
Hegyi Géza
Tizedszedés a középkori erdélyi egyházmegye 
Meszesen-túli részein1

Ismeretes, hogy a világi értelemben vett történeti Erdély és a középkori erdélyi 
egyházmegye nem esett egybe: míg előbbi lényegében az Erdélyi-medencével azonos 
területű,2 utóbbi nem foglalta magába ennek déli sávját, a Szeben és Brassó kör-
nyéki szász dékánságokat, ugyanakkor északon messze túlnyúlt rajta, felölelve a 
Réz-hegység és a Felső-Tisza közti területet is.3 Ez a régió nemcsak azért kezelhető 
külön egységként, mert a Meszes elzárta Belső-Erdélytől és világi szempontból kívül 
esett az erdélyi vajda joghatóságán, hanem azért is, mert itt a 14. század legelejétől 
külön bírói helyettes: a Meszesen-túli (1396-tól tasnádi) vikárius jelenítette meg 
az erdélyi püspök kormányzó hatalmát.4 Hatásköre – Várdai Pál esztergomi érsek 
1543. május 28-i levele szerint – négy megyére terjedt ki,5 melyeket bizton azono-
síthatunk Közép-Szolnok, Kraszna, Szatmár és Ugocsa comitatusokkal (hozzátéve 
azonban, hogy Ugocsának a Tiszától északra fekvő része, továbbá Meggyes és 
Nagybánya vidéke a 13. század legvégétől az egri püspökséghez tartozott6). Egy-
1. Jelen tanulmány azon előadás bővített változata, mely a Vetési Albert Napok keretén belül szervezett 

művelődéstörténeti tanácskozáson (A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében) 
hangzott el 2010. június 18-án.

2. Hagyományosan a hét belső-erdélyi vármegyét, továbbá a székely és szász székeket szokás ide számítani, 
de Jakó Zsigmond kiterjesztette a fogalmat a Szilágyságra, azaz az egykori Közép-Szolnok és Kraszna 
vármegyék területére is, mivel úgymond ez „a XV. századig a nádor és a vajda egyelőre tisztázatlan, 
vegyes joghatósága alatt állott, de később Belső-Erdéllyel alkotott egységet” (Erdélyi okmánytár. Oklevelek, 
levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. Szerk. Jakó Zsigmond – W. Kovács András – Hegyi 
Géza. I–III. [1023–1359]. Bp. 1997–2008. [a továbbiakban: EOkm] I. 30). Ezzel szemben jómagam úgy 
vélem, hogy Kraszna megye semmiféle intézményes kapcsolatban nem volt Belső-Erdéllyel, Közép-Szol-
nokot is csupán a vajda személye kapcsolta oda, aki 1263–1441 között folyamatosan szolnoki ispán 
is volt (de e tisztsége sosem olvadt be a vajdai címbe – ellentétben a belső-erdélyi ispánságokkal). A 
szilágysági részek magyarországi kötődését jól mutatja hogy a 14. században (szomszédságuk ellenére) 
nem az erdélyi Belső-Szolnokkal, hanem a Tisza-menti Külső-Szolnokkal képeztek egységet. Az itteni 
nemesség nem volt hivatalos az erdélyi vajdai közgyűlésekre (ahol pedig alkalmanként a vajda hatalma 
alá nem tartozó székelyek és szászok is megjelentek); területükön hiteleshelyként sokkal inkább a váradi 
káptalan és a leleszi konvent volt illetékes, mintsem a kolozsmonostori konvent, és a helyi birtokosok 
társadalmi kapcsolatai is inkább a felső-tiszai részek irányába mutatnak.

3. Vö. Kristó Gyula: A korai Erdély (895–1324). Szeged, 2002. 106–108, 111–113.
4. Az első ismert Meszesen-túli vikárius Demeter ugocsai esperes, aki 1301-ben bukkan fel (EOkm II. 3. sz.).
5. Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. Szerk. Bunyitay Vince – Rapaics Rajmond 

– Karácsonyi János. I–V. (1520–1551), Bp. 1902–1912. (a továbbiakban: EgyhtEml) IV. 264–265.
6. Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Aşezările comitatului medieval 

Satu Mare până la începutul secolului al XV-lea. Nyíregyháza, 2008. p. XXVIII–XXXI. A szerző tévesen 
állítja azonban, hogy a meggyesalji kerület a 15. század végére már ismét az erdélyi egyházmegye része 
volt, a hivatkozott forrásban ugyanis Geréb László erdélyi püspök pápai legátusi minőségében (!) utasítja 

történelem
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házigazgatásilag a térség három és „fél” főesperesség között oszlott meg: ezek az 
ugocsai (korábban sásvári), a szatmári és a krasznai archidiaconatusok, illetve a 
Belső-Szolnokból átnyúló szolnoki főesperesség. Határaik nagyjából a vármegyékét 
követték, csupán az ugocsai főesperesség terjedt ki Szatmár megye északi felére, 
a Szamos folyóig.7

Ha fi gyelembe vesszük, hogy a dézsmával kapcsolatos perek is a szentszéki 
ügyek közé és így a püspöki vikáriusok hatáskörébe tartoztak,8 világossá válik, 
hogy a Meszesen-túli részek egyházi különállása a tized adminisztrációját tekintve 
is jelentőséggel bírt. Nem puszta önkény tehát e különálló térséget az erdélyi ti-
zedszedés kutatásában egy előtanulmány erejéig külön is fi gyelembe venni, hiszen 
sajátos összefüggésekre derülhet fény. Az az 55 oklevél, melyet az itteni dézsma-
ügyekre vonatkozólag sikerült összegyűjtenem, viszonylag könnyen áttekinthető 
forrásbázist képez, ugyanakkor részletes kép megrajzolását teszi lehetővé, még 
akkor is, ha földrajzi megoszlásuk egyenetlen, hiszen többségük a nyírségi nemesi 
családok (Petróczy, Kállay, Ibrányi, Becsky, Zichy, Károlyi), illetőleg Szatmárnémeti 
város levéltárából származik, és ezeket csupán az erdélyi káptalan magánlevéltára 
egészíti ki néhány jelentős adattal.

Az ószövetségi eredetű tized a középkori egyház legfontosabb jövedelemforrása 
volt, melyet már I. (Szt.) István király meghonosított Magyarországon, uralkodása 
második felében, elrendelve, hogy: „Ha valakinek Isten tizet adott egy évben, a 
tizediket Istennek adja...”9 Ez azonban nem vonatkozott mindenféle termékre és 
jövedelemre, csak kizárólag az őstermelésből származó javakra,10 ahogy mindenhol 
a nyugati kereszténységben. A hazai gyakorlat még ennél is korlátozóbb volt: itt a 
szarvasmarha- és a sertésállomány szaporulata nem volt dézsmaköteles,11 hanem 
szinte kizárólag csak a gabona- (búza, árpa, zab, köles, rozs), bor-, bárány- és a 

az itteni plébánosokat, akikről ráadásul el is mondja, hogy az egri egyházmegyéhez tartoznak: Diploma-
tikai Levéltár, Magyar Országos Levéltár. [Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország 
levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes kiadás (DL-DF 5.1) 2009.] (a továbbiakban: DL) 65136.

 7. Az egyes igazgatási egységek kiterjedése az 1332–1337. között beszedett pápai tizedek jegyzéke alapján 
állapítható meg: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Vatikáni magyar okirattár. 
I/1. Collectorum Pontifi corum in Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai 1281–1375. (Fejérpataky 
László bevezető tanulmányával.) Bp. 1887. (a továbbiakban: MonVat I/1.) 90–144. (Ezekből viszont a 
szilágysági részek gyakorlatilag hiányoznak, így a szolnoki főesperesség itteni határai meglehetősen 
hipotetikusak.) Lásd még az EOkm II. kötetéhez mellékelt térképet. – A sásvári főesperesség 1230-ban és 
1264-ben szerepel (Documente privind istoria Romîniei. Seria C. Transilvania. Red. Mihail Roller. Veacul 
XI–XIII, vol. I–II; veacul XIV, vol.I–IV. Bucureşti 1951–1960. [a továbbiakban: DIR C], veacul XI–XIII, 
vol. I. 388–389; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Hrsg. Zimmermann, 
Franz – Werner, Carl – Müller, Georg – Gündisch, Gustav – Gündisch, Konrad: I–VII. Hermannstadt, 
Bukarest 1892–1991. [a továbbiakban: Ub] I. 90–91 = EOkm I. 244. sz.), az ugocsai főesperességet 
először 1288-ban említik (Ub I. 158–159 = EOkm I. 440. sz.).

 8. Gárdonyi Albert: Városi plébániák kiváltságos állása a középkorban. In: Károlyi Árpád emlékkönyv. 
Szerk. Bp. 1933. 177–178; Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez 
a középkori Magyarországon. (A szerző kéziratát gondozta és szerkesztette Balogh Elemér.) Bp. 1997. 
(a továbbiakban: SzentReg) 640, 651–652.

 9. Szt. István II. tk. 18. § = Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkori Könyvtár 15. Szerk.: 
Kristó Gyula. Szeged 1999. 76 (ford. uő.). Az eredeti latin szöveg: „Si cui Deus decem dederit in anno, 
decimam Deo det…” (Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korbeli törvények és 
zsinati határozatok forrásai. Bp. 1904. [a továbbiakban: Závodszky] 232).

10. Ennek, a társadalmi-gazdasági háttér mellett (hiszen a középkori társadalom, csakúgy, mint az 
ókori Izrael, túlnyomórészt agrár jellegű volt), mentalitásbeli okai is lehettek: a kor embere főként az 
őstermelési ágazatokban fedezhette fel Isten közvetlen beavatkozását (pl. az időjárás alakításában) és 
az élet teremtésének misztériumát, amiért a tized megadásával kifejezhette háláját, egyúttal meg is 
kísérelhette biztosítani az isteni jóindulatot. Ezzel szemben a kereskedés vagy kézművesség terén az 
emberi ügyességnek jóval nagyobb szerepe volt, kevésbé volt kiszolgáltatva a körülményeknek.

11. Ha találkozunk is a forrásokban disznók dézsmálásával, az mindig földesúri illetékként értelmezhető.
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méhtized volt szokásban.12 Azt, hogy mikor melyikkel találkozunk, természetesen 
elsősorban a helyi gazdálkodási viszonyok határozták meg.

Ennek megfelelően a Meszesen-túl is a legáltalánosabb az őszi és tavaszi búzából 
adott dézsma (decima frugum et bladorum): pl. 1500-ban Szatmár és Németi, 1503-
ban Piricse, Encsencs, Lugas, Fülöp és Szalmad birtokokon ezt szedtek, 1461-ben 
pedig Sásváron egy asztag tizedgabona képezte a per tárgyát.13 Egyetlen átfogó – de 
a korszak határain kívül eső – forrásunk: Közép-Szolnok megye 1569–1570. évi 
dézsmajegyéke szerint gyakorlatilag mindenhol meghatározó volt a búzatermelés, 
amit a tövisháti dombvidék déli és középső részén általában zab (avena),  Tasnád 
környékén szórványosan árpa (hordeum) és rozs (siligum) egészített ki.14  

Csupán az érmelléki falvak egyik csoportja15 nem adózott gabonaneműek után: 
a bor magas piaci ára lehetővé tette, hogy kizárólag szőlőtermesztéssel foglalkozza-
nak, s ehhez talajuk és napsütötte dombjaik kiváló előfeltételeket biztosítottak.16 
Máshol, adottságok hiányában, a bor adóztatásának kisebb jelentősége lehetett, 
de azért 1505-ben az ugocsai főesperességből, 1537-ben pedig Mada, Várasdobos 
és Petneháza birtokokon a gabona mellett bordézsmával is számoltak.17 

A nyírségi részeken elterjedt volt a méhészkedés (ez 1325-ben Kéren, 1451 körül 
pedig Kántorjánosin mutatható ki18), Közép-Szolnokban is általánosnak mond-
ható,19 összességében azonban – amint azt egy 1524. évi elszámolásból tudjuk 

12. Holub József: Zala megye története a középkorban. I–II. Pécs, 1929. (a továbbiakban: Holub: Zala) I. 
365–366; Ila Bálint: A dézsma adminisztrációja. Levéltári Közlemények 18–19/1940–1941. 223–249. 
(a továbbiakban: Ila: Adminisztráció) 225–226; Mályusz Elemér: Az egyházi tizedkizsákmányolás. In: 
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerk. Székely György. Bp. 
1953. (a továbbiakban: Mályusz: Tized) 320–322; Fügedi Erik: Az esztergomi érsekség gazdálkodása 
a XV. század végén. In: uő.: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. 
Bp. 1981. (a továbbiakban: Fügedi: Gazdálkodás) 145, 146; Györffy György: A pápai tizedlajstromok 
demográfi ai értékelésének kérdéséhez. In: Mályusz Elemér emlékkönyv. Szerk. H. Balázs Éva – Fügedi 
Erik – Maksay Ferenc. Bp. 1984. (a továbbiakban: Györffy: Tizedlajstrom) 153; Demény Lajos: Paraszt-
felkelés Erdélyben 1437–1438. Bp. 1987. (a továbbiakban: Demény: Parasztfelkelés) 57, 58–59.

13. DL 30063 = Jakó Zsigmond: Vita a capetia szó magyar jelentése körül 1500-ban. Nyelv- és Iroda-
lomtörténeti Közlemények. 2/1958. 211–213. (a továbbiakban: Jakó: Capetia) 212–213; DL 90758 és 
90759; A Wass család cegei levéltára. Szerk. Valentiny Antal – W. Kovács András. (Az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Levéltára 3.). Kvár, 2006. (a továbbiakban: WassLt) 515. sz.; Esztergom, Prímási lt, Archivum 
ecclesiasticum vetus, fasc. 55, nr. 10 (Bp. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény 
[a továbbiakban: DF] 249026) = SzentReg 2905. sz.

14. N. Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek. Bp. 1960 (a továbbiakban: N. Kiss: Dézsmajegyzék), 
417–432. Zab utáni tizedet fi zettek: Egrespatak, Görcsön, Debren, Nagy- és Nyírmon, Diósad, Sámson, 
Mocsolya, Kövesd; árpa: Szántó, Szentkirály, Szakácsi, Girolt, Géres; rozs: Szántó, Tövissed, Szentki-
rály, Piskárkos.

15. Pér, Tarcsa, Pusztaapáti, Szalacs, Kéc, Pele, Sződemeter, Margitta (uo. 403–415). Közülük csak kis-
térség peremén fekvő Pele és Sződemeter lakóinál találkozunk még búzából adott tizeddel is. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a fenti falvak jelentős része (Pusztaapáti, Szalacs, Kéc, Margitta, talán Tarcsa 
is) a középkorban nem az erdélyi, hanem a váradi egyházmegyébe esett.

16. A földrajzi környezet meghatározó voltát jól mutatja, hogy a gabona- és a bordézsma egymást kiegé-
szítve fordul elő Közép-Szolnok megyében: ha egy település határa lehetővé tette a szőlőkultúrát, akkor 
már nem is volt értelme egyébbel foglalkozni, annyira jól jövedelmezett.

17. Dl 65194; EgyhtEml III. 176–177.
18. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmánytár. Szerk. Nagy Imre––Tasnádi 

Nagy Gyula. I–VII. (1301–1359). Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek. Első 
osztály: Okmánytárak. Bp. 1878–1920. (a továbbiakban: AOkm) II. 198 = EOkm II. 521. sz.; DL 39552 
= Fekete-Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. Levéltári Közlemények (a továbbiakban: 
LtKözl) 9/1931. 94.

19. A felsorolt 40 búzatized-fi zető helység közül csak 10-ben (Keresztúr, Nyírmon, Mocsolya, Bőnye, 
Désháza, Hídvég, Mindszent, Girolt, Kávás és Piskárkos) nem találunk méhtizedet is – vö. N. Kiss: 
Dézsmajegyzék 417–424, 425–432.
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– a Szolnok és Szatmár megyei méh- és báránydézsma bérbeadásából az erdélyi 
püspök csekély nagyságú bevételt húzott.20 

Az említett négy tételen kívül más, ún. kisebb (pl. kenderből, lenből, szárnyasok-
ból szedett) tizedekkel csak alkalmanként találkozunk Magyarországon: a vizsgált 
térségben a Jánosin említett csirketized (decima pullalis) vonható ide.21 A kézműves 
termékek vagy pénzbeli jövedelmek, mint említettük, nem voltak tizedkötelesek 
– ha valaki (általában az uralkodó) ezekből mégis tizedet adott, az csak az egyéni 
kegyesség kifejeződése, önkéntes adomány volt.22 Talán ilyen előzmények alapján 
igényelte 1417-ben Upori István erdélyi püspök az akkor már Lázárevics István 
szerb despota kezén levő, de korábban királyi szatmári vámjövedelem tizedét.23

Arra nézve, hogy kik fi zették a dézsmát, a helyi vonatkozású források csak 
szűkszavúan, nagy általánosságban nyilatkoznak: a híveket (parrochiani), a hely-
ség polgárait emlegetik, férfi akat és nőket egyaránt (utóbbiak közül nyilván csak 
azok jöttek számításba, akik – pl. az özvegyként – önálló gazdaságot vezettek).24 
Ha bővebben szeretnénk tájékozódni a kérdésben, elsősorban a szakirodalom által 
feldolgozott törvények és királyi dekrétumok igazítanak el bennünket. Eszerint 
eredetileg, az Árpád-korban, minden szabad státusú keresztény – e körbe tartoztak 
a hospesek és a királyi szerviensek, míg a szolga állapotú udvarnokok vagy várné-
pek nem – tartozott tizedet fi zetni.25 A 13. századi átalakulások nyomán kialakult 
nemesség és jobbágyság jogilag egyaránt szabad lévén, a fenti kötelezettség egy 
ideig mindkettőjükre érvényes maradt: az 1291. évi dekrétum (21. §) nemcsak a 
földesúri népek, hanem a birtokosok és nemesi módon élő szászok tizedfi zetését is 
szabályozta.26 A nemesi öntudattal viszont egyre nehezebben lehetett összeegyez-
tetni az adózás fogalmát, így az 1351. évi törvényben (6. §) már csak a jobbágyok 
dézsmájáról van szó, majd az 1439. évi országgyűlés kifejezetten is deklarálja (28. 
§), hogy a nemesek, még ha nincs is jobbágyuk, mentesek a tized fi zetése alól, de 
csak saját, nemesi jogon bírt telkük után – ha jobbágytelket műveltek, az után 
fi zetni kellett.27 Nem voltak dézsmakötelesek az egyházi telkek és – tíz évig – az 
irtásföldek sem. A zsellérek, akik nem rendelkeztek jobbágytelekkel, így saját ter-
méssel, tized helyett ún. kereszténypénzzel tartoztak.28

20. Szolnok megyében az eladott méhek ára 1522-ben 9,6 Ft, a báránytizedé 1524-ben 18 Ft volt; Szat-
márban ugyanezek 1522–1523-ban (tehát két éven át) 6, ill. 24 Ft-ot jövedelmeztek. Ezek együttesen is 
csak 4%-át tették ki az elszámolt bevételeknek (Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich 
et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Szerk. Nagy Imre––Nagy 
Iván––Véghely Dezső––Kammerer Ernő––Döry Ferenc––Lukcsics Pál––Áldásy Antal––Barabás Samu. 
I–XII. Pest–Bp. 1871–1931. [a továbbiakban: ZOkm] XII. 425–426).

21. DL 39552 = LtKözl 9/1931. 94.
22. Mint pl. a belső-erdélyi sótized, ami az erdélyi püspök bevételeinek jelentős hányadát tette ki.
23. DL 53925 = A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. 1198–1526. Szerk. Thal-

lóczy Lajos és Áldásy Antal. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. XXXIII.) Bp. 1907. 59–60. = 
Zsigmondkori oklevéltár. Szerk. Mályusz Elemér – Borsa Iván – C. Tóth Norbert. I–XI. Bp. 1951–2010. 
(a továbbiakban: ZsOkl) VI. 127. sz.

24. DL 39581 = LtKözl 9/1931. 96 (Fekete-Nagy A.); DL 30063 = Jakó: Capetia 212; DL 90758, 90759; 
EgyhEml III. 176–177.

25. Szt. László I. tk. 27, 30, 40. § = Závodszky 162, 163, 165. A papok is adóztak saját földjeik után: Kál-
mán I. tk. 66. § = Závodszky I. 192. Vö. Holub: Zala I. 356–359, 363–364; Ila: Adminisztráció 226.

26. Ub I. 172–176 = EOkm I. 470. sz. Mályusz Elemér szerint a törvénycikk a nemesek és birtokos szászok 
allodiális földjeire vonatkozik, de a gyakorlatban nem érvényesült (Mályusz: Tized 332).

27. Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. Szerk. Döry Ferenc. I–II (1301–1490). 
Bp. 1976–1989. (a továbbiakban: Decreta) I. 132, 294, 312.

28. Vö. Holub: Zala I. 359–362; Ila: Adminisztráció 226–227, 229–230; Mályusz: Tized 332–333.
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Mint nem igazhitű keresztények, hanem csak „szakadárok”, sokáig a görögkeleti 
román népesség sem tartozott dézsmával a katolikus egyháznak.29 A 15. század 
elejétől azonban, mikor a török betörések nyomán a magyar királyság déli-délke-
leti részén egyre több falu elnéptelenedett, az egykori katolikus (magyar, szász) 
lakosság helyére (in terra Christianorum) telepedő románokat is mind gyakrabban 
tizedfi zetésre kötelezték, hogy az egyház ne szenvedjen jelentős jövedelemkiesést. 
Ez a tendencia aztán az 1490’-es években vált általánossá.30 A vizsgált régióban 
azonban semmi ilyesmivel nem találkozunk, ami érthető is, hiszen távol esett a 
hadszíntértől. Eszerint tehát a középkor során minden szatmári vagy szilágysági 
tizedfi zető helységben részben vagy egészben katolikus (azaz esetünkben magyar) 
népességet kell feltételeznünk.31

Jellegükből kifolyólag a tizedre vonatkozó okleveleink a dézsma tulajdonosának 
személyére szolgáltatnak a legtöbb adatot. Az egyes falvak dézsmáján (elvben) a 
székesegyház, az illetékes főesperes és a helyi pap osztozott, míg a székesegyhá-
zi rész területi alapon került megosztásra a püspök és a székeskáptalan között 
(ritka, hogy egy helységen belül közösen bírták volna azt). Néhol (saját birtokain) 
egy-egy kiváltságos apátság kapta meg, aki legfeljebb csak a helyi plébánosnak 
juttatott belőle részt.

Közülük a püspök joga a legfontosabb, hiszen a 11. században még minden 
tized őt illette.32 Egyházmegyéje határain belül elsődleges jogai voltak: külön ki-
váltság híján még a többi egyházi intézmény birtokairól is ő hajtotta be a dézsmát. 
Így a Kraszna megyei Kárásztelek is, mely a váradi káptalan faluja volt, az erdélyi 
püspöknek adózott.33 Ő a Meszesen-túli részeken a káptalannal sem kellett osz-
tozkodjon, hiszen utóbbi egyetlen esetben sem jelenik itt meg tizedbirtokosként,34 
míg előbbi jogait adatok tucatjával igazolhatjuk: az ugocsai főesperességben Németi 
(1500), Pete és Csegöld (1524), továbbá a szatmári Kér (1325), Nagymihály, Tarcsa, 
Apáti (1337), Jármi (1362), Jánosi (1451), Derzs (1468), Bátor, Vasvári (1484), 
Szatmár (1500), Piricse és négy környékbeli falu (1503), Károly (1522), Mada és 
négy szomszédja (1537), illetőleg a közép-szolnoki Kusaly (1411), Ákos, Kőrös, 

29. EOkm II. 619, III. 609–610. sz. Az 1293. november 7-i királyi oklevélben (Ub I. 195–196 = EOkm I. 519. 
sz.) említett dézsma alighanem kecske- vagy sertéstized volt, a románok által fi zetett juhötvened járulé-
kos illetéke, mely nem az egyházi tized kategóriájába tartozott. – Vö. még Ila: Adminisztráció 227–229; 
Demény: Parasztfelkelés 66; Achim, Viorel: Românii din regatul medieval ungar şi decimele bisericeşti, 
pe marginea unui document din „Acta Romanorum pontifi cum”. Banatica 14/1996. 9–10, 17.

30. Az első ilyen rendelkezést 1408-ban bocsátották ki, de csak tartalmi átiratban, illetve csonka átírásban 
ismerjük (DL 32513, 32540). L. még Erdélyi káptalan mlt, Cista capitularis, fasc 2. nr. 12 (DF 277565), 
uo., Centuria, fasc. R, nr. 34 (DF 277624), uo., Cista capitularis, fasc. 4, nr. 40 (DF 277631), uo., 
Miscellanea, Cista III, fasc. 5, nr. 27 (DF 277657), uo., Cista div. com. I, fasc. 4, nr. 36 (DF 277662).

31. Igaz, van utalás arra, hogy az avasi románok jelentős részét földesuraik: a Meggyesiek erővel katolikus 
hitre térítették és tizedet fi zettettek velük (Documenta Romaniae Historcia. Seria C. Transilvania. Întoc-
mit de Sabin Belu – Ioan Dani – Aurel Răduţiu – Viorica Pervain – Konrad G. Gündisch – Marionela 
Wolf – Adrian Rusu – Susana Andea – Lidia Gross – Adinel Dincă. X–XV (1351–1380). Bucureşti – Cluj 
Napoca, 1977–2007. [a továbbiakban: DocRomHist C] XV. 281–285), de mivel az újkort sehol nem érte 
meg jelentős román nyelvű katolikus vagy protestáns népesség, a fentiek gyors elmagyarosodásával 
vagy – még inkább – az akció középtávú kudarcával kell számolnunk.

32. Szt. István II. tk. 18. § = Závodszky 156; Szt. László III. tk. 13. § = Závodszky 177; Szt. László I. tk. 
27, 30. és 33. § = Závodszky 162, 163; Kálmán I. tk. 25. § = Závodszky 186. Vö. még Holub: Zala I. 
383–384.

33. DocRomHist C, XIV. 698.
34. Nem mond ellent a fentieknek az, amikor 1544-ben szó esik a káptalan és az „erdélyi főesperesek” 

tasnádi tizednegyedeiről (EgyhtEml IV. 363–365), hiszen ekkor a püspöki szék már két éve üresedésben 
volt, ezért jövedelmeit a kanonokok adminisztrálták. E levél információi amúgy is elég pontatlanok.



290 Hegyi Géza

Etel (1524) és a krasznai Somlyó (1536) esetében említik a püspöki dézsmákat.35 
1538-ban egyenesen 21 falut sorolnak fel Petneháza, Pálfalva és Lázári környékén, 
az ugocsai és szatmári főesperesség területén, melyek tizede az erdélyi püspököt 
illeti.36 De tizedjoga átfogó és horizontálisan osztatlan jellegét a szórt adatokon túl 
a területi vonatkozások is megerősítik. 1288-ban az erdélyi püspök képviselői az 
ugocsai kerület, 1300-ban Máramaros dézsmáira tartanak igényt.37 Meszesen-túli 
(1342, 1345), Ugocsa (1325), Szatmár (1325, 1451?, 1468), Kraszna (1468) és 
Szolnok (1468, 1520) megyei tizedszedőivel találkozunk.38 Egy 1337. évi vallatás 
bizonyítja, hogy minden Szatmár megyei falu neki fi zet tizedet.39 Nem kétséges 
tehát, hogy a Tasnádhoz tartozó négy megye tizedei mindenhol őt illették.40

Helyi szinten persze ez csak a tized nagyobbik felét jelentette, a többi a püspök 
jótetszéséből a főesperesnek és a papnak jutott. Előbbi, a papoktól behajtott fej-
pénzen (cathedraticum) túl jogosult volt az archidiaconatus területén levő minden 
egyházközség tizedeinek negyedére (quarta). A szatmári főesperes quartajára Derzs 
(1451), közelebbről meghatározatlan tizedjogára Daróc mezőváros (1454) és Bagda 
prédium (1486) kapcsán van adatunk,41 míg az ugocsai főesperes tizednegyedeit 
1505-ben adják bérbe.42 

Gyakran megtörtént azonban, hogy némelyik egyházközségben a püspök a 
főesperesi tizednegyedet a helybeli pap javadalmához csatolta, ahogy az a sásvári 
főesperes németi tizednegyedével történt 1230-ban az ottani, ily módon kiváltsá-
golt és plébánossá emelt lelkész javára.43 A tizedkiváltság máskor is exemptiohoz 
kötődött: 1319-ben, mikor az ugocsai főesperes a Tisza-Borzva-köz tizedeit perelte 
vissza, a helyi birtokosok azzal védekeztek (sikertelenül), hogy egyházaik exemptek 
és ezért a tized is helyben marad.44 Az efféle egyedi intézkedések persze tovább 
bonyolították a képletet és ismételten nézeteltérésekre adtak okot, mint 1454-ben 
Darócon László szatmári főesperes és a helyi plébános közt.45

A pap tizedrészesedéséről kevés adattal rendelkezünk: 1486-ban a paposi plébá-
nos a helyi nemesekkel pereskedik Jármi visszatartott tizedeiért.46 A szakirodalom 
szerint – bár a pápai és királyi dekrétumok számukra is tizednegyedet írtak elő 

35. 1325.VI.11: AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; 1337.VI.10: EOkm II. 937. sz.; 1362.VII.7: DL 51968; 
1411.VII.18, VIII.20, 1413.XII.18: ZsOkl III. 722, 839, IV. 1422. sz.; 1451?.VIII.14, 1468.VII.26: DL 
39552, 39571 = LtKözl 9/1931. 94, 102 (Fekete-Nagy A.); 1484.IV.24: DL 65132; 1500.V.16, VII.7, 21, 
VIII.27, 1501.I.8: Jakó: Capetia 212–213 és DL 90758, 90759; 1503.V.1: WassLt 515. sz.; 1522.XI.13: A 
kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei. Szerk. Jakó Zsigmond. I–II. Bp. 1990. (a továbbiakban: KmJkv) 
II. 3879. sz.; 1524: ZOkm XII. 425–426; 1536.VI.26, 1537.VII.16: EgyhtEml III. 88–89, 176–177.

36. EgyhtEml III. 313–315.
37. Ub I. 158–159 = EOkm I. 440. sz.; DIR C, veacul XIII, vol. II. 515–516 = EOkm I. 592. sz.
38. 1325.VI.11: AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; 1342.V.1, 1345.II.20: DIR C, veacul XIV. vol. II. 

598–600, 637; 1451?.VIII.14: DL 39552 = LtKözl 9/1931. 94 (Fekete-Nagy A.); 1468.VII.26: DL 39571 
= LtKözl 9/1931. 102 (Fekete-Nagy A.); 1520.IV.15: DL 82549.

39. Erdélyi káptalan mlt, Cista capitularis, fasc. 4, nr. 15 (DF 277270r) = EOkm II. 937. sz.
40. EgyhtEml IV. 264–265. Ezt egy 1327. évi adat is megerősíti, ahol az erdélyi egyház (értsd: erdélyi 

püspökség) Ugocsa, Szatmár, Kraszna és Szolnok megyei tizedeiről esik szó (EOkm II. 608. sz.).
41. 1451.XI.2: DL 39579 = LtKözl 9/1931. 95 (Fekete-Nagy A.); 1454.I.12: Ub V. 432–433; DL 62313 = 

SzentReg 2795. sz. A felsorolt helységek valóban mind a szatmári főesperesség területén feküdtek (vö. 
EOkm II. mellékelt térkép).

42. 1505.III.2, X.3: DL 65194, 65195.
43. DL 90749 = DIR C, veacul XI–XIII, vol. 388–389.
44. „dicentes ecclesias suas a iurisdictione omni fore exemptas et decimas ad se ipsos spectare ... affi rma-

runt” (DL 30603 = EOkm II. 331. sz.). L. még alább is.
45. Ub V. 432–433.
46. DL 68076 = SzentReg 3530. sz. A Papos szomszédságában fekvő Jármi alighanem ennek leányegyháza 

volt, ezért volt illetékes tizedei ügyében az ottani plébános.
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– ez rendesen ennek töredékét, azaz a teljes tized hatodát, nyolcadát (pl. veszprémi 
egyházmegye), tizenhatodát (pl. esztergomi és győri egyházmegye) tette ki vagy épp 
semmit sem (pl. Buda).47 Ebből is látható, hogy a főesperesi quarta megszerzése 
mekkora kiváltságot jelentett a nyomorúságos körülmények közt tengődő lelkész-
nek. Még ritkább lehetett az az eset, hogy a püspök a maga részét is átengedte 
a papnak, aki így a szász plébánosok módjára az egyházközség dézsmájának 
egészét élvezhette.48 Az efféle kiváltságokért azonban a püspökség mindig része-
sült valamiféle kárpótlásban:49 legtöbbször a helység földesurával kötött előnyös 
csereegyezmény áll a főpapi kegy mögött. Kusaly és a határában fekvő Eszenye 
prédium egész dézsmáját azért kaphatta meg 1411-ben a helyi Szűz Mária-egyház, 
mert a kusalyi Jakcs család a Zilah melletti Cigányvaját engedte át a püspöknek. A 
püspökség jogalapja azonban továbbra is fennmaradt azáltal, hogy a tized fejében 
a plébános évi négy aranyforint censust fi zetett.50 Az ecsedi Bátoriak úgy szerezték 
meg a kegyuraságuk alatt álló bátori Szt. György-templom részére a helyi és a 
vasvári tizedeket, hogy a Tasnád melletti két Kene és Tolmácstelke prédiumokat 
adták cserébe.51 A család somlyói ága ugyanezt érte el a somlyói Szűz Mária-egy-
ház javára, mikor visszaadták Statileo János erdélyi püspöknek a korábban tőle 
megvásárolt Daróc mezőváros-, illetve Géres és Gyöngy birtokbeli részeket.52

A tizedköteles javak, a tizedfi zetők és tizedtulajdonosok körének áttekintése után a 
legizgalmasabb kérdéskör maradt hátra: hogyan kerültek ezek kapcsolatba egymással, 
azaz hogyan történt a tized beszedése? E témában forrásaink csak a legjelentősebb 
tizedbirtokos: a püspök dézsmaadminisztrációjára szolgáltatnak adatokat.

Lássuk először azok személyét, akik az adóztatást lebonyolították. Forrásaink 
rendszerint decimatornak mondják őket, de a 14. század közepén (1342, 1345) 
az ezzel egy jelentésű procurator decimarum, egy évszázad múlva (1468) pedig a 
locator et exactor decime elnevezéssel is találkozunk.53 Megbízatásuk általában 
egy vagy több megyére szólt,54 a Meszesen-túli részeken még említés szintjén sem 
találkozunk a megyénél kisebb területű adóztatási egységekkel, a tizedkésekkel 
(cultellus).55 Létük mégis valószínűsíthető, hiszen a szomszédos – igaz, már az egri 
egyházmegyébe eső – Szabolcs megyéből nemcsak neveiket, de kiterjedésüket is 
pontosan ismerjük.56

47. Holub: Zala I. 395–404; Ila: Adminisztráció 226; Mályusz: Tized 322; Györffy: Tizedlajstrom 142. Vö. 
még DocRomHist C, XI. 235–236, 237–239 = EOkm III. 985. sz.

48. Ez a kedvezmény nem volt automatikusan része a hospes- vagy városi kiváltságoknak, mint Mályusz 
(Tized 323) sugallja – vö. Fügedi Erik: Középkori magyar városprivilégiumok. In: uő.: Kolduló barátok, 
polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp. 1981. 304–306; Kubinyi András: Plébá-
nosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon. In: uő.: Főpapok, egyházi 
intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 277; Uő: Egyház és város a késő 
középkori Magyarországon. In: uő: uo. 293.

49. Vö. DL 90749 = DIR C, veacul XI–XIII, vol. 388–389; Ub I. 158–159 = EOkm I. 440. sz.
50. ZsOkl III. 722, 839, IV. 1422. sz.
51. DL 65132.
52. EgyhtEml III. 75–76.
53. Decimator: pl. DIR C, veacul XI–XIII, vol. I. 388–389, AOkm II. 198, DL 51968, 39552, 90758, 82549; 

procurator: DIR C, veacul XIV. vol. II. 598–600, 637; locator et exactor: DL 39571.
54. Lásd a 37. jegyzet hivatkozásait. Lehetséges azonban, hogy a comitatus kifejezés itt főesperességet takar.
55. A tizedkésekre l. Holub: Zala I. 376–381; Mályusz: Tized 323. Vö. még Fügedi: Gazdálkodás 149. 

Felmerülhetne, hogy az 1569–1570. évi közép-szolnoki tizedjegyzék districtusai (Érmellék, Zilah, Sződe-
meter/Szentkirály, vö. N. Kiss: Dézsmajegyzék 403, 417, 425) valójában tizedkéseket takarnak – ez 
esetben viszont problémát okoz, hogy a legelső kerület két egyházmegye területére is átnyúlik, lásd 14. 
jegyzet. Az erdélyi egyházmegye más részeiből (Küküllő megye) is csak halvány említéssel rendelkezünk, 
melyek talán nem is a tizedkerületre, hanem magára az adó kirovására vonatkoznak.

56. C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. 23–24.
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Összesen tíz Meszesen-túli tizedszedőről van adatunk.57 Névsorukat áttekintve 
világos cezúrát fedezhetünk fel az 1460 körüli éveknél. A jelzett időpont előtt rend-
re egyházi személyek (környékbeli papok vagy kanonokok) látták el e feladatot.58 
Némelyiküknek, épp ezért, egész részletesen rekonstruálni tudjuk pályafutását:

• Az 1337-ben tizedszedőként fellépő György magister 1331–1339 között mutat-
ható ki erdélyi kanonokként, párhuzamosan vinci plébános. Tized- és birtokügyek-
ben egyaránt szolgálta Szécsi András erdélyi püspököt, mindig a Meszesen-túli 
részeken, ezért nem is tartózkodott a káptalan székhelyén.59

• Demeter fi a: Vince magister, aki 1342–1345-ben a tizedek procuratora, szintén 
a Szécsiek szolgálatában csinált karriert: tasnádi plébános (1341–1342), majd 
erdélyi kanonok (1346–1357), krasznai (1345–1347), majd ugocsai (1357–1358) 
főesperes, sőt a dobokai főesperességet is kijárta a pápánál (1357–), de ezt végül 
nem sikerült elfoglalnia. Élete végén Meszesen-túli vikárius (1358). Patrónusait 
(nemcsak András és Domokos erdélyi püspököket, de Dénes szörényi bánt, sőt a 
püspöki jobbágyokat is) főként birtokügyekben (határjárások, vásárlások során) 
képviselte – igaz, nemcsak Tasnád környékén, hanem Belső-Erdélyben is.60

• András magister erdélyi éneklőkanonok (1360–1372) 1362-ben tizedszedő, 
majd Meszesen-túli vikárius (1363–?1368). Szécsi Domokos püspök nevében bir-
tok- és hatalmaskodási perekben jár el a Meszes mindkét oldalán. Ura halála után 
a káptalan és a következő püspök: Demeter szolgálatában is előfordul.61

A fenti életutak tanulsága szerint az első korszak tizedszedői a püspök bizalmas 
klerikusai közül kerültek ki. Egyházi státusuk ellenére uruk világi ügyeit (temporalia) 
intézték, függetlenül attól, hogy azok főpapi vagy földesúri hatásköréből eredtek. Huza-
mosabb ideig tartózkodtak Tasnádon és környékén, így karrierjük következő állomását 
gyakran a Meszesen-túli püspöki helynökség képezte. E hivatal nemcsak e közvetett 
módon állt kapcsolatban a tizeddel: ebben az időben a tasnádi vikárius még a püspök 
itteni gazdaságát is kézben tartotta, így a tizedszedők felettese volt. Nem csodálkozhatunk 
tehát azon, hogy a teljes tizedet élvező plébánosok hozzá juttatták el censusukat.62

Kb. 1460 után azonban63 a tizedszedők már a püspök világi familiárisai közül 
kerültek ki.64 Főnökük is megváltozott: immár a tasnádi uradalom udvarbírája 

57. 1325.VI.11: György németi káplán és Pál fi a: Miklós (AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.); 1337.VI.10.u: 
György kanonok (EOkm II. 938. sz., l. DF 277270v is!); 1342.V.1, 1345.II. 20: Vince tasnádi plébános, 
majd krasznai főesperes (DIR C, veacul XIV. vol. II. 598–600, 637 = EOkm III. 86, 244. sz.); 1352.IV.27: 
Mike (EOkm III. 649. sz.); 1362.VII.7: András éneklőkanonok (DL 51968); 1451?.VIII.14: Máté csengeri 
plébános (DL 39552); 1468.VII.26: Nagy Ferenc tasnádi provisor és Lőrinc fi a: János (DL 39571); 1520.
IV.15: Szentmihályi Lukács (DL 82549).

58. Vö. Holub: Zala I. 373; Ila: Adminisztráció 234.
59. Plébániájára Vinci előneve utal a káptalani jövedelemjegyzékben, ahol sohasem személyesen veszi fel 

javadalmát (l. Barabás Samu: Erdélyi káptalani tizedlajstromok. Történelmi Tár 1911. 407–413). Pápai 
tizedet fi zet: MonVat I/1. 105, 124. Ügyvédi tevékenységére: Erdélyi káptalan mlt, Cista capitularis, 
fasc. 4, nr. 15 (DF 277270r) = EOkm II. 937. sz. (a regesztában tévesen Andrásként szerepel!); uo., fasc. 
1, nr. 32 (DF 277285) = EOkm II. 1024. sz.

60. DIR C, veacul XIV, vol. IV. 587–591, 592–595, 598–600, 637 = EOkm III. 73, 75, 86, 244. sz.; DL 
97822 = EOkm III. 1126. sz.; DocRomHist C, X. 32–33, 119–120, XI. 146–148, 222–223 = EOkm III. 
606, 648, 933, 979. sz.; Bossányi Árpád: Regesta Supplicationum . A pápai kérvénykönyvek magyar 
vonatkozású okmányai. Avignoni korszak. I–II. Bp. 1916–1917. (a továbbiakban: RegSuppl) I. 316, II. 
87. és 305. sz. = EOkm III. 352, 923. sz.

61. DocRomHist C, XI. 591–592, XII. 78, 323–324, XIII. 84–90, 447–449, 821–822, 832–834, XIV. 163–168, 
218–219; DL 51968, 41523.

62. ZsOkl III. 722, 839. sz.
63. Igaz, e második korszakból csak két tizedszedő neve ismeretes, ami mintának elégtelen lehet.
64. Az egyházi javadalom említésének hiánya mellett ezt bizonyítja, hogy az alábbiakban említendő Szent-

mihályi Lukács decimator Várdai Ferenc püspök fő familiárisainak: Tamás tasnádi (1513–1515), majd 
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(provisor) alá tartoztak – bizonyítja ezt az az 1520. évi nyugta, mely szerint Szent-
mihályi Lukács szolnoki és dobokai püspöki tizedszedő 28 Ft-ot adott át Újhelyi 
Gáspár provisornak a püspöki jobbágyok okozta károk megtérítésére.65 A tasnádi 
uradalom vezetője így mind gyakrabban feltűnik a dézsma adminisztrációjával 
(elsősorban árendálásával) kapcsolatos ügyekben: Nagy Ferenc 1468-ban Derzs, 
Bornemissza Mihály 1553-ban Nagypeleske és négy másik falu tizedeit adja bérbe, 
cegei Vas Balázs 1499 körül Piricséét és négy szomszédjáét foglalja le (alighanem 
a bér elmaradása címén),66 Tomori Zsigmond az árendát személyesen hajtja be 
(1522, 1524), a befolyt összeggel pedig elszámol a püspöknek (1524).67 Látható 
tehát, hogy a tizedek kezelése – noha a lelki hatalomhoz kötődő jövedelemről van 
szó – továbbra is püspöki birtokok igazgatásával fonódott össze, ám az egyházi 
személyzet kezéből a püspök világi embereihez került. A változás alighanem a 
püspöki uradalmak átszervezésével függ össze, ahol a 15. század közepén ho-
nosították meg az udvarbírói tisztséget,68 mely a váruradalmakban a várnagy, 
Tasnádon a vikárius korábbi hatáskörének nagy részét megörökölte. Előbbinek 
már csak a katonai feladatok maradtak, a utóbbinak pedig a bíráskodás, tehát 
csak akkor jutott szerephez tizedügyben, ha ezek kapcsán per kerekedett – amire 
azért bőven van példa.69

A tizedet évente hajtották be,70 hiszen szorosan kötődött az éves ciklusokat 
követő mezőgazdasághoz. A tizedszedés folyamata, mint minden rovásadónál, két 
szakaszra bontható: egyik az adó kirovása, másik a begyűjtése. Az első szakaszban 
– az 1291: 21. § rendelkezése szerint – a tizedszedő a megye szolgabírájának a 
társaságában szállt ki terepre: az utóbbi jelenléte egyszerre jelentett hatósági se-
gítséget és az adószedői visszaélések megakadályozását. Csak a falu plébánosánál 
szállhattak meg, de ellátásukról a helybeli bíró gondoskodott. A szolgabíró mellett 
utóbbi is jelen volt, mikor a rovó megállapította a tizedköteles termény nagyságát, 
mégpedig többnyire nem saját becslése, hanem a jobbágy bevallása alapján, amit 
azonban a tizedszedőnek jogában állt ellenőrizni. Az adó nagyságát ugyanő késsel 
egy pálcikára rótta, amit kétfelé hasított, felét megtartotta, másik felét az adózónak 

gyulafehérvári (1515–1524), illetve András gyalui (1517–1524) provisoroknak a testvére volt – vö. DL 
82668–82669, ill. ZOkm XII. 369–429, passim.

65. DL 82549.
66. 1468.VII.26: DL 39571 = LtKözl 1931. 102 (Fekete-Nagy A.); 1503.V.1: WassLt 515. sz.; 1553.VII.24: 

Erdélyi káptalan mlt (DF 277497). Az esztergomi érsekség dézsmáit is az ottani provisor adta bérbe: 
Fügedi: Gazdálkodás 149.

67. 1522.XI.13: Kolozsmonostori konvent mlt, Cista com. Kolos, fasc. E. nr. 3 (keltezetlen fogalmazvány, 
DF 275303) = KmJkv II. 3879. sz.; 1524.VI.5: DL 82659. Tomori Zsigmond tasnádi provisor elszámolásai 
az 1522–1524 közti tizedekről (ZOkm XII. 425–426).

68. Az első tasnádi provisorról 1468-ból van adatom (l. fent), gyulafehérváriról 1492-ből (KmJkv II. 2787. 
sz.), gyaluiról 1496-ból (DL 26941). Az uradalmak ekkori átszervezése nem korlátozódik az erdélyi 
püspöki birtokokra, hanem összmagyar jelenség: a provisori tisztség csak 1396-ban tűnik fel Eszter-
gomban, az érseki uradalmom élén, majd a 1415-től kezd elterjedni nyugatról kelet felé (vö. Engel Pál: 
Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp. 1996. I. 261–468, passim + ZsOkl I. 4294, V. 
2128, VII. 962, VIII. 80, 231, IX. 86, 294, X. 541. sz.; DL 75082, 65029, 65628, 90561, 95361, 13324, 
65894, 14451, 50582, 59405, 35596, 15009, stb.). Zsigmond-kori viszonylagos ritkaságát jelzi, hogy 
a korszak nagybirtokát ismertető monográfi a nem is említi e tisztséget (vö. Sinkovics István: A magyar 
nagybirtok élete a XV. század elején. Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 8. Bp. 1933. 
8–12). Erdélyben 1457 előtti időből nem ismerek rá adatot, az általam kutatott bálványosvári uradalom 
udvarbíráját először 1463-ban említik (ZOkm XII. 276).

69. DL 39552, 39581, 39571 = LtKözl 9/1931. 94, 96, 102 (Fekete-Nagy A.); Ub V. 432–433; DL 62313–
62315 = SzentReg 2795, 2800. sz.; DF 249026 = SzentReg 2905. sz.; DL 68076 = SzentReg 3530. sz.; 
DF 275303 = KmJkv II. 3879. sz.; EgyhtEml II. 176–177, III. 313–315.

70. L. AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; DL 51968; ZsOkl IV. 1422. sz.; DL 39552, 90758, 65194, 65195; 
ZOkm XII. 425–426; EgyhtEml III. 176–177, 313–315.
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adta át. Mikor aztán sor került a kirótt tized begyűjtésére, a pálcika másik fele is 
a beszolgáltatóhoz került, és nyugta gyanánt szolgált.71 A befi zetésekről csak az 
újkorban kezdtek jegyzéket vezetni.72

A mezőgazdasági naptárnak megfelelően a különféle tizedfajták kirovása az év 
egy adott szakaszában ment végbe (a gabonadézsmáé az aratást,73 a boré a szü-
retet követő napokban), hiszen amennyiben a gazdák sokáig várakoztak volna a 
tizedszedőre, a termés vagy a must látta volna kárát.74 Az a szokás alakult ki, hogy 
a jobbágy augusztus 15-ig (később csak 12 napig) volt köteles gabonáját a tarlón 
hagyni, s ha addig a decimator nem érkezett meg, elszállíthatta azt, hátrahagyva 
tizedet. A tizedként megjelölt állatokat Szt. Mihály-napig (később csak egy hónapig) 
kellett eltartania. A gabonatized tényleges begyűjtésére legkésőbb február 2-ig sort 
kellett keríteni. A bortized kirovása és begyűjtése viszont gyakorlatilag egyszerre 
történt, mivel ha a must már forrni kezdett, nem lehetett mozgatni. A beszállítást a 
tizedbirtokos emberei végezték, de a jobbágyot is kötelezhette rá a dézsma tizedré-
széért.75 Azokat, akik vonakodtak megfi zetni adójukat, egyházi fenyítékkel lehetett 
sújtani: ez sokáig bevett szokás volt (l. 1411: 6. § és 1435: 7. §), de II. Ulászló király 
idején a nemesség – visszaélésekre hivatkozva – elérte tiltását.76

Hosszas, több évszázados huzavona folyt arról a nemesség és az egyház között, hogy 
a tized behajtása természetben vagy pénzben történjék-e. A birtokosok jobbágyainak a 
kor körülményei között, ha nem volt jelentősebb város a környéken, sokáig nehézséget 
okozott készpénzre szert tenni. A püspöknek viszont – elkerülendő a szállítás költségeit 
és egyéb bonyodalmait – nyilván a pénzbeli kirovás volt az előnyösebb (kivéve a bortized-
nél, mivel a bor hosszabb ideig is elállt és mindig volt piaca). Bár az országgyűléseken a 
nemesség többször is elérte annak kimondását, hogy a tizedet ne követelhessék pénzben, 
a gyakorlatban mégis az egyház akarata valósult meg.77 A gabonatized árát többször is 
szabályozták: 1291-ben és 1344-ben kepénként (capetia) egy nehezéket (pondus) írtak 
elő, 1352-ben nyolc, 1358-ban tíz dénárt.78 A tizedkulcs rögzítése azonban, tekintettel 
a pénzromlásra, középtávon az adózóknak kedvezett, akik csak új, értékesebb pénz 
71. DIR C, veacul XI–XIII, vol. II. 505–509, veacul XIV, vol. III. 582–584 = EOkm I. 470, II. 849. sz.; 

Decreta I. 233–234, II. 148, 186–187, 217–218. Vö. még Holub: Zala I. 372–374, 377; Ila: Adminiszt-
ráció 229, 231, 236–237, 239; Mályusz: Tized 323–324; Demény: Parasztfelkelés 57–58. A tizedszedői 
visszaélésekre: Ila: i.m. 242.

72. Ezekre l. Ila: Adminisztráció 243–249. Igaz, ismerünk egy korai példát, mindjárt a szomszédból: 
Benedek váradi püspök 1291–1294 között kelt tizedjegyzékét, amelyben az adózók neve ugyan nincs 
felsorolva, de az egyes falvakból befolyt kepét száma igen (Jakubovich Emil: A váradi püspökség XIII. 
Századi tizedjegyzéke. Magyar Nyelv 22/1926. 220–223, 298–301, 357–363).

73. 1537-ben Mada környékén július közepén volt az aratás, hiszen a tasnádi vikárius azt az utasítást 
adta, hogy három napon belül kezdjék el a dézsmálást (EgyhtEml III. 176–177). 1543. május 28-án 
még nem érkezett el a tizedszedés ideje (uo. IV. 264–265).

74. A 15. században a bíró jelentette be az egyházi hatóságnak a dézsmálási kezdetét, ellenben a kora újkor-
ban a dézsmaszedők értesítették előre a falut érkezésük időpontjáról (Ila: Adminisztráció 236–237).

75. DIR C, veacul XIV, vol. III. 582–584 = EOkm II. 849. sz. Vö. még Holub: Zala I. 371–372, 374–376; Ila: 
Adminisztráció 236, 238–239; Mályusz: Tized 324. A bortizedre: Ub IV. 458–460, 491–492, 529–530, 
562–564. L. még Solymosi László: Bortizedfi zetés sátornál.In: Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanul-
mányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József – Draskóczy István. Bp. – Miskolc, 
2009. 313–321.

76. DIR C, veacul XIV, vol. III. 582–584 = EOkm II. 849. sz.; Decreta I. 233–234, 265–266. Vö. Ub IV. 
613–615; DL 39581, 39571; Jakó: Capetia 212–213; EgyhtEml III. 176–177, 313–314, stb. L. még 
Holub: Zala I. 376; Ila: Adminisztráció 230–231; Demény: Parasztfelkelés 62–63.

77. Holub: Zala I. 366–368; Mályusz: Tized 327–328 (a földesurak indítékaira: uo. 328–329) ; Demény: 
Parasztfelkelés 59. A borra mint előnyös termékre l. Fügedi: Gazdálkodás 155, 157–160.

78. DIR C, veacul XI–XIII, vol. II. 505–509, veacul XIV, vol. III. 582–584 = EOkm I. 470, II. 849. sz.; 
DocRomHist C, X. 153–154, XI. 225–227 = EOkm III. 669, 981. sz. Vö. még Demény: Parasztfelkelés 
60–62, 64, aki azonban keveri a tized megváltására és bérlésére vonatkozó adatokat.
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bevezetésekor kerülhettek nehéz helyzetbe:79 jól ismert, hogy az 1437. évi erdélyi paraszt-
felkelést, melynek egyik gócpontja épp a Nyírségben volt, az robbantotta ki, hogy Lépes 
György erdélyi püspök évekig nem szedte be a tizedet az elértéktelenedett kisdénárban 
(quarting), de utóbb visszamenőleg követelte azt jó pénzben.80 

A Meszesen-túli részeken csak Szatmár és Németi kapcsán van adatunk a tized 
pénzbeli megváltásáról: az 1230. évi németi hospeskiváltság ezt kepénként 12 dénár-
ban rögzítette,81 és századok múltán: 1500-ban is ugyanennyi volt. Ekkor azonban 
egy érdekes értelmezési vitára került sor a püspök és a két mezőváros között, mivel 
előbbi azt állította, hogy a capetia szó kalangyát jelent magyarul. Valójában azon-
ban a kepe két kalangyával volt azonos, így a főpap tulajdonképpen tizedbevétele 
megduplázására tett – végül sikertelen – kísérletet.82 A falvakon viszont még a 14. 
században is gyakran természetben hajtották be a dézsmát: 1362-ben Jármi falu 
lakói 13 kepét adtak a püspöki tizedszedőnek az előző évi adó címén.83

A tizedszedés nehézkes és költséges művelete mind gyakrabban a dézsma 
bérbeadására késztette az egyházi elöljárókat.84 A bérbeadás számukra (elvileg) 
hármas előnnyel járt: nem kellett a tized kezelési költségeit viselniük, készpénzben 
jutottak fi x jövedelemhez és gyorsabban, mint ha ők maguk értékesítették volna a 
terményt.85 Ugyanakkor az üzlet a bérlő számára is nyereséges volt, hiszen a bér 
jóval kisebb összeget tett ki, mint a tényleges tizedjövedelem.86

A Meszesen-túli részen az első bérleti szerződésre 1325-ben került sor, mikor 
a püspöki tizedszedők Kér dézsmáját egy évre a falu földesurának: Kállói Mihály 
fi a: Lászlónak kötötték le másfél márka fi nom ezüstért.87 Az efféle ügylet ekkoriban 
még ritkaságszámba ment, számuk csak a 15. század közepétől növekszik meg.88 A 
bérlő legtöbbször most is a helyi földesurak közül került ki, mint Kántorjánosi és 
Derzs esetében derzsi Kántor László (1451), Bagda prédiumnál Petneházi Gergely 
(1454), Sásváron Sásvári Miklós (1461), Károlyon Károlyi „Lánc” László (1522), 
Nagypeleskén és környékén Becski István (1553).89 Máskor azonban olyan bérlők 
tűnnek fel, aki falvak tucatjában vásárolják meg a tizedszedés jogát, pedig nem ott 
birtokoltak: így pl. albisi Zólyomi György Piricsén és négy másik faluban (1499k), 
Becski György az egész ugocsai főesperességben (1505), Várdai Mihály Madán és 
négy szomszédján (1537), Horvát György tasnádi provisor magánszemélyként pedig 
nem kevesebb, mint 21 faluban (1538).90 Bennük egy tőkeerős, vállalkozó szellemű 
réteg képviselőit fedezhetjük fel.91

79. Holub: Zala I. 368–370.
80. Demény: Parasztfelkelés 112–119.
81. DL 90749 = DIR C, veacul XI–XIII, vol. I. 388–389.
82. Jakó: Capetia 211–213; DL 90758, 90759.
83. DL 51968.
84. Holub: Zala I. 381–383.
85. Fügedi: Gazdálkodás 150.
86. Vö. uo. 154. A bér és a várható nyereség közti árrést jól mutatja, hogy Horvát György ugyan 348 Ft-

nyi bért fi zetett 21 falu dézsmájáért, de az ennek behajtását akadályozó Bátoriaktól 2400 Ft kártérítést 
követelt (EgyhtEml III. 313–315), ami az ilyenkor szokásos túlzások és a perköltség leszámítása után 
is tetemes tizedbevételt feltételez.

87. AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.
88. Vö. Ila: Adminisztráció 233.
89. DL 39552, 39579, 39581 = LtKözl 9/1931. 94, 95, 96 (Fekete-Nagy A.); DL 62313 = SzentReg 2795. 

sz.; DF 249026 = SzentReg 2905. sz.; KmJkv II. 3879. sz.; DF 277497.
90. WassLt 515. sz.; DL 65194, 65195; EgyhtEml III. 176–177, 313–315. A püspöki/érseki uradalmak 

személyzetének sallariumát uruk olykor tizedjövedelmek átengedésével egyenlítette ki – vö. Fügedi: 
Gazdálkodás 153.

91. Mályusz: Tized 326; Fügedi: Gazdálkodás 150–157.
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A tized bérbeadása mindig egy évre szólt – örökbérletről a Meszesen-túl nincs 
tudomásunk.92 A szerződést a felek általában az adott év derekán, közvetlenül 
aratás előtt kötötték, amikor a bérlő a várható termés alapján már meggyőződ-
hetett afelől, hogy az ügylet kifi zetődő lesz: Kér (1325), illetve Mada és környéke 
(1537) esetében erre június közepén, Nagypeleskénél és tartozékainál július végén 
(1538), Jánosinál pedig augusztusban került sor (1451?).93 Néha viszont jóval 
korábban is nyélbe üthették: az ugocsai főesperesség 1505. évi bevételeit már 
március 2-án bérbe adták, sőt októberben már a következő esztendeit is, ami a 
felek kölcsönös megelégedettségét mutatja.94 A bér törlesztése – a szerződés megkö-
tésének időpontjától és főként az összeg nagyságától függően – egy, két vagy akár 
három részletben is történhetett: derzsi Kántor László két ízben is novemberben 
tartozott fi zetett, Becski György pedig az ugocsai quartakért 1505-ben és 1506-
ban egyaránt május 13-án, augusztus 13-án és újév január 25-én, ami kiforrott 
gyakorlatra utal.95 A buzgóbb bérlők azonban már a bérbevétel napján lerótták 
tartozásukat.96 Késlekedésre vagy elmaradásokra97 nincs adatunk, de minden 
bizonnyal elő-előfordultak.

A tized bére általában 5–10 Ft között változott falvanként: láttuk, hogy Kér 
dézsmáját 1325-ben másfél márkáért árendálták (ez hagyományos számítással 
kb. 6 Ft), Derzsét 1451-ben 9 Ft-ért, Petéét és Csegöldét 1524-ben 17 Ft-ért (8,5 
Ft/falu), a Horvát György által bérbe vett 21 faluét két évre 348 Ft-ért (8,3 Ft/
falu/év), Becski István öt birtokáét pedig 65 Ft-ért (13 Ft/falu).98 Nagyobb területek 
tizedbére már többszáz Ft-ra rúgott: az ugocsai főesperességét 300-ra taksálták, a 
krasznait 136-ra.99 Nemcsak magyarországi, de erdélyi analógiák alapján is bizto-
sak lehetünk abban, hogy ezek a bérleti díjak évekig, sőt évtizedekig változatlanok 
maradtak.100

Végezetül még egyetlen feladatunk maradt: megbecsülni a Meszesen-túli dézs-
ma volumenét. Ennek természetben kifejezett értékét csak Közép-Szolnok megye 
esetében tudjuk megállapítani, ahol 1569–1570-ben mintegy 27400 kalangya (= 
13700 kepe101) gabonát (túlnyomórészt búza: 26746, továbbá zab: 529, árpa: 89, 
rozs: 29) hajtottak be, illetve 710 méhkas után adóztattak.102 A pénzbeli jövedelemre 

 92. AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; DL 39552 = LtKözl 9/1931. 94 (Fekete-Nagy A.); DL 65194, 65195, 
82659; EgyhtEml III. 176–177; DF 277497. Amikor 21 falu két esztendei tizedbéréről esik szó (Egyh-
tEml III. 313–315), akkor sem bizonyítható, hogy ezeket eleve két évre bocsátották árendába, hiszen a 
nézőpont itt már visszatekintő. Kétéves és örökbérletekre: Mályusz: Tized 326–327.

 93. 1325.VI.11: AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; 1451?.VIII.14: DL 39552 = LtKözl 9/1931. 94 (Fekete-
Nagy A.); 1537.VI.16: EgyhtEml III. 176–177; 1553.VII.24: DF 277497.

 94. DL 65194, 65195.
 95. DL 39552, 39579 = LtKözl 9/1931. 94, 95 (Fekete-Nagy A.); DL 65194, 65195. Az esztergomi egy-

házmegyében általában év elején adták bérbe a dézsmát, a bérlők pedig aratás előtt törlesztették az 
első, a következő év február 2-án a második részletet (Fügedi: Gazdálkodás 147).

 96. AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; DF 277497.
 97. Vö. Fügedi: Gazdálkodás 147–149.
 98. AOkm II. 198 = EOkm II. 521. sz.; DL 39579 = LtKözl 9/1931. 95 (Fekete-Nagy A.); ZOkm XII. 426; 

EgyhtEml III. 313–315; DF 277497. A károlyi 50 Ft (KmJkv II. 3879. sz.) még úgy is magasnak tűnik, 
hogy mezővárosról van szó: az összeg talán több évnyi elmaradt bért takar. Nyugatabbra már a 14. 
században is kissé magasabbak voltak az árak – a nyitrai Patvaric árendája 1348-ban 12 Ft (Mályusz: 
Tized 327).

 99. DL 65194, 65195, 82698. A Dunántúlon vagy a Felvidéken csak egy-egy tizedkerület árendája tar-
tozott ebbe a nagyságrendbe – vö. Mályusz: Tized 326–327; Holub: Zala I. 382.

100. Fügedi: Gazdálkodás 149, 154.
101. 1 kepe = 2 kalangya – l. Jakó: Capetia 211–213.
102. N. Kiss: Dézsmajegyzék 432–435. Ez természetesen csak a dézsma (egykor) püspöki és főesperesi 

részének felel meg. Összehasonlításképpen: a veszprémi káptalan a 16. század elején [Zala megyéből?] 
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a fent említett két adat utal, miszerint az ugocsai és krasznai főesperesség jöve-
delme legkevesebb 300, illetve 136 Ft-ot tett ki. Ezekből levonandó a kb. 50 Ft-nyi 
cathedraticum103 – így a két főesperes tizedjövedelme együtt kb. 385 Ft-ra rúgott.104 
Mivel a szatmári főesperesség jóval nagyobb volt, mint az ugocsai,105 a szolnoki 
főesperesség ide eső része pedig méreteiben nagyjából megegyezett ez utóbbival, 
aligha tévedünk nagyot, ha a Meszesen-túli főesperesi quartákat összesen 1000 
Ft-re becsüljük, ami 4000 Ft-nyi teljes tizedre utal. A püspök részesedése ebből 
– tekintve, hogy a tized negyedét vagy még többet birtokló papok száma elenyésző 
– 2000 és 3000 Ft közé eshetett.

Becslésünket más adatokkal is egybevethetjük. Itt van mindjárt Várdai Pál 
esztergomi érsek levélben kifejtett véleménye, miszerint a négy megye püspöki ti-
zedbevételei évi 5000 Ft-ot tesznek ki.106 Ezt a számot azonban érdemes kritikával 
kezelni, hiszen Várdai pályája során nem fordult meg Tasnád környékén, adata 
tehát legjobb esetben is másodkézből származik, a levél szenvedélyes műfaja pedig 
tág teret enged a túlzásoknak. 

Másfelől egy száraz jegyzék: Tomori Zsigmond tasnádi provisor 1524. évi elszá-
molása szolgál támaszul.107 Eszerint Közép-Szolnok megyéből 1523-ban 129 Ft 
67 dénár, 1524-ben 172 Ft folyt be, Ugocsából 1522-ben 149 Ft 42 dénár, 1523-
ban 379 Ft 64 dénár, 1524-ben pedig 272 Ft, végül Szatmár vármegye területéről 
1522–1523. évekre 486 Ft 66 dénár. Ha a legnagyobb évi bevételeket összegezzük 
(és a szatmárit felezzük), alig 795 Ft-ot kapunk. A püspöki dézsmajövedelem tehát 
még a Kraszna megyeivel együtt sem lehetett több évi 950 Ft-nál. Bár forrásunk 
ideálisnak tűnik vizsgálódásunk céljaira, az egyes években ugyanarról a területről 
származó bevételek nagy ingadozása arra fi gyelmeztet, hogy az előbbieken kívül 
még jelentős hátrálékokkal számolhatunk,108 és az is lehet, hogy nem minden tétel 
jelenik meg a számadásban, illetve irányult a tasnádi udvarbíróhoz. Az igazság 
valahol a két számadat: 5000 és 950 Ft közt kell legyen, talán épp a fentiekben 
számolt 2000 Ft környékén.109 De azt, hogy ez az érték mennyire felel meg a va-
lóságnak, azt további kutatások kell kiderítsék.

2359 kepét (Holub: Zala I. 383), az esztergomi érsek pedig 1488–1490-ben Pozsony megyéből kb. 13000 
kepét kapott (Fügedi: Gazdálkodás 158).

103. A 15–16. században ez egyházközségenként 100 dénár (azaz 1 Ft) volt (DF 275238). Becslésünk alapja 
az, hogy 1332–1336-ben az ugocsai főesperességben 24 plébánia fi zetett pápai tizedet (vö. MonVat I/1. 
107–108, 121–122, 134–135), a krasznaiban pedig (ahol csupán hármat említenek, uo. 98, 103, 119) 
kb. 15-20-at feltételezhetünk. A középkor végére ezek száma, egyes fi liák önállósodását is fi gyelembe 
véve, aligha haladta meg a félszázat.

104. Zala megye tizednegyede 1420 körül 600 Ft volt (vö. Holub: Zala I. 383).
105. A 14. század elején itt 37 egyházközséget találunk – vö. MonVat I/1. 108, 116–117, 134.
106. EgyhtEml IV. 264–265.
107. ZOkm XII. 425–426.
108. Az esztergomi érsekség kincstárába a tizedbérleti díjaknak 1488-ban 98%-a, 1490-ben viszont alig 

44%-a folyt be (Fügedi: Gazdálkodás 223).
109. Az erdélyi püspök évi jövedelmét 1525-ben 24000 Ft-ra becsülték (Fügedi Erik: A XV. századi ma-

gyar püspökök. In: uő.: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp. 
1981. 111), amit a szakirodalom megbízhatónak tart (uo. 98). Ez esetben a 2000 Ft-os tizedbevétel az 
egyházmegye negyedét kitevő területről kevésnek tűnik.


