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koronázásától kezdődően (1346) - királynak nevezték
őket.
Stefan N em anját (1186-1196) még a főispán (zsu
pán, zupán) cím illette meg, utána azonban a szerb
trónörökösök a fejedelem (despota) cím et viselték.
Stefan Prvovencani (’Stefan, az első koronázott ki
rály’) uralm ától kezdve, aki a szerb joghistóriában
elsőként (1217-ben) kiáltatta ki magát királynak, a
trónörökösöket m ár az „ifjabb király” cím illette meg.
A trónörökös így m eghatározott címhez jutott, „orszá
gában” korm ányzott, és saját katonasága is lehetett.
középkori szerb
Krstic ehhez hasonló je
jog tö rténet prob
lenséget a szomszédos Ma
lémái közül a jog
gyarországon talált, ahol a
tudósok külön figyelmet
trónörökösök „úgyszólván
szenteltek a trónöröklés
királyi hatalm at gyakorol
kérdésének. A jogforrások
tak”.2
elemzéséből arra a követ
Egy másik felfogásnak
adott hangot a híres cseh
keztetésre juthatunk, hogy
történész, K onstantin Jirea trónöröklés rendje nem
volt szigorúan m eghatá
cek (1854-1918) alapvető
művében, A szerbek törté
rozva. Értelm ezésében a
jogtörténészek két olyan
netében.-' Jirecek úgy látja,
alapvető hatásra utalnak,
hogy a hazai szeniorátus
amelyek a szomszédos or
elve és a bizánci társu 
szágokból származnak. Az
ralkodó intézménye közöt
egyik hatás a társuralkodó
ti harc m ár 1200-tól kezd
intézménye, amely Bi
ve észlelhető, de hozzá
záncból ered, a másik az
fűzi, hogy Szerbiában,
„ahogyan az Árpád-házi
„ifjabb király” (rex iunior)
intézménye, amelyet Ma
aknál is, a trón örököse
gyarországtól vettek át.
gyakran az ifjabb király
Az első jogtörténész, aki
cím et kapta”.4
ezt a problémát érintette,
Jirecektől eltérően, aki
Nikola Krstic1 volt, aki a
a társuralkodó intézm é
régi szerb jogról szóló érte
nyét a szerbeknél bizánci
/. (Stefan) Uros és fia. Miiülin
kezésében arra a következ
m intaképnek tekinti, Teo(freskó)
tetésre jutott, hogy Szer
dor Taranovski5 szerint ez
biában nem létezett ugyan törvény a trónöröklésről, de a
Magyarországról érkezett. Ez utóbbi szerző úgy véle
szokásjog alapján az apát a fiú követte. Azt a tényt is re
kedik, hogy a társuralkodó a szerbeknél igen nagy
gisztrálta, hogy szerb trónörökösök m ár uralkodtak
szerepet játszott a prim ogenitura elvének megszi
. bizonyos térségekben, és - Stefan Dusán cárrá történt
lárdításában.6

Srcfan Sarki á

Rex iunior Egy magyar intézmény
a középkori szerb jogban

A
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tikáját. A szerb-bizánci közeledést Stefan Uros
M ilutinnak, Uros fiatalabb fiának Annával, VIII.
M ihály császár lányával kötött házassága, és M ilutin, a
bizánci vő trónörökössé tétele lett volna hivatott mega
lapozni. Ez az aktus nyilvánvalóan Uros idősebb fia,
Dragutin és felesége, Ka
talin m ellőzéséhez veze
tett volna. Anna bizánci
hercegnőt m ár útnak indí
tották Szerbia felé, amikor
a házasságról egyidejűleg
folyó tárgyalások kudarc
ba fulladtak. 1267 végén
vagy 1268 kezdetén Uros
szerb király feladta a IV.
Bélával fennálló szövet
séget, és tám adást indított
a Macsói Bánság ellen,
amelyet ekkor Rosztiszláv
lyevity Béla, a király uno
kája korm ányzott. Uros
***
elfoglalta a Bánság egy
részét, és nagy károkat
okozott, ahogyan ezt ma
Érdekes, hogy a szerb
gyar részről feljegyezték.
„ifjabb király" intézményét
IV.
először nem szerb, hanem
katonai segítséget küldött
egy magyar okirat említi. Az
unokájának, aki hozzájá
V. István m agyar és II.
rult ahhoz, hogy az 1268
Ottokár cseh király közötti,
tavaszán vívott csatában
1271. július 3-ai békeszer
Uros végül vereséget szen
ződés m agyar oldalon a
vedjen, és tekintélyes főu
király vazallusaként említi
raival együtt rabságba es
Rosztiszlávlyevity Bélát, a
sen. Feltételezhető, hogy a
macsói és boszniai herceget
békeszerződés egyik felté
- IV. Béla király unokáját és
Dragutin király, a Szt. Achilleos-templom patrónusa
teleként szerepelt az a ki
V. István unokaöccsét -,
' (freskó, Aritje, 1296)
kötés, hogy Uros a trónt és
Jakov Svetoslav bolgár
királyságát még életében m egosztja fiával, Dratrónkövetelőt, Uros szerb királyt és „Stefant [Dragutinnal, pontosan úgy, ahogyan az Magyarországon
gutin], Szerbia ifjabb királyát, a mi vőnket” (Bélám,
IV. Béla és idősebb fia, V. István ifjabb király között is
ducem de Machow eí de Bosnia, fratrem nostrum;
volt.11
Urossium, regem Servie, et Stephanum filium eius, iuniEkkor következik, hogy az 1271. évi magyar oklevél
orem regem Servie, generum nostrum; Swetizlaum impeben a cseh királlyal kötött békeszerződés kapcsán
ratorem Bulgarorum).9 Ennek az adatnak az alaposabb
szerepel Stefan [Dragutin] ifjabb király. A magyar
m egértéséhez bizonyos történelm i tények ismerete
oklevél tanúságát megerősíti egy korabeli szerb forrás
szükséges.
is: D anilo érsek (1270-1337) Zivoti kraljeva i
Az 1254-1256 közötti időszakban baráti viszonyok
arhiepiskopa srpskih [A szerb királyok és érsekek élete)
alakultak ki IV. Béla magyar király (1235-1270) és I.
cím ű m űvében azt írta, hogy Uros még életében
Uros (1243-1276) között.10 A szerbek 1260-ban a ma
odaígérte királyságát és a trónt fiának, Dragutinnak.
gyar király oldalán harcoltak a II. Píemysl Ottokár
D anilo azt is m egem líti, hogy Uros ily m ódon
cseh király ellen viselt háborújában. Négy évvel
kötelezte el m agát Dragutin apósának, a magyar
később Uros ott volt a násznép között Béla herceg, IV.
királynak is. Később, amikor Uros nem m utatott haj
Béla fiatalabb fiának mennyegzőjén. A jó viszonyt az
landóságot szavának betartására, V. István segítséget
Uros idősebb fia, Stefan Dragutin és Katalin herceg
nyújtott Dragutinnak abban, hogy apját megfossza
nő, Béla idősebb fia, a későbbi V. István király
trónjától, és maga lépjen a helyébe.12
(1270-1272) lánya közötti frigy is megerősítette. Úgy
M indez világosan m utatja, hogy I. Uros a külpoli
tartották, hogy Dragutin, az idősebb fiú és a magyar
tikai körülmények nyomására nem csak arra kénysze
király veje örökli majd a trónt. Trónöröklése azonban
rült rá, hogy a prim ogenitura elvét alkalmazza és a
kérdésessé vált, am ikor VIII. Paleologos Mihály bizán
trónt legidősebb fiára hagyja, hanem arra is, h o g y __
ci császár (1259-1282) m eghirdette Szerbia-barát poli
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Em lítésre m éltóak továbbá a jeles cseh jogtör
ténész, Karéi Kadlec kutatási eredményei, aki a szláv
jogra vonatkozó, nagy, összehasonlító tanulm ányában
azt az álláspontot képviselte, hogy az ifjabb király
intézm énye S zerbiában magyarországi m intára
fejlődött ki, ellentétben a
bizánci típ u sú társuralko
dással.7
Erről a kérdésről bőveb
ben értekezik több kiemel
kedő szerb történész, Iván
Bozic, M ihajlo D inic és
különösen M ilka Ivkovic
is.8 T anulm ányaikban a
társuralkodó intézm ényét M ilka Ivkovic pedig külön
az ifjabb király kérdését érintő, eredeti források
nagyobb részére is hivatkoz
nak.

Béla

egyidejűleg a társuralkodás egy új form áját is
bevezesse. Az ifjabb királyság intézménye - m inden
jellegzetességével egyetemben - biztosítékává vált fia
trónöröklési terveinek; annak, hogy Dragutin, magyar
vazallusként ugyan, de valóban trónra kerül Szer
biában. Uros persze nehezen szánta rá magát kényszer
alatt vállalt kötelezettségének teljesítésére, vagyis arra,
hogy - az ifjabb király m agyar intézm ényének
következetes alkalmazásával - véghezvigye az állam
felosztását saját maga és fia, Dragutin között.13 Végül
mégis erre kényszerült.
Nem vitás sem Dragutin ifjabb királyként való elis
merése, sem az aktushoz vezető magyar nyomás.
Éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy Dragutin, a
szerb ifjabb király jogállása azonos volt-e a magyarországi ifjabb királyéval. Dragutin felhatalmazásai,
hatásköre, jogai ugyanúgy alakultak-e, m int a magyar
„ifjabb királyoknak"?
Az Á rpád-dinasztia uralkodói a 12. századtól
kezdődően fiaikat még életük folyamán ifjabb kirá
lyokká. em elték, s többek között így biztosították
elsőszülött fiaik jogát a trónra. A megkoronázott
trónörökösök az „ifjabb király” (rex iunior) címmel az
ország egyes részeinek a kormányzásához is hozzáju
tottak. A meghonosodott gyakorlat szerint az ifjabb
királyt a maga territórium án teljes (királyi) hatalom
illette meg, ami felölelte hadsereg tartásának a jogát,
törvények kihirdetését, oklevelek kibocsátását, a
pénzverést, birtokadom ányozást. A két szuverén
uralkodó, az idősebb és az ifjabb király olykor hadat is
viselt egymás ellen, békét kötöttek, saját udvart tartot
tak, külön kormányzó és udvari apparátus - bírák,
kancellárok, pohárnokok, istállóm esterek stb. segítette munkájukat. A korábbi királyi hercegektől
(duces) eltérően, akik csupán társuralkodók és a király
segítőtársai voltak, az ifjabb király (rex iunior)
intézménye a királyi hatalom teljes megosztásához
vezetett. Azt a területet, amelyet az ifjabb király kor
mányzott, az oklevelek külön királyságként (regnum)
tüntették fel. Saját területeiken teljesen függetlenek
lévén, az idősebb és az ifjabb király szerződésben sza
vatolta az egymás belügyeikbe való be nem avatkozást,
azt, hogy egymás alattvalóit nem fogják elrabolni és
átvenni, javaikat elkobozni, külföldi uralkodókkal nem
szövetkeznek, ellenben háború esetén egymást segítik,
továbbá a két király alattvalói közötti összetűzés esetén
a konfliktus feloldására vegyes bizottságot alakítanak.14
Szerb források azonban sem m ilyen bizonyítékot
nem szolgáltatnak arról, hogy Dragutin király ren
delkezett volna az ifjabb királyi státussal együtt járó
felhatalmazásokkal. Uros király soha sem engedett át

neki sem m iféle területrészt, territórium ot, amelyen
ö nállóan gyakorolhatta volna a hatalm at. Ebből
kifolyólag az apa és fiú közötti feszültségek több ízben
is rendkívül kiéleződtek. A helyzet különösen 1275ben vált súlyossá, am ikor Uros hadban állt a
Dubrovniki Köztársasággal. Danilo érsek értesülése
szerint Dragutin ismét azt követelte apjától, hogy je
löljön ki számára egy országrészt, „ahol külön lakna”.
M iután Uros ezt- elutasította, Dragutin magyar és
kum áni katonai erőket mozgósított. Az ifjabb király
még egyszer alázatosan kérte apját: „engedje át sarjá
nak annak egy részét, amije volt”. Uros király azonban
annyira felbőszült, hogy D ragutin, „életét féltve",
kezet em elt apjára. A kirobbanó háború „a Gacko
nevű földön" (valószínűleg a m ai Hercegovina
területén) folyt apa és fia között, amelyből Dragutin
került ki győztesen.15 Uros Hűm földjére (Hercegovi
nába) húzódott vissza, szerzetescsuhát öltött, és való
színűleg 1277. május 1-jén m eghalt.16
Arról sincs forrásadat, hogy Dragutinnak saját had
serege volt, pénzt veretett, önálló oklevélkiadást végzett
vagy saját udvarral rendelkezett volna. Egészen nyilván
valónak tűnik, hogy Uros szerb királynak, a IV. Béla
magyar királlyal kötött szerződés szerint még élete
folyamán meg kellett volna osztania királyságát idősebb
fiával, Dragutinnal; ezt erősítik meg a magyar források,
valamint Danilo érsek szavai is. Ez értelem szerűen a
magyar gyakorlat alkalmazását jelentette volna, de Uros
ezt ki akarta kerülni, s így szabotálta a magyar királynak
adott kötelezettség teljesítését.17 Ha a magyarországi
példa követését lehetségesnek fogadjuk el, akkor, egyéb
adatok hiányában is, feltehető, hogy Dragutint, m int
ifjabb királyt (rex iunior), megillették volna mindazok a
jogok, amelyekkel abban az időben István magyar trón
örökös (a későbbi V. István) is rendelkezett. Ebből követ
kezik, hogy az a hatáskör, amely Dragutint, m int ifjabb
királyt megillette volna, nem a szerbiai közjogi felfogá
sokat és a korabeli körülményeket tükröző szerb in
tézmény jellegzetességeit viselte, hanem abból a kül
politikai nyomásából eredt, amelyet a magyar politika
Uros királyra gyakorolt.
Az ifjabb királyság, m int kizárólag szerb intézmény
fejlődése - amelyet az uralkodó akaratából és a főurak
egyetértésével vezettek be az országban - csak Milutin
király (1282-1321), illetve fia, Stefan Decanski
(1321-1331) idejétől kezdve kísérhető figyelemmel.18
Ám az ifjabb király jogállása Szerbiában még ekkor is
lényegesen különbözött a magyarországi ifjabb király
helyzetétől, ami egy újabb tanulm ány tárgya lehetne.
Fordította: Bordás Bernadett

Jegyzetek------------------------------------------------------1 Nikola Krstic 1829-ben Vácon született. Ugyanott járt elemi
iskolába és gimnáziumba, majd Pesten filozófiát tanult, s
1851-ben doktori címet szerzett. Ezt követően kezdett jogot
tanulni, és tanulmányait 1853-ban már be is fejezte. Néhány
hónap múlva Belgrádba utazott, ahol 1853-tól 1862-ig a főisko
lai rangú Líceumban Általános jogi ismereteket [Enciklopedija
prava] és Törvényismereti történetet vagyis jogtörténetet [Istorija
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zakonoznanja] oktatott. Egyetemi pályafutását 1862-ben adta
fel, azután, egészen nyugdíjba vonulásáig (1894), bíróként
működött, s átmenetileg az Államtanácsnak is tagja volt. 1902ben halt meg Belgrádban. Krstic tekinthető az első jogtörténet
tanárnak Szerbiában, bár munkái ma már többnyire túlhala
dottak. N. Krsticról lásd még: Sarkié, S.: Krstic Nikola, in:
Enciklopedija srpske istoriografije [A szerb történetírás encik

lopédiája] (Beograd. 1997, 455-456. p.); továbbá Sarkié, S.:
Rechtsgeschichte in Serbien und Jugoslawien (Zeitschrift für
Neuere Rechtsgeschichte, Nr. 1/2., 2007, 119. p.)
2 Krstic, N.: Razmatranja o starim srpskim pravima II. 0 driavnom
stroju; I. 0 vladaocu [Elmélkedések a régi szerb jogokról. II. Az
államrendről; 1. Az uralkodóról], Glasnik Srbske slovesnosii. VII,
1855, 22-85. p.
3 A művet Jireéek németül irta Geschichte dér Serben címmel. Az
első könyv 1911-ben jelent meg Gothában és a maricai csatáig
(1371) történt eseményeket öleli fel. A második könyvet, amely
az 1537-ig terjedő időszakra vonatkozik, nem sikerült befejeznie.
A Szerbek története mellett, azzal párhuzamosan, Staat und
Gesellschafl int mittelalterlichen Serbien című müvén is dolgozott,
de - betegsége és korai halála miatt - ennek a munkának sem
sikerült a végére jutnia. Mindkét művet, Jireéek kézirata és levél
tári átiratok alapján, Vatroslav Jagic és Jovan Radonic fejezte be.
A szerbek történetéi, valamint Az állam és a társadalom a közép
kori Szerbiában című müvet Jovan Radonic fordította szerbre, és
jelentette meg Istorija Srba címen, két kötetben. A második
kiadást (Beograd, 1952) Radonic űjabb bibliográfiai adatokkal
bővítette; a fénynyomással készült kiadványhoz kiegészítő iroda
lomjegyzéket pedig Rade Mihaljéic készített.
4 Jirecek. K.: Istorija Srba. Vol. II. (Beograd, 1978,10-11. p.)
5Az orosz apától és lengyel anyától származó Teodor Taranovski
(1875-1936) a varsói Orosz Egyetemen szerzett jogi diplomát.
Egyetemi oktatói pályafutását Jaroszlávlye (Oroszország) és Yuryev
(Tartu, ma Észtország területén) városokban kezdte. 1920-tól
egészen haláláig a szláv jogok történetét oktatta a belgrádi
Jogtudományi Karon, Taranovski a szerzője a mindeddig legjobb
középkori szerb jogtörténetnek, amely Istorija srpskog prava u
Nemanjickoj drzavi címmel jelent meg. Taranovskiról lásd: Mihaljéic,
R.: Taranovski Teodor, in: Enciklopedija srpske istoriografije, 669-670.
p. Vö.: Sarkié, S.: Rechtsgeschichte in Serbien, 121-122. o.
6 Taranovski, T,: Istorija srpskog prava u Nemanjickoj drzavi, I deo
Istorija drzavnog prava [A szerb jog története a Nemanjic-államban, I. rész: Az államjog története] (Beograd, 1931, 163. p.),
Klasici jugoslovenskogprava, knjiga 12 (Beograd, 1996, 223. p.)
7 Kadlec, K.: Introduction á l'étude comparative de Thistoire du droit
public des peuples Slaves (Paris, 1933, 96. p.)
8 Bozic, I.: O polozaju Zete u Nemanjickoj drzavi [Zeta helyzetéről a
Nemanjic-államban] (Istoriski glasnik, 1-2., 1950,97-122. p.; Dinic,
M.: Odnosi izmedu kralja Milutina i Dragutina [A Milutin és Dragutin
királyok közötti viszonyok] (Zbornik radova Vizantoloskog instituta,
3, 1955, 49-82. p.); Ivkovié, M.: Ustanova „mladog kralja" u srednjovekovnoj Srbiji [Az „ifjabb király" intézménye a középkori
Szerbiában] (Istorijski glasnik, 3-4,1975,59-79. p.)

li. világháború előtti polgári történetírás több
nyire főnemesek, nemesek végrendeleteinek
szövegét publikálta. A közrendűek végrendele
tei iránt hazánkban csak az elmúlt néhány évtizedben
nőtt meg az érdeklődés. A végrendeletekkel foglalkozó,
egyre gyarapodó feldolgozások azt bizonyítják, hogy ez
a forrástípus alkalmas a sokoldalú feldolgozásra.
A Vác Város Levéltárában őrzött Püspök-Vác
Mezőváros Tanácsának iratai1 között található, az
1706-1790 közötti évekből származó mintegy 650 vilá
gi végrendelkező utolsó akaratát tanulmányoztam.
Néhány testáló módosított végakaratán, illetve fíókvégrendelet formájában vagy az időközben bekövetkezett
változásoknak köszönhetően teljesen új végrendeletet írt.
Az anyagot néhány végrendelet mellé csatolt ingósági
leltár, nyugta, fellebbezés, házassági szerződés teszi
gazdagabbá.

A

9 Theiner, A.: Mon. Hung . I, 295-203. p.; Emler, Regesta dipl.
Bohém, el Morav. 2, No. 753, 302. p.
10 Uros, az első szerb király, Stefan Prvovenéani (1196-1228) har
madik fia és a szerb uralkodóház megalapítója, Stefan Nemanja
(1168-1196) unokája volt. A trónra két idősebb bátyja, Stefan
Radoslav (1228-1234) és Stefan Vladislav (1234-1243) rövid
ideig tartó uralkodása után került.
11 Részletesebb adatok erről az eseményről: Jireéek, K.: Istorija
Srba [A szerbek történelme]. Vol. I. (Beograd, 1952, 183. p.);
Cirkovic, S.: Srpske i pomorske zemlje kralja Urosa I. [I. Uros ki
rály szerb és tengeri birodalma] és Istorija srpskog naroda [A
szerb nép történelme]. Vol. I. (Beograd, 1981, 352. p.); Rókái,
P.-Dere, Z.-Pal, T.-Kásás, A.: Istorija Madara [A magyarok
történelme] (Beograd, 2002, 85. p.)
12 D. Daniéié kiadása: Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih (Zagreb,
1866, 13-14. és 17. p.). Danilo érsek ezen adata nem egészen
megbízható. Igaz, hogy Dragutin a magyarok segítségével fosz
totta meg apját a tróntól, de ez 1276-ban következett be, amikor
Magyarországon már nem Dragutin 1272-ben meghalt apósa,
volt hatalmon.
■
13 Ivkovic, M.: i. m., 61. p.
14Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Budapest, 1917,
103. p.); Hóman, Bálint: Geschichte des Ungarischen Mittelalters.
Vol. II. (Berlin, 1943,177. p.)
15 Daniéié, D.: i. m., 18. p.
16 Cirkovié, S.: i. m„ 356. p.
17 Kezére játszott az a feudális anarchia is, amely V. István halála
(1272) után Magyarországot uralta.
18 Azok számára, akik nem eléggé jártasak a szerb történelem
eseményeiben, rövid magyarázatként álljon itt a következő:
Dragutin utódai nem folytatták Szerbia kormányzását. Dragutin
1282-ben egy vadászaton leesett lováról, és súlyosan megsértette
a lábát. Ugyanebben az évben a Dezsevóban (a mai Szerbia déli
részén elterülő térség) megtartott szaboron a főurak nyomására
kénytelen volt átengedni a trónt öccsének, Milutinnak. A megál
lapodás szerint Milutin halálát követően Szerbia kormányzását
Dragutin fiának, Vladislavnak kellett volna megörökölnie. Maga
Dragutin 1316-ban bekövetkezett haláláig Szerbia északi részén
magyar vazallusként uralkodott. Milutin 1321. évi halála után
azonban a trónt Milutin fia, Stefan Deéanski foglalta el, és egye
nesági leszármazottai egész 1371-ig uralkodtak Szerbiában.
Bővebben erről lásd: Maksimovié, Lj.: Poéeci osvajacke politike
[A hódító politika kezdetei] és Cirkovié, S.: Unutrasnje borbe
pocetkom XIV véka [Belső harcok a 14. század elején], in: Istorija
srpskog naroda [A szerb nép történelme]. Vol. I. (Beograd, 1981,
437-448 és 449-461. p.).

MŰHELY
Katona Andrásné Kovács Emőke

A 18. századi
váci végrendeletekről
A testamentumok gazdag történeti forrásanyagot
szolgáltatnak. A végrendelkezők a halálra készülve
tárgyilagos, valós számadást tettek. Nemcsak az adott
korszak anyagi, szellemi kultúrája, hanem a m inden
napi élet jellem zői is elénk tárulnak e források feldol
gozása során. Kiderülnek a vagyonszerzés módjai, a __
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