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Szerb jogi források szerint már a XII. században 
megjelentek a személyenként eltérő státuszok 
és jogosítványok. Nemanja Istvánnak, a közép

kori szerb uralkodóház alapítójának egyik, a 
Hilandar-kolostornak címzett kiváltságlevelében a 
következők olvashatók: „És ha bárki a kolostor szol
gái vagy jobbágyai közül elszökne a Nagy Zsupántól 
vagy bárki mástól, küldjék vissza; ha a zsupán jobbá
gyai szöknének a kolostor birtokára, ismét csak 
küldjék őket vissza.”1 Ezek szerint a szerb parasztok 
már ekkorra elvesztették a szabad költözés jogát, és 
az egyházhoz vagy a Nagy Zsupánhoz (az uralkodó
hoz) vagy valaki máshoz (egy nemeshez) tartoztak. 
A király, Nemanja István a „Zicai Aranybulládban 
(arany pecséttel ellátott királyi bullájában) egyértel
műen különbséget tett a nemesek (vlastela) és a 
„szegény emberek” (ubodi Ijudi) között. Ugyanazon 
szabálysértésekre tisztségtől (protivu rodu) és szár
mazástól (protivu sanu) függően a király eltérő bün
tetéseket rendelt alkalmazni. A bulla a nemességen 
belül is különbséget tett az urak (vlaslel) és az egyéb 
katonák (voinik, valószínűleg alacsonyabb rendű ne
messég) között. A „szegény emberek” csoportja pa
pokra (popovi), vlachokra (függésben élő pásztorok
ra) és jobbágyokra (szerbül egyszerűen Ijudi, „embe
rek”, homines)2 osztható.

A fenti források megkérdöjelezhetetlenné teszik, 
hogy a XIII. századi Szerbiában több társadalmi osz
tály létezett, amelyeknek korántsem voltak egyenlő 
jogaik. A XIV. században, különösen Dusán István 
törvénykönyvének kihirdetése után, a társadalmi 
egyenlőtlenség tovább nőtt, így már négy osztályról 
beszélhetünk: 1. nemesek (vlastela); 2. közrendűek 
(sebri); 3. polgárok (gradani), 4. idegenek (strand). 
Ebben a rövid tanulmányban csak a nemesség jogi 
helyzetét fogjuk vizsgálni.

ELNEVEZÉS

V lastela (nemesség) volt az a kifejezés, amellyel a 
középkori Szerbia privilégiumokkal bíró osztá

lyát illették. Etimológiája szerint a vlast (hatalom) 
szóból származik, tehát a vlastela (egyes számban 
vlastelin) azon személyek összességét jelenti, akik 
mások felett hatalommal rendelkeznek.3 A vlastela 
szó először Szt. Sabba Nomokánonjábán (1220) tűnt 
fel, amelyben a görög ápxourog kifejezést úgy fordí
tották, mint vlaslel, boljar és knez.A A „Zicai Arany
bulládban (1220) a felső osztályt a vlastela (nemes
ség) névvel illették, míg a többi lakót alacsonyabb 
rendűnek tekintették (18., 19., 27., 28. cikkely).5 A 
kifejezést a XIII. század első felétől általánosan 
használták. Például Szent Sabba a vranjinai Szt. 
Miklós-kolostorhoz intézett kiváltságlevelében 
(1233) más nemesekről (moh BJiacTejiHHb)6 szólt. A 
későbbi jogi tárgyú dokumentumokban ugyancsak 
ezt a kifejezést használták, tehát azt mondhatjuk, 
hogy a XIII. századtól fogva ez számít elfogadottnak.

S rdan  Sarkic:

A  nemesség helyzete 
a középkori szerb jogban

Egyes szerb forrásokban néhány nemesre a boljar 
kifejezést használták, amely Bulgáriából származott, 
s ott és különösen Oroszországban a privilegizált, 
felsőbb osztályt illették vele. A szó egy olyan sze
mélyre utal, aki jobb, mint mások (bolji, miliores, 
optimatum unus)1, de inkább irodalmi, mint jogi szö
vegekben használták. Például a Radoszláv király és 
Dubrovnik városa közötti szerződésben (1234. febru
ár 4.) a „királyi bojárjaim" (oojiapb KpaneBbCTBa 
mh) szókapcsolat szerepel.8 A kifejezés megtalálható 
Dusán István királynak a Hilandar-kolostorhoz inté
zett kiváltságlevelében (1340. február), valamint a 
Szent Szűzről nevezett tetovói kolostor ingatlanjegy
zékében (1346).9 Ezzel szemben a Szt. István-kolos- 
tor oklevelében (70. cikkely) és a Decani Oklevélben 
(39. cikkely) a boljarok alatt a kolostor szolgálóinak 
egy csoportját értették.10 A boljar kifejezéssel, a 
vlastela szóhoz képest, igen ritkán találkozunk a for
rásokban.

A bizánci írók a szerb nemesek megnevezésére 
más kifejezéseket használtak, például Öuvaroi, 
peYaÁtbvupoi, eúrraTpiöcu, ápioToi, t w v  
TrpaYpcxTcov ápxovTec;, éni^aveig, év éÚYeveia 
Áaprrpuvopévoi, auYKAnriKoi és különösen oi év 
réAei. A szerb nemességre vonatkozó elnevezések 
ilyen bősége a görög nyelv igen kifejező voltából, il
letve abból fakad, hogy a bizánci írók igen elszántan 
fitogtatták klasszikus műveltségüket.

TÁRSADALMI HELYZET

Mi sem mutatja jobban a nemesség (vlastela) ma
gas társadalmi pozícióját, mint azok a doku

mentumok, amelyekben az uralkodó a rokonai kö
zött említi őket. Például Vladiszláv királynak a 
bistrickai Szent Szűz-templomhoz intézett bullája 
(1234-1243) a következőket írja: „senkinek sincs ha
talma afölött, amit én adtam e templomnak, sem a 
fivéreimnek, sem az unokatestvéreimnek (bratucedi- 
je), sem más rokonaimnak és a nemeseimnek (ni 
moji vlasteli)”.11 Milutin királynak a Hilandar- 
kolostorhoz címzett oklevelében (1300 körül) a követ
kezők olvashatók: „és ha bármely nemes (i vlastelin 
kto ljubo) vagy valamely rokonom bemegy oda [ti. a 
kolostor birtokára], és elvisz valamit, fizessen ne
kem, a Királynak tizenkét ökröt”.12 1334 körül Dusán 
István király úgy rendelkezett, hogy a raguzaiaktól 
senki sem vehet el semmit a beleegyezésük nélkül. A 
későbbiekben többek között azt mondja, hogy „senki 
sem vehet el tőlük [ti. a raguzaiaktól] semmit fizetés



nélkül (bez kupa), még én, a Király vagy királyi uno
katestvéreim (ni knez kralevstva mi) vagy a nemesek 
a királyi birtokaimról sem... ”.13

A nemeseket a bírósági tisztségviselők között is 
említik a források. Amikor Vladiszláv király privilégi
umokat és földet adományozott a vranjinai Szt. Mik- 
lós-kolostornak (1242), azt mondta, hogy senki sem 
fogja birtokolni azokat a földeket: „sem a nemeseim, 
sem az udvari embereim (ni moi vlastelin, ni moi 
viadalé)”. Dusán István király ugyanezt a szöveget 
használta a Dubrovnikkal kötött 1332. évi szerződé
sében. Heléna királynő ugyanezeket mondta, amikor 
a Szt. Miklós-kolostornak 1280 körül ajándékokat 
adott, s a tisztségviselőit a vladusti névvel illette. A 
raguzai kereskedők privilégiumait megerősítendő 
1356. január 10-én Uros István cár úgy rendelkezett, 
hogy senki sem akadályozhatja a raguzai kereskedel
mi tevékenységet, „még én, a Cár sem, senki a neme
seim közül (ni od koega vlastelina), senki a vezetőim 
vagy udvari embereim közül a birodalmamban (ni ot 
inoga koga vladustago u zexmli carstva mi)”.14

CSOPORTOSÍTÁS

A középkori Szerbia nemessége nem volt homo
gén osztály. Származásuk, társadalmi, politikai 

és gazdasági pozíciójuk különböző volt, éppen ezért 
több csoportba lehet őket sorolni.

Azok az emberek, akiket a szerb uralkodó „az én 
királyi (vagy cári) nemeseim"-nek (vlastela kraljevst- 
va vagy carstva mi) nevezett, nem voltak mindig szer- 
bek. A nemesség többféle nemzetiségű volt, például 
görögök (bizánciak), németek, albánok, latinok15 
stb. Heléna királynő a Szt. Miklós-kolostornak aján
dékokat adó kiváltságlevelében (1280) azt mondta: 
„És az uraktól, nagy vagy kicsi... akár szerb vagy la
tin vagy albán vagy vlach...” („A ot vlastel velikih i 
malih... ili e Srbin, ili Latinin, ili Asrbanaas, ili 
Vlach”).16 Dusán István törvénykönyvének 173. 
cikkelye17 így kezdődik: „Urak, nagyobbak és kiseb
bek, akik a Birodalmi Bíróságom elé járultak, legye
nek akár görögök, németek vagy szerbek...” 
(Vlastele i vlastelicic koji gredu u dvor carstva mi, ili 
Grk, ili Nemac, ili Srbin...”).18 A krupistei tanács 
(1355 körül) minden nemesek, szerbek, görögök és 
tengermellékiek (i s vsemi vlasteli srbskimi, grcskii- 
mi i pomorskiimi)19 jelenlétében ülésezett. Dusán 
István cár Maroje Gocetic raguzai nemesnek adott 
oklevelében (1355. december 5.) szintén ez olvasha
tó: „...senki a birodalmi nemeseim közül, akár görög 
vagy latin...” („nitko od vlastel carstva mi, ni Grk, ni 
Latinin...”).20 A középkori szerb államban a neme
sek közötti különbségtétel alapja sokkal inkább tár
sadalmi, politikai és gazdasági helyzetük volt, sem
mint a származásuk. Néhány nemes az egyházhoz 
tartozott, de legnagyobbrészt világiak voltak. Politi
kai és gazdasági hatalmukkal összefüggésben a for

rások nagy, kis és kisebb nemeseket különböztetnek 
meg; néhány nemes a birtokát öröklés útján szerez
te, néhányan hűbérbe kapták. Ezen kritériumok 
alapján a nemesség három szempontból csoportosít
ható: a) egyházi és világi urak; b) nagy, kis és kisebb 
nemesség; c) örök- és hűbérbirtokosok.

a) Egyházi és világi urak (crkvena i svetovna 
vlastela). Nikola Krstic, a jogtörténet első szerbiai 
professzora használta először ezt a csoportosítást. 
Dusán István törvénykönyvéről készített tanulmá
nyában Krstic azt írja, hogy habár a források nem 
erősítik meg közvetlenül az ilyen osztályozást, de 
azokból kikövetkeztethető. Krstic szerint a nemes
séghez tartozás kritériuma az, hogy az adott személy 
különleges privilégiumokkal bírjon. Ez volt az oka 
annak, hogy a felső papságot is a nemesség (vlastela) 
csoportjába sorolta, annak ellenére, hogy a források 
a vlastela kifejezés alatt csak a világi urakat értet
ték.21 TeodorTaranovski véleménye szerint a vlastela 
kifejezés kizárólag a világi nemességet jelenti. Az 
egyház és a papság egy lényeges ponton eltér a vilá
giaktól, nevezetesen abban, hogy a földbirtokot az 
uralkodótól mint szervezetek, és nem mint magán- 
személyek kapták.22

Annak ellenére, hogy a vlastela elnevezés alatt a jo
gi források legtöbbjében a világi nemességet értik, 
úgy gondoljuk, hogy a fenti csoportosítás elfogadha
tó. Először is nem volt az egész papság privilegizált, 
ugyanis az alsó papság a közrendűekhez (sebri) tarto
zott, míg a felső papság a nemesség minden kiváltsá
gát élvezte. Emellett néhány forrás (az ilyen példák 
igen ritkák, de előfordulhatnak) a vlastela kifejezés 
alatt mind a világi urakat, mind pedig az egyházi 
tisztségviselőket érti. Erre a legfigyelemreméltóbb 
példa Milutin király oklevelében található, amelyet 
Rtacka katolikus templomának adott (1319. március 
15.). Az oklevél vége így szól: „És ezt a nagy jót csele
kedte ő királyi fensége Rtacka Szent Szűzről nevezett 
templomával, amikor Kotor városába jött. És a Ki
rály őfelségével ott voltak a nemesek (i tu bise s 
kralevstvom mi vlastele): Bar Marin érsek, Miroslav 
tárnokmester (kaznac), Hűm János püspök 
(jepiskup), Zeta Mihály püspök, Branko vezér (cel- 
nik), Miroslav főudvarmester (ded), Vladislav zsu
pán, Dumunija, Kotor püspöke (piskup), és két tanú, 
Drago és Pál.23 Amint az tisztán látható, az idézett 
szöveg a vlastela elnevezés alatt mind világi, mind 
egyházi tisztségeket, katolikust és ortodoxot is felso
rol (tárnokmester, vezér, főudvarmester -  érsek, püs
pök). Hasonló példa található a tetovói Szent Szüz- 
kolostor ingatlanjegyzékében (1346 körül) is, ahol 
Kalinik püspököt a nemesek között említik.24 Általá
ban a templomok és kolostorok mint szervezetek 
kapták a földet, azonban a források között találha
tunk néhány kivételt e főszabály alól. Ezekben az 
esetekben a papság egyes tagjai mint magánszemé
lyek kapták a földbirtokot. Például Dusán István ki
rály 1343. május 19-én, a korisai Szt. Péter-templom 
plébánosának, György atyának (starac) élethosszig
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tartó földbirtokot adományozott.25 Hasonlóképpen, 
mint Ugljesa János 1369. februári oklevelében, 
amellyel igazságot tett a Zographos-kolostor (a Szent 
Hegyen) és Hierissos (’lepiooóc;, város a macedóniai 
Chalkidikében) püspöke között, ahol a püspök volt 
magánszemélyként a föld birtokosa.26 A legfigyelem
reméltóbb példa Uros cár oklevele, amelyben a Szt. 
Miklós-Stoski-templomot szolgákkal együtt Cirill- 
nek, Melnik metropolitájának (p r) r  porroÁÍTr|(;), 
adományozta, az ő örökbirtokához csatolta. A szöveg 
szerint Cirill életében szabadon rendelkezhet a temp
lommal, halála után rendelkezése szerint az egyház
nak (za dusu pod crkv podpisati) vagy bárki másnak (a 
ili komii harizati) adhatja.27

A szerb nemesség, miként más feudális államok
ban is, közigazgatási, pénzügyi és igazságszolgáltatá
si immunitással rendelkezett a saját birtokain. A for
rásokból kiolvasható információk többnyire csak az 
egyházi birtokokra vonatkoznak, de feltételezhető, 
hogy ugyanez a jogi helyzet jellemzi a világi birtoko
kat is. A Szent György-kolostor alapítólevele kimond
ja, hogy az egyház mentes minden adó alól, amit ál
talában a királynak kellene fizetni. Világi ember 
nem ítélkezhet a kolostor jobbágyai felett, és a király 
egyetlen szolgálója sem léphet be a birtokra, és nem 
szedhet adót.28 Tehát az egyházi és a világi nemesség 
közötti különbség valóban fennállt. Dusán István tör
vénykönyvének 42. cikkelye szerint a világi nemesek 
terményadót (soée) fizetnek, és katonákat állítanak 
ki.2'' A terményadót30 a nemesektől és a közrendűek- 
től (sebri) is beszedték, de az uraknak ezen felül még 
egy perpert31 vagy egy kabao32 gabonát kellett hozzá
adni és a cárnak adni. Ez a kettő volt az az alapvető 
kötelesség, amellyel a világi nemesség tartozott a ki
rály (cár) felé. Emellett, ha a cár utazott, a nemesek 
tartoztak megszervezni az utazást: „Mindenkinek 
biztosítania kell az utazást, bárhova is utazzon a cár. 
Bármely városból a vidékre, a vidékről vidékre. És új
ra a vidékről a városba” („Cara vsak dize kude kamo 
grede; grad vsaki do zupe, i zupa do zupe, i paki zupa 
do grada”).33 Dusán István törvénykönyvének 127. 
cikkelye kimondja: „Ahol egy város vagy vár elesik, a 
város és azon körzet polgárai, amelyben a város fek
szik, építsék újjá” („gde se grad obori ili kula, da ga 
naprave grazdane toga-zi grada i zupa sto je predel 
tóga grada”).34 A nemesek feladata ezen újjáépítések 
felügyelete volt. Azokat a különleges segélyeket (awdlia, 
aide féodale) amelyekkel a cár adóalanyai tartoztak 
neki, a törvénykönyv 128. cikke definiálja: „Ha a cár
nak házasulandó vagy keresztelendő fia volt, vagy 
szükséges volt házat építenie, segítsen minden em
ber, akár kicsi [közrendű], akár nagy [nemes]” 
(„Gospodin cár kadi ime sina zeniti ili krstenije, i 
bude mu na potrebudvor ciniti i kuce, da vsak 
pomaze, mai i vélik”).35

Az egyházi birtokok sokkal több kiváltsággal vol
tak felruházva, mint a világiak. Ezt a törvénykönyv 
26. cikkelye egyértelműen kimondja: „a Birodal
mam földjén fekvő templomokat felségem mentesí

ti minden szolgálat36 alól, akár nagy [nemesek], akár 
kicsi [közrendüek]” („Crkvi vse sto se obretaju po 
zernli carstva mi osvobodi carstvo mi ot vseh rabot 
malih i velikih”).37 Ezek szerint a templomoknak és 
kolostoroknak egyrészt nem kellett socét fizetni a 
cárnak,38 másrészt katonákat sem kellett kiállíta
niuk.39 Az egyházi nemesség igazságszolgáltatási ha
tásköre nagyobb volt, mint a világiaké. Rendelkeztek 
a jurisdictio jogával jobbágyaik és szolgáik fölött, 
éppúgy mint a világi urak, de ezen felül ítélkezhet
tek minden egyházi személy ügyében, és a világiak 
fölött is házassági és öröklési ügyekben.

Az egyházi birtokot soha nem lehetett elvenni, vi
szont felségsértés esetén ez a világi birtokkal meg
történhetett.

b) Nagy, kis és kisebb nemesség (velika vlastela, mala 
vlastela i vlasteliőici). A középkori Szerbiában a neme
sek in capite bérlőkként birtokolták földjeiket. Ez azt 
jelenti, hogy az urak közvetlenül a monarchától 
(Nagy Zsupán, király, cár) függtek, a helyzetükben lé
vő nagy társadalmi, politikai és gazdasági különbsé
gek ellenére. Habár néhány nemes az egyház földje
in élt, s feladatuk a kolostor és a szerzetesek védelme 
volt a rablókkal szemben, nem az egyház vazallusai, 
hanem közvetlenül a királyéi (cáréi) voltak. Például 
Dusán István cár a Szent Arkangyalok-kolostornak 
adományozta Novak Pecija kisebb nemesen 
(vlastelicic) keresztül annak házait, szőlőit, szántóit 
és malmait („I prilozi carstvo mi vlastelicica carstva 
mi Novaka Peciju, s dvorni i s vinogradi, i s nivami, i 
s mlini").40 Az Ivanko Probistitovic kisebb nemeshez 
címzett oklevélben Dusán István cár Ivankót a 
vlastelicic despotov (a nagyúr kisebb nemese) névvel 
illette, holott Ivanko örökös földbirtokosi jogait köz
vetlenül a cártól kapta, nem egy másik nemestől (itt 
valószínűleg János Olivérről lehet szó, aki Dusán Ist
ván udvarának egyik leghatalmasabb ura volt).41 Po
litikai és gazdasági hatalom alapján a szerb jogi for
rások nagy nemeseket (velika vlastela), kis nemese
ket (mala vlastela) és kisebb nemeseket (vlasteliőici) 
különböztetnek meg.

A nagy és kis nemeseket először Uros királynak a 
Lim folyó mentén fekvő Szt. Péter és Pál-kolostor- 
hoz (1254-1264) intézett kiváltságlevelében említik. 
Miroszláv hercegnek,42 a király nagyapjának adomá
nyait megerősítő bulláját egyházi tisztségviselők és 
„az én királyi nemeseim, nagyok és kicsik” („i s 
vlasteli velikimi i malimi kralevstva mi”)43 jelenlété
ben alkották meg. Dusán István törvénykönyvében a 
nagy és kis nemeseket, mindig így együtt, összesen 
háromszor említik. A preambulum szerint „ezt a 
törvénykönyvet az Ortodox Gyűlés (Sabor), a leg
szentebb Joanikije pátrárka, minden főpap és a pap
ság, mind a kicsi és a nagy, és én, az igazhitű István 
király és birodalmam minden ura, nagyok és kicsik 
alkották”. A 121. cikkely így kezdődik: „És semmifé
le úr, legyen az kicsi vagy nagy...” („Da nest volán 
vlastelin ni mai ni vélik...”). A 136. cikkely kezdetén 
pedig ez olvasható: „Az én cári idézésemnek senki
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sem szegülhet ellen, akárkihez intézem, akár a 
cáricához vagy a királyhoz,44 akár az urakhoz, nagy
hoz vagy kicsihez...” („Kniga carstva mi da se ne 
preslusa gde prihodi; ili ki gospozdi carici, ili k 
kralju, ili k vlastelom velikim i malim...”).4'’ Azt 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a források sem
milyen különbséget sem említenek a nagy és kis ne
mesek jogaiban. Egyesek azt gondolhatnák, hogy a 
nagy urak több hatalommal bírtak, ám a kis neme
sekkel szemben az egyetlen előjoguk volt, a megidé- 
zésükkel kapcsolatban, amit a 62. cikkely mond ki: 
„A nagy urakat nem lehet a bíróság idézése nélkül 
megidézni, a többieket azonban lehet egyedül a pe
cséttel is” („Vlastelin veliji da se ne poziva bez knjige 
sudijine, a procim pecat”).46 Ez azt jelenti, hogy a 
nagy urakkal közölni kellett a megidézésük okát, 
míg a többieknek azonnal a hivatalnokkal kellett 
menniük, ha az felmutatta a cári pecsétet. Szintén 
az idézéssel kapcsolatos előjoguk volt a nagy urak
nak, hogy felettük csak a velük egyenrangú nemesek 
ítélkezhettek, amint ezt a törvénykönyv 152. cikke
lye is kimondja: „...tehát legyen a nagy ür bírája 
nagy úr, a középrangúaké velük egyenlő rangú, és a 
közrendüeké velük egyenlő rangú (,,...da su velijim 
vlastelom veliji vlastele, a srednjim ljudem proüvu 
ih druzina, a sebrdijam ih da su porotnici...”).4' A 
vele egyenrangúval való megítéltetés igen bevett kö
zépkori intézmény volt, amit minden jogrendszer
ben megtalálhatunk.48 Az azonban tisztázatlan ma
radt, hogy az udvari tisztségviselők közül ki tartozott 
a nagy urak vagy kisnemesek közé. A források csak 
egyetlen zászlós nagy urat (velika vlastelina steg- 
nose)49 említenek, aki nem egy egyszerű zászlóhor
dozó volt, hanem magas rangú katonai tiszt
ségviselő.50 Feltételezhetjük, hogy a magas rangú 
tisztségviselők, akik bizánci címeket viseltek, szin
tén a nagy urak közé tartoztak, de a források hiánya 
miatt ez megmarad a hipotézis szintjén. A kisebb 
nemesség olyan osztály volt, amely társadalmi és po
litikai tekintetben a nagy urak és kisnemesek alatt 
állt. A vlastelicic szerb szó egy patronímia, azaz az 
apa vagy ős szóból származik. Jirecek a vlastelicic 
szót úgy fordította, hogy „egy kisnemes fia”, és rá
mutatott arra, hogy Dubrovnikban a szót zentilottó- 
nak fordították.51 A szerb uralkodók által kibocsátott 
görög nyelvű oklevelekben a nemeseket (vlastela) az 
ápxovTeg, a kisebb nemeseket (vlastelicic) az 
ápxovTÓTtouXoi elnevezéssel illették.

A vlastelicic kifejezés először 1220 körül szerepel 
Nemanja Istvánnak Dubrovnikkal kötött egyezmé
nyében, ám itt nem a szerb nemesekre, hanem a 
raguzai kereskedőkre vonatkozik.52 Dusán István 
törvénykönyve az urak (vlastela) és a kisebb neme
sek (vlastelicic) neveit együtt sorolta föl, ami azt je
lenti, hogy mindkettő ugyanabba a privilegizált osz
tályba tartozott (39., 142. és 173. cikkely).53 A sza
bálysértésekért ugyanúgy felelősséggel tartoztak 
(55., 142. és 173. cikkely), és ugyanúgy védelmet él
veztek a házukat kifosztó közrendűekkel szemben
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(144. cikkely).54 A jogi helyzetükben fellelhető kü
lönbség az 50. cikkelyből látszik: „Ha egy úr 
(vlastelin) bántalmaz vagy megaláz egy kisebb ne
mest, fizessen száz perpert. És ha egy kisebb nemes 
(vlastelicié) bántalmaz egy nagy urat (vlastelina), fi
zessen száz perpert, és botozzák meg.”5'’ A kisebb 
nemesek (vlastelicié) igen nagy lélekszámú osztályt 
képeztek, amely nagyrészt katonáskodó nemesekből 
állt, akik a „katonák” közül kerülhettek ide, ahogy a 
XIII. század elejéről származó források mondják. 
István, az első szerb király Szt. Simon élete című mü
vében (amely apjának, Nemanja Istvánnak hagiográ- 
fiája) azt írta, hogy Nemanja Rasban összehívta az 
országgyűlést (Sabor), ahol „hercegek és katonák je
lentek meg” (vojevode ze i voini), de a köztük lévő jo
gi különbségekre a szöveg nem tért ki.'6 Az urak, ka
tonák és szegény emberek (vlastele, vojnika i ubogih 
ljudi) közötti különbségtétel azonban tisztán látszik 
a zicai oklevélből; házasság törvénytelen felbontásá
ért az úrnak hat ökröt, a katonának két lovat, a sze
gény embernek pedig két ökröt kellett adnia.'7 A ki
sebb nemesek a birtokaikat általában a monarchától 
kapták; ez legtöbbször csak egy falu volt (Dusán Ist
ván törvénykönyvének 75. cikkelye), de a források 
olyan esetet is említenek, amikor a birtok ennél na
gyobb volt, s akár néhány kisebb város is lehetett. 
Néha az uralkodó a kisebb nemest birtokával együtt 
átadta a kolostornak, mint azt Novak Pecija lenti 
példáján láthattuk. E kisebb nemesek igen gyakran 
éltek a kolostor birtokán, és a katonákhoz hasonlón 
óvták azt és főnökét a rablóktól. Milutin király pél
dául úgy rendelkezett a Szent György-oklevélben, 
hogy két kisebb nemes, Manota és Kalodurd „a ka
tonákra vonatkozó törvények szerint dolgozzon a 
templomnak” („da rabotaju crkvi u vojnicki zakón”). 
Ez azt jelentette, hogy az egyházat kellett szolgálni
uk a katonákra vonatkozó szabályok szerint, azzal a 
privilégiummal, hogy lovukkal nem kellett teherhor
dást végezni (da im se kon ne tóvári n i '8 tovara da 
ne vode). Ugyancsak ez az oklevél említ egy bizo
nyos Hancát, akinek az egyház számára kellett kato
nai szolgálatokat teljesítenie (da jest crkovi voinik). 
1362 körül Uros István cár azt üzente a raguzaiak- 
nak, hogy elküldte nekik Vuksa nevű kisebb neme
sét, aki majd megóvja kereskedőiket („A tamo sm 
poslal vlastelicica castva mi Vlksu u Sveti Srg, da 
stoi, i da vi cuva i bljude od vsaké zabave...”).59 A for
rások azonban olyan eseteket is említenek, amelyek
ben maguk a kisebb nemesek próbáltak meg néhány 
kolostort kifosztani. 1361-ben a Hilandar-kolostor 
rendfőnöke (igumen, hegumenos), János (Joan) és 
szerzetesei elmentek Uros István cárhoz, hogy elpa
naszolják: néhány úr és kisebb nemes folyamatosan 
zaklatja őket („i govorise carstvu mi kako ih obide 
vlastele i vlsateliciki”).

c) Hübér- és örökbirtokosok (vlastela bastinici i 
vlastela pronijari). Az örök- és hűbérbirtokosok közöt
ti különbség alapja a tulajdonjoguk teljessége, avagy 
korlátozottsága volt.
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Az örökbirtokosok teljes és korlátlan tulajdonjog
gal rendelkeztek birtokuk (bastina) fölött. A bastina 
kifejezés a basta („atya") régi szláv szóból származik, 
és azt az örökbirtokot (ocevina) jelöli, mely az apáról 
annak örököseire száll halála után (hasonlóan a la
tin patrimonium szóhoz, amely szintén a páter 
[„atya”) szóból származik).60 Az urak, akik örökbir
tokosok voltak, szabadon rendelkezhettek tulajdo
nukkal: eladhatták, elajándékozhatták, vagy bármi
lyen más módon elidegenithették. Ezt mondja ki 
Dusán István törvénykönyvének 40. cikkelye is: 
„...és szabadon elidegeníthető, az egyháznak adomá
nyozható, elajándékozható vagy másnak eladható” 
(„da su volni nimi i pod crkov dati, ili za dusu odati, 
ili inornu prodati komu ljubo”).61 A bastina tovább
örökíthető volt; a törvénykönyv 41. cikkelye így ren
delkezik: „Ha egy úrnak nincsen gyermeke, vagy 
már meghalt, akkor a halálától a hagyaték uratlan 
marad mindaddig, amíg nem találnak valakit az úr 
nemzetségéből a harmadunokatestvérig, és a hagya
ték reá száll” („Kői vlastelin ne uzima dece, ali paki 
uzima decu, tere ure, po egove smrti bastina pusta 
ostane do-gde se obrete od egova roda, do tretiega 
bratuceda; ta-zi da ima egovu bastinu”).62 Dusán Ist
ván törvénykönyve ezekkel a szavakkal garantálta az 
örökbirtok biztonságát: „ezen patrimoniumok meg- 
erösíttetnek” („bastine da su tvrde”).63 A cár csak 
árulás, és nem más bűncselekmények (razve jedine 
nevere, a ni za jedinoe ino sagresenie)64 esetén foszt
hatta meg az örökbirtokost földjétől.

A hűbériség intézménye Szerbiában bizánci min
ta alapján honosodott meg, és a görög rrpóuoia 
(pronoia) szó után nevezték el, amelyet a Bizánci Bi
rodalomban a XI. századtól használtak.65 A pronoia 
kifejezést a bizánci források először a XI. század kö
zepén említik, amikor IX. Konstantin Monomachos 
(Konsztantinosz Monomakhosz) császár egy 
Mangana nevű falul hűbérbe adott első miniszteré
nek, Konstantin Leichudésnek (Aeixoúörn;), és ez 
alkalomból egy immunitásról szóló oklevelet adott 
ki (kői tt)v tiov MaYYÓvtov ávé0£TO xrpóviav kcxi ra  
rrepi rr]g éAeuOepeiac; aűrco véveTriareuae 
£YYpa<J>a).66 A görögben a npóvia szó elővigyázatos
ságot, előrelátást, kormányzást jelent, az egyházi ter
minológiában pedig óvatosságot. A szó különleges 
értelmét úgy nyerte, hogy a császári adminisztráció 
a kisebb földbirtokokat jegyzékbe vette (éig irpóviav 
vagy Kara áóyov rrpovoiag), és csak az így szerzett 
földet hívták pronoiának.67

A pronoia szó Szerbiában először a Skoplje mellet
ti Szent György-kolostornak Milutin király által ki
adott híres oklevelében tűnt fel (1299/1300). Az okle
vél említ egy bizonyos Manotát, aki hozományként 
megszerezte apósa, Dragota földjét egy Recice nevű 
helyen. Később azonban Milutin király úgy határo
zott, hogy az egész területet a Szent György-kolostor
nak adja. Miután a területen lévő tulajdonjogosultsá
gokat megvizsgálták, a király szolgálói megállapítot
ták, hogy Dragota földje nem örökölt birtok (bastina),

hanem pronoia, azaz hűbérbirtok, méghozzá katonai 
szolgálattal terhelt. Ezért tehát Manota nem szerez
hette meg hozományként a földet, csak akkor, ha ma
ga is vállalja apósa katonai szolgálatait.68

A Szent György-kolostor oklevele egyértelműen 
kimondja, hogy a hübérbirtokos (pronijar) nem ren
delkezik teljes tulajdonjoggal a birtoka felett. Joga 
van használni azt (ius utendi), élvezni hasznait (ius 
fruendi), de nem rendelkezik a legfontosabb jogosít
vánnyal: a tulajdonát nem fogyaszthatja vagy pusztít
hatja el (ius abutendi). A pronoia katonai szolgálattal 
terhelt hűbérbirtok volt, amelyet csak akkor lehetett 
átörökíteni, ha az örökös is teljesíti az örökhagyó ka
tonai szolgálatait. A hűbérbirtok mindig a cár tulaj
donában maradt, a bérlőnek nem volt tulajdonjoga, 
Dusán István törvénykönyvének 59. cikkelye szerint 
nem adhatta vagy idegeníthette el: „Egy embernek 
sem áll szabadságában eladni vagy megvenni a hűbé
res földet, akinek az nem örökbirtoka. És senki sem 
adhatja a hübérbirtokot az egyháznak; ha megteszi, 
úgy az érvénytelen.” („Proniju da nest voljan nikto 
prodati ni kupin kto nr ima bastinu; ot pronijarske 
zemljc da nest voljan nikto podloziti pod crkov; ako 
li podlozi da nest tvrdo.”).69 Annak ellenére, hogy a 
jogi dokumentumok tisztán különbséget tesznek az 
örök- és a hűbérbirtok között, úgy tűnik, hogy a XIV. 
század gyakorlatában ez a különbség korántsem volt 
olyan egyértelmű. Ez kitűnik Dusán István törvény
könyvéből is; a 68. cikkely meghatározza a parasztok 
(meropsi) által végzendő kötelező munka mennyisé
gét, de csak a hübérbirtokos (pronijar) felé teljesíten
dő munkáról szól. az urakról (vlastelin) nem esik szó. 
Ez G. Ostrogorsky szerint csak azt bizonyítja, hogy a 
törvénykönyvben a pronijar (hübérbirtokos) kifejezés 
felváltotta az általános feudális úr szót, és a birtokon 
fennálló kapcsolatok hűbérbirtok vagy örökbirtok 
esetében tulajdonképpen ugyanazok voltak.70 Mivel 
az urak Szerbiában in capite bérlők voltak, a hübérbir
tokot is általában az uralkodó adta hűbéresének. 
Dusán István féltestvére, Simeon-Sinisa, Thessalia 
(OeaoaÁta) és Epeiros (Hrreipog) ura, egy görög 
nyelvű bullában, 1361 januárjában erősítette meg 
birtokában nagyvezérét, Tzaphas Orsini Dukas 
Joannést (Jánost). A nagyvezér birtokai között a bul
la megemlíti Phiatza falut, amelyet Tzaphas Joannés 
hűbérbe (Öta rrpóviai;) adott unokaöccsének, a név
rokon Tzaphas Joannésnek.71 Ez a tény felveti azt a 
kérdést, hogy Szerbiában csak az uralkodó vagy akár 
egy nemes is adhatott hübérbirtokot vazallusának. 
Ezt a problémát vizsgálva S. Novakovic felhívta a fi
gyelmet Dusán István törvénykönyvének 106. cikke
lyére, amely az urak szolgálói (dvorani) között említi 
a hübérbirtokos fiait (pronijarevici). S. Novakovic sze
rint ez a bizonyíték arra, hogy a szerb nagy uraknak 
saját hűbéresei (pronijari) voltak, akik katonai szol
gálatot láttak el; ezt a kapcsolatot azonban egy forrás 
sem erősíti meg.72 Azt elfogadhatjuk, hogy a proni- 
jarevic a hűbéres fia volt, de semmi sem bizonyítja, 
hogy lett volna saját hűbérbirtoka (pronoia). Ezzel
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szemben saját hűbérbirtok nélkül a pronijarevic elsze
gényedett, és egy úr szolgálójává válhatott.73 Úgy tű
nik, hogy Tzaphas Joannésnek és unokaöccsének 
esete az egyetlen példa arra, amikor egy űr adott hű- 
bérbirtokot vazallusának. De ahogy G. Ostrogorsky 
mondta, egyetlen eset alapján nem lehet általános 
következtetéseket levonni. Tzaphas Joannés idegen 
származású nemes volt, Epeirosban élt, s erre a régi
óra igen erős hatással volt a Nyugat, és ott a társadal
mi kapcsolatok eltértek a szerbekétől. Még Simeon- 
Sinisa, Dusán István féltestvére sem tekintette magát 
szerbnek,74 és az uralma alatt álló Thessalia és 
Epeirosz tulajdonképpen Szerbiától elkülönülő egy
ség volt.75 Dusán István cár 1352. évi, a Szent He-
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a legmagasabb tisztségviselőknek is adtak.77
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részben Albánia területén). Vö. Dusán István cárnak a dobrus- 
tai Szent Miklós-kolostorhoz intézeti oklevelével (1355 körül), 
ahol szerb és görög nemeseket em lít (3aK. cnoM. 719. p.).

20 3ax. cnoM. 175. p.
21 Krstic, N.: Pa3MaTpaun5t o JlyuiaiiOBOMb 3aKonitKy (TnacHHK 

JJCC, VI, 1854, 112-121. p.). A modern irodalom ban ezt a 
csoportosítást lásd: Jankovié, D.: HcTopttja jtpxaBe h npaBa 
cpeyfla.iHe Cpónje (XII-XV Ben). (Beograd, 1957, 42. p.).

22 Taranovski, T.: Hcroprija cpncxor npaBa y tteMaibHhKoj 
flpsxaBe. I. (Beograd, 1931, 12. p.).

23 3ax. cnoM. 605. p. Taranovski: i. m. I. 12. p. ugyan ezt a szö
veget is figyelembe vette, de szerinte ez csak egy kivétel volt. 
amely nem módosíthatja a főszabályt, még akkor sem , ha 
m ás ellenpéldát is találnak.

24 O/taőp. cnoM. 129-130. p.
25 Uo. 125-127. p.
26 Solovjev. A .-M osin. V.: I'p'iKe noBe.ie cpocKtix tctaaapa - 

Diplomata graeca regnum et im peratorum  Serviae (Beograd, 
1936: 2. kiadás, Variorum, reprint: London. 1978. 268-279. 
p.; a  lovábbiakban Diplomata graeca).

27 3ax. cnoM. 309. p. Vö. Grujic, R.: JlHMiia B.icTe.imicTBa 
cpncKHX itpKBeimx npeflCTUBUHKa y XIV u XV bckv 
(TnacunK CHfl, XIII. 1934, 47-68. p.).

28 Oaaöp. cnoM. 69-82. p.
29 3aKonnK. 38. és 172. p.; Burr, 206. p.
30 Lásd a Cohe (soce) szócikket in: Blagojevic, M.: A  szerb kö

zépkor lexikona, 683-685. p.
31 „A perper szerb pénzegység volt, m int az akkori angol márka. 

A kifejezés egy görög szó elferdítése, mely eredetileg tűzben 
edzett aranyat jelentett. Á ltalában fél dukáltál volt egyenlő. 
Cibrario szerint a XIV. század közepén a  perper hal frankot 
ért.” Burr, 201. p. A szerb pénzegységekről lásd: Ivansevic, V.: 
HoBHapcTBO y cpejiibOBeKOBHoj Cpőnjn (Beograd, 2001).

32 1 kabao= 16 kg
33 60. cikkely, 3aKonitK, 50. és 183. p.; Burr, 210. p.
34 3aKo»HK, 97. és 223. p.; Burr, 522. p.
35 3aK0itHK, 98. és 223. p.; Burr, 522. p.
36 Rabota: általánosan használt szláv kifejezés a szokásos m un

kaszolgálatra, görög eredetű; Burr, 203. p.
37 3aKOHHK, 27. és 162. p.; Burr, 203. p.
38 M ár a decani oklevél is előírta, hogy a soce az egyházé (...i 

soce da daju crkvi). 3ax. cnoM. 655. p., LXI.
39 Dusán István törvénykönyvének kihirdetése előtt néhány ki

váltságlevél már kivette a kolostorokat a háborús szolgálat kö
telezettsége alól. Például Dragutin király a  H ilandar kolostor 
számára kiadott oklevelében kimondta, hogy a kolostor job
bágyainak nem kell harcba vonulniuk (3ax. cnoM. 388. p., 
VI). Ugyanezt a privilégiumot adta M ilutin király a banjskai 
Szent István-kolostornak (3aK.cnoM. 628. p., LXXXIV) és 
Dusán István cár a Mihály és Gábriel arkangyalokról nevezeti 
kolostornak (3an. cnoM. 698. p., CLXXIV) stb.



Jog
40 3aK. cnoM. 685. p.. XIV.
41 Oflaőp. cnoM. 151. p. Olivér Jánosról (Jovan) lásd: Ferjanéic, 

B.: JJecnoTH y Btuaim tj tt HjyxatocjioBencKHM 3eM;i>aMa 
(Beograd, 1960, 159-166. p.; német nyelvű összefoglalással).

47 Miroszlav herceg, Huni (Hercegovina) uralkodója, a király 
nagyapjának (Nemanja Istvánnak) a fivére volt.

45 3aK. cnoM. 594. p., I.
44 A törvénykönyvben király alatt mindig Dusán István fiát, 

UroSt kell érteni.
45 3aK0iiHK, 6. és 151., 93. és 218., 103. és 227. p.; Burr, 198, 

520. és 524. p.
46 3aK0ttHK, 51. és 184. p.; Burr, 210. p. Még ebben az esetben 

sem használja a forrás a kisnemesl a nagyúr ellentéteként, ha
nem csak azt mondja „a többiek” (proöi), ami magában fog
lalja a kisnemeseket is.

J' 3aK0itiiK, 119. és 238. p.; Burr, 527. p. Novakovic (238. p.) vé
leménye szerint a középrangúak (srednjim Ijudem) a nagy 
urakhoz képest a kisnemesek, kereskedők és polgárok voltak.

48 Vö. az 1215. évi Magna Charta 39. cikkelyét (J. Hold. Lon
don, 1976, 326-327. pp.): „Nullus liber homo capitur, vei 
imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut 
aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super 
eum mittemus, nisi per legale iudicium parium suorum vei 
per legem lerre" (Egy szabad emberi sem lehet elvinni, be
börtönözni, vagyonától megfosztani, kiközösíteni, száműzni 
vagy bármilyen más módon bántalmazni, és mi sem me
gyünk vagy küldünk ellene senkit, csak a vele egyenrangúak 
jogerős ítélete, vagy az ország törvényei szerint”).

49 A törvénykönyv 155. cikkelve; 3aK0itHK, 122. és 239. p.; Burr, 
529. p.

■° S. Novakovic: Crapa cpncKa BojcKa (Beograd. 1893, 39., 57., 65. 
p.) azt írja, hogy a zászlós nagyúr nem egyszerű zászlóvivő volt, 
hanem magas rangú katonai tisztségviselő, aki a zászlót annak 
jeleként kapta, hogy több alakulat parancsnoka volt. Krstic (i. 
m. I. 115-116. p.) összeveti a zászlós nagy urat a magyarországi 
zászlós úrral (barones banderiati). amely saját zászlója alatt 
hadba vonuló nagyhatalmú nemest jelentett. Taranovski (i. m. 
1, 14. p.) rámutat az 1529. évi Litván Statútumra, amely a páni 
horugovnije kifejezést tartalmazza, amely zászlós nagy ural 
(horugva) jelent, aki a saját katonáit, akik között kisebb neme
sek is voltak, vezette a harcba. A források hiányossága miatt 
azonban a fentiekből nem vonhatjuk le azt a következtetést, 
hogy a szerb urak a saját seregeiket vezették volna. A bizánci író 
és császár. Joannés Kantakuzénos a leghatalmasabb szerb ne
mest a roúq év réXei Kai peyaXa óuvapévout; vagy a ttbv év 
réXei toúc öuvaTiúTcrrouc elnevezéssel illeti. Lásd: 
BH3aiiTitjcKit H3BOPH 3a HCTopitjy ttapofla JyrocnaBHje -  
Fontes Byzantini históriám populorum Jugoslaviae spectantes. 
Vol. VI. (Beograd. 1986, 387. p„ n. 102.).

51 „Sohn des Kleinen Vlastelin". Lásd: Jirecek, K.: Staat und 
Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. I—III. (Denk- 
schriften dér Kaiserlichen Akademie dér Wissenschaften in 
Wien, Phil. hist. Klasse, LVI, 1912,1. 4. p.) és Das Gesetzbuch 
des serbnischen Cárén Stephan DuSan (Archív fúr slavische 
Philologie, 22, 1900, 214. p.). Vö. a Vlasleliéic (BnacTenn- 
linhH) szócikkel in: Mihaljcic, R.: A szerb középkor lexikona, 
91-92. p.

72 3ax. cnoM. 138. p., I: Sikovu milost stvori kralevstvo mi 
vlastelicikem dubrovackim...

53 3aKoimK, 39. és 170-171., 109. és 231., 135. és 250. p.; Burr, 
206., 525. és 533. p.

54 3aKOHHK, 47. és 180., 109. és 231., 111., 232., 135. és 250. p.; 
Burr, 209., 525-526. és 533. p.

55 3aK0itHK, 43-44. és 177-178. p.; Burr, 208. p.
56 V. Corovic: >KttTttje CitMeoita HeMatbe o;t CTethana 

flpBOBeintaitor. CneMOcaBCKH 36opmtK, 2. kittet. (Beograd, 
1938. 15-76. p.).

57 Oflaőp. cnoM. 151. p.
58 3aK.cnoM. 614., 615. és 619. p. Qaaőp. cnoM. 75., 76. és 80. p. 

A katonai törvényekre lásd: Mihaljcic, R.: BojmtMKit 3 a K o n . 
36opitHK tI>H.io30thcKos <]xiKy;iMeMa, XII-1. (Beograd, 1974, 
305-309. p. = npouiiiocT n Hapojimto cehatte. Beograd, 
1995, 95-99. p.).

59 3 a K .c n o M . 187. p.
60 Lásd: Mazuranic, V.: Prinosi za hrvatski pravno-povjestni 

rjecnik (Zágráb, 1908-1922, reprinl: 1975, 45-48. p.) és Skok, 
P.: Etimoloijski rjecnik hrvatskoga iü srpskoga jezika. M. 
Deanovic és Lj. Jónké V. Putanes közreműködésével. I. kötet. 
(Zágráb, 1971, 120. p.).

61 Burr, 206. p. 3aKomtK, 36. és 171. p.
02 Burr, 206. p.; 3aKomiK, 37. és 171. p. A harmadunoka

testvérig kitétel (Iretiega bratuceda) magában foglalja a nyol- 
cadízigleni rokonokat is.

63 3 9. és 40. cikkely, Burr, 205-206. p.; 3aK0itHK, 36. és 
170-171. p.

64 DuSan István cár kiváltságlevele Ivanko ProbiStitovic kisebb 
nemeshez 1350. május 28-án. Qnaöp. cnoM. 151. p.

67 A pronoiával kapcsolatos legfontosabb munkák: Ostrogorsky, 
G.: npointja, npHJior ncTopitjn <])ey;ta-iit3Ma y Bit3aiiTnjit tt y 
jytKiiocnoBeHCKHM 3eM.T>aMa [G. Ostrogorsky összes munkái] 
I. kötet (Beograd, 1969, 119-342. p.); Lemerle, P.: Recherches 
sur le régime agraire á Byzance: la térré militaire á l'epoque 
des Coménes. (Cahiers de civilisation médiévale, 2, 1959, 
265-281. p.); A. Hohlweg: Zűr frage dér pronoia in Byzanz 
(Byzantinische Zeitschrift, 60, 1967, 288-308. p.); Ostrogorsky, 
G.: Die Pronoia unter den Komnenen. (ipöopiimnc pa/tosa 
BH3ÓaiiMonouiKos micMHMVMa. 12, 1970, 41-54. p,); Radic, 
R.: HoBtm ojiamt o npoHHjapmua H3 pnBitx Jteuemtja XIV 
BeKa (3óopiiHK pajioBa BH36aiiMOJioiitKos HHCMHMyMa, 21, 
1982, 85-93. p.). A szerbiai pronoiáról lásd: Novakovic, S.: 
npoimjapit it óatUTHHHiiH (cnaxje h mHTJtyK caxiióHje). 
np itaor k itcTopitjn nenoKpeme iiMOBime v Cpőiijn XIII ,ao 
XIX BCKa. (T-nac. 1, 1887, 1-102. p. = in: Vaskrs drzave srpske i 
drtige studije. Klasici jugoslovenskoe prava. Beoerad. 1986, 
161-223. p.).

66 lonannis Zonarae Epitomae historiarum. Ed. M. Pinder. III.
_ (Bonnae, 1841-1849, 670, 7-9. p.).

67 Ostrogorsky. npomtja, 133. p.
68 3aK. cnoM. 614-615. pp.; Oflaöp. cnoM. 75-76. p.
69 Burr, 209. p.; 3aKomtK, 50. és 182. p.
70 G. Ostrogorsky: npomtja, 293. p.
' '  Diplomata graeca, 234. p.
72 Novakovic, S.: nponnjapH h öatimiHHiiH, 36, p.
73 Taranovski: HcTopttja I, 38. p. azt mondja, hogy ha a proni- 

jarevicnek (a hűbéres fia) lett volna saját hűbérbirtoka 
(pronoia), akkor nem így, hanem pronijarnak (hűbérbirto- 
kos) nevezték volna. Vö.: Solovjev, A.: 3aKOHHK uapa 
Crethana Hyuiaira 1349. h 1354. roamte. (Beograd, 1980, 
263 p.), aki hozzáteszi, hogy a hübérbirtokot (pronoia) csak 
a legidősebb fiú örökölhette. A hübérbirtokos többi fia 
(pronijarevici) általában nem akart közrendűként (sebri) dol
gozni, ezért inkább nagy urak szolgálatába álltak, abban a re
ményben, hogy a harcokban magukat kitüntetve megszerez
hetik saját birtokukat. Az író véleménye szerint ez volt a 
helyzet Ivanko Probstitovic esetében is, aki egy nagyúr szol
gálójaként gazdagodott meg, és megvette azokat a földeket és 
házakat, amelyekben a cár mint örökbirtokost erősítette 
meg.

74 Az aláírása az oklevélen a következő volt: EYMEQN EN 
XPIITO TG GEO riIZTOZ BAIIAEYE KAI AYTOKPATOP 
’PGAinN KAI EEPBÜN, O riAAAlOAOrOI.

75 G. Ostrogorsky: npomtja, 301. p.
76 Diplomata graeca, 186. p. Vö. 448. p.
,7 Példákért lásd: G. Ostrogorsky: npomtja, 303-310. p.
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