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A nemesség egysége és egyenlőségi törekvések 
a XIV. századi Magyarországon

A magyar nemesi, köznemesi (közelebbről országos neme
si) rend létrejöttének nevezetes mozzanata volt a Záh Felici
án, előkelő udvari ember királyi család elleni merénylete 
kapcsán elismert testületi szereplése. Ennek jelentőségén 
vajmi keveset változtat, hogy csak a Záh nemzetség kiirtá
sának utólagos (!) szentesítéséhez vették igénybe őket. Már 
Pór Antal előadta, hogy Károly király Záh-ügye fölötti ítél
kezésre összehívatia az országgyűlést, az ország főurait, 
főnemeseit és nemeseit. A főpapok a vésztörvényszékké 
alakult országos gyűlésen részt nem vehettek, minthogy ezt 
a kánoni szabályok tiltották. A király eme törvényszékké 
alakult országos gyűlés elé terjesztette panaszát. A gyűlés 
napokig tanácskozott, mígnem „érett megfontolás után” 
1330. május 15-én ítéletet hozott. Hozzátéve Pór leírásához, 
hogy ez a csonka összetételű, törvénynap jellegű gyűlés 
még nem jelentette az országos nemesek törvényalkotásban 
való részvételét, előrelépést jelentett rendi elismertetésük 
irányában. A főurakkal szemben jogilag már egységes köz
nemesség igényére vall ugyanis az ítélkezők felsorolása, 
ami ugyan nem esik egybe Pór fordításával: „Iidem Baro- 
ncs, Proceres, Primates et universa Communitas Nobilium 
Regni.” A három nevezet alatt is említett főrangúak puszta 
említése után az országos nemesek alkotnak általános kö
zösséget! így már Károly Róbert megelőzte Lajos politikai 
lettét, mellyel az a köznemességet előtérbe szorította, igaz, 
erre személyét, családját érintő megrendítő esemény kény
szerítette. Annyi bizonyos, hogy ez a szemlélet alkalminak 
bizonyult, és ha a gyászos esetre még visszatértek birtoka
dományok indoklásában, homályosabb vagy konzervatí
vabb megfogalmazás váltotta fel a nagy előrelépést, mintha 
azt az udvar rémülete eloszlásával feledtetni akarnák. Ami
kor 1331-ben a felakasztott Borsfiak birtokvcsztésévcl Bcs- 
senyő Gergely, Tamás és Mátyás testvérek kapták Palástot, 
az ítéletet már szűkebb kör művének állították be (királyi 
határozatként, habita delibcratione praclatorum et baronum 
regni nostri, hűtlcnségi ügyben), ami pedig ellentétben állt a 
más összetételű tanácskozás tényleges összetételével (más 
távoliét, más jelenlét). Alighanem érezték ezután a kínos 
ellentmondást, mert 1336-ban, amikor a Záh-rokonságról a 
királyi család elleni merénylőt harcképtelenné tevő Sándor- 
fia Jánosra szállt a Nógrád vármegyei Hártyán birtok Ká
roly Róbert adományaként, már jóval átgondoltabban oldot
ták meg a különféle rangú arak közösségeinek és befolyási 
sorrendjének leírását: Cumquc nos a Pannoniéi regni universe 
nobilitatis communitate, Baronum, Procerum, ac Primatuin 
idemptitatis conformitate felségsértési ítélethozatalra ösz- 
szegyűltek, ugyanazok a Barones, proceres, et universa com
munitas Nobilium regni határoztak érett és előrelátó tárgyalás
sal. Ekkor tehát újra visszatér az országos nemesség közös

sége, de mellélép és elébe kerül a főurak azonossága.1
Az ingadozást megmagyarázza az is, hogy Károly Róbert 

idején még élt a régi társadalmi-jogi terminológia, és a 
társadalmi emelkedés nem automatikusan vonta maga után 
a címváltozást. Amikor a király 1319-ben báni familiáriso
kat kiemelt a váijobbágysorból, évekig nem volt előkelőbb 
titulusuk, s csak 1323-ban külön királyi rendelkezéssel kap
ták meg a nemesi címet. Amikor pedig Károly Róbert 1322- 
ben Chon fia Miklós királyi udvarbeli speciális nótáriust 
szolgálatai elismeréséül rokonaival együtt, földjeikkel és 
birtokaikkal együtt kiemelte a királynéi harcoló jobbágy
ságból, még az országos nemes serviensek közé sorolta 
őket. Ez a rangemelés közel állt az Aranybulla fogalmaihoz. 
Amidőn a király 1327-ben Palásti Liptó fiait a honti vár 
jobbágyságából vérük hullatásáig is terjedő hűségük elis
meréséül birtokaikkal együtt kiemelte, a főpapok és bárók 
tanácsára és egyetértésével emelte az országos nemesek 
sorába (in numerum et cetum nobilium regni sui), ezt a 
jogállást még erősen a királyi serviens grádushoz kapcsolta 
(privilegio libertatis ... gauderent, qua universi nobilcs, ser- 
vientes regni sui regalcs fruerentur), földjüket, birtokaikat 
ezután mégis titulo nobilitatis birtokolják. Az új nemesség 
forrásait még szemléltctőbben mutatja be egy visegrádi tár
gyalás az országbíró előtt a királyi birtokvisszavevő és neki 
ellentmondók közt 1329-ben: vámosi királyi és királynéi 
conditionális jogon visszafoglalt földek birtokosai azokat 
teljesen a maguk örökségének vallották. Még V. Istvántól 
származó oklevéllel tudták igazolni, hogy királynéi tárnok
jobbágyok, királynéi harcoló jobbágyok, a királynéhoz tar
tozott királyi pohárnoknépek ivadékai, akiket a királyi kegy 
birtokaikkal együtt emelt a szabad királyi serviensek gyü
lekezetébe (cetui liberómul servientum regalium), és kivette 
érdemeikért a korábbi szolgálati kötelezettségből (conditio- 
num obligatis scrvitulibus). Nemesnek még fél évszázad 
múltán sem mondották magukat. A király szemmel látható
an még külön-külön vizsgálta a nemesi jogállást. Legalább 
is a liptói registrum megemlékezik arról, hogy Károly király 
szorgosan megvizsgáltatta Zólyom, Turócz és Liptó várme
gyék összes nemeseinek valamennyi oklevelét, milyen cí
men birtokolják birtokaikat. A felülbírálatot a főpapok és 

* 2bárók végezték.
Amikor Záh Felicián merénylete és „elítélése” lefolyt, a 

magyarországi földbirtokos társadalomnak nem az egésze 
tartozott az országos nemességbe és politikailag sem állt 
egyöntetűen Károly Róbert mögött, ellentmondásos egy
házpolitikája miatt. A főpapokat követte elsősorban az egy
házi nemesség, amelynek még javakorabeli volt első nem
zedéke az események idején. Ugyanez a generáció már érett 
férfikora alkonyán vagy éppen idős kora kezdetén volt az
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1351. évi törvény idején, de még átadhatta eszmei-politikai 
tradícióit az egyházi nemesség új nemzedékének. Miért és 
hogyan jött létre ez a sajátos földesúri réteg? A XIV. század 
eleji tartományúri birtokfoglalások, a feudális anarchia ide
jén az egyház párhuzamos katonaréteget alakított ki önvé
delmére, és a főpapok, apátok körül kerestek menedéket 
helyzetükben megrendült földesurak, elidegenedve a sűrűn 
váltakozó királyoktól. A típus a XIII-XIV. század forduló
ján már föltűnik. Egy vallomásokat összefoglaló tihanyi 
konventi írás, amelyet 1293. február 9-re vagy 1305. február 
9-rc tehetünk, a veszprémi egyháztól egy évtizeddel azelőtt 
erőszakkal lefoglalt háztelek és szőlő ügyében keletkezett. 
A szomszédos tanúk vallomását megerősítő papok, neme
sek, várjobbágyok mellett feltűnnek egyházi nemesek is: 
Zádor, Benedek, János, Gábriánus budai egyházi nemes 
jobbágyok, Jakab és Borscth-i Miklós bakonybéli egyházi 
nemes jobbágyok. 1301-ben Győr vármegyében találko
zunk egyházi nemesség jobbágynak adományozásával. 
Ugyanabban az évben a tihanyi konvent előtti adományozói 
nyilatkozatot tesznek a veszprémi káptalan képviselői vilá
giak javára. Mivel a szóban forgó szántók, szőlők és erdők 
korábban torlóké (exequiator) voltak, földjük eredete miatt 
az adományosokat örökre a káptalan katonáskodni tartozó 
nemes jobbágyai közé emelik (ratione ipsarum terrarum ... 
que conditone exequiatoria ... capitulo tenebantur ... non 
possint ab codem capitulo in alium statum scu conditionéin 
iinmutare, sed eo privilegio libertatis gaudeant in perpetu
um quo cetcri nobiles iobagiones ccclcsie Wesprimiensis 
exercituarc debentes gaudcrc dinoscuntur), hűtlenség esetén 
pedig vagyonukat vesztik. Az utódaikra is kiterjesztett bir
toklás és kötelmek alapozták meg az Anjou-kori generációk 
helyzetét is, 1302-ben Benedek, veszprémi püspök az örö
kös hátrahagyása nélkül elhunyt Mátyás veszprémi egyházi 
jobbágynak a földjét (amit utóbb Gerezdre is, Törekire is 
lokalizáltak) az oda való Miklós fia Péter és Tamás fia Saul 
nemes jobbágyoknak adományozta, és az elegyesen fekvő 
jobbágyföldek közül el is választotta (separatas), alaposan 
megnövelve hozzácsatolásokkal.

Az indok: hűség és szolgálatok. Más egyházi nemes job
bágyok véleményét is kikérte, konszenzusukat elnyerte az 
átruházáshoz a főpap. Öröklődő hatályú volt ez a rang (no
bilis jobagionatus ccclesie nostre). 1307-ben Máté fia Máté, 
a veszprémi káptalan jobbágya bencficiumot kapva a káp
talantól és kiemelve régi condiciójából, amelyben elődeit a 
veszprémi egyháznak adta a király, onnan az egyház nemes 
jobbágyai közé sorolta előírt szolgálat (servitium) kötele
zettségével. Hálátlanság vétke esetén (nótám ingratitudinis)
— ami az országos nemesek hűtlenségének felelt m eg__
régi kondíciójába süllyed vissza. A nemesség jogi formáival 
párhuzamos jelenség volt 1309-ben, hogy az örökös nélküli 
Fun fia Dénes ispán 60 boldnyi vásárolt birtokát a veszpré
mi káptalannak adományozta azzal, hogyha mégis születné
nek örökösei, a birtokot mint az egyház harcoló nemes 
jobbágyai új adomány címén kapják vissza. Ugyanebben az 
évben a veszprémi káptalan Lőrinc fia Pál ábrahámi jobbá
gyot régi birtokában meghagyva és néki új szőlőt és némi 
szántót juttatva, a szőlőművesek kondíciójából kiemelve 
harcolni köteles nemes jobbággyá tette. 1310-ben László 
pannonhalmi apát egy birtokát györöki nemes jobbágyainak

másutt fekvő birtokával cserélte el. A nemes jobbágyoknak 
örökölt és vásárolt földjei voltak, addig elegyesen apátsági 
parasztok földjeivel. Még több oldalról mutatja a nemes 
jobbágy helyzetét az az 1313. évi eset, amikor a veszprémi 
káptalan a Bakonyon túli Apátiból való Boda ispán testvé
rét, Márton fia Mátét és örököseit felvette in societatem ct 
numerum exercituantium iobagionum, s adott neki és örö
köseinek örök használatra jobbágyfekvőségeket arra, hogy 
oda jobbágyokat telepítsen, akik szabadságát (libertatém) az 
egyház állapítja meg. Az itt is megfogalmazást nyert, hogy 
hűtlenségük esetén nemes jobbágyi mivoltuk rögtön meg
szűnik és az egyháztól kapott földjük visszaszáll a kápta
lanra. Itta harcos jobbágy és a termelő rangsora szembeötlő. 
1314-ben István veszprémi püspök Vámosi Aykas Pál fia 
Fábiánt és Vámosi Gyürke fia Jánost és utódaikat örökölt 
és vásárolt birtokaival vette védelmébe a veszprémi püspök
ség hadakozni köteles nemes jobbágyainak szabadságával 
és fogadta jobbágyai vagy vazallusai gyülekezetébe (in nu
merum el cetum iobagionum ecclesie ... tamquam uasellos). 
Ők önként ajánlották fel magukat, az egyház védelmét re
mélve, annak szolgálatára, örököseik nevében is. 1315-ben 
a veszprémi káptalan alsóőrsi nemes jobbágyairól tudunk, 
akik mások örökölt birtokrészét pénzért vásárolták meg.

A hasonló társadalmi szintet sejteti, amikor 1317-ben ne
mesek, nemes várjobbágy és udvamoki bírák fiai kiszaba
dítanak a veszprémi püspökség kötelékébe tartozó, hűtlen
ségük miatt a püspök fogságában volt személyeket, és jót- 
állnak értük vagyoni felelősséggel. 1318-ban királyi udvari 
nyomozás eredményében hatalmaskodások áldozatai sorá
ban emlegetnek Zala és Veszprém megyei esetekben egy
házi, illetve káptalani nemes jobbágyokat. Egy csoportjuk 
áruval (cuin mcrcimoniis) megrakodva nyílt úton lett kirab
lás áldozata. Ugyanebben az évben Vámosi Andronicus 
négy fia, lelki és anyagi isla'polást remélve az egyháztól, 
ajáidotta fel magát örökölt és vásárolt vámosi birtokaikkal 
együtt a veszprémi püspöknek, aki hadakozni köteles job
bágyai sorába (ad honorcm ct officium iobagionum ecclesie 
exercituarc debentium) vette fel őket. 1318-ban egyházi 
nemesek földeladásáról Zala vármegyében tudunk. Ugyan
ebben az évben Dömötör, Tihany, Oroszlán Miklós és ro
konaik örökölt és vásárolt szőlősi stb. birtokukkal együtt a 
veszprémi püspök és káptalan nemes jobbágyai közé tarto
zóknak nyilvánították magukat, mivel az egyház az elmúlt 
ínséges időkben övéikről jótékonyan gondoskodott. Mire 
tehát Károly Róbert legyőzte a tartományurakat, az egyház 
sajátos birtokos úri típusával számolnia kellett. Szabadulni 
az ilyen egyházi kötelékekből nehezen lehetett. 1326-ban 
Gyarmati Gergely fia Gergely comcsnek az esztergomi ér
seknek kellett adnia Vaga nevű Pozsony vármegyében vá
sárolt birtokát malmokkal együtt, cserébe az esztergomi 
érsekséghez való szolgálattal terhes viszonya megszűnésé
ért (ad abolendam et detergendam quandam nótám infamie 
status condicionalis). így szabadult Gyarmati birtoka a ter
hes egyházi függésből (ab huiusmodi nóta predicte condi- 
cionis; ab honcre cuiusdam condieionis ecclesie). Vissza
é l 1 va szabadságát emelkedett a comes címet viselő birto
kos királyi servicnssé (in numerum et cetum serviencium 
regalium), azaz kerülhetett az országos nemesség közössé
gébe.



A régebbi magyar történetírásban nem volt egyetértés a 
köznemesség jogi és társadalmi helyzete megítélésében. Di- 
véky Adóiján vallotta, hogy Magyarországon a nemesi 
egyenlőség uralkodott, mely nem ismert jogi különbségeket 
a leggazdagabb és legszegényebb nemes közt. Magyaror
szágon — emelte ki Divéky — már Nagy Lajos 1351. évi 
dekrétumának XI. cikkelye mondta ki azt, hogy az ország 
nemesei ugyanazt az egy szabadságot élvezik. (Universi viri 
nobilcs ... sub una et cadcm libertate gratulentur). Ez a 
magyar nemesi jogegyenlőség nála. Az idevezető utat reá
lisabban és óvatosabban írta le Sinkovics István: Egyszerű 
szolgáló várnépek, kihasználva az eddigi összetartó kap
csok szétoldódását, észrevétlenül a nemesség alakuló osz
tályába emelkedtek, habár ez a társadalmi helyváltoztatás 
nem is volt jogszerű. Egyesek, egész falvak — köztük nem
egyszer tiszta szláv ajkú közösségek — emelkedtek az or
szágos nemességet megközelítő társadalmi szintre. Ilyenek 
a jobbágyfiúk, tízlándzsások, feltételes (conditionalis) ne
mesek, praedialisták, szepesi nemesek, szepesi aranyadó
zók. A kiegyenlítés folyamata néhol egyes időpontokhoz 
rögzíthető, így az erdélyi nemesség 1324-ben, a szepesi 
aranyadók 1330 körül, a Dráván túli nemesek 1351-ben 
nyerték cl az országos nemesség „arany és igazi” szabadsá
gát. Amikor méltatom Sinkovics idejekorán fejtegetett né
zeteit az alsónemesség kiszélesüléséről Károly Róbert és 
Nagy Lajos idején, két ponton aggályom is van. A conditio 
ugyanis az okleveles gyakorlat szóhasználatában nem felté
telt, hanem kötöttséget jelentett, éppen alapvető ellentéte 
volt az országos nemességnek. A praedialistáknak pedig 
legfeljebb egy részére teijedhetett ki a felemelkedés, éppen 
elhatárolásuk, külön réteg és szervezet gyanánt való meg
maradásuk volt az egyház sikeres törekvése.

Nem becsülte túl az országos nemesség helyzetét Eckhart 
Ferenc, aki hangsúlyozta, hogy amit a köznemesség elérhet, 
kiváltságainak, az aranybullának megerősítése, ami 1351- 
ben következett be a Nagy Lajos nápolyi, dinasztikus hábo
rúiban szerzett érdemei elismerése fejében. Az 1351. évi 
dekrétum XI. cikkelyét ideje szövegszerűen adnunk: 
„Ugyanazon nemesek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az 
országunk határai közt lakó valódi nemesek még az orszá
gunk határai közt fekvő hercegi tartományokban levők is, 
megannyian ugyanazon egy szabadsággal éljenek.” A tör
téneti fejlődést és a historiográfia nézeteit ismerő jogtörté
nész ezt a jogforrást sokoldalúan értelmezte: Az új nemes
ség biztosított jogaival és érvényesülésének eszközével, a 
megyével nemcsak a várjobbágyokra, hanem minden más 
katonáskodó elemre is nagy vonzerőt gyakorolt. Minden 
hadakozó réteg részesévé kívánt lenni. A szepesi lándzsá- 
sok, akiknek helyzete nagyon hasonlított a várjobbágyoké
hoz, a turóci és a liptói jobbágyfiúk, akiket királyaink hadi 
szolgálat teljesítése végett telepítettek le addig hasznot nem 
hajtó területen, a vágvidéki határvédő székelyek, a be
senyőknek és kúnoknak, de más idegeneknek is katonásko
dó birtokos elemei, mint a szász gerébek és az oláh kenézek 
a XIV-XV. század folyamán beolvadtak a magyar nemes
ség egységes rétegébe. Ezen a nagyívű fejtegetésen belül 
konkretizálta Eckhart a XIV. század eseményeit: Az anya
országban kialakult nemesi rend joga Erdélyre is kiterjedt, 
mikor 1324-ben a király az ottani nemességet is felmentette

az eddigi szolgáltatások alól. 1351-ben pedig a drávántúli, 
szlavóniai nemesség szabadult meg a nyest-bőradó fizeté
sétől és így egyenlővé vált a magyar nemességgel. Mindez 
elemeknek egybeolvadását Nagy Lajos siettetni akarta, ami
kor az 1351:11. tc.-ben a nemesek kérésére hozzájárult ah
hoz, hogy „az ország határai közt élő összes nemesek, or
szágunk határain belül lévő hercegi tartományokban is 
ugyanannak a szabadságnak örvendjenek”.

Ilyen elemzés és fordítás alapján hangsúlyozta Eckhart, 
hogy a törvény nem a főurak és a köznemesség szabadsá
gának, hanem az egész magyar birodalom területén élő sza
badok nemességének azonosságát akarta hangoztatni. A jo
gi és társadalmi különbségek kiegyenlítődése azonban még 
hosszú időt vett igénybe. Eckhart azáltal is megvilágította 
a felfogásához figyelembe vett elemeket, tényezőket, hogy 
milyen irodalmat vett alapul. Az 1351. XI. te. helyes értel
mezését szerinte először R. Kiss István adta 1932-ben, és 
fontos megállapításokat tett a nemesi rend egységesüléséről 
az országos és partikuláris nemességet tárgyaló Fekete 
Nagy Antal 1937-ben. Mégis egy emberöltő elmúltával Bó- 
nis György a 10 kötetes magyar történeti szintézis számára 
írva némileg eltért Eckhart Ferenc nézetétől: A nemesség
nek összefogása adta meg erejét, egyelőre még csak a vár
megyében. Országos méretű akcióra csak egyszer nyílt 
módja: a nápolyi hadjáratok után, amikor vére hullására és 
hűségére hivatkozva az országgyűlés összehívását és az 
1351. végi dekrétum kiadását kivívta. Ennek 11. cikkében 
Lajos az összes nemesek kérése alapján mondja ki, hogy 
„az országunk határain belül élő valamennyi igaz nemes, az 
ugyanazon ország határain belüli hercegi tartományokban 
is, egy és ugyanazon szabadságnak örvendjen”. Az utolsó 
szavak csengése Werbőczy Hármaskönyvénck híres tételére 
emlékeztet, de korántsem azonos vele. Ez időben a király 
öccse, István herceg viselte Horvátország, Szlavónia, Dal
mácia és — rövid ideig — Erdély hercegi címét. A „hercegi 
tartományok” nemesei kiváltságaikra nézve elmaradtak a 
szűkebb Magyarországon élők mögött; az ő egyenlőségüket 
mondotta ki a törvény. Ezt az értelmezést támasztja alá a 
következő törvénycikk, mely a kamara haszna fizetésére 
nézve egységesíti a Dráva és Száva közi, a Pozsega és 
Valkó megyei nemesek és a törzsországbeliek kötelezettsé- 
gcitj s amazokat felmenti a collecta meg a hagyományos 
„bánzsolozsmája” nevű nyestbőradó alól.

Bónis ezt az 1351. évre koncentrált fejtegetést azzal foly
tatja, hogy egyenlőségről a valóságban alig is lehetett szó, 
mert a törvényben deklarált „egyenlő szabadsággal élő” 
nemesi rend gazdasági-társadalmi tekintetben több rétegre 
bomlott. Ezzel egyetértve kell utalnom még utóbb arra, 
milyen jellegű volt a Bónis által feltételezett nemesi kezde
ményezésre összehívott országgyűlés. Most azt kívánom 
megemlíteni, hogy Bónis felfogását is alátámasztják rendel
kezések, viszont Eckhart rétegzettebb felfogását a rendelke
zéseken túl dús státuspercs anyag támogatja meg. Magam 
itt hozzájuk fűzném azt az álláspontomat, hogy ezek a sza
badságok azért lehettek ezúttal a középnemesség (a XII. 
cikkelyben is: valódi nemesség) céljai, mivel az Aranybulla 
kora óta lejátszódott társadalmi átalakidás és a „nobilis" 
szó jelentésváltozása következtében a nemesek jóhi
szeműen szabadságlcvclüknck tekinthették, azt gondolván,
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hogy róluk volt szó az 1222-cs bullában. Ezúttal nem tudta 
már az egyház mcgnyergelni az Aranybulla szabadságait, a 
király maga adta azt ki, sőt az új politikai vonalat jelzik a 
nemesség érdekében az egyházat megszorító pontok is a 
törvényben. Mindezt azonban csak bő tárgyalásban lehet 
kifejteni. Legfrissebben Makkai László a törvény hagyomá
nyos bemutatására kapott mondatnyi helyet: A világi földes- 
urak jogilag egységes nemességet alkottak, az „una eadem- 
que nobilitas” elvét először 1351-ben mondták ki törvé
nyesen.4

A jogtörténeti vizsgálódást a társadalom- és a település- 
történeti kutatás is igazolja. A századelőn Illés József meg
állapította, hogy a várjobbágyok osztálya (jobbagioncs cast- 
ri) egész állásában legközelebb lévén a politikailag szaba
dokhoz, nagy többségében felszállt a nemesi rendhez, he
lyesebben egy nívóra helyezkedett a kissé lesüllyedt közne- 
mcsekkcl. Az Anjou-korban ez a folyamat folytatódott s 
miután a váijobbágyság utolsó maradványai is eltűntek, 
lezárásához ért. Szabó István már az 1300-as évre megfo
galmazta, hogy a váijobbágyság tömege az egész országban 
a kisnemesség rendjébe illeszkedett. Ezeket az írókat iga
zolta az Ung vármegyei eset: 1298-ban a nádor várjobbá
gyot királyi scrvicnssé emelt, s ezt 1317-ben a király meg
erősítette. Ugyanabban a vármegyében 1308-ban várjobbá- 
gyok örökölt birtokát említik. 1311-ben Károly Róbert há
rom castrensist birtokával együtt emelt a nemes várjobbá- 
gyok közé. Igaz, hogy előfordult a Zágrábhoz tartozott hor- 
vát váijobbágynemzctségek földjeinek, birtokainak püspöki 
kézre jutása, amiket a király kénytelen volt átengedni a 
foglalónak jogos tulajdonul, és ezek a várjobbágyok is püs
pöki hatalom alá jutottak (1314). A kategória átmeneti meg
maradását sajátos megyei szerep (1314. Abaúj vármegye 
megidéz per iobagiones castri) biztosította. Bónis György 
ezért a tárgyalt korra nézve is megkülönböztette az országos 
nemestől a váijobbágyot mint helyi és feltételes nemest, 
amely típusnak különleges szolgálata az Anjouk alatt sem 
szűnt meg. Károly Róbert 1326-ban meg cihatároltatta a 
Pozsony vármegyei Ilka várjobbágyainak birtokait. Bónis 
azt a körülményt, hogy I. Károly alig osztogatott nemesítő 
oklevelet, hű főuraira alapozott uralmával magyarázta. De 
hozzátehetjük, hogy éppen a várjobbágyok soraiból emelt 
nemessé egyeseket. 1327-ben Hont vármegyei váijobbá- 
gyokat birtokukkal emelt a nemesek sorába. 1333-ban He
ves megyei várjobbágyokat és vámépeket (iobagiones et 
conditionarii castrcnses) nemesített. I. Lajos ezt a politikát 
folytatta, 1351-ben nemesített a varasdi várjobbágyságból, 
tehát éppen a nagy nemesi sikeresztendejében. De nemcsak 
a tevőleges, hanem a hallgatólagos emelkedés is lényeges. 
Engel Pál fontos megfigyelése, hogy a XIV. század folya
mán valamennyi várjobbágyivadék egyenjogú tagja volt 
Ung vármegye nemesi társadalmának, s ott semmi nyoma 
sincs annak, hogy bárki firtatta volna származásukat és bir
toklásuk jogosságát.

Ezt Engel azzal magyarázza meg, hogy az ungi váijobbá- 
gyok e típus „nemesi” rétegéhez tartoztak, akik öröklött 
jogon bírt földjüket a várszervezet szétesése után nemesi 
jogon tartották meg. Idevág Bónis egy felhozott adata, hogy 
Lajos király alatt az Ilkaiak tudományvétellel igazolták, 
miszerint őseik Imre királytól kapták szabadságukat, ami- 
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nek alapján nemesnek tekintették magukat. így bár szeré
nyebb birtokú, de katonáskodó eleinek olvadtak a királyi 
serviensekből lett nemesi rendbe. Akiknek ez nem sikerült, 
a várnépeknek, jobbággyá süllyedtek. Földjük királyi ado
mányként az országos nemesség tagjaié lett. 1357-ben így 
jutott a Balaton mellett fekvő Lovas birtok, egykor Zala 
vármegyei udvamokok és királyi ágykészítők (uduamico- 
rum et lcctistemiarioruin) földje (possessio uduarnicalis) 
Lőrinc fia László mester borsi ispánnak és testvérének, Já
nosnak. A nemesek királyi serviens eredetét — mint rétegét 
vagy mint egyedekét — annál inkább kellett hangsúlyozni, 
mert bizonyos nemesek magánkötelékekbe (servientes su- 
os) is süllyedtek. Karriert jelentett viszont a serviens regis 
gyakori emlegetése Becsei Imre esetében, aki aligha volt 
eredetileg nemes, csak azzá emelkedett a Becsc-Gergcly 
nembeliek Becse birtokának zálogba vevésével (1308), 
mint azok nőágon lett rokona. így nyerte el a birtok és a 
nem nevét (dictus Bechey).

Az erdélyi nemességet és rétegeit 1302-ben külön emle
gették (nobilibus predialibus et de qualibet generatione pro- 
vincialium septem castrorum), és ezt 1325-ben át is írták. 
Károly Róbert király 1324 végén kiváltságlevelet adott az 
erdélyi nemeseknek vagy királyi servienseknek. Hivatkoz
va a neki tett nagy katonai szolgálatokra, felmentette őket 
bármiféle rendkívüli adó (collecta) és a király, a vajda ineg- 
vendégelése (megszállás) alól, illetve pontosan meghatá
rozta azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Erdélyben járó 
királynak a nemesek és népeik teljesíteni kötelesek. A vaj
dának járó szolgáltatások alóli szabadulás emelte fel a ki
sebb rangúnak tartott erdélyi nemességet a szűkebb Ma
gyarország nemességének nívójára. A privilégiumot 1326- 
ban átírták. Ettől azonban külön állt az erdélyi szászok saját 
öröklődő előkelőinek, a gerébeknek jogállása (gerebiatus, 
gerebionatus, grebionalus), ami területhez is kötődött (Víz
akna, Körös), de nem érthető a comesi ranggal jelölt területi 
(szebeni, besztercei) autonómiához. Az aranyadószepcsiek 
a XIV. század derekán már nemesként szerepelnek (1351: 
cuin nobilibus auri datoribus, 1354: nobiles auridatores). 
Szlavóniában 1336-ban is szerepelnek nemes várjobbágyok 
(nobiles iobagiones castri), jogállásuk a múltba és előre is 
mutat. 1340-ben a varasdi ispán egy, a megelőző zavarok
ban birtokát vesztett urat újranemesített, és birtokait visz- 
szaadatta. A katonáskodó besenyők útját jelzi a nemesség
be, hogy Bessenyő Gergely besenyő földeket kívánt visz- 
szaszerezni a hadakozni kötelesek földjeihez (ad terras 
Byssenorum antiquo more exercituare dcbencium) és más 
besenyő földeket kívánt elnyerni adományul 1345-ben.5

Külön kérdés, hogy milyen törvényhozói szerep jutott a 
köznemességnek a saját jogait megerősítő jogszabályok lét
rejöttében? Erre közvetett nyom az, hogy Nagy Lajos király 
a megpecsételt törvényt a megyék közönségének megküldte 
kihirdetés céljával. így — s ez jelzi a megőrzés fontosságát 
a megyei nemesség szemében — az 1351. évi dekrétum 
több példánya maradt fenn, a vármegye megjelölésével, 
amelynek a királyi kancellária megküldte. De a Percnyi 
család levéltárában olyan példánya is fennmaradt, amelynek 
hátán nincs nyoma kancelláriai expedíciónak. A törvény 
lényegében az 1222-i Aranybulla és a benne foglalt nemesi 
alapjogok megerősítése volt. Ebből is következett, hogy a



kiadásban a királynak jutóit a döntő szerep. Bizonyos szer
kesztés mégis mutatkozik az új kiadásban, bár az általában 
tiszteletben tartotta a csak annak idején aktuális, 130 évvel 
később már érthetetlen II. András-féle engedményeket is. 
Ellenben egy cikkelyt, pontosabban annak egy részét tuda
tosan hagyta ki az uralkodó — és ezt Eckhart Ferenc több 
írásában is hangsúlyozta —, ti. hogy a fiúörökös nélkül 
elhalt nemesnek szabad végrcndelkezési joga legyen birto
ka felett. E helyett annak kimondásával, hogy a nemzetség 
örököljön utána, Lajos a köznemesi nemzetségek meg
erősödését vagy éppen kialakulásának útját egyengette. Ez 
az úgynevezett „ősiségi törvény” azonban nem hozott újat, 
hanem a szokást szentesítette. Lényegében így látja ezt mai 
történetírásunk is. Engcl Pál szerint I. Lajos 1351-i törvénye 
nem volt birtokjogi reform. Ha a nemes fiúutód nélkül halt 
cl, birtokrésze legközelebbi atyafiaira szállt, ha pedig ilye
nek nem léteztek, földjének a királyra kellett háramlania. A 
Károly Róbert idején kialakult gyakorlatot I. Lajos neveze
tes 1351-i törvénye szentesítette.

Fügedi Erik az Anjou-dinasztia új birtokpolitikájáról ír. 
Ezt folytatta Lajos előbb a nova donatio bevezetésével, 
majd a fiúsítás gyakorlatának kiszélesítésével. Furcsa para
doxon Fügedi szemében az, hogy éppen Nagy Lajos szen
tesítette az ősiség alapjának tekintett 1351. évi törvényt, 
amely ellentétben állt saját, a nemesség öröklési jogát kor
látozó intézkedéseivel. A nemesi tulajdonformának ezt az 
Eckhart, Engcl, Fügedi írásaiban adott datálását az okleve
lek igazolják. 1. Károly 1341-ben vizsgáltatta az egri kápta
lannál, hogy a Kraszna vármegyei Csiszér falu Csaholyi 
Péter fia János ősi örökös birtoka, ősi öröksége-e? Ugyan
azon a tavaszon a nádor vizsgáltatta Pilis és Pestvármegyei 
szolgabírákkal, hogy a Zahyus-birtok (a későbbi Tápió- 
szecső) örökösödés jogán illeti-e meg Gyarman fia Petőt? 
1350-ben egy Pozsony vármegyei birtok nemesnek zálogba 
adásakor kellett hangozta üli, hogy a földet a nemes tulajdo
nos ősétől bírta örökül (hercditariam ab ovo suo). Mivel 
ráadásul más szentistvánnapi vagy máskor tartott országos 
gyülekezésnek nincs nyoma Lajos korából, amin végzést, 
törvényt hoztak volna, a király törvényhozási politikájáról 
pusztán ebből a jogfonásból tudunk. Nem véletlen elszólás, 
hanem meggondoláson alapuló megfontolás lehetett, hogy 
Pór Antal ezt az országgyűlési végzést Lajos rendeletének 
nevezi.

Eckhart Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény 
szövege szerint az „ország előkelőinek és nemeseinek 
gyűlése és összessége” mint kérelmező járult a király elé és 
hivatkozva a nápolyi érdemekre eszközölték ki az Arany
bulla megerősítését, amihez a király alattvalóinak nyugal
mára és hasznára más „szabadságokat” is fűzött, éspedig — 
szavai szerint — „anyánk akaratából és báróink tanácsára”. 
A lengyel Erzsébet anyakirályné felelősnek érezhette magát 
András fia haláláért, a kincstár megcsappanásáért, ezért va
lóban javasolhatta az engedményeket. A törvény szövege
zésében és kibocsátásában a köznemességnek aktív szerep 
nem jutott, hanem a királyi család és a tanács szava számí
tott.

Ezért a törvény szövegéhez való ragaszkodás sem volt 
kötelező az uralkodó számára. így Lajos feladta azt a cik
kelyt (1351: VI. te.), hogy a tizedet ezután természetben

szedjék be. Beavatkozott ugyanis a pápa, és ezért már 1352- 
ben Lajos a cikkelyt visszavonta, s a tized pénzben történő 
fizetését rendelte el. Ehhez nem kérte ki a nemesség véle
ményét, csak vívódása eredményéről, mint döntésről tájé
koztatta. Szeptember 20-án ugyanis levélben értesítette a 
veszprémi egyházmegye területén tizedfizetésre kötelezett 
nemességet és bármiféle conditiójú lakosságot, tehát nem is 
a nemesi vármegyét, hanem a végrehajtásban érdekelteket, 
hogy ráeszmélt a maga és alattvalói lelki kárára és saját 
illctéktelcnségére a tizedügyben, ami azt jelentette, hogy a 
budai országgyűlésben a korábbi szokást megváltoztatva 
rendelkezett. Fontos itt a törvényhozási fórum megjelölése: 
„in congregatione nostra Bude, ubi nostra residentialis curia 
celcbrata”, amiben megkerülte a nemesek gyülekezését, 
magát és curiáját állítva annak helyébe. Ugyancsak a száraz 
vámok (1351: Vili. te.) eltörlése tekintetében nem érezte 
kötve magát a király és kivételeket engedélyezett. A nemes
ség inkább volt a királyra utalva még mozgalma tetőpontján 
is, mint fordítva. 1351-ben a nádor a szokottnál nagyobb 
élelmiszcradót (collcctain victualium) szedett a Sáros vár
megyei nemesektől nádori közgyűlés idején. Ezt a király 
megtiltotta, meghagyva, hogy azon a szinten kell megadni 
ezt az adót, mint Károly Róbert idején és más elmúlt évek
ben.6

Az 1351. évi törvény bármely tüzetes analízise sem old
hatja meg magában a fejlődés tényleges menetének kérdé
seit. Az ilyen dilemmák vezették Eckhart Ferencet máig 
tanulságos általános fejtegetéseire: a régi jog elmúlása és az 
új jog keletkezése a társadalmi szervezet megváltozásának 
eredménye. Alkotmányfejlődés semmiképpen sem magya
rázható, mint azt elsőrendű jogtudósok is elismerték, a jogi 
fogalmak fejlődéséből. Társadalmi elváltozások, gazdasági 
és művelődési eltolódások sokkal fontosabb előidéző okok 
e téren, s ezek áttekintésére, szövevényük kibogozására a 
történész alkalmasabb, mint a csupán csak axiómákat szem 
előtt tartó jogász. Később megállapította Eckhart profesz- 
szor, hogy a magyar oklevelek a tárgyalt évszázadban 
annyira egyformák, hogy nagy tömegű oklevél átnézése 
szükséges ahhoz, hogy új jogi tételt tudjunk levonni, vala
mivel előbbre vigyük a tudományt. Ez azonban nem menti 
fel a jogtörténészt attól, hogy az oklevelek ezreiből ki ne 
keresse azokat, melyek felhasználhatók cgy-cgy monográ
fia megírására. Még utóbb Eckhart Ferenc vallotta, hogy 
törvény és oklevél olyan viszonyban állnak egymással, mint 
jogi program és jogi élet. A jogi tények és ezek alapján a 
jogclvek az oklevelekből ismerhetők meg. Ha az oklevél 
ellentmond a törvénynek, úgy utóbbi mindig mellőzhető. A 
jogtörténeti kutatás ilyen elvi megállapításai már eleve se
bezhetővé teszik az 1351. évi törvény általános hatásának 
tézisét és szükségessé a mindkét Anjou királyunk korabeli 
okleveles anyag elemzését. Ennek egy-egy értékes csoport
ja éppen nem az országos, hanem az egyházi nemesek vi
szonyairól, törekvéseiről tájékoztat. A somlyóvásárhelyi 
apácáktól függő elemek közt 1329-ben világosan megkü
lönböztették az egyházi nemeseket (iobagones tam cxcrci- 
tuantes) a szolgáló jobbágyoktól (iobagioncs ... quam popu- 
lares). 1331-ben Drugcth Jánosnak Zala és Veszprém vár
megyék közgyűlésén kellett foglalkoznia az apácák és isz- 
kázi nemes jobbágyaik vitájával. Az utóbbiak képviselője,
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Mihály nemes követelte, hogy az apácák adják ki nekik a 
királyok adta szabadságukról szóló levelet.

A nádor salamoni ítéletet hozott: V. István oklevelét az 
apácák megtarthatják, de arról hiteles másolatot kell adniok 
a nemeseknek. Ha pedig az apácák a nemeseket szabadsá
gaikban korlátoznák, vagy a nemesek nem teljesítenék a 
kolostor iránti köteles szolgálataikat, egyforma összegű 0- 
zetségre kötelezi őket Ez az epizód arra is példa, hogy 
országos nemesek közgyűlésén egyházi nemesek is részt 
vehettek. Ilyen eset az 1346. augusztus 31-i, Székesfehér
várt kiállított oklevélből is kiviláglik: egyházi nemes job
bágy jelen volt nemesi közgyűlésen. Ellenkező előjellel is 
hozható példa: ugyancsak 1331-ben Henrik veszprémi püs
pök nemes jobbágyai (egyházi nemesei) Nova faluban tar
tottak congregatio generálist, igazságszolgáltató céllal. A 
bíráskodásba azonban olt önként megjelent országos neme
sek is társultak (unacum probis ct nobilibus viris regni Hun- 
garie). Az egyházi és országos nemesek előtt adta elő pana
szát a püspök Saul fia Salamon, a veszprémi egyház egyik 
nemes jobbágya ellen más nemes jobbágyok és a püspök 
birtokainak elfoglalása miatt. Saul fia Salamon azonban 
dacosan eltávozott a közgyűlésről. Az egyházi nemesség 
csatlakozókkal is gyarapodhatott: 1326-ban Füredi János és 
György vásárolt és más eredetű birtokrészekkel együtt kí
vántak egyházi védelem (tutcla ccclesiastica) alá helyez
kedni, s ezért a veszprémi egyház harcoló nemes jobbágya
iként (ut nobilcs iobagiones seu cxercitualcs) léptek szolgá
latba. A szöveg hasonlatos az országos nemessé emelés 
formulájához: „in numerum et cetum jobagionum nobilium 
seu exercitualium eiusdem ecclcsie ... perhemniter” léptek.

1330 utolsó harmadában Károly Róbertét egy a veszpré
mi püspökséggel kötött Zala vármegyei birtokcseréje fog
lalkoztatta: az ott élő Absolon fia Antal azzal vádolta Hen
rik püspököt, hogy veszprémi püspöki udvarnoknak kezdi 
tekinteni és condicionális szolgálatra űzi, pedig már őseinek 
is nemesi és királyi servicnsi jogcímen tiszta és nem vala
miféle szolgai kondícióval bemocskoll birtoka volt ott (ti- 
tulo pure ct non aliqua condilionc servili maculate nobilita- 
tis et regalium servientum). A vizsgálat Absolon fia Antalt 
igazolta, a király tehát prelátusai és bárói tanácsára meg
erősítette birtokában és nemességében. Pedig valójában ez 
esetben társadalmi emelkedésről van szó: Absolon ispán 
(comes) 1315. és 1319. évi adatok szerint Zlandus veszpré
mi püspök nemes jobbágya volt, akinek a főpap Szárberé- 
nyen földeket adományozott, de István püspök ezeket Ab
solon fiaitól visszavásárolta. Mégis a vételár útján valahogy 
gyarapodtak, emelkedtek. Egész persorozat foglalkoztatott 
1331/33 során Szepezd nemeseinek ügyével, akik között 
volt veszprémi püspöki servicns és Zala megyei nemes egy 
családban. Birtokperben eskütársaik nemesek voltak. Ami
kor egyiküket megyei közgyűlésen királyi registrum alapján 
nemes várjobbágynak állították, kijelentette, hogy országos 
nemes, illetve a királyi scrvicnsek sorába tartozik (de cetu 
ac numero aliorum nobilium regni et sexvientum regalium).
A veszprémi püspök viszont harmadik kategóriába sorolta 
őt: egyháza harcoló nemes jobbágya (nobilcm iogabionein 
... ecclcsie suc ... exercituantem). A feleknek a király előtt 
kellett álláspontjukat bizonyítaniok, vajon tiszta nemesség- 
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gel (dara nobilitate) rendelkezik-e Szepezdi. Károly Róbert 
azt kívánta tisztázni, vajon Szcpezdből való néhány nemes 
(quidam ex nobilibus) tudomása nélkül (absque scitu) Ié- 
pett-e a veszprémi egyház szolgálatába, s mi az egyházhoz 
csatlakozónak kondíciója? Ehhez kíváncsi volt arra, hogy 
rokonaik nemesek-e vagy egyházi jobbágyok?

Az uralkodó tehát némi gyanúval nézte országos nemesek 
esetleges egyházi szolgálatba lépését. A király vizsgálatot 
indított, hogy országos nemes mivoltuk ellenére birtokaik
kal együtt egyházi szolgálatba akatja-e kényszeríteni Hen
rik püspök őket, s meg is állapították, hogy valódi, országos 
nemesek (veros nobiles semper extitisse et in numerum et 
cetum cctcrorum regni nobilium fuisse). A hármas státus- 
vita meglepő módon mégis a felemelkedő bukásával 
végződött: XIII. és XIV. századi oklevelek Szepezd birto
kosait egyházi nemes jobbágyoknak mutatták, tehát jobbá
gyi jogon tartoznak a püspökséghez (iobagiones seu popu- 
los ecclesie... nurqvam de numero et cetu nobilium seu 
servientum regalium extitisse, séd semper ad eandem ecc- 
lesiam ... iure iobagionario pertinuisse). A státusában vita
tott Szepezdi egyenesen István első király óla vallotta őseit 
országos nemesnek és másutt élő nemes vérrokonait emle
gette. A püspök viszont Szepezden élő egyházi jobbágy 
rokonokat állított szembe. A végső bizonyítás előtt a Szc- 
pezdick megtörtek: belátva, hogy aki természetes ura ellen 
tör, isteni rendelkezésekkel száll szentbe, ezért mint nemes 
jobbágyok földestől visszatértek Veszprém egyháza szolgá
latába. Mégis néhány hónappal később királyi parancs foly
tán ezeket a Szepezdieket a zalai ispánnak kellett mint ne
meseket védelmeznie Henrik veszprémi püspök támadása 
ellen. Más esetben, 1333-ban vizsgálat állapította meg, 
hogy bizonyos Csaba faluban élők, bár ősi időtől fogva a 
veszprémi egyház kondicionáriusai, ilyen jellegű birtokuk
kal az egyháztól elszakadtak, és világi személy védelme alá 
helyezkedtek. Ez a familiárisként szabadulni akarás nem 
sikerült, eltiltották őket az egyházi birtok haszonvételétől.

A Kál völgye is ad érdekes példákat. 1339-ben tucatnyi 
emberről állapították ott meg, hogy emberemlékezet óta 
nemesek és birtokrészüket a valódi nemesek jogán birtokol
ják. 1341-ben azon a tájon folytatott birtokelhatároláskor 
néhányan ismerték csak el, hogy királyi jobbágyok, általá
ban viszont nemeseknek állították magukat. Az utóbbiak 
helyzetét (libertate seu liberatione) újra megvizsgálták s 
ekkor 2 ősi nemest ismertek el (primitus predecessoribus ... 
nobiles veros), 13 továbbit meghagytak nemesi szabadságá
ban (in nobilitatis libertate), 68 viszont végül elismerte ki
rályi birtokon élő királyi jobbágy voltát. 23 további azt 
vallotta, hogy oklevéllel nemesített (instrumentaliter nobi- 
litatos), 3 személy beszélt saját szerzett földecskéjéről (térré 
particulas comparatas). Találtak 5 udvarnokot, 19 valódi 
nemes várjobbágynak (veros nobiles castrenses iobagiones) 
vallotta magát, 13 pedig ősi valódi nemesnek (veros nobilcs 
ab eorum predecessoribus), aminek okleveles igazolására 
utasították őket. Nemcsak a státusok vitatott volta, hanem a 
sokféle nemesi árnyalat meglepő Károly Róbert uralmának 
vége felé. Az országos nemesség státusvédelmére utal, hogy 
Zala megyei nemesek és a veszprémi káptalan egy birtok- 
cseréje alkalmával az ispán és a szolgabírák az egyházi 
jobbágytelckrészrc telepedett személyek nemesi birtoklását



(secundum prinievam nobililatcm iuxta regni consuetudi- 
nem approbalani) szükségesnek tartották kinyilvánítani, ne
hogy egyházi nemessé süllyedjenek. Ilyen társadalmi mo
bilitás, státusviták előzték meg tehát Lajos király törvényi 
szabályozását. Mindez a törvény célzatát árnyaltabban vilá
gítja meg. De a társadalmi küzdelem hullámzását a törvény 
is csak csillapíthatta, nem szüntette meg. Még 1369-ben is 
előfordult, hogy László veszprémi püspök pert indított az 
országbíró előtt Naztrci Miklós ellen, mert az püspöki ne
mes jobbágy létére — amely helyzetben apjával emberem
lékezetet meghaladó idő óta élt — nemesként kivonta magát 
az egyház szolgálatából, s azt állította, hogy a naztrci birto
kon oklevéllel biztosítottan telepedett le, a gőg betegségével 
megtagadva kondícióját. A perben bemutatott oklevelek 
szerint ugyan Naztrci Miklós a zalavári monostortól nemes 
jobbágyi címen és cenzus fejében kapott birtokot cserélte 
1348-ban a veszprémi püspöki Naztrera, királyi védnökét 
az uralkodó lemondatta. így a birtokokat visszacserélték. 
Más szóval ez az országos nemességbe emelkedés nem 
sikerült.7

Az 1351. évi törvény keletkezésénél és értelmezésénél a 
kutatások joggal terjedtek ki a jogtörténeti és a szociológiai 
jellegű megfigyelésekre. A további fejlemények megértésé
hez is tisztában kell lennünk azzal, hogy a meglévő törek
vések talaján született törvény sem automatikusan érvénye
sült Továbbra is eltért a törvényszabta normarendszer és a 
társadalmi valóság. A jogi szabályozás céljait érvényesítő 
vagy éppen törvényrontó szokást megvalósító perekben dőlt 
el, mely családoknak sikerült felemelkedni az országos ne
mességbe vagy éppen addigi átmeneti, anakronisztikus 
helyzetüknél mélyebbre süllyedtek. Kollektív sikert jelentett 
1352-ben a Fejér vármegyei nemes besenyők számára, hogy 
I. Lajos király őket Alapi (de Olop) Tombi fia Tamás és 
Rekezteu-i Kanch János ottani besenyők kérelmére valódi, 
országos nemessé (in cetuin, numerum et calervam verorum 
nobilium regni noslri) emelte. Nem egyszerű cím, hanem 
tényleges rang változását hangsúlyozta 1354-ben Lajos ki
rály, amikor Zimáni Beké fiát Istvánt és két unokatestvérét 
a birtokaikkal együtt fölszabadította a várjobbágysági köte
lékek alól, és megnemesítette azok hűsége, szolgálati jutal
mául, királyi kegyként. Ebben az oklevélben a várjobbágy
ság népi állapotnak számított az igazi nemességgel szemben 
(a popularitatc et consorcio iobagionuin castrcnsium ... in 
cetum, numerum, collegium et calervam verorum nobilium 
regni nostri), sok szóámyalattal hangsúlyozva a testületek 
különbségét. Ugyanebben az évben István szlavóniai herceg 
nemesített meg morouchai nemes várjobbágyokat. 1356- 
ban a körösi vár egy nemes jobbágya Körös vármegyei 
birtokosnak számított. 1358 végén is előfordult földbirtokos 
fölemelése várjobbágyi szolgálatból (a servitute conditiona- 
ria castri) a nemességbe, ami szintén a minőségi emelkedést 
hangsúlyozza. Ezt a szolgálat jellege egyértelműbbé teszi, 
amikor 1360-ban királyi solymász nemes várjobbágy incg- 
ncmesítésére került sor. Ugyanebben az évben Csáfordi Do
mokos borvát-dalmát báni ítélőmester kérésére az uralkodó 
egész családját kiemelte a soproni várjobbágyságból, meg- 
nemcsílctte. A Turóc vármegyei Vendégi Dávid királyi al- 
lovászmcstemck tekintélyes rangja ellenére szükséges volt, 
hogy Lajos formálisan felmentse az árvái birtok után járó

lándzsás kiállításának kötelezettsége alól, amikor családos
tul megnemesítette. Viszont tényleges rangeniclkedés volt 
a királyi őr, speculator nemesítése Vas vármegyében 1364- 
ben. A nemesség határát elérő régies elemek éltek Somogy 
vármegyében (1372: nobilcs iobagiones rcginales cxcrcitu- 
antes de Busu et de Belch; 1374: iobagiones exercitualcs 
domine regine de Bylch). Ugyanis a katonáskodás a nemes
ség feltétele volt.

1379-ben Nagy Lajos birtokadomány, nemesítés alkalmá
val hangsúlyozta a harcosok száma növekedését mint célt 
(ut numerus augeatur bellatorum). Az egykori királyi servi- 
ensek és váijobbágyok összeolvadását a hadi szolgálat elle
nében elnyert adómentessége egyengette. Ez a politika az 
Anjou-éra végéig folyt. Az 1380. évi nemesítés Turóc vár
megyére vonatkozó királyi adománylevclél 1384-ben írta ál 
hiteleshely. Három nagy támogató (országbíró, királynéi 
tárnokmester, Heves vármegyei alispán) ajánlása és a telt 
szolgálatok alapján Péter fia Bálint herendi királyi jobbá
gyot ura Veszprém vármegyei telek adományozásával ne
mesítette meg 1382. július 11-én. Ugyanebben az évben a 
király több kondicionális nemest országos nemessé emelt 
Árva és Liptó vármegyében. De nemcsak a hadi szolgálat 
tehetett nemessé a társadalom szemében, hanem a megyei 
megbízatás is, ha ti. valamely vármegyei bíró várjobbágyot 
küldött ki eskütétel meghallgatására, azaz nemesi feladat 
elvégzésére. így tűnt ez akkor is, ha a megyei hivatalos 
kiküldött (testimonium provinciáé) mellett szerepelt csupán 
a várjobbágy. Ilyen esetek 1348-1365 között előfordultak 
Nógrád, Abaúj, többször Veszprém vármegyében (homo 
castri, iobagio castri). A maradvány várjobliágyrétcg ilyen 
elemei a nemességbe emelkedtek. Más elemek viszont ki
halás útján siettették a réteg clfeledését. 1344-ben I. Lajos 
egy örökös nélkül meghalt nógrádi várjobbágy birtokát ado
mányozta el. 1362-ben mag nélkül elhalt vámépek (homi- 
nes castrenses) Abuyn nevű birtokát (Baranya vármegye) 
adományozta el a király. Voltak esetek, amikor még nem 
dőlt el, csak remény csillant a felemelkedésre. így, amikor 
Donch Zólyom vármegyei ispán hadiszolgálatért malomhe- 
lyct és hozzátartozó földet adományozott conditio nélkül 
1331-ben. Régi típus konzerválását jelentette, amikor a ki
rály 1339-ben megerősítette a Moson vármegyei Kátából 
való Lőrinc, János és Miklós spiculatores szabadságát és 
felhívta a ntosoni ispánt, ne korlátozza őket jogaikban. Ezt 
még 1383-ban is átírta hitcleshely. De ellenkező tendenciák 
is voltak.

A talán Pest vármegyei Besscnyőn 1365-ben kerüli sor 
nemesség kétségbevonására és esküvel való igazolására. 
1366-ban a nádor foglalkozott azzal a vitával, vajon egy 
föld (Marcclháza, Pozsony vármegye) udvarnoki-e vagy 
nemesi? 1368. április 28-án I. Lajos megparancsolta Miklós 
erdélyi vajdának, hogy az erdélyi nemesek legközelebbi 
gyűlésén vizsgálatot tartson arról, hogy az inakházi összes 
lakosok nemcsek-e, amint állítják, vagy pedig pristaldusok, 
amint Dobokai László állítja. Még az évben a király ítéletet 
hozott és eladományozta a Doboka vármegyei Inokháza 
birtokot, amely dobokavári pristaldusoké vagy proclamato- 
roké volt, nem ismerve el országos nemességüket 1375-ben 
Gömör vármegyében folyt rendi pör, nemesség kétségbevo
násáról, amiről az országbíró állított ki oklevelet. 1381-ben
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Garai nádor bizonyította, hogy Kissági Gergely mint proc- 
Iama tor látta el ofGciumát, ahogyan köteles volt. A Nyitra 
vármegyei hatóság ugyanabban az évben közgyűlésen bizo
nyította, hogy a Kisságiak kikiáltói szolgálatra vannak kö
telezve, nem pedig nemes váijobbágyok. 1382-ben a nádor 
Kisság birtokot, mivel birtokosai kikiáltói szolgálatra van
nak kötelezve, nem pedig, mint állították, nemes váijobbá- 
gyok, megítélte annak a nemesnek, aki azt a királytól ado
mányul kapta. Ez a vesztesek lesüllyedését okozta. Az or
szágos nemesség korlátozásának útját egyengette Lajos ki
rály, amikor ellenőriztette Liptó vármegye nemeseinek bir
tokleveleit, és az elfogadottakat regisztrumba íratta. Lazan 
conditionalis föld esetében éppen a birtoklás jellege érde
kelhette. Ezt a tendenciát fejezi ki, amikor számontartják, 
hogy jobbágytclkcn nemes ember lakik (1366), amikor bir- 
toktalan nemeseket jegyeznek fel (1381). Ha korábban lé
tezhetett is sokrétűség az uralkodó osztályban az alapvető 
egység elvesztése nélkül, ez egyre lehetetlenebbé vált. A 
birtoklását megőrző országos nemesség maradi csak a poli
tikai jogok teljességében.

Az országos nemesség üggyel-bajjal kiterebélyesedett, 
magába szívta az uralkodó osztály különféle maradványe- 
lemcit — mégsem vált egyetlen ilyen erővé. Károly Róbert 
és az egyház kezdeti szövetsége, Nagy Lajos expanzív kül
politikájának egyházi támogatása ellenére a főpapság és a 
monasztikus rend nem adta fel külön katonai erejét, annak 
párhuzamos nemesi szervezetét. Az egyházi nemes vagy 
predialista földje éppúgy öröklődött fiúágon, mint az orszá
gos nemeseké, mutatott rá a párhuzamra Eckhart Ferenc 
összefoglaló értékelésében, majd a különbségeket sorolta 
fel. Magszakadás vagy hűtlenség esetén azonban az egyházi 
nemes földje nem a koronára, hanem az egyházfőre szállt 
vissza, aki azt hasonló kötelezettséggel másnak, nemesnek 
vagy jobbágynak adományozta; prediumukon kívül nemesi 
birtokot nem szerezhettek; mivel a prcdialisták nem tartoz
tak a király közvetlen joghatósága alá, politikai jogok tekin
tetében nem voltak azonosak az országos nemesekkel, az 
országgyűlésen nem voltak képviselve, országos vagy me
gyei tisztséget nem viselhettek; címerük és nemesi előnevük 
nem volt. Volt viszont párhuzamos szervezetük. Az eszter
gomi érseknek volt palatínusa és udvarbírája, az utóbbi előtt 
egyezkedtek a prcdiálisok. Az érseki nádornak volt albírája, 
aki eljárt az érseki nemes jobbágyok ügyeiben a vidéken. 
Érseki excrcitualis iobagio névvel is előfordul ez a típus. Az 
egyházi nemesek érseki szervezete Esztergom és Pozsony 
megyékben virágzott 1328-1380 közti adatok szerint. De az 
északi tájon a garamszentbenedeki egyház is rendelkezett 
.jobbágyokkal”, akik előbb servientes regis voltak — tehát 
biztos egyházi nemeseknek tekinthetők (1355). A győri 
(1362-63) és a veszprémi (1324-79) püspököknek is voltak 
egyházi prcdialistái, prediális nemesei, nemes jobbágyai.

Máraz itt említett első előfordulás a veszprémi püspökség 
immunitásjogát biztosítja a tartományún lázongások el- 
cscndcsedése után, amely viszontagságos időben csaknem 
végső romlásra jutott az egyház. Ezért az ország kormány
zását egészen kezébe vett király az országos bírák hatáskö
rét átadta a főpapnak minden vazallusa, hadakozó jobbágya, 
vendégjobbágya, kondicionárius szolgája felett. Ugyancsak 
1324-ben I. Károly a veszprémi egyház birtokairól kitiltotta 
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a nádor, bárók, mágnások megszállását (descensus), éle
lemgyűjtését (victualia). Ekkor pedig a püspök serviensei 
és szabad jobbágyai a megfelelő típus nevei. Ezek egyenlő 
értékét 1334-ben fejezte ki egy nádori oklevél, amely a 
veszprémi püspök és káptalan szabad scrvicnseit, azaz ha
dakozó jobbágyait emlegeti. Az előkelő pozíciót mutatja 
egy 1358-ban átiratot! 1289-i királynéi oklevél, amely a 
veszprémi káptalan szolgálatába átlépett hadakozó jobbá
gyok eredeti királynéi szolgálatát (condilione iobagiona- 
tus), az egyház igazi nemes jobbágyai szabadságát (liberta
te, qua veri, pritni et naturalitcr nobiles iobagioncs ecclesic 
... gratulantur) hangoztatta. Persze az összevetés egyér
telművé teszi, hogy egy árnyalattal az országos nemesség 
alatt maradtak. A rájuk vonatkozó némely oklevél világo
san mutatja, hogy a veszprémi püspök nemes jobbágyai élén 
területi ispán (comes terrestris) állt, ők generális congrcga- 
tiokon jelentek meg, a maguk peres ügyeivel egyházi bíró
ság elé járultak, de ott ülnökként is szerepeltek. Lehetséges 
volt, hogy nemesember hozomány és jegyajándék címén 
szerzett részbirtokál pénzért eladja püspöki nemes jobbágy
nak (1399-i eset). A veszprémi püspök hozzájárulásával 
egyháza birtokrészeit nemes jobbágyai egymásnak eladhat
ták (1346-51 közti eset). A nemcsjobbágyi, illetve bérleti 
formában való egyházi földkiadás korai váltásának lehet 
egy 1353. évi jognyilatkozat: Mykefia Gergelyfia Gcgow 
két birtokot a veszprémi püspökség jogán bír, az elsőt még 
atyja vette bérbe, s a püspök bármikor kiválthatta, a másikat 
pedig prediális, illetve feudális címen használhatta. A tiha
nyi apátságnak is vannak nemes jobbágyairól szóló okleve
lei (1322-45).

A nemes jobbágyok beleegyezését az apát és konventje 
kikérte, amikor földet adott ki örökös nélkül kihalt vendég- 
jobbágyok földjéből vagy amikor birtokol cserélt. Nemes 
jobbágy rangú apátsági ol'ficiális az ispán címet viselte. A 
somlyóvásárhelyi apácák ősi bíráskodási immunitását Ká
roly Róbert 1329-ben elismerte, ez az apácák hadakozó és 
paraszt jobbágyaira (iobagioncs tani exercituantes, quam 
populares) egyaránt kiterjedt. Az egyházi nemesek a kolos
tor hadiszolgálatát látták el — a közéjük álló környékbeli 
nemesek viszont ragaszkodtak régi kiváltságaikhoz, s 
összeütközést is vállaltak a kolostorral (1362-63). Ezért az 
apácák patrónusaként I. Lajos megsemmisítette a korábbi 
apátnők által az ő függő népeiknek (condicionariis, servici- 
alibus sive censualibus personis) adott birtokadományozá
sokat, nemesítéseket. A magukat nemeseknek állító vásár
helyi, szántói, lovasi, szentmártoni, iszkázi és szölősi népe
ket jobbágyságra ítélte a nádor, akinek bírótársa volt a 
veszprémi püspök és a pozsonyi főispán, akik jól ismerték 
a nemes jobbágyi viszonyokat. Együtt akadályozták meg 
tehát az 1270-ig visszanyúló oklevelekkel, adományozott és 
zálogbirtokokkal rendelkezők felemelkedését. Zala várme
gye földjén is voltak egyházi nemesek. 1357/58 során a 
zalavári apátsággal szemben mozdultak meg kondicionárius 
parasztok, akik hadakozó nemes jobbágynak vallották ma
gukat, de a nádorba és megyébe ütköztek. Somogy várme
gye földjén is felbukkantak nemes jobbágyok, exercitualis 
iobagio-k (1329-31. oklevelek), pl. a zselicszentjakabi mo
nostorral kapcsolatban. Fejér vármegyében a kalocsai egy
ház rendelkezett nemes jobbágyokkal (1346).



A szekszárdi apátság fajsz-széki prediálisai rendelkeztek 
kiváltságokkal (Fejér vm. 1369). A pécsi püspökségnek ne
mes jobbágyai voltak Patacson s Kcsző faluban. Egymás 
közt földel zálogosítottak (1334). A János-lovagok magyar- 
szlavón perjele és dubicai ispán adott a rendház (domus) 
birtokában lévő földet érdemek fejében örökölhető birtokul 
egyházi nemesi joggal és teherrel (more aliorum fidelium 
predialium nostrorum sub censu ... ct unó dcsccnsu). Ez is 
bérletbe átmenetnek fogható fel. Zágráb vármegyében is 
fordul elő serviens predialis (1371). Az ország másik végén 
1345-ben süllyedt egyházi jobbággyá (ecclcsie iobagio) Pé
ter fia Miké kcchcli nemes (Kraszna vm.), birtokát átadva 
az erdélyi püspöknek s fenntartására kapva egy püspöki 
szabad telket Zilahon, kivetés, terragium, collecta és servi- 
tiumok nélkül. A vezető réteg egésze ezek által nem emel
kedhetett országos nemessé, azok egyedei egyházi szolgá
latba is kerülhettek. Az egyház tehát párhuzamos szerveze
tét fenntarthatta. Ennek zárt kereteit mind felfelé, mind 
lefelé makacsul védelmezte.

Az 1351. év után — egyazon társadalmi törekvés tük
röződéseként — szaporodtak meg az olyan ítclctlevelck, 
tiialmazások (prohibilio), bevallások (fassionalis), bizony- 
ságlevelck, zálogosítások, iktatások típusai, amelyek rendi 
szempontból vegyes házasságok birtoklási következménye
ire utalnak. Ez mindenesetre fényt vet a társadalmi mobili
tás és a jog ellentmondására.

1358-ban Bars vármegyében foglalkozott ítélet nemtelen 
emberhez feleségül ment nemesleány hitbérének kiadásá
val. 1359-ben Vas vármegyében tiltakoztak nem nemes 
asszony részére ajándékozni kívánt lcánynegycd kiadása 
(quarte filialis) ellen, aki Pető nem nemes hospes leánya 
volt. Borsod vármegyében ugyanabban az évben nem ne
meshez ment nemesleány természetben megkapta a leány- 
negyedet. 1360-ban az erdélyi káptalan előtt két nc- 
mesnőnek természetben jutott leánynegyed Ketliel birto
kon, féljük birtoktalan (homo impossessionatus) volt. 1361- 
ben Nyitra vármegyében nemtelen emberhez feleségül 
menő nemes asszonynak a leánynegyedét földben adták ki. 
1365-ben Szabolcs vármegyei leánynegyed természetbeni 
kiadását még a királlyal is elfogadtatták, megerősítették, a 
félj homo impossessionatus, illetve jobbágy volt. 1366-ban 
Vas vármegyében tettek bizonyságot jobbágyhoz férjhez 
ment ncmcsasszony lcánynegycdéről. 1369-ben Győr vár
megye ítélte meg jobbágyhoz feleségül ment nemes asszony 
leánynegyedét. Ugyanebben az évben Vas vármegyében 
került kiadásra természetben lcánynegycd nem nemeshez 
ment ncmcslcánynak. 1370-ben Doboka vármegyében Szil- 
vási Gyulának 6 leánya közül 5 nemeshez ment feleségül, 
egy pedig homo impossessionatushoz, aki Miklós fia Ta
más, az erdélyi püspök familiárisa volt. A birtoknegyed 
hatodrészét juttatták ennek a leánynak. 1373-ban Küküllő 
vármegyében kapta meg homo impossessionatus a feleségét 
megillető fekvő vagyont. 1376-ban a váci káptalan előtt 
nemesleány leánynegyedét elzálogosította családja tagjai
nak — ezek meghagyták ót és nem nemes férjét akkori 
házában, s adtak nekik elegendő szántóföldet, erdőt, gyü
mölcsfát. 1379-ben a Pozsony vármegyei Diószegen föld
darab (2 fundus seu laneus) és tartozékai, valamint a Dud- 
vágon egy malom lett a hozománya egy nemesnőnek, aki

Zereth-i András királyi solymár felesége lett. 1381-ben Po
zsony és Moson vármegyékben került sor lcánynegyed ki
adására olyan esetben, amikor egy nemes unokája és ennek 
két leánya voltak nem nemesek feleségei. A közigazgatási, 
bírósági és hitelcshelyi eljárások egységessége biztosította 
a nemesi birtok túlnyomó részének védelmét a rangon aluli 
házasságok előfordulása esetére.

A magyar országos nemesség fejlődési mércéjének meg
ítéléséhez kapóra jön, hogy a mi Nagy Lajosunk más or
szágban is uralomhoz jutott, s ő lelt a lengyelek Magyar 
Lajosa. Ott az 1370-75. és az 1377. évben a kormányzást 
anyjára, Erzsébetre bízta. Ennek a jelentékeny országnak 
ismert módon igen fontos és jogaiban messze kiterjedt ne
messége volt utóbb, s ehhez az út a XIV. századon át veze
tett. A lengyel helyi fejedelmek és a bárói szerepkört betöltő 
főtisztviselők tartották a colloquia nevű találkozásokat, és 
ezekből bírósági jellegű tartományi méretű ülések (wiece) 
is alakultak. Mégsem jött létre ezekből magától, genetikus 
módon az országos gyűlés Lengyelország XIV. század eleji 
egyesítésével. Nagyon ritkák voltak a rendek gyűlései (négy 
ízben Lokietek Ulászló, ritkábban Nagy Kázmér idején), 
viszont mint konzultatív testület működött a királyi tanács, 
amelyet a püspökök, palatínusok és várnagyok lettek ki. A 
palatínusok és várnagyok a maguk provinciáját képviselték 
az udvarnál, s az idővel kialakuló szemlélettel ellátták a 
nemesség (szlachta) képviseletét is, amint a püspökök a 
papságét. Viszont az országos megbeszélésekre a világi és 
egyházi nagybirtokosok mellett a nemesség és a káptalanok 
kisszámú képviselői is eljutottak. Mégis 1343-ban, amikor 
Nagy Kázmér békét kötött a Német Lovagrenddel, megmu
tatkozott, hogy a rendek még nem egyesültek egyetlen tes
tületi intézménybe. A szerződés garantálására a papság kép
viselői, az egyes tartományok palatínusai és a városok külön 
dokumentumokat adtak ki. Ez megfelelt annak, hogy még 
ott sem volt egységes, kikristályosodott köznemesség. A 
funkciójuk alapján főrangúak (barones, comitcs) mellett 
többféle lovagokat és ezekkel nem egészen azonosítható 
nemességet (inilites, militia; nobiles, nobilitas; milites 
simpliccs, milites inl'eriores) emlegetnek a Nagy Kázmér 
korabeli források. A nemesi nemzetségek leszármazási kö
zösséget alkottak, amelynek tagja eredetét a nemzedékrendi 
leszármazással igazolhatta (Nobilitatis stirpes ex progenito- 
ribus carum origincm semper ducunt, quarum progressum 
nati de genealógia approbare eorum fideli testimonio con- 
suevcrunt) Nagy Kázmér szabályrendeletei szerint. Ugyan
ekkor azonosult — bizonyos társadalmi szintre emelkedve 
— a valóságos lovagság és nemesség (militi verő famoso 
slachczc), amelytől azonban elválasztották a soltész, sőt 
jómódú parasztcsaládokból felemelt lovagcsoportot (miles 
fictatilius, milcs crcatus de sculteto vei cmetonc).

Ezek a párhuzamok is inthetnek bennünket arra, hogy 
Magyarországon se csak területi, hanem társadalmi alapon 
is keressük az egységesítő törvény értelmét. De még Nagy 
Kázmér alatt az egységesülés nem ért el olyan fokot, hogy 
a dinasztia kihaltával ne a királyi tanács tekinthette volna 
magát az ország képviselőjének. Tudjuk, hogy Nagy Káz
mér temetésén előkelők, nemesek, főpapok vettek részt. 
Anjou Lajost még 1370-ben mint friss lengyel királyt fog
lalkoztatta Pomeránia ügye, és ezt megtárgyalta az udvari
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méltóságviselőkkel, s a koronázása alkalmából Krakkóba 
gyűlt bárókkal, nemesekkel. A Miechowi Évkönyv ezt az 
összejövetelt mintegy rendi gyűlésnek ábrázolja (concilium 
nobiliuin et baronum rcgni in civitate Cracovicnsi). Ettől 
eltér megfogalmazásban Czamkowi Jankó Krónikája. 
Czamkowi elkerüli a concilium szót, és inkább a gyűlés 
alkalmi összetételét úja le pontosabban: érsek, püspökök, 
méltóságviselő nagyobb nemesek, kevés jelenlévő nemes. 
Annyi egyértelmű forrásainkból, hogy alárendelt helyzetű 
volt a lengyel nemesség a bárók és főpapok mögött. Újra 
szembekerült Lajos mint lengyel király 1374-ben Kassán 
királyi tanácsával. Ezt akarta rávenni a nők trónra követke
zésével az addigi törvények megváltoztatására. A királyi 
tanács — alighanem Erzsébet anyakirálynő sikertelen kor
mányzása miatt is elégedetlenül — ezt ellenezte, s kompro
misszumban állapodtak meg. Lajos megígérte, hogy nem 
fog idegeneknek adni Lengyelországban méltóságokat és 
nem vet ki két garasnál magasabb adót egy lan földre (Hu- 
fc), viszont a tanács elismerte Lajos valamelyik később 
kiválasztandó leányának lengyel trónöröklési jogát. Ezzel a 
lengyel nemesség egészének mint rendnek adott kiváltságo
kat Lajos király, főleg az adószféra egyengette a nemesség 
rendi hatalmát, ha ő vagy utóda adót emelni vagy új adót 
kivetni kívánna. Ebből régebbi történetírásunk jeles polo- 
nistája, Divéky Adóiján a lengyel nemesi egyenlőséget von
ta le, amely nem ismer jogi különbséget a leggazdagabb és 
legszegényebb nemes közt. Erre azonban megelégedett egy 
lengyel jogi szentencia idézésével, amely szerint a csak 
kerttel rendelkező nemes egyenlő a vajdával (Szlachcic na 
zagrödzie równy wojcwodzie). Ez alighanem túlzás, még
sem kell lebecsülnünk a kassai privilégiumot. Olyan követ
kezetes társadalomtudós, mint Henryk Samsonowicz is 
hangsúlyozza a kassai privilégium fontosságát a nemesi 
rend további fejlődése szempontjából, az egész nemesség 
számára, s itt említi a nemesi rend (stan szlachecki) létre
jöttét. Ez a dinasztia és az uralkodó osztály erőviszonyaiból 
adódó XIV. század végi állapot vezetett a nemesi gyűlések 
évenkénti összehívására, általában a centrális fekvésű Piotr- 
kówba, amivel létrejött az általános gyűlés (conventio mag- 
na) típusa.11

A végig nem vívón, tisztázásig nem vitt társadalmi és jogi 
viták Magyarországon is túlélték Nagy Lajos uralmát. 
1383-ban az országbíró előtt Veszprémi nemes György 
veszprémi örökölt birtoka felét a püspököknek és egyházá
nak adományozza, a magának haláláig megtartott másik 
részre viszont a püspök vállalta az adományozó oltalmazá
sát a valódi nemesség címén (vere nobilitatis titulo). A 
bizonytalan és vitás helyzetek miatt kérhette eredménnyel a 
magyar országos nemesség 1384 nyarán Mária királynőtől 
az 1222. és 1351. évi rendi szabadságok megerősítését. Az 
uralkodónő teljesítette a kettős kérést és szó szerint átíratta 
őket. Ez az 1384-i dekrétum azonban semmi újabb rendel
kezést nem tartalmazott, tehát a viták megoldásához nem 
járult hozzá. Mégis jele a rendi alkotmányos élet felélénkü
lésének. Az 1385 őszi országgyűlésen 4-4 vármegyei köve
tet hívott meg az uralkodó, s újra megerősítette a nemesek 
szabadságait, hivatkozva a szent és más régi királyok adta 
szabadságokra, kiváltságokra és előjogokra. De a törvény- 
hozás ezúttal sem oldott meg minden kérdést, és teret ha- 
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gyott az alkalmi, egyedi állásfoglalásoknak. 1385-ben Liptó 
vármegyei ügyben szögezték le az alapelvet, hogy a job
bágy értelmű kondicionárius fogalma szemben áll az ország 
igazi nemesi fogalommal — a valódi nemes Demjénfalvait 
az ispán nem kötelezheti conditionalis szolgálatra. De még 
mindig nem tűntek el a korábbi társadalmi képletek. Ugyan
abban az évben az anyakirálynő megerősítette Nagy-Kem- 
lék nemes váijobbágyainak jogait. Felfelé pedig az 
egyenlőség korlátját jelezte, hogy a királyi tanács 1385/86- 
ban magát tekintette a kiváltságos országlakosok képvi
selőjének, pecsétjének körirata szerint (Sigillum Rcgnicola- 
ruin hungarie).1

Az 1351-i törvény körüli átalakulások nem zárultak le a 
századfordulóig sem. Horvátok körében még clbüszkélked
tek azzal, hogy nemes vámép vagy nemes váijobbágy va
laki: 1388-ban Bliznai vagy Razynai Dezső olyan birtokré
szét adta el, amely ilyen jellegű öröksége volt (hereditario 
iure inter nobiles castrenses castri Crisiensis pro portioné ... 
more et consuetudine alioruin nobiliuin iobagionum cast- 
rensium castri plenius possedisset). A társadalmi és jogi 
elismerés példája, amikor 1392-ben Zámbó Miklós lemon
dott a királynétól kapott olyan Somogy megyei birtok egy 
részéről, amelyen hadakozó népek (populi exercituantes) 
laktak, az ottani Gergely fia Tamás javára, aki oklevelekkel 
igazolta, hogy István-kori valódi hadakozó nemes család 
sarja (nobilis verus et legitimus a sancto rege constitutus 
exercitualis). Még folyt a nemesítés is. 1392-ben Zsigmond 
király proclamator szolgálatúakat mentett fel Gömör vár 
iránti kötelezettségükből, és országos nemesként hívta őket 
zászlaja alá (libertatibus prerogativis et gratiis fruantur, qui- 
bus ceteri regni nostri nobiles sub vexillo nostri culminis 
triumphantes), birtokaikat nemesség címén (mere ... nobili
tatis titulis) újra adományozta nekik. 1399-ben Zsigmond 
király átírta Fejér vármegzei besenyők 1352-i királyi okle
velét, és az ország igazi nemesei sorába emelt Tolna vár
megye 7 ingatlanán lakó 11 igazi besenyőt. így lassacskán 
elfogytak a felemelkedés tartalékai, de elenyésztek a külön
féle eredetű nemesek közti különbségek. Mindezek rendel
keztek együtt 1380 körül a magyarországi helységek 41%- 
ával, ami igen tekintélyes, jóllehet a bárók kezén volt 
ugyanakkor a helységek 29%-a. Ez utóbbi volt az alapja a 
nagy méltóságviselők zárt csoportonkénti elkülönülésének. 
Mégis nemcsak fonnál is jelentősége volt az egységes ne
messég jogállásának, mert akik ebbe emelkedtek, csak a 
királynak tartoztak fegyveres szolgálattal, csak a királyi 
vagy nemesekből álló törvényszékek alá voltak vetve, míg 
maguk jobbágyi alávetettjeik felett bírák voltak. Adó- és 
vámszabadságaik voltak. A megyei testület hangsúlyosan a 
nemességé volt hatalinaskodók ellen (1394: iurati assesores 
Themussyensis et de Krassow comitatuum necnon tota no- 
biüum universitas de eysdcm), bár olykor nem lezárt keretét 
is érzékeltették ilyen esetben (1387: toti commonitaty, vi- 
delicet nobilibus et ignobilibus ac cuiusvis status et condi- 
tionis hominibus coinitatus de Zabolch existentibus). Az 
áldozatok utáni kárpótlást olykor szolgabíró cs különféle 
más rendbeliek együtt becsülték meg (1391: ex compositi- 
one et estimatione proboruin virorum nobiliuin et ignobili- 
um).

Magánjogi tekintetben a vegyes rendűek közti házassá



gok vetettek fel a tulajdoni, öröklési kérdéseket. 1384-ben 
Rezneki nemes Chaplak birtok harmadát átadta unokanővé
rének, aki férjhez ment Szcntlászlói Tamáshoz, homini ig- 
nobili et impossessionato. 1391-ben Zsigmond király avat
kozott be egy nem nemes (ignobilis) és Filpcsfalvai Agócs 
házasságából származott személy leánynegyedként járó 
földje (Valkó vm.) használata érdekében, amit anyja után 
Filpcsfalvai Péter kiadott, de aminek használatában Filpcs
falvai György és István gátolta. 1394/95-bcn az erdélyi 
rendek gyűlésén az ottani etnikai viszonyokat is tükröző, 
több nemzedékre visszanyúló jogvitát elevenítette fel Fejér
egyházi Hcnel fia János, előadva, hogy nagyanyja, Szenti- 
váni László leánya Anich Radasi Mihály nem nemes és 
birtok nélküli szász emberhez ment feleségül, s az ő le
ányuk, Margit bosszú per után kapta meg anyja leánynegye
dét Kund községben. Ezek az esetek jelzik, hogy még lehe
tett társadalmi s általa jogi mobilitás, de már bekövetkezett 
az a korhatár, amiről Sinkovics István így írt: .Amíg a 
társadalmat a XV. században nem választotta el kivehetőbb 
jogi határ, addig alig érezhető az átmenet a parasztságtól a 
nemességig.” Ezt a határvonalat Zsigmond korának társa
dalomfejlődése tette élesebbé. Akkorra a politikai tudat 
szempontjából is elkülönült a nemesség.13
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