékenysége ellen 
a praedialisták erős ellenállást fejtettek ki, de 1623-ban kénytelenek belenyugodni ellenőrző 
tisztébe (i. m. 244. sk. és 762. 1.).

50 Ozorai, M. S., 1887. 263. 1.
81 Urbárium Archiepiscopatus Strigoniensis, 15. sk. 1. (Észt. prím. lt.). Pázmány kü

lönböző forrásokból állítja össze az urbáriumot s betűkkel mindig megjelöli a forrást. Uta
lásokat találunk Oláh érsek könyvére, Kubini László és Bakycz Gál 1587-ben összeállított 
urbáriumára, továbbá a Liber S. Adalbertire 1571-ből s a Liber S. Adalbertire 1558-ból.
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ben, legyenek segítségére. Hivatali teendőik költségeire a praedialisták 
hadi váltságdíjából kapnak. Bírságpénzt is vethetnek ki, de csak egy fo
rinton alul. Ezen felüli birságok s egyéb büntetések az érsek hatáskörébe 
tartoznak. Az ítélkezésben már fellebbviteli fórumot alkotnak, a tőlük 
való fellebbezés az érsekhez történik.52 Az érseki nemesek vallási életé
nek felügyelete is az ő feladatuk volt.53

A székek választott tisztviselői voltak: az alispán, a szolgabírák, 
az esküdt ülnökök, jegyzők, ügyészek. A megyék alsóbbrendű tisztviselőit 
is megtaláljuk náluk. A választást a közgyűléseken végezték a palatínu
sok, ill. a főispánok elnöklése mellett.54 A  tisztúíjítás idejét 1723. óta tör
vény szabályozta, melynek 56. cikke elrendeli, hogy minden három évhen 
tisztújítást kell végezni. Ezt a főpapok nem nagyon tartották meg,55 56 mert 
az ott lejátszódó heves jeleneteket, nyugtalanságot szívesebben elkerülték. 
A szék ügyeinek aktív intézője az alispán.

A tisztségek viseléséért fizetés régen te nem járt. Nobile officium- 
nak tekintették. Hivatali kiadásaikat azonban a szék viselte. Idővel a bír
ságpénzekből is rész illette meg a tisztviselőket,66 ami igen tekintélyes 
jövedelmet jelentett s keresettek lettek a praedialista tisztségek.56a A 
XVTII. sz.-ban pedig az esztergomiaknál már rendes fizetésük is van, 
1728-ban a vajkai széknél a palatínus 100 forintot kapott, az alispán 
50-et, a jegyző, közügyész és szolgabíró 25—25-öt, az esküdtek 10—10-et, 
a pénzbeszedő fizetését 10-ről 15 forintra emelik, a két albíróét pedig 
12-ről 6-ra szállítják le. A költségek fedezéséül szolgált a bírságpénz és 
a hadiváltságdíj (ezen a címen 1728-ban ennél a széknél 1 frt. 25 krt. fize
tett minden nemes), míg előzőleg 1702-ben a dunai halászat jövedelmét 
fordították e célra. A szék kiadásainak fedezésére külön is megadóztat
hatta magát.57 58

52 u. 0. 20. 1.
63 u. o. 18. 1.
64 A füssi tisztújító gyűlésen a főapát elfoglaltsága esetén az ő felkérésére a komárom- 

megyei alispán vagy szolgabíró elnökölt, más gyűléseken a praedialis alispán is helyettesít
hette (A pannonh. főap. IV. 243.).

65 Észt. prim. lt. F. IV. 104/1841. sz. A vajkai szék 1840. febr. 24-i jegyzőkönyve em
líti panaszként.

56 Ozorai, Uj M. S. 1886. 929. 1. —  Egy füssi praedialistát széksértésért 100 forintra
ítéltek, ebből 2/s rész az alispáné, 1I3 az esküdteké lett (A pannonh. főap. IV. 243. 1.).

58a A XVI. sz. végén és a XVII. sz. elején a palatínus jövedelme oly nagy volt, hogy 
még Kaplonynemből való Nagymihályi Ferenc udv. kané. titkár is érdemesnek tartotta pá
lyázni rá, .„jövedelme pótlásául“ (Magy. Orszgy. Emi. XII. 201. 1. Károlyi Árpád közlése). 
Szemére vetik Fröbling nádornak, hogy mindent az alispánnal végeztet, pedig az aktiv ügy
vitel az alispánhoz tartozott.

67 Észt. prim. lt. F. IV. 104/1841. sz. —  A nem nemes személyekre is vetettek ki sze-
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Kiváltságok —  kötelességek.

A praedialistákat — állapítja meg I. Ferdinand — mindenkor az 
ország igazi nemeseinek tartották, ugyanazokkal a jogokkal, szabadsá
gokkal, kiváltságokkal és mentességekkel, amelyek az ország többi neme
seit megilletik.63 Ugyanezt mondja Esterházy Miklós nádor is: „Szintúgy 
élnek az nemességnek praerogativájával az egész országban, mint akár- 
mely nemesek“ .5'1 Hasonló felfogást nyilvánít a kancellária 1828. január 
26-án, mikoris kimondja: amelyik törvény a nemesek szabadságára vo
natkozik, az az általános törvényerejű szokás alapján minden egyházi 
praedialistára is érvényes.80

A praedialisták jogai általánosságban a következők;
Mentek minden adózástól (1567: 14. t.-c.: praediales quarumcunque 

ecclesiarum non dioentur; ugyanígy 1741: 63. t.-c.), vámtól (1563 : 59. t.-c. 
mint régi jogot említi), katonai beszállásolástól (1567: 14 t.-c.).61 Esküjük 
súlya egyenlő az országos nemesekével (1567: 14. t.-c.: homagia et iura,- 
menta aequaliter semper cum aliis nobilibus fuerunt aestimata).62 Prae- 
dialis telkeik szőkébb korlátozás nélkül fiágon öröklődnek.83 Hűtlenség

mély és birtok szerint taksát. A pénz azonban még így sem futotta a fizetésekre, ezért a 
községekre külön is vetettek még ki 1740-ben pl. 150 frt-ot (u. o.). A vecsei szék területén 
a XIX. sz. közepén a szék közigazgatására a belső telek után 8, a külsőségek után 4 kraj
cárt tartozott fizetni a praedialista (Miklósy, Levélt. Közi. I. 351.). A füssieknél a jegyző 
minden nemestől 15 dénárt kap 1618-ban (A pannonh. főap. IV. 243.).

68 i. m. IV. 700. 1. —  1550. márc. 8-ról kelt oklevél.
69 i. m. IV. 242. 1.
60 Orsz. lt. Kancell. 1147/179. 1828. sz.
61 Ozorai, Uj M. S. 1886. 921. skk. 1. — 1544-ben I. Ferdinánd védi meg a füssiek 

adómentességét, 1697-ben pedig I. Lipót tiltja meg a vármegyének, hogy katonai elszálláso
lással és fuvarozással terhelje őket (A  pannonh. főap. i. h. és Miklósy, Levélt. Közi. I. 348. 
sk.). —  Mentek a vásárpénzfizetéstől is, amint a kancellária egy 1828. jan. 26-i átiratából 
kitűnik a katonai parancsnoksághoz (Orsz. lt. Kanc. 1147/179. 1828. ez.). Zágráb megye 
ugyanis még 1826-ban panasszal fordult a varasd-károlyvárosi parancsnokság ellen, mert a 
praedialistáktól, arra való hivatkozással, hogy az 1823. nov. 3-i 3494. sz. rescriptum csak 
a vámtól mentesíti őket, vásárpénzt szedetett. A kancellária pártolja a megye felterjesztését, 
mire az udv. haditanács B. 585/1828. márc. 5-én értesíti a kancelláriát, hogy a parancsnok
ságot a nemesi kiváltságok épségbentartására utasította.

62 Ozorai, i. h. A homagia-t tévesen vérdíjnak magyarázza, hűségeskű volt. —  Zsig- 
mond a kalocsai praedialistáknak 1409. okt. 19-én megengedi, hogy „ad instar nobilium regni 
nostri in iuramento acceptari debeant“  (Fejér, Cod. Dipl. X . 4. 755. 1.).

63 Csak a XVIII. sz.-ban van rá esetünk, hogy az özvegy megélhetésének biztosítá
sára kezén hagyták a birtokot a jogokkal és kötelességekkel (katonáskodás már nem volt), 
de csakis zálogjogon. Ez is csak egy helyen történt, Füssön (A pannonh. főap. V. 167.), míg 
Zágrábban 1814-ben is az általános statútumok szerint kénytelen távozni az özvegy (Orsz. 
lt. Kanc. 1230/70. 1840.). Az esztergomi érsek és a győri káptalan szerint a férfiág kihalása
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vétke vagy kötelességeiknek súlyos megszegése nélkül telküktől és ne
mességüktől meg nem foszthatok.64 A kamara haszna alól az 1336-i királyi 
rendelet menti fel őket.65 Tizedfizetés tekintetében is a nemességhez iga
zodtak. Van rá adatunk, hogy 1307-ben még az országos nemesekkel 
együtt kötelesek voltak tizedet fizetni, később mindkettőjük ilynemű kö
telezettsége megszűnt (1500 : 29. t.-c.),66 hacsak a praedialistáknál az ado
mánylevél külön ki nem kötötte. Ügyeiket a vármegyei közgyűlések min
tájára tartott congregatio generálisokon tárgyalták és intézték. Évenként 
rendesen négy ilyen gyűlést tartottak. A gyűlések tárgya csakis önkor
mányzatuk keretébe vágó ügyek lehettek. Itt olvasták fel a főpap le
iratait, ugyancsak itt hirdették ki és vették tudomásul a királyi kor
mányszékek rendeletéit, melyeket a megye átiratilag továbbított nekik.67

A gyűlésről jegyzőkönyvet vezettek.68 Külön levéltáraik voltak, 
melyeknek anyaga a praedialista rendszer megszűntekor a vármegyei 
levéltárakba került.69

Az országos nemességgel nem biró praedialistákat most ismertetett 
nemesi jogaik ellenére igen nagy különbség választotta el az országos 
nemesektől.70 Jogfejlődésük együtt indult, esetleg azt megelőzve, a kir. 
serviensekkel, de elhelyezkedésük zárt egysége s szervezetük megszilár
dult volta, főképen pedig megkötöttségük magánjogi természete meg-

után az elhunyt női leszármazottainak vissza kellett téríteniük a felszerelést, beruházásokat.
— A férfiágon való öröklési sorrend tekintetében a győri püspök úgy véli, hogy a bandériu
mok megszűntéig az elsőszülöttség volt érvényben, az esztergomi érsek szerint az első adomá
nyozott fiai közt szétoszthatta a birtokot (Orsz. lt. Ungarn, i. h.).

64 A kancellária (2318/258. 1835. sz.) szerint ez a donatiós rendszernek a praediu- 
mokra való kiterjedése által következett be, mindenesetre IV. Béla idejénél nem később (Orsz. 
lt. Ungarn, i. h. Bach előterjesztésében).

65 Holub: Zala megye tört. I. 281. sk. 1. —  1362-ben mint a veszprémi praedialisták 
régi kiváltságát említi a király. Ugyanígy a kalocsai praedialis nemeseknél (Fejér, i. m. X. 
4. 755. 1.).

66 Holub, i. m. 360. sk. 1. — Pázmány urbáriuma említi (14. 1.), hogy a praedialisták 
szölleik után való dézsma-mentessége csali a praedialis területeken levő szöllőkre terjedt ki.
— Ozorai szerint (Űj M. S., 1886. 928. 1.) fizettek tizedet. Ugyanezt állítja az érsek 1853- 
ban (Orsz. lt. Ungarn, i. h.). A dolog valószínűleg úgy volt, mint a füssieknél. A  füssiek 
hosszas pereskedés után tizedmentességük elismerésére kényszorítették 1643-ban a főapátot, 
habár a régi időben fizették. A főapátok úgy oldják meg a kérdést, hogy a birtokadojná- 
nyozásnál külön kikötötték a tizedet (A pannonh. főap. IV. 247. sk. 1). —  A  vecseiek nem 
fizettek tizedet (Miklóey, Levélt. Közi. I. 351.).

67 Fejér, Cod. Dipl. X. 4. 756. 1. 1409-ben és Észt. prim. lt. F. IV. 1557/1821., a ki
rály rendelete Nyitra vármegyéhez.

68 Ozorai, M. S. 1887. 202. 1. — A székek gyakran hivatkoznak jegyzőkönyveikre, mint 
hiteles forrásokra.

69 Ozorai, i. m. 205.
76 Holub, i. m. I. 360.
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akadályozta, hogy kövesse azokat a fejlődésben s a nemességbe olvadjon. 
Harci foglalkozásukból érthető, hogy a királyi kegy sűrűn érte őket, de 
ezt sokáig ellensúlyozta, hogy a főpapok nem nemesekkel egészítették ki 
soraikat. Címerük, előnevük nem volt. Nemességüket, birtokukat a fő
paptól kapták, nem a királytól, nemesi birtokot nem szerezhettek, praediu- 
mukkal nem rendelkezhettek szabadon,71 eladniok nem szabad, bérbe 
adniok, elzálogosítaniok is csak a főpap külön engedélyével lehetett.72 
Követküldő joguk sem volt, bár H. Lipót idejében kísérletet tettek an
nak megszerzésére. Arra hivatkoztak, hogy nekik jóval régibb és elő
kelőbb kiváltságaik vannak, mint a jász-kunoknak, akik pedig küldhet
ték követet.73

Címük: nobiles jobagiones ecclesiae, nobiles exercituantes vagy no- 
biles praediales.74 Az összes praedialisták (az országos nemesek is) be
iktatáskor formális szerződést kötöttek a főpappal75 s esküvel kötelezték 
magukat hűségre a főpap iránt. Legfőbb s mindenütt azonos kötelességük 
volt: a személyes katonáskodás a főpap csapatában, ha a főpap acies-e 
felkelt. Ezt székenként köztudomásra hozták.76 A  táborbaszállás a főpap 
zászlaja és színei alatt történt.77 Béke és fegyverszünet idején hadiadót, 
pecunia exercitualis-t fizettek.78 Idővel egyenesen szokás lett, hogy 
táborbaszállás helyett váltságdíjat fizettek, amiből a főpap zsoldosokat 
fogadott. A  földmfvelő praedialisták nem értettek a fegyverforgatás fej
lettebb formájához, meg nem is szívesen hagyták ott földjeiket, — viszont 
a főpap is szívesen látta ezt, mert képzett és könnyen mozgatható seregre 
tett szert.79 A praedialisták azért az általános nemesi felkelés idején szim

71 Ozorai, Új Magyar Sión, 1886. 937. —  Bach az eltörlés előtt folyt tárgyalásoknál 
elismerte a birtokok megkötöttségét, de felemlíti a győri püspöknek egy hozzá juttatott ado
mánylevelét, melyben a püspök 1754-ben jóváhagyja az engedélye nélkül tett változásokat 
(Orsz. lt. Ungarn, 27. Fase. 86. IV. 2344/639.).

72 Ozorai, Magyar Sión, 1887. 374. 1. —  A  győri káptalan és a zágrábi püspök prae- 
dialis birtokait néhány praedialista, kihasználva a háborús zavarokat, eladta s még a meg
szüntetéskor is idegen kézen voltak (Orsz. lt. Ungarn, i. h. Krauss Vortragja).

73 Ozorai, M. S. 1886. 262. sk. 1.
74 Ozorai, i. m. 264. és 267. 1. —  Zsigmond 1409-ben csaknem valamennyi felsorolt 

címet használja (Fejér, i. m. X. 4. 753. skk. 1.).
75 Széküresedés esetén a főpap adományozási jogát a király gyakorolta a kamara út

ján (Ozorai, M. S. 1886. 262.), a palatínust is ő nevezi ki (u. o. 264. 1.).
76 Urb. Archiep. Strig. (14. 1.) a Liber S. Adalberti-ből idéz 1558-ból.
77 A pannonh. főap. II. 204.
78 Urb. Archiep. Strig., az 1587-i urbáriumból veszi át. —  Ez nem volt sok. A XVI. 

sz. elején a tizeddel együtt a vajkai szék 69, a léli 18, a verebélyi 44, a szentgyörgyi 12 fo
rintot fizetett (Ozorai, M. S. 106. 1.), 1604-ben a vajkai szék már 96 frt-ot (Ozorai, Uj M. S. 
1887. 928.), a füssiek 1719-ben 19 frt-ot (A pannonh. főap. V. 167. 1.).

79 i. m. II. 204.
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tén részt vettek a táborozásban.80 A katonáskodáson, ilL a pecunia exerci- 
tualis-on kívül több kisebb szolgáltatmánnyal is tartoztak. Ez helyenként 
más és más volt, így pl. az esztergomi érseknek tizedet fizettek és sze
mélyes szolgálatára egyes alkalmakkor 24 lovast állítottak ki, a győri 
püspöknek vecsei praedialistái minden újévkor egy szarvast vagy 12 nyu- 
lat adtak ajándékba. A  győri káptalan évenként 24 forintot kapott bácsai 
praedialistáitól, a füssiek pedig tiszteletőrséget szolgáltattak a főapátnak, 
ha közöttük időzött. Legsúlyosabb volt még a zágrábi praedialisták köte
lezettsége: in recognitionem domini fizették évenként az u. n. census 
S. Martini-t, ami csekély készpénz volt, de őrszolgálat, levéltovábbítás stb. 
is terhelte őket. 1848. után minden szolgáltatmány megszűnt, csak a fő
papok installatiójára küldtek a praedialisták díszbandériumot.81

Törvénylátás.

A praedialisták legelismertebb privilégiuma a királyi bíróságoktól 
való mentesség volt..82 Ez tulajdonképen nem is a praedialisták, hanem 
az egyházi földesúr kiváltsága s a X I—XII. sz. egyszerűbb, patrimoniális 
viszonyainak83 s későbbi exemptióknak a folyománya volt.84

A törvénykezés szintén teljesen a vármegyei szokásnak és elő
írásoknak megfelelően történik.85 * Legalsó fokon a praediális nemesi szék 
ítélt. Ennek tagjai az alispán, jegyző, aljegyző, ügyvéd, szolgabírák és 
esküdtek. A vajkai szék 1753. nov. 6-i gyűlésének jegyzőkönyve említi az 
esküdt ülnököket is, kik elfoglaltságuk esetén (közgyűlés idején) a ren
des bírákat helyettesítik. A  palatinus, vagy ennek tudtával az alispán 
rendelte ki őket. A tárgyalás nyilvános.88 A büntetésekre annak a vár
megyének a törvényszékei voltak az irányadók, amelynek területén az 
illető szék feküdt.87 A kisebb birsággal járó pereknél végérvényesen dön
tött a nemesi szék (a praediális sedria), súlyosabb esetekben a főispánt ♦

80 í. m. IV. 242., a füssiek átirata Komárom vármegyéhez. Országos nemesi voltuk is 
erre kötelezte őket.

81 Orsz. lt. Ungarn, i. h.
82 IV. Béla oklevele 1270-ből, V. Istváné 1272-ből, ezek megerősítése 1464-ből és 1498- 

ból, továbbá 1643-ból és 1712-ből (Másolatokban az Észt. prim. lt. F. IV. 158/1824. és 
61/1830. sz.-hoz mellékelve).

83 Szekfű, Serviensek . . . ,  13. 1.
84 u. a. 36. 1.
85 Az ítélkezés a főpapot illette minden ügyben és esetben (Ozorai, M. S. 1887. 208.), 

később csak mint fellebbviteli fórum döntött.
88 Észt. prim. lt. F. IV. 104/1841. —  A meg nem jelenő vádlottat külön bírsággal súj

tották, a füssieknél 12 frt-tal (A  pannonh. főap. IV. 243.).
87 Urb. Archiep. Strig. 14. 1.
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székhez lehetett fellebbezni (octavale judicium). Bűnvádi eljárás alá eső 
ügyekben és hűtlenségi perekben ez volt az elsőfokú bíróság. Elnöke a 
főispán, tagjai a főpap felkérésére tekintélyes, joghoz értő világi férfiak 
(vármegyei szolgabírák, esküdtek, jegyzők stb.)88 Az esztergomi praedia- 
listák fellebbviteli fórumának tagjai a XVIII. sz.-tól a palatínus (néha 
az érseki jogigazgató) elnöklete alatt kir. tisztségek viselői,80 rendesen a 
nagyszombati kerületi tábla bírái. Esztergomban volt még egy fellebb
viteli bíróság, a fórum, superrevisorium. Ennek elnöke az érsek, tagjai az 
érsek felkérésére a legfőbb kir. kormányszékek vagy a hétszemélyes tábla 
tagjai.90

A megkegyelmezés joga a főpapot illette. Az ítélet végrehajtására 
a karhatalmat a megye adta. Néha a szék katonai karhatalmát 
is igénybe vett.01

A székek féltékenyen őrzik törvénykezési önkormányzatukat. Durva 
sértésnek tekintették, ha valamelyik praedialista ügyével a vármegyei 
hatósághoz mert fordulni.02 Olyankor szokott ez főképen előfordulni, mi
kor a praedialista egyúttal országos nemes is volt. Ez mind gyakoribb 
eset, sőt az esztergomi érsek, zágrábi püspök és főapát praedialistái közt 
alig akadt, aki ne lett volna egyúttal országos nemes is.03 Nagyon sok

88 A pannonh. főap. IV. 225. sk. és 243. 1.
89 Észt. prim. lt. F. IV. 1229/1822. sz.
90 Ozorai, M. S. 210. 1. Az esztergomi érsek bírói hatalmát korlátozta az 1791:43. te., 

mely fenyítő ügyekben a fellebbezés fórumául a kir. kúriát rendeli. —  Az 1827-i regnicolaris 
bizottság megállapítása szerint a zágrábi praedialisták ügyeit a báni és a hétszemélyes táb
lához, a győri káptalannál pedig a királyi és hétszemélyes táblához vihették (Orsz. lt. Un
garn, i. h.).

91 Orsz. lt. Kanc. 3951/1844. sz. —  Egy végrehajtást a megyei hatóság Nagykér prae- 
dialis birtokon a szék tiltakozása ellenére is karhatalommal végez el, miután a király ehhez 
1828. febr. 22-én hozzájárult (u. o. 2764/1828. sz.).

02 Mikor ilyen eset megtorlására tartott főispáni székre a megidézettek nem je
lentek meg, csak a meg nem jelenésért 100 frt-ra ítélték őket fejenként (A  pannonh. főap. 
IV. 244.). Mint hiteles helyhez, bántódás nélkül fordulhattak a pozsonyi káptalanhoz azok 
az esztergomi praedialisták, kik 1339-ben birtokperüket ott intézték el békésen (Fejér, i. m. 
VIII. 4. 403.)

93 Miklósy, Levélt. Közi. I. 350. sk., Orsz. lt. Ungarn, i. h. —  Régebben élesen meg
tartották a különbséget országos nemességgel biró és nem nemes származású praedialista kö
zött. Legalább is erre kell következtetnünk az Oláh Miklós összeírásában található megkülönböz
tetésekből. Mikor ugyanis felsorolja megyénként a praedialista telkeket, a praedialis seesiok 
közt külön említ „libertini seu domus nobilitares“ -t, máskor „curia nobilitaris“ -t, vagy „li- 
bertinus seu nobilis“ -t, néha egyszerűen „nobilis“ -t. Tudjuk, hogy libertinusnak nemcsak a 
szabadosokat hívták, hanem később általában más szolgálatába állott, katonai szolgálattal 
tartozó nemest. Ozorai (M. S. 1887. 102. skk.) nem tudja mire magyarázni, hogy 437 praedi
alis telek mellett Oláh külön felsorol 53 nemesi kúriát is. A későbbi kiegyenlítődést bizonyára 
az életmód, szervezet egysége hozta létre (Oláh összeírása az észt. prím. lt.-ban).
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összeütközés származott ebből, mert az országos nemes nemesi kiváltsá
gaira hivatkozva, nem akart eleget tenni praedialista kötelezettségeinek, 
máskor pedig igyekezett peres ügyét a praediális szék kikerülésével a 
többi nemes mintájára a vármegyei törvényszék útján elintézni. A viszály 
nem egyszer évtizedekig tartott s többször a királyi trónig feljutott. A 
kormányhatóságok a döntést szemmelláthatólag húzni-halasztani igye
keztek, mert sem a fundamentális törvényen alapuló nemesi jogokat, sem 
a főpapok királyi privilégiumait nem akarták megsérteni. Ritka a határo
zott világos döntés, mint amilyent Albert herceg adott ki 1771-ben. Az 
eset a következő volt: Apponyi György gróf a vajkai szék praedialistái 
közé tartozott, de mint „kétségtelen országos birtokos nemes“ nemessé
gére való hivatkozással megtagadta a szék kiadásaihoz való hozzájáru
lást. A helytartóság azonban 2118. sz. (Albert hg. kézírása) alatt elren
delte: „Qua simul praedialista seu in persona seu relate ad possessa bona 
sua praedialia semet ab aliis consimilibus praedialistis compossessoribus 
nulla ratione distinguere et a communibus domesticis oneribus eximere 
potest“."*

Leírunk egy csekélységből kiinduló nagy harcot is, mely végre tisz
tázta a praediális törvényszékek illetékességét.

A verebélyi szék esküdtje elhajtatta özv. Balogh Jánosné teheneit, 
mert a tilosban legeltek. Az özvegy két fia, Balogh Zsigmond és István 
országos nemesek, de egyúttal az esztergomi érsek praedialistái is voltak. 
Az esküdt eljárásán felháborodva nagy verekedést rögtönöztek és súlyosan 
bántalmazták az esküdt megbízottját. A praediális szék 1821. július 18-ra 
megidézte a két rendbontót. Ezek országos nemesi voltukra hivatkozva 
vonakodtak megjelenni s a királyhoz fordultak. A király a kancellária 
útján 1821. szept. 3-án elrendelte, hogy az ügyet vegyék el a praedialista 
széktől és Nyitra megye tárgyalja. A megye ezt szept. 7-i közgyűlésén 
tudomásul vette s erről minden szokás ellenére, nem litterae correspon- 
dentiales útján, hanem szolgabírája által értesítette a praediális széket. 
A szék ebben saját sérelmét, lebecsülését látta, noha — önérzettel hivat
kozik rá — az ő jurisdictiója époly alkotmányos és az apostoli király
ság bölcsőjéből eredő, mint a megyéé.

Az érseki praedialisták egyeteme kényes helyzetbe került: egyrész
ről a királyi tekintély szentsége, másrészről ősi jogainak épsége forgott 
kockán. Ehhez még: ha teljesítik a király parancsát, törvénylátási tény
kedésük véget is ért, mert hisz kebelükben csaknem kizárólag országos 
nemességgel biró praedialisták vannak s engedékenységük a rendbontások 94

94 Észt. prim. lt. F. IV. 104/1841. sz.
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asyluma lesz. Ezért 1821. nov. 12-i gyűlésükön az érsekhez fordulnak s 
tőle kérnek oltalmat a megye ellenében.95 96

Ezalatt a vétkesek is meggondolták magukat s mentegetve tettüket 
az érsek előtt, megígérték, hogy ezentúl békességben és egyetértésben él
nek, mire az érsek 1823. márc. 11-én relaxálta ügyüket.95 Közben azon
ban az érsek a megye ellen már a királyhoz fordult orvoslásért a megye 
eljárásának úgy módja, mint általában ténye tekintetében. A király rész
ben teljesíti az érsek kérését és 1822. október 18-án Nyitra megyének meg
parancsolja, hogy a királyi rendeleteket ezentúl correspondentiális úton 
közölje az érseki praediális székkel. E rendelkezést másolatban az érsek
nek is megküldi.97

A királyi intézkedés az érseket nem elégíti ki, hisz a leglényegesebb 
pontban, az országos nemességgel biró praedialisták törvényszéki hova
tartozása ügyében a megyének s a vétkeseknek ad igazat. Ezért utasítja 
a verebélyi széket, állítsa össze a bizonyítékokat és tényleges eseteket, 
melyek a szék illetékességét igazolják országos nemesekkel szemben is.98

A  szék 1822. szept. 9-i gyűlésén tárgyalja az érsek felszólítását. Hi
vatkozik válaszában arra, hogy a szék levéltárában egyetlen esetről sincs 
emlék, hogy akár széksértési (fiscalis), akár bűnügyi perben az ítéletet 
bárki nemessége címén meg merte volna támadni, ha egyszer bona feu- 
dalia-t is bírt; de arra sincs adat, hogy felsőbb törvényszék, akár a trón 
is, a fellebbezés útján eléje kerülő ítélet ellen kifogást emelt volna. 
Felsorolja III. Béla, Zsigmond, II. Ulászló, I. Ferdinánd idevágó privi
légiumait. Ekeket mindig gyakorolták és az országgyűlések soha sem 
tiltakoztak ellene. Rámutat a szék, hogy az érseki adománylevél világos 
kikötéseinek elfogadásával az országos nemes függő viszonyba jut az 
érsekkel s annak megbizottaival szemben.99

A verebélyi szék emez okfejtését és bizonyítékait a prímás ezután 
sűrűn felhasználja. A kancellária ugyanis komolyan foglalkozni kezd 
az ügy liquidálásáva]. Ezért Koháry Ferenc hg. a prímáshoz fordul 
(10413/1823. aug. 8.) s felvilágosítást kér az eddigi gyakorlatról, mire 
Rudnay prímás 1824. július 9-én felterjesztette levéltári bizonyítékait a 
kancelláriához. Álmélkodva vette ezért kézhez a kancellária 8342. sz. ren
deletét (1824. jún. 25-ről), mely — mielőtt bizonyítékait figyelembe vet
ték volna, — tudta nélkül úgy döntött, hogy a hűbéri birtokokat biró

95 u. o. F. IV. 1557/1821. sz. Eredeti.
96 u. o. fogalmazvány.
97 u. o.
98 u. o. 263. sz.
90 u. o. 1229. sz. —  158/1824. sz. alatt egész sor esetet sorol fel, mikor a szék orszá

gos nemességgel biró praedialisták felett ítélkezett.
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nemesek személyi ügyekben nincsenek alárendelve a praediális székek 
joghatóságának.100

Nemsokára választ kap 1824. júl. 9-i felterjesztésére is. Almásy Ignác 
gr. kancellár elnöki rendeletet közöl a hercegprímással (10.011. sz.), mely 
szerint a kérdés a 8342. sz. irattal eldöntetett; amennyiben nem nyugszik 
bele, terjessze bizonyítékait eredetiben a király elé.101

Ezt a prímás 1824. szept. 17-én meg is tette,102 Néhány évig most 
nyugosznak az akták. Mikor azonban Zichy Károly gr., a kir. kamara 
elnöke — széküresedés esetén a kamara kötelességének tartván a püspök
ség jogainak megvédését, — a prímáshoz fordult útbaigazításért, mivel 
egyes zágrábi praedialisták a comes curialis ítélete ellen a királyi táb
lához vitték ügyüket, Rudnay 1828. június 19-én nemcsak Zichynek ad 
jogi meggyőződése szerint választ,103 hanem június 30-án újabb felter
jesztést is intéz a királyhoz.104 Elpanaszolja ebben, hogy bár összes bizo
nyítékait felterjesztette s ő is, Nyitra megye is “világos döntést kértek az 
országos nemes praedialisták ügyében, ez ideig még nem volt képes azt 
megkapni. Sőt a sérelmek azóta is szaporodtak. Mikor ugyanis egy som
más visszahelyezési (birtokháborítási) perben néhány kiskéri praedia- 
lista ellen hozott ítéletet nem volt hajlandó azok kérésére megsemmisí
teni, a kancellária 937. sz. alatt 1827. január 26-án oly értelmű elnöki ren
deletét juttatott hozzá, mely joghatóságát e téren kétségbe vonja.105 106 Ö 
erre már 1827. május 16-án kelt válasziratában108 hangsúlyozta jogait 
praedialista nemeseinek minden fajta és rendű ügyében, de választ nem 
is kapott rá. Kéri tehát bizonyítékai alapján a király döntését.

Válasz azonban még erre a felségfolyamodványra sem érkezett. Ezért 
1829. március 16-án egyenesen Reviczky Ádám kancellárnak írt, kéri fel
ségfolyamodványának elintézését s egyúttal amaz eredeti okmányok visz- 
szaküldését, melyeket még 1824-ben terjesztett fel.107 Nov. 25-én és dec. 
17-én megismétli sürgetését, mire a kancellár 1830. január 8-án 114/18. sz. 
alatt végre válaszol a prímásnak. A  bizonyítékok mérlegelése alapján 
elismeri az érsek jogát a sommás visszahelyezési perekben s a végrehajtás

100 u. 0. 323/1828. fogaim.
101 u. o. 218/1824-hez. Eredeti.
102 u. o. 551/1824. sz. Fogaim.
103 u. o. 304/1828. sz. Fogaim.
104 u. o. 323/1828. sz. Fogaim.
105 u. o. 397/1827-hez csatolva eredetiben. Reviczky Ádám ebben az 1802:22. te. és 

1807:13. tc.-re hivatkozik. A törekvés arra irányult, hogy a magánjogi viszonylatból eredő 
ügyeket a kancelláriába összpontosítsák s így a fellebbezés útja a kancellária lenne (u. o. 
33/1834. sz.)

106 u. o. fogaim.
107 u. o. 86/1829. fogaim.
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foganatosítására a megyei karhatalmat is kilátásba helyezi.108 109 Közben 
Nyitra vármegye is remonstratiót terjeszt fel (1829. dec. 17.) ez ügyben, 
de a kancellár ugyancsak 1830. január 8-án a fenti szám alatt értesíti a 
megyét, hogy a törvények és a szokás alapján a sommás visszahelyezési 
perekben a praediális alispánokat az általuk folytatott peres eljárástól 
eltiltani, kizárni nem lehet. Utasítja a megyét, hogy karhatalmat is 
bocsásson azok rendelkezésére.108 A megye ennek ellenére 1830. aug. 19-én 
megtagadja a karhatalmat a praediális széktől, amíg az országgyűlés eb
ben az ügyben nem dönt.110 A prímás látván az egyházellenes hangulatot 
a követek közt, maga is fél, hogy az országgyűlés kedvezőtlen határozatot 
hoz. Ezért 1834. január 9-én kéri a kir. kamarát: tekintettel arra, hogy 
a praediális nemesek ügyében az országgyűlésen valami készülőben van, 
védje meg az érseki jogokat. Ugyanakkor az esztergomi káptalant is 
felszólítja, hogy követe útján ilyen irányban működjék.111 Az érsek aggo
dalma alaptalannak bizonyult. Az országgyűlés erősen liberális iránya 
kemény támadásokat intézett az egyháziakat érintő anyagi ügyek ellen, 
de éppen ez a kérdés nem került a támadás vonalába. A döntés így ismét 
a kancelláriára maradt s az alkalom erre csakhamar elérkezett.

A zágrábi püspök praedialistái a Torontál megyében fekvő Ólécen 
birtokaikat feldarabolták, bérbeadták, italt mértek a püspök engedélye, 
sőt tudta nélkül. Az eset az országos nemesi jogok érvényesülésének kér
désévé forrta ki magát. A  megye a királyhoz fordul, ki vizsgálatra uta
sította a helytartótanácsot. A helytartótanács 1839. okt. 9-i (30.367. sz.) 
felterjesztésében helyes jogi utat vág, mikor a megoldás kiinduló pont
jául a praediumok természetének, a contractus feudálisnak és az ado
mánylevélnek figyelembevételét jelöli meg s ennek alapján levonja a 
következtetést, hogy „in natura dominii directi“ van, hogy minden prae- 
dialista a comes curialis (a zágrábi püspök főispánja) joghatósága alá 
tartozzék.112 A szerződést a rendi jog fölé helyezi. Ezzel szemben a kancel
lária a személyi ügyekre és az ingó vagyonra a nemesi jogok érvényesü
lése mellett foglal állást.113 A kancellária egy 1801-i felségi resolutióra 
hivatkozik, pedig épen 1801-ben mondta ki a király, hogy a zágrábi püspök 
a torontálmegyei praediumok területén114 mint a kulpántúli területen,

108 u. o. 62/1841-hez csatolva eredetiben.
109 u. o. 33/1834-hez csatolva másolatban.
110 u. o. 61/1830-hoz másolat.
111 u. o. 33/1834-hez csatolva fogaim.
112 Orsz. lt. Kanc. 240/1840. sz.
113 u. o. 1230/70. 1840.
114 1801. márc. 12-én felségi adománylevéllel a kincstár a katonai határőrvidék miatt 

elcserélte a kulpántúli praediumokat torontálmegyei birtokokkal (i. h.).
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a jus gladii-t és a jus fori privilegialis comitis eurialis-t is élvezi, habár 
ekkor már a praedialisták csaknem kivétel nélkül országos nemesek vol
tak. Ugyanekkor állást foglal a kancellária az országos nemes praedia
listák és ezek jobbágyai közt felmerülő ügyek elintézési fórumával kap
csolatban is. Ezeket a püspök saját úriszéke elé kívánta utaltatni, míg 
praedialistái a többi nemes mintájára akarták elintézni. A kancellária 
szerint ezek az ügyek „coram sede praedialium dominali et legali comita- 
tus testimonio, citra interventum curialis comitis episcopi determinandae 
sint“ , tehát az országos nemességgel biró praedialisták felfogását teszi 
magáévá.

Az 1842. márc. 8-án kelt kir. resolutio elfogadja a kancellária állás
pontját, mire ennek referense, Plattby udv. tanácsos a jurisdictio ügyé
ben tapintatosan az illetékesek megegyezésével bét pontból álló szabály
zatot dolgozott ki, melyek szerint a püspöki joghatóság csak a praediális 
javakra s a közös javaknál a felügyeletre terjed ki. A személyek és az 
ingó vagyon az országos nemes praedialistáknál a vármegye joghatósága 
alá rendeltettek, a nem nemes származású praedialisták minden tekintet
ben a püspök joghatósága alatt maradnak. Az országos nemes praedialis
ták jobbágyai polgári ügyekben a praediális székek, bűnügyekben a 
megyei hatóságok alá tartoznak. Platthy e rendelkezéseit 1843. május 9-én 
a király is jóváhagyta.115 116

Még a királyi döntés sem tudott azonban végleges nyugalmat hozni. 
A kancellária maga is, mintha csak különálló akciónak tekintette volna 
Platthy megbízatását és megállapodásait, a régi bizonytalanságban tapo
gatózik. 1841-ben Mailáth Antal gr. kancellár a praediális fellebbviteli tör
vényszék eljárása s a karhatalom nyújtása iránt érdeklődik az esztergomi 
érseknél,118 1844-ben pedig 2876/236. sz. alatt egy, a kancellária útján fel
lebbező érseki nemes ügyének elintézésére vonatkozólag kér felvilágo
sítást. Az érsek mindkét esetben a 114/18—1830. jan. 8-i rendeletre és az 
adománylevél kikötéseire hivatkozik.117

Még egy fontos rendelkezéssel találkozunk ezidőtájt az országos ne
mes praedialisták ügyében. Üjabb esetből kifolyólag a hercegprímás 1846. 
július 28-án 169. sz. alatt ismét felterjeszti bizonyítékait, hogy sommás 
visszahelyezési perekben is mindig az érsek döntött. Erre Apponyi György 
kancellár 1847. febr. 25-én 3057/157. sz. alatt értesíti a prímást, hogy a 
fennálló törvények szerint a rövid úton való visszahelyezések esetén a 
bírói ítéletet kizárólag a király változtathatja meg, de a prímás által

115 St. A. Min. Conf. Kanz. 1255/1853.
116 Észt. prim. lt. 62/1841. sz.
117 u. o. 33/1834-hez mellékelve fogaim.
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igazolt joggyakorlat alapján a király elfogadja, hogy a praedialista or
szágos nemesek úgy tiszti ügyészi, mint bűnvádi keresetekben is a szé
kek törvénylátása alá tartoznak s így a király az 1824. jún. 25-i 8342. sz. 
„felvilágosítás hiányában kelt“ rendeletét módosítja, míg törvényes sza
bályozás nem történik.118

A nagy országos események idején a praedialisták ügye nagyon kis 
mellékeseménnyé törpült, de függvénye maradt nagyobb ügyeknek. Ezért 
kerül az abszolutizmus alatt ismét szőnyegre.

A  praedialista rendszer megszűnése.

Az ősiségi pátens előtt folyt tárgyalásokban a praediumok ügye is 
szóba került, de a körülöttük lévő bizonytalanság megszüntetésüket ké
sőbbi időpontra halasztotta. Az ősiségi pátens kiadásakor Br. Krauss 
igazságügyminiszterhez intézett felségi kézirat ugyanis 1852. nov. 28-án 
megbízza a minisztert, hogy a pátens 2. §-ában említett főpapi háramlási 
jog eredetét és mibenlétét vizsgálja meg s az eredményt megfelelő javas
lattal terjessze elő.119

Br. Krauss már másnap jelentést tesz megbízatásáról a miniszterta
nácson,120 de érdemlegesen csak 1853. ápr. 14-én vették tárgyalás alá. Az 
indító ok erre Haulik zágrábi érsek újabb panasza volt. Az érsek el
mondja, hogy a kötelék közte és praedialistái közt a 48-as időkben telje
sen felbomlott. Kéri ennek helyreállítását. Krauss szerint az érsek e kí
vánságának a kormányzat nem tehet eleget, mert ellenkezésbe jönnének 
az újabb rendeletekkel és a Magyarországon divó szokásjoggal is. E 
viszony csakis az ősiségi pátens szerint bírálható el. A praedialisták pénz
beli szolgáltatmányát az érsek rendezze a törvényes úton.121 A miniszter 
emez állásfoglalását hosszas tárgyalás előzte meg. Elrendelte a magyar 
udvari kancellária ide vonatkozó aktáinak kikeresését s a legfőbb csá
szári törvényszék magyar és horvát tagjaival több tanácskozást tartott.122

Az igazságügyminiszter 1853. ápr. 14-én újabb előterjesztést tesz. 
Összefoglalja az eddigieket s kéri a királyt, hogy az 1852. nov. 29-i ősiségi

118 u. o. 168/1846. sz.-hoz eredetiben.
119 St. A. Min. Conf. Kanzlei, Z. 3832/1852. Másolat.
120 u. o. Min. Conf. Protoc. 1852. nov. 30. M. C. Z. 3877/1852.
121 u. o. M. C. Z. 1255/1853. —  Az 1842-i felségi döntés előírja, hogy a zágrábi prae

dialisták mindenfajta fizetségük megváltására 800 forintot fizessenek. A viszály már 1845- 
ben is kiújult a püspök és praedialistái közt, de ezt Gyertyánfv torontáli adminisztrátor for
mába tárgyalás nélkül kiegyenlítette (i. h.). — Bach Gyertyánfy küldetését 1846-ra teszi 
(Orsz. lt. Ungarn, 27. Fase. 86. IV. 2344/639. 1855.).

122 Orsz. lt. Ungarn, i. h.
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pátens 2. §-a alapján jelentse ki a főpapok háramlási jogának megszűn
tét, ami alatt az egész praedialista rendszer eltörlését értette. Az 1853. 
ápr. 23-i minisztertanács tárgyalás alá veszi az előterjesztést, de Thun 
kultuszminiszter közelebbi betekintést akar az aktákba,123 s így a minisz
terek érdemleges észrevételeiket csak az 1853. ápr. 26-i konferencián teszik 
meg. Thun szerint az ősiség megszűnte és a polgári törvénykönyv be
vezetése után Magyarországon már csak arról lehet szó, hogy a jövőben 
a háramlási jog az egyházfőket illeti-e, vagy a kincstárt? Elismeri, hogy 
ez nem praktikus kérdés, mert a praedialisták jelenleg már szabadon 
rendelkezhetnek birtokaikkal, úgyhogy visszaháramlás kivételesen ritka 
eset lenne. Mivel azonban a konferencia tagjai mind az igazságügyminisz
ter felfogását teszik magukévá mindenféle különleges jogviszony megszün
tetésére, ő is belenyugszik, de jobban szeretné, ha kijelentenék, hogy a 
háramlási jog a kincstáré.124 125

A királyt, úgy látszik, vallásos érzése is ösztönözte, nem akart 
jogtalanságot elkövetni az egyháziakkal szemben. Az igazságügyminisz
ter javaslata és bizonyítékai nem elégítették ki. A végleges döntés előtt 
tudni akarta az illető egyházfők véleményét s a kultusz- és belügyminisz
tert is külön előterjesztésre utasította.1214

Az egyházfők csakhamar beterjesztették a kívánt adatokat, melyek 
alapján a belügy- és az igazságügyminiszterek elkészítették előterjesz
téseiket.126 A főpapok válasziratai nélkülözik az alaposabb vizsgálatot, sok
szor csak egyéni véleményüknek adnak kifejezést. Az igazságügyminisz
ter már felhasználta előterjesztésének készítésekor Bach vizsgálatának 
eredményeit is,127 egybevetve e kettőt mégis el kell ismernünk, Bach vilá
gosabban látta a kérdés lényegét, megállapításaiban a történeti háttér 
körvonalai élesebbek, konklúziójukat azonban mindketten előzetes felfo
gásuk igazolásául vonják le, hogy t. i. az ősiségi pátens a praediumokra 
is kiterjesztendő.

A praediumok eredetéről Bach megállapítja, hogy bár lehet, hogy 
a mensalis javakból szakították ki őket, de évszázadok óta olyan köte
lezettség kapcsolódik hozzájuk, mely a mensalis javakhoz nem fűződik. A

123 St. A. M. C. Z. 1256/1853.
124 U. n. 1358/1853.
125 A felségi döntés rávezetve M. C. Z. 1256/1853-ra.
126 Orsz. lt. Ungarn, i. h.-hez. Eredeti iktatási számuk 1 D 2159/686. A belügymi

niszteré 1854. febr. 1-röl, az igazságügyminiszteré 1854. nov. 7-ről kelt. Bach az 1853. ápr. 
14-én előterjesztett Vortragból ismerte lényegében az igazságügyminiszter felfogását.

127 Thun kivonatban közölte 1854. júl. 19-én 2159/686. sz. alatt a pénzügyminiszter
rel is (u. o.).
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birtokjog tekintetében elismeri a praediumok lekötöttségét, bár a gyakor- 
lat enyhített a szabály ridegségén. Ugyanígy más a gyakorlat az örökösö
désnek csak egyenes ágon, férfileszármazottakra való szűkítése terén. Az 
újraadományozást a főpap kötelességének tartja, még pedig díjmentesen. 
Felfogása szerint négy szempontból kell mérlegelni az ügyet: 1. a külön
leges administratio és bírói szervezet szempontjából, 2. figyelembe kell 
venni a praedialista szolgáltatmányait, 3. az örökösödés szabályát és 4. a 
visszaháramlást és az újraadományozást. Lényegbe vágó körülménynek 
látja, hogy az adományozó és praedialistája között alattvalói viszony volt. 
Ez a kérdést tulajdonképen eldönti, mert ez földesúri hatóságot jelent, 
ez pedig az 1853. máre. 2-i pátens értelmében megszűnt. Helyesli Krauss 
felfogását, hogy a különleges administratio és bírói szervezet az 1851. dec. 
31-i felségi szabványok értelmében eltöröltettek. A szolgáltatmányok a 
collatornak teljesítendő katonai szolgálat kivételével azonban ma sem 
szűntek meg, de ezeket meg lehet váltani. Itt azok az elvek irányadók, 
melyeket az 1853-i pátens a nem úrbéri természetű szolgáltatmányokról 
mond. Nem vonható a praedium — folytatja Bach, — a pátensben emlí
tett megosztott tulajdon fogalma alá, mert a birtok tulajdonjoga az ado
mányozástól a visszaháramlásig a praedialistáé. Az ősiségi pátensben nincs 
szó efajta szolgáltatmányok megszűntéről, de a hasonlóság az ott emlí
tettekhez, valamint a behajtás nehézségei kívánatossá teszik, hogy meg
válthatóknak jelentessenek ki. Erre a mód nem lehet más, mint amit az 
ősiségi pátens 11—15. §§. és a horvát tehermentesítési pátens 11—12. és 
50 §§. előírnak. Az örökösödésről is helyesli az igazságügyminiszter véle
ményét, hogy t. i. az 1853. máj. L óta érvényes általános törvénykönyv 
intézkedései alá tartozik, az ősiségi pátens csak annyiban veszi ki a prae- 
diumokat, amennyiben az ált. törvénykönyv 760. §-ával összeegyeztethető, 
vagyis visszaháramlásról csak akkor lehet szó, ha sem végrendeleti, sem 
törvényes örökös nincs. Kivételre Bach nem lát okot. Ezt, ajánlja a po
litikai és a gazdasági szempont. Ha megmaradna az örökösödési rendszer, 
az ősiség sok vonatkozásban életben maradna. Kivételes helyzetbe kerülné
nek a praedialisták, szabad rendelkező jogukat korlátozná, helyzetük csak 
rosszabbodnék. Partikuláris privátjog fenntartását jelentené, amitől az 
összbirodalmi jognak óvakodnia kell. A 4-ik pont tekintetében kifejti 
Bach: nem lehet megengedni a visszaháramlást az újraadományozás köte
lezettsége nélkül. Az ingyenes újraadományozást a régi szabályok elő
írták, őfelsége nem akarhat eddig nem létező jogot adni e téren. Sőt az 
egész jog fenntartása politikai szemponthói megfontolandó. Mindenki el
vesztette kiváltságait, Őfelsége is feladta adományozási jogát, itt meg ki
vételesen a főpapoknak megmaradna. Nem fogadja el Bach, hogy a prae
diumok egyházi birtokok, a kancellária és az egyházi referensek ismétel-
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ten a mensalis javakhoz való sorolásuk ellen nyilatkoztak. Csak mint 
mágnások adományozták a főpapok e birtokokat.

Krauss igazságügyminiszter összefoglalja a különböző beadványokat. 
Következtetéseiben teljesen önkényes. A magyar főpapok hadi szolgálatát 
csak banderiális kötelezettségükben ismeri. Időbeli tévedéssel ebből szár
maztatja a praediumok eredetét. Eredetükben precaria jellegűeknek tartja 
őket, öröklődők csak később lettek. A  praedialis és mensalis javak közt 
törvényszerinti különbséget lát, az előbbieket még visszaháramlás esetén 
sem lehet az utóbbiak közé olvasztani. Megengedi, hogy az adományo
zásért a füssiek fizettek, de ebből nem vonható le vagyonjogi következ
mény, mert hisz a nemesek sem kapták tulajdonképen ingyen adományai
kat, hanem ob fidelia servitia, az ősiségi pátens mégis megszüntette jogai
kat. Az örökösödés is az ősiség szabályai szerint történt, az ősiség meg
szűntével ezt is megszűntnek kell tekinteni. A birtok megterhelése stb. 
is épúgy történt, mint a nemesi birtoknál. A  zágrábi praedialisták bért 
is fizettek, de ez magával a háramlási jog megszűntével nincs összefüg
gésben, miként a fölbirtokosoknál sem volt a jog megszűnte összekötve 
a kárpótlással. A törvénylátás terén a különleges törvényszékek Magyar- 
országon 1850-ben úgyis megszűntek. Egyetért a pénzügy-, belügy- és 
kultuszminiszterekkel, hogy bárminemű kiváltság meghagyása, ill. vissza
állítása csak zavart keltene s nincs ok az egységes eljárásban való változ
tatásra. Hozzáfűzi még a pénzügyminiszter megjegyzését: mivel a prae- 
diális birtokok több négyzetkilométer területet foglalnak el, az állam 
pénzügye szempontjából is túl drága emléke lenne a megszűnt donationális 
rendszernek, ha az állam kárpótlás nélkül a püspöki mensalis javakat 
gyarapítaná. Kéri tehát Krauss br. az uralkodót, jelentse ki a praedialista 
kötelezettségek megválthatóságát, a háramlási jogot pedig vonja az 1852. 
nov. 29-i pátens rendelkezései alá.

Az uralkodó 1855. február 3-án elfogadja Krauss előterjesztését,128 * 
s az napról kelt pátensével kimondta az egyháziak visszaháramlási jogá
nak megszűntét.128 A tényleges szolgáltatmányokat megválthatóknak je
lenti ki, a módra és mértékre az 1853. márc. 2-i pátens130 alapelveit állítja 
oda szabályul, melyek általában az úrbéri szolgáltatmányok megváltá
sáról intézkednek.

A kártalanításra vonatkozólag a belügyminiszter 1855. máre. 6-án

128 Rávezetve Br. Krauss Vortragjára. A  kultuszminiszter már 1855. febr. 2-án értesíti 
a pénzügyminisztert (2552/695. sz.) a felségi hozzájárulásról (u. o. fogaim.). A pátens má
solata u. o.

128 Megjelent Reichs-G. Bl. 1855. IX. 291. Tulajdonképen az ősiségi pátens érvényesü
lését mondja ki a praediumokon.

130 Reichs-G. Bl. 1853. 39. 201.
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1367. sz. alatt értesíti a kultuszminisztériumot, hogy a praedialisták szol- 
gáltatmányainak váltságtőkéi az egyházi birtokok kártalanító tőkéinek 
elvei szerint állapíttatnak meg.131

Amikor az abszolutizmus felfüggesztésekor a jogszolgáltatásnak nem
zeti alapon való ideiglenes szervezése céljából a király 1860. okt. 20-i ren
deletére az országbírónak, Apponyi György grófnak vezetése alatt 1861. 
január 23-án összeült az u. n. országbírói értekezlet, az ideiglenes tör
vénykezési szabályok 20. §-ában felvették az ősiségi pátenst s így az 
1855-ikit is elfogadottnak ismerték el.132 A beköszöntő alkotmányos kor
szak is helybenhagyta a kir. kúria egy döntése által már jogszokássá lett 
gyakorlatot.

Az 1855. febr. 3-i pátens nemcsak az egyházfők jogait szüntette meg 
az alkotmányos formák mellőzésével, hanem tényleges egyházi birtokokat 
szakított ki az egyházi birtokok komplexumából. Nem ismerték el a szó- 
banforgó birtokok egyházi jellegét. A király jóakarata és jóhiszeműsége 
kétségen felül áll, de az abszolutizmus minisztereinek bizonyítása csak 
feltevésekre támaszkodott. Tagadhatatlan, hogy az egész praediális rend
szer időszerűtlenné vált, a demokratikus haladás egyenesen feleslegessé 
tette, az általános egyenlőség pedig nem ismerhette el létét. Szükségszerűen 
a történelemé lett. Történeti jelentősége nemcsak abban a szociális hatá
sában keresendő, hogy egyes családok megélhetésének színvonalát emelte, 
hanem nemzeti szempontból is kiemelkedően fontos volt, mert a magyar
ság egyedei közül sokakat olyan helyzetbe segített, mely a maguk korá
ban egyedül jelentette a nemzeti életben való részesedést.

Székely Ottokár.

131 Orsz. lt. Ungarn. —  A főpapok a praedialisták részéről kárpótlásra nem is tart
hattak számot. Mint már említettük, a győri káptalan szerint egyik-másik praedialista birtoka 
alig pár hold, a győri püspök is úgy látja, hogy kárpótlásra képtelenek (U. o. Krauss elő
terjesztése). Az 1853-i pátens az úrbéri kárpótlásra 8 osztályt állított fel. A praediumokat 
minőség szerint az I., III. és IV. osztályba sorozták (Világosi: Az ősiség, Religio, 1855. ápr. 
15-i sz. V. ö. Berzeviczy: Az absolutizmus kora, II. 64.).

132 Ozorai, Magy. Sión, 1887. 454. 1. —  Csak az öröklésre vonatkozó rendelkezéseket 
módosították az 1848 :XV. tc.-nek megfelelően.
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