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SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS 

A HELYI NEMESSÉG
1
 KIALAKULÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT 

1.BEVEZETÉS  

„A nemesség fogalma a 13. század közepén országszerte sokféle társadalmi csoportra alkalmazva élt, de 

hiányzott mögüle az azonos jogi tartalom. Akik kapcsán felbukkant a nemes jelző, azok helyzetében a közös 

vonást a fegyveres szolgálati kötelezettségben és az önálló birtoktulajdonban – vagy legalábbis nagyfokú 

rendelkezési szabadságot engedő önálló földhasználatban - lehet keresni.”
2
  

Az Őrség valamikori szabad jogállású lakói
3
 a 14. században földesúri hatalom alá kerültek. A 

Batthyányak a 16. században kapták meg az Őrséget, mint a németújvári uradalom „tartozékát”. Az őrségi 

speculátorok a 14. század végétől egészen a 19. század közepéig küzdöttek azért, hogy egykori kiváltságos 

helyzetüket visszaszerezzék. A Királyi Kúrián folyó „nagy per”
4
 során arra is keresték a választ, hogy a töb-

bi, egykor hasonló jogállású népelemek miként tudták a nemesi jogállást elérni. Többször hangoztatták, hogy 

szerintük helytelen az a következtetés, hogy az őri kötelezettség megszűntével a kiváltság is megszűnt volna, 

és ezáltal jobbágyokká váltak volna. „A szentgáli királyi vadászok, a szentkirályszabadjai királyi szakácsok, 

valamint az egykor egyházi katonáskodó elem, a prediálisok is nemesi szabadsággal rendelkeznek, Felsőőr-

höz hasonlóan alsó Őrség is nemes szabadságra emelkedett.” 
5
 

Tanulmányomban a felsorolt kiváltságos népelemek jogállását hasonlítom össze az őrségi őrökével. 

Feltételezem, hogy a párhuzamos vizsgálat pontosabb képet ad a helyi nemesség kialakulásához vezető út 

megértéséhez, illetve az őrségi őrök problémájához. 

2. A KIRÁLYI VÁRSZERVEZET FELBOMLÁSA 

Az Árpád-kori királyi várszervezet felbomlását a kutatók egy része (Reiszig Ede, Lederer Emma) szerint a 

királyi adománypolitikában a 13. század elejétől bekövetkező változások eredményezték. II. András nem 

csak lényegesen több birtokot osztogatott híveinek, mint elődei, hanem adományai megtételekor igénybe 

vette a várispánságok földjeit és népeit is, jóllehet a jelek szerint ez mindaddig nem volt szokásban.
6
 Utal-

nunk kell itt arra az 1208-ban kelt oklevélre, amelyben II. András Miklós vasvári ispánnak adományozott 

birtokokat. Ebből az oklevélből megtudjuk, hogy az adományos a birtokot korábban szerzett érdemeinek 

jutalmaként, minden további ellenszolgáltatás nélkül kapta (tiszta adomány). „Hűséges hívünknek, Miklós 

vasvári ispánnak nekünk sokszor teljesített hűséges szolgálataiért egy bizonyos Lindva nevű földet, amely 

Vasvárhoz tartozik, és amely szolgálattevőnké volt, akit Wolpachnak neveztek, neki és általa örököseinek 

adományoztunk örökjogon birtoklásra, és elrendeltük, hogy őt ennek a földnek a birtokába a mi poroszlónk 

Győcse fia, Ivahon vezesse be.”
7
 

Mások (Holub József, Kristó Gyula) ellenben csak a 13. század második felének fejleményeként írták 

le a fent említett változásokat, s más tényezőknek - például a várjobbágyok nemesítésének - is részt adtak a 

folyamatban.  

                                                           
1
 Helyi nemeseknek mondták a tradicionális jogban azokat, akik nem országos, hanem csak helyi nemességgel bírtak, 

azaz nemesi jogaikat csak saját községük területén gyakorolhatták. (POMOGYI LÁSZLÓ: Magyar alkotmány-és 

jogtörténeti kéziszótár, 2008, Mérték Kiadó, 424. o.) 
2
 ALMÁSI TIBOR: A tizenharmadik század története, 2000, Pannonica Kiadó, Budapest, 141. o.  

3
 Az Őrségi speculatorok a honfoglalás korától kezdve, illetve egyes források szerint már az előtt is a törzsi hadsereg 

biztonságáról és a nyugati gyepűvonal védelméről gondoskodtak. Konkrét feladatuk a Vasvári sánc őrzése volt. A Vas-

vári sánc védelmi szerepét a 12. századig teljesítette.  
4
 A per felvétele végül 1841 szeptemberében történt meg a királyi tábla előtt. A fiscust Hubay József képviselte, 

alperesként Batthyány Zsigmond és Károly szerepeltek. (A per részletes ismertetését ld. Diskurzus 2012/1.Különszám 

26-34. o.) 
5
 MOL Bírósági Levéltár O 20 Processus tabulares non terminati. 61. csomó „E” 1822-1847. Eörseg pere 1841. szept. 

15  
6
 ZSOLDOS ATTILA: A vasi várispánság felbomlása, in Vasi Szemle, 2000/1. szám, 27. o.  

7
 MAYER LÁSZLÓ - MOLNÁR ANDRÁS (szerk.): Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. 1. kötet. Szom-

bathely-Zalaegerszeg, 2008., 40-41. o. 
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A várföldek eladományozása mellett a nemesítések is hozzájárultak a várispánságok felbomlásához, 

hiszen ezáltal jelentősen csökkent az ispánsági földek és népek száma. „A szerviens általában két úton jutha-

tott el a nemes jogállásba. Részint spontán módon, azaz úgy, hogy külön királyi közbeavatkozás nélkül meg-

kapta mintegy a társadalomtól a nemes minősítést. Ez leghamarabb természetesen a királyi szerviensek tehe-

tős, az előkelőkhöz legközelebb álló képviselőinek sikerült… A kevésbé tehetős szerviensek a nemesi cím 

elérésére irányuló óhajukat úgy juttatták kifejezésre, hogy - az 1240-es évektől kezdődően - nemes 

szervienseknek (nobiles servientes) kezdték nevezni magukat.”
8
 

Ezt a fejlődést tetézte be az 1267. évi dekrétum. A IV. Béla és két fia által kiadott oklevél bevezetése 

elmondja, hogy Szent István királytól elnyert szabadságaik megtartását kérve az ország minden részéről szí-

nük elé járultak „Magyarország összes nemesei, akiket királyi szervienseknek mondanak.” A szerviens és a 

nemes kifejezés azonossága e fogalmi megfeleltetéssel nyert az uralkodó részéről elismerést.
9
 A dekrétum-

mal nagymértékben előremozdult a birtokos társadalom jogi egységesülése. 

A köznemességet alkotó más elemek (várjobbágyok, különféle királyi népek, közöttük az őrök) általá-

ban királyi beavatkozással jutottak a köznemesség sorába. IV. Béla, V. István és kiváltképpen IV. László 

korából maradt ránk sok nemesítő oklevél.
10

 A több ágból kialakuló köznemesség eggyé forrása természet-

szerűen nem következhetett be néhány rövid évtized alatt. Az országos nemesség mellett létezett korlátolt 

szabadsággal rendelkező, meghatározott szolgálattal terhelt nemesség is. Ezeket helyi, partikuláris vagy kon-

dicionális nemeseknek hívjuk. 

Az őrségiek perében megjelölt népelemek a helyi nemességhez köthetőek. A szentkirályszabadjai sza-

kácsok, a szentgáli királyi vadászok, a prediálisok, a felsőőriek 13. és 14. századi jogállásának megértéséhez 

elsőként a várjobbágyság intézményét kell tanulmányoznunk. 

3.A PARTIKULÁRIS NEMESSÉG SORÁBA TARTOZÓ NÉPELEMEK VIZSGÁLATA 

2.1. A királyi várszervezet népei 

A 13. században „a királyi várszervezet népeinek hierarchiájára egyfajta hármas tagolódás volt jellemző.”
11

 

A várföldeken élő „várnépbeliek” a várispánság fenntartásához szükséges különféle szolgálatokat látták el, 

míg a várnépbeliek közvetlen elöljárói eleinte a várispánság szolgálatába álló szabadok voltak, akiket a 11. 

század utolsó negyedétől várjobbágyoknak neveztek. 

A királyi várszervezet jobbágy néven emlegetett népeinek két csoportját különbözteti meg Zsoldos At-

tila. Az egyik csoportot a várjobbágyi jogok teljességét élvezők alkották, a forrásokban a „szent király”-ra 

utaló vagy a iobagio castri terminussal jelölték őket. A másik csoport tagjait a várnépbeliek közül kiemelt 

(ioubagiones…exempti, filii iobagionum qui kelthiobagfyu dicuntur), a várispánság élén álló comesnek szál-

lásadással tartozó jobbágyok alkották. Ezt a réteget a várjobbágyokhoz képest a szabadságoknak egy alacso-

nyabb foka illette meg. A várjobbágyok a vár „előkelői”, akik a szintén jobbágy névvel bíró várszervezetiek-

hez képest megkülönböztették magukat a „tisztes”, „igazi”, „nemes” jelzőkkel. „A várjobbágyi szabadságot 

születésüktől fogva, s nem külön kiváltságolás alapján élvezték.”
12

 

„A várjobbágyokat végső soron olyan propriusi függés kötötte a várszervezet intézményéhez, mint 

várnépbelieket, vagy mint a többi szolgálónépet a maguk birtokszervezetéhez.”
13

 A propriusi jelleg egyrészt 

tehát jelenti azt, hogy a király tulajdonosi hatalma teljes mértékben kiterjedt a várjobbágyok személyére és 

javaira. Másrészről pedig a királyi hatalomnak biztosítania kellett a státus elemeként elismert birtoklás stabi-

litását, hiszen csak így tudták ellátni feladatukat a várjobbágyok. 

A várjobbágyok legfontosabb feladata a hadakozás volt. Az 1231-es Aranybulla 15. cikkelye a követ-

kezőket mondta ki: „A nemesek és mások hadkötelezettségének újabb szabályozása  

a) Ha mi az országon kívül vezetünk hadat, a nemesek nem tartoznak velünk menni,  

                                                           
8
 KRISTÓ GYULA: Magyarország története 895-1301, 2007, Osiris, Budapest, 256. o. Zsoldos Attila hangsúlyozza, hogy 

a „királyi szerviens” fogalma az udvarban született meg, tehát nem ennek a társadalmi rétegnek az önelnevezésével van 

dolgunk. Jogaik magukban foglalták a régi nemesség kiváltságainak egy részét, társadalmi tekintetben sem különböztek 

a hagyományos nemességtől. A királyi hatalom a régi nemesi réteg határán élőket is királyi szerviensnek tekintette. 

(ZSOLDOS ATTILA: Az országos nemesség kialakulása, in Rubicon, 2012/2. szám. 11. o.) 
9
 ALMÁSI: i.m. (2010) 143. o. 

10
 KRISTÓ GYULA: i.m. (2007) 256. o.  

11
 ZSOLDOS ATTILA: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből, 1999, MTA Törttud. Int., 

Budapest, 31. o. 
12

 Uo.33. o. és 37. o. 
13

 Uo. 34. o.  
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b) csupán az ispánok és a zsoldosok, várjobbágyok és azok, akik tisztségüknél fogva erre kötelesek, és 

akiknek nagyobb birtokokat adományoztunk.”
14

 A felsoroltak közül a várjobbágyok nem illeszkednek a sor-

ba, hiszen a többiek a királytól kapott fizetség fejében voltak kötelesek hadba vonulni, míg a várjobbágyokat 

jogállásuk kötelezte a hadi szolgálatra, bármilyen külön ellenszolgáltatás nélkül.
15

 

A várjobbágyok tehát földbirtokosok voltak, adómentességük jelentős kiváltságnak számított az Ár-

pád–kori magyar társadalomban. Éppen a várjobbágyi birtoklás elismert volta tette lehetővé, hogy a várjob-

bágyság a 13. századi magyar társadalom „eredet és jogállás tekintetében rendkívül tarka képet mutató kis- 

és középbirtokos rétegének egyik jelentős alkotóelemévé vált.”
16

  

Az őrségiek perében említett szentkirályszabadjai királyi szakácsokat a településük neve alapján a vár-

jobbágyság intézményéhez kapcsolhatjuk. A település nevének etimológiáját vizsgálva a következő adatok 

állnak rendelkezésünkre: terrea de Zubady 1269,
17

 Zenthkiralzabady 1372,
18

 Zabady sancti regi.
19

 

Egy 1314-es oklevél említi először a „Zabadi-i nemesek”-et.
20

 A 14. századi Szentkirályszabadjához 

köthető oklevelekben a település, illetve lakói a veszprémi káptalannal kapcsolatos földügyekben szerepel-

nek. Ezekből az iratokból az derül ki, hogy a káptalan tekintélyes birtokállományát szerette volna növelni a 

szentkirályszabadjaiak birtokainak rovására.
21

 

A „szent király”-ra utaló elnevezések magyarázatát abban a korabeli jogfelfogásban kereshetjük, mely 

szerint minden kiváltság, amely a „bizonytalan régiségből ered”, annak megalapozója Szent István. A szent 

király személyéhez kapcsolt szabadság az uralkodók várjobbágyok feletti rendelkezési szabadságát korlátoz-

ta.
22

 A falu életéről, lakóiról nem sok adat maradt fenn: azt azonban feltételezhetjük, hogy a vármegyei vár-

jobbágyság előkelőbb rétegei éltek itt. Az 1488-as adóösszeírás 40 egytelkes nemesi portát, 2 nemes háztar-

tást sorol fel a településen.
23

 

A korabeli oklevelek nem tesznek említést itt lakó szakácsokról. Veszprém megyében valóban éltek 

szakácsok, adatokat találtam a királyné vámosi szakácsairól. Ezen népelemek vizsgálata azonban már a kirá-

lyi és királynéi birtokok népeinek körébe tartozik. 

2.2. A királyi és királynéi birtokok népei 

Nemcsak az őrségiek perében vetődött fel a szentgáli királyi vadászok helyzetével való párhuzam kérdése, 

számos néprajzi tanulmány is ezt a feltételezést erősíti: „Az országos nemességen kívül több vidéken az úgy-

nevezett territoriális nemesség lokális közösségei váltak ki környezetükből. Akadtak közöttük népes nagy 

közösségek, mint Szentgál Veszprém megyében, s olyan vidékek, mint a hajdani Őrség. Utóbbiak a 17. szá-

zadban elvesztették egykori kiváltságaikat.”
24

 

Az archaikus udvari várszervezet felbomlásának időszakában a királyi népek jogi helyzetének fejlődé-

sét vizsgálva Bolla Ilona két fő utat ad meg: az egyik az aurea libertas megszerzése, a másik a proprius-

függésben maradás.  

A királyi szolgáltató népeknek csak kis része lett a nemesi libertas élvezője. Ez történhetett úgy, hogy 

familiárisként sikerült világi urak szolgálatába állniuk, s uruk kieszközölte számukra a királytól a nemesítést. 

Ezen kívül a király maga is adhatott nemességet servilis népeinek. Az indoklás legtöbbször a hadi érdemre 

                                                           
14

 LEDERER EMMA (szerk.): Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához, 1964, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 73-79. o.  
15

 ZSOLDOS: i.m. (1999) 47. o. 
16

 Uo. 46. o. 
17

 NAGY IMRE - VÉGHELY DEZSŐ - NAGY GYULA: Zala vármegye története. Oklevéltár. Első kötet 1024-1363, 1886, 

Budapest,. 55. o. 
18

 KUMOROVITZ L. BERNÁT: Veszprémi regeszták (1301–1387), 1953, Budapest, Magyar Országos Levéltár kiadványai, 

II. Forráskiadványok 2., 263. o. 
19

 Uo. 308. o. 
20

 KRISTÓ GYULA: Anjou-kori Oklevéltár. III. 1311-1314., 1994, Budapest-Szeged, 356. o. 
21

„A fehérvári káptalan előtt Zenthkiralzabady-i György fia Pál azt a Zenthkiralzabady-i sessióját és négy helyen 

(5+3+3+2) fekvő 13 holdnyi szántóját, melyeket elődei erőszakkal elfoglaltak, a saját és ősei lelki üdvösségének bizto-

sítása végett a veszprémi káptalannak visszaadja.” (1372. márc. 31.) Lásd 13. számú jegyzet. 
22

 ZSOLDOS: i.m. (1999) 34. o. 
23

 RAINER PÁL: Mit tudunk a középkori Szentkirályszabadjáról? in Veszprém megyei honismereti tanulmányok, XV., 

1993, Veszprém, 106. o. 
24

 MAGYAR NÉPRAJZ. VIII. KÖTET: TÁRSADALOM. http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/index.html, 

(2012.11.07.). 
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való hivatkozás volt.
25

 „A nemesítettek nagyobb része eredetileg castrensis volt, de akadt közöttük tárnok, 

halász, hirdető, udvarnok, kamarás is, nem beszélve az erdőőrökről, solymászokról, a vadászokról, akik 

szolgálatuknál fogva is részben fegyverforgatók voltak.”
26

 

A királyi udvar életében fontos szerepe volt a vadászatoknak. A vadászatoknak helyet adó erdőispán-

ságok szolgálónépei voltak az erdőóvók. A vadászatokon még a következő szolgálónépek vettek részt: vadá-

szok, madarászok, agarászok (vagy pecérek), darócok.
27

  

A szentgáli vadászokról az első okleveles adat 1281-ből származik
28

. „A királyi erdőuradalom a Ba-

kony királyi birtokban maradt leghatalmasabb erdőségeire, Szentgál vidékére húzódott vissza, ezt az adatok 

híján közelebbről körül nem határolható területet hívták a 14. és 15. században ispánságerdőnek „silva 

spansag”,
 

majd a 16. századtól Királybakonyának. Az erdőség határa délen egészen Szentkirályszabadjáig 

terjedt. A királyi erdőispánság gazdasági teendőit ellátó népességet, az erdőőröket és vadászokat erre a le-

szűkült területre kellett koncentrálni, az itt élő, eredetileg más szolgálatot ellátó királyi szolgálónépeket tehát 

új szolgálatra, pohárnokból vadász tevékenységre irányították át.”
29

 

Az 1322-ben keletkezett oklevélben már a pohárnokokból átminősített királyi vadászok kapnak Károly 

Róberttől bíráskodási kiváltságlevelet. „Károly király (H) [hamis] utasítja a nádort, az összes bírót, c.-t, vár-

nagyot, azok helyetteseit és minden tisztségviselőt, hogy mivel Nemethy-i, Zenthgal-i és Chepel-i 

conditionarius népeit kivette minden bíró joghatósága alól, e falvak conditionarius hospes-eit ne ítéljék, az 

ellenük folyó perek a király elé kerüljenek. D. in T[hemeswar], in quind. B. Georgii mart., a. d. 1322.”
30

 Az 

Anjou-kori oklevéltárban hamis oklevélként tünteti fel az oklevelet Kristó Gyula. Az oklevél tartalma és a 

nádor említése teszi kérdésessé az iratot. 

A következő adatok már a 16. századból valók: a Veszprém megyei dicákban a szentgáliakat a király 

prédiális nemeseiként vették fel, akiket az egytelkes nemesek módjára, de nem azokkal együtt kell összeírni. 

Elnevezésük többször változott a jegyzékekben, 1552-ben királyi nemes vadászoknak, 1557-ben a király 

libertinusainak nevezték őket. 1549 óta megyei adót nem, csak hadiadót fizettek.
31

 

A királynéi birtokot különféle tevékenység ellátására rendelt szolgálónépek lakták, jogállásukat te-

kintve feltételezhető, hogy az a királyi népekéhez volt hasonlatos. A korabeli oklevelek a 13. század utolsó 

negyedéig az általános jellegű „népek” (populi) elnevezést használják, majd megjelenik - olykor párhuzamo-

san is - a kondicionárius (condicionárius) kifejezés is. 
32

 A királynéi birtokok szolgálónépeinek szervezete is 

a királyi birtok hasonló népeinek szervezetével mutat azonos képet. Itt is századokba osztották a népeket, 

valamint megtaláljuk a száznagyi tisztséget is. A források a bocsárjobbágyok, tárnokjobbágyok, szakácsjob-

bágyok mellett harcosjobbágyokról is szólnak. „A jobbágyi jogállás minden bizonnyal örökletes volt, ám 

kiváltságolás révén is el lehetett nyerni. Így tett Mária királyné harcosjobbággyá bizonyos epöli személyeket, 

illetve szakácsjobbággyá több szakácsot, míg Izabella királyné pohárnokokat és szekerészbocsárokat emelt 

harcos jobbágyok közé.”
33

  

A 13. század második felében keletkezett oklevelek arról tanúskodnak, hogy az udvari szervezet népei 

részt vettek a királyi hadjáratokban. „Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a várszervezet népeihez hason-

lóan, akiknek elsőrendű kötelezettségük volt a fegyveresek kiállítása, az udvarszervezet kötelékébe tartozók, 

másodlagos feladatként bizonyos létszámú kontingens küldtek a királyi hadseregbe. 

                                                           
25

 BOLLA ILONA: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon, 1983, Akadémiai Kiadó, Budapest, 

231-235. o. 
26

 Uo. 234. o. 
27

 KIS PÉTER: A királyi szolgálónépi szervezet a 13-14. században, in Középkortörténeti Könyvtár. 25., 2010, Szeged, 

16-20. o. 
28

 „Jakab és Grysgon Pechel-i nemesek kérésére átírja és megerősíti a veszprémi káptalan ápr. 7-én kelt oklevelét, 

amely szerint (…) a nevezett nemeseknek Szentgál faluban (villa sancti Galli) levő 200 hold földjét és fél malmát, ame-

lyet a királyi pecérek közösen birtokoltak, körülhatárolva különválasztotta és a nemeseket beiktatta.” (SZENTPÉTERY 

IMRE – BORSA IVÁN: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 1272-1290, 1961, MOL Forráskiadványok 9. 

281.o.) 
29

 MAGYAR ESZTER: A királyi erdőkezelés kiváltságolt népcsoportjainak továbbélése a bakonyi erdőispánság területén, 

in Tanulmányok Veszprém megye múltjából, 1984, Veszprém, 106. o. 
30

 KRISTÓ GYULA: Anjou-kori Oklevéltár VI. 1321-1322. 2000, Budapest-Szeged, 208. o. 
31

 MAGYAR: i.m. ( 1984) 107. o. 
32

 ZSOLDOS ATTILA: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában, 2005, MTA Törttud. Int., 

Budapest,. 62-63. o. 
33

 Uo. 69. o. 
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Veszprém megyében (Nemes) Vámoson éltek a királyné szakácsai. Róluk a következő adatokat talál-

tam: 1266-ban Árpád-házi István ifjabb király számos vámosi királyi és királynéi szolgálatban álló személyt 

magasabb rendi állapotba emelt. Vámoson a királyné úrnő tárnoki jobbágyai éltek, akik gabonatermeléssel 

foglalkoztak. Ugyanezen 1266. évi ügyirat szerint Vámoson éltek még a „királyné harcoló jobbágyai” is 

(„...exercituales iobagiones reginali...”). Egy másik - 1275. évi - adománylevél szerint „Vámos faluban... 

királynéi jobbágyok... (valamint) ...a királyné úrnő kondíciójában élő népe ”laktak [„...in villa Wamus... 

iobagiones reginales...(et) ...populis condicionarium domine Regine...”]. Egy 1290. évi forrás egyenesen 

„királynéi falunak” („...villa Reginalis...”) nevezte, illetve, hogy az a „királyné szakácsainak faluja” („... villa 

cocorum reginalium de Wamus...”) Az 1330-as évekre Vámos faluban és határában elsősorban a 

veszprémvölgyi cisztercita Szűz Mária monostor apácáinak voltak birtokai (mint legrégebbi birtokosoknak), 

volt birtoka a veszprémi püspökségnek és káptalannak, valamint tizennyolc „országos nemesi szabadsággal” 

élő családnak.
34

 

A kutatások alapján (Zsoldos, Bolla) megállapítható, hogy a királynéi jobbágyok birtoklásának jellege 

minden bizonnyal a várjobbágyi birtokláshoz volt hasonló. Ám a várjobbágyokétól eltérő módon a királynéi 

népek esetében többször előfordul a kiváltságolt személyének vagy földjének az eladományozása.  

A királyi birtok népeinek alsóbb rétegeit még a 14. században is szolgahelyzetűként kezelték. 1318-

ban Károly Róbert azzal indokolta elődje halála óta történő adományok visszavételét, hogy azokat a 

kondicionáriusokat, akik kondíciójukból kifolyólag a király napi élelmezését biztosították, az ország szokása 

szerint kondíciójukbók elvonni nem szabad. I. Lajos idejében is még szolgáknak tekintették őket, így 1351-

ben mentesítették őket a kamarahaszna fizetése alól. Számuk a század folyamán egyre csökkent, mivel az 

uralkodók a királyi birtok jobbágyaivá (azaz a várnépeket várjobbággyá) tették, ritkán egyenesen nemessé 

emelték őket. A királyi birtok jobbágyainak csak egy része jutott be a köznemességbe, más csoportjai nem 

tudtak bekerülni az országos nemességbe, hanem csak a feltételes, partikuláris nemesek közé kerültek. Belő-

lük utóbb egytelkes, adófizető nemes lett.
35

  

2.3. Az egyházi birtokok népei 

Az immúnis egyházi nagybirtokon élő família már a kezdetektől két rétegre vált szét. Az őstermelő és iparos 

kézművesektől megkülönböztették az egyház előkelő szolgáit, akiknek a legfontosabb feladatuk a lovas 

szolgálat. Ezt a réteget a 11. századi oklevelekben equites, a végén ministri, majd a 13. században obagiones 

equites, liberi névvel illetik.
36

 Később jelenik meg a nemes jobbágyság, majd Zsigmond korában az egyházi 

vagy prédiális nemesség elnevezés. A Délvidéken már régen használt „prédiális nemes” kifejezés csak a 14. 

századtól nyer polgárjogot a magyar jogterületen. 

Bónis György felhívja a figyelmet az egyházi nemesek vármegyeiekhez hasonló helyzetére, a közös 

pontot abban látja, hogy ott is „ugyancsak egy harcos «jobbágy» réteg helyezkedik el egy másik, földművelő 

és iparos réteg fölött.”
37

  

Az egyházi nemes kötelességei elsősorban a hűség és a szolgálat, ezáltal teljesíti a főpap, az apát a ki-

rállyal szemben fennálló katonaállítási kötelezettségét. (A XIV. század közepétől szokásba jön a hadkötele-

zettség megváltása.) „A szolgálati viszony alapításában is kezdetben a király szerepe a döntő. A XIII. század 

első évtizedeiben ő emel fel várnéphez tartozókat, vagy apátsági hírnököket az egyház szabad jobbágyainak 

sorába, ő engedi meg királyi servienseknek, várjobbágyoknak, hogy az egyház szolgálatába lépjenek, s még 

ha a felemelés a főpaptól indul is ki, a király tekintélyével és beleegyezésével történik.” 
38

 

IV. Béla az 1260-as években a fehérvári káptalan jobagióiról és a tihanyi jobagiókról is rendelkezett. 

A fehérváriak esetében mindazok megmaradhattak e státuszban, akik az „egyház régi, igaz, természetes job-

bágyai” voltak, de azok is, akik vagyonukkal az egyház alá helyezték magukat, valamint a conditionarius 

sorból érdemeikért kiemeltek. Bár a király megtiltotta, hogy a káptalan a későbbiekben növelje a jobagiók 

számát. A tihanyiak már nem jártak ilyen jól, ott a nádor 12 családot hagyott meg ebben a státuszban és a 

lovas szolgálatban, a többiek pedig conditionariusok lettek. 
39

 

„Az egyházi nemesség ugyanis nem annyira jogviszony, mint a jogállásnak egy bizonyos fajtája, okle-

veleink egybehangzó tanúsága szerint libertas. Ez élesen el van határolva lefelé és fölfelé. Természetesen 
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 Nemesvámos története. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/nemesvamos/index.htm, 

(2012.11.01.). 
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 ZSOLDOS: i.m. (1999) 107.o. 
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 BÓNIS GYÖRGY. Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban, 1947, Kolozsvár, 186. o. 
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nem azonos az örökös szolgasággal, a kötött szolgálattal, s ezért a hadakozó egyházi jobbágyokat el szokták 

választani a kondicionárius népektől. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy birtoklásukhoz bizonyos 

condicio, a szolgálat fűződik, s ezért időnként őket is kondicionáriusoknak mondják, megkülönböztetvén 

őket az ország szabad nemeseitől, libertas-ukat pedig a teljes nemesi szabadságtól. Szabadságuk az egyházi 

família harcos jobbágyainak jogállásából nőtt ki, s mindvégig magán hordta a többi patrimoniális alárendel-

tekkel való hasonlóság bélyegét.”
40

 

A kiemelkedő helyzetű jobagiók megbízatása és tisztsége sem volt azonos: találunk közöttük curalis 

comeseket, mások feladata a követségjárás volt, voltak olyanok is, akik saját lovaikkal szolgáltak.
41

 A fegy-

veres szolgálathoz úr és kor szerint változó pénzbeli és természetbeli szolgáltatás is járult. Legállandóbb 

teher a tized volt, amit az egyházi nemes lelkiismerete szerint kellett fizetni. 

„Egyházi harcos jobbágyokkal, ill. nemesekkel az esztergomi és kalocsai érsek, az egri, győri, nagyvá-

radi, nyitrai, pécsi, veszprémi és zágrábi püspök uradalmaiban találkozunk, valamint a győri, pécsi, veszpré-

mi székeskáptalan, meg az ősi székesfehérvári társaskáptalan hatósága alatt. A konventek közül a legrégibb, 

bencés apátságok rendelkeznek velük, mint a bakonybéli, bátai, bélai, csatári, garamszentbenedeki, pannon-

halmi, somogyvári, szekszárdi, tihanyi és zselicszentjakabi, szórványos adatok szerint más rendekhez tarto-

zók is, mint az ipolysági premontrei s a pásztói cisztercita konvent, de vannak harcos jobbágyai a margitszi-

geti és a somlyóvásárhelyi apácakolostoroknak is. Mindezek az adatok igazolni látszanak azt a középkorban 

egységesen vallott hagyományt, hogy az egyházi nemesség alapjait Árpád-házi királyaink, sőt egyenesen 

Szent István vetették meg.”
42

 

Ebből a felsorolásból a délvidéki nemességet külön is meg kell vizsgálnunk, hiszen jogállása több kü-

lön vonást is tartalmaz. Szlavónia területén az Árpád-kori várispánságok - néhány kivétellel - magyarországi 

társaikhoz hasonlóan a 13–14. század folyamán egyházi vagy magánföldesúri függésbe kerültek, ám a váris-

pánságok elitjét képező várjobbágyi réteg itt nem tűnt el, hanem sajátos helyzetű és szervezetű várnemesség-

gé, avagy prediális nemességgé alakulva az egész középkoron át fennmaradt.
43

 Az okleveles adatok alapján 

megállapítható, hogy zágrábi várjobbágy 1278 után épp úgy „válhatott” „Zágráb mezei nemes várjobbágy-

gyá”, mint püspöki prediálissá.
44

 

4. AZ ŐRÖK JOGÁLLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 

Szent László törvénycikkelyének (II. 17.) a confiniumok
45

 szervezetére vonatkozó adatai szerint a 

confiniumok élén ispánok (comites) állottak, a határ őrzésének feladatát pedig „a határvidékek őrei, akiket 

közönségesen őröknek mondanak” (custodes... confiniorum, qui vulgo ewrii vocantur) látták el. Ha a „határ-

vidékek őrei” várnépbeliek voltak, akkor szükségképpen ispánjuk is várispán volt. 

Az őrök a várszervezet népeinek hierarchiájában a várnépbeliekkel azonos fokon álltak. Helyzetük 

annyiban lehetett kedvezőbb a várnépbeliek átlagánál, amennyiben fegyveres szolgálatuk megbecsültebbnek 

számított a várnépbeliek többségét terhelő officiumokhoz képest, jóllehet a várjobbágyi szabadságok által 

biztosított szintnek még így is alatta maradt. Az őrnagy egyszerre volt az őrök közvetlen várszervezeti 

előljárója – a száznagy helyett – és az ispáni hatalom képviselője a távoli confiniumon. A confiniumoknak a 

megyéjük központi területeitől való távolsága lehetett elsősorban az a tényező, amelynek következtében az 

őrnagyi (maior speculatorum) tisztség kifejlődött. E sajátos tisztségről a vasi várispánság Mogyorósdon élő 

őreinek (speculatores de Monorosd) köteles szolgálatait (condiciones ac debita) írásba foglaló 1270. évi 

kiváltságlevél alapján alkothatunk képet.
46
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Az oklevél részletesen felsorolja az őri állapothoz kapcsolódó jogaikat is: királyi adózás alóli mentes-

ség, tized megváltása, a rendkívüli hadiadónak csak a felét adják, saját bíráik bíráskodnak felettük, rendkívü-

li szolgáltatásokat csak a király kérhet tőlük. Stahl Ferenc szerint az intézkedések a nemzetségi szervezet 

felbomlására utalnak: a közös földtulajdon megszüntetése (földjeiket egymás közt felosztva és ne nemzetsé-

genként közösen birtokolják), a magántulajdonon alapuló öröklési rend bevezetése (az elhunyt után a fiág s 

nem az őrnagy vagy az ispán örököl).
47

 

A néphagyomány szerint 103 nemes élt az Őrségben. Azonban az okleveles adatok alapján csak egy 

nemes családról tudunk: 1364-ben I. Lajos király Őrnagy Miklós fiát, Saska Pétert veszi ki a zalafőőri
48

 

(Zalafeweur) szolgálat alól, és a Vas megyei Szentpéterben bírt birtokrészeivel a nemesség sorába emeli.
49

 

Az oklevél
50

 fordításakor derült ki, hogy nemcsak Saska Pétert, hanem: „Saska Pétert és … hasonlóképp 

Saska Pál fiait, ugyanennek a Péternek az unokatestvéreit … kivonjuk, felmentjük, kiemeljük és kivesszük” 

az „őrök küldetése alól.” A „nemesség és szabadság címét és privilégiumát (nobilitatis et libertatis titulo et 

privilegio) örök időkre megszerzik.  

„A várjobbágyok nemesítésének a 14. század második felében újra jelentkező sorozata arra figyelmez-

tet, hogy a várjobbágyi birtoklásnak az elismertsége és a nemesivel egyidejű létezésének az eltűrése meg-

szűnt. Erre az időszakra értek meg azok a társadalomfejlődési tendenciák, amelyek a királyi várszervezet és 

vármegye felbomlását követően létalapját vesztett várjobbágyság további fennmaradása ellen hatottak.”
51

 

Az oklevél alapján megállapíthatjuk, hogy az őrségi őrök 1365-ben még őri szolgálatot teljesítettek 

ezen a vidéken. Azt, hogy Saska Péter és rokonai esetében mit takart az „ajánlásra méltó érdem” nem tudjuk 

pontosan. Az őrségiek jogállásának megváltoztatásában a későbbiekben ez az oklevél semmilyen szerepet 

sem töltött be. Ha analóg helyzetet vizsgálunk, akkor utalnunk kell felsőőri Péter fia Miklósra, akit I. Károly 

az őrök közül kiemelt és megnemesített. A 16. században a felsőőriek a birtokukban lévő speculatort nemesí-

tő oklevél alapján érték el azt, hogy a nemesi közösséghez tartozzanak. A felsőőriekről tudni kell, hogy I. 

Ferdinánd a Pinka völgyét és az őrközségeket 1530-ban a Christoph és Pantaleon von Ehrenreich testvérpár 

birtokába adta katonai szolgálataik ellenében. Az őriek az ősi magyar alkotmányra hivatkozva sikerrel tilta-

koztak a döntés ellen a pozsonyi országgyűlésen. A diéta 1547-ben elismerte az őriek nemességét, és megtil-

totta nemesi jogaik megsértését. Ezt követően II. Rudolf állított ki 1582-ben adománylevelet az alsóőriek 

számára, amelyet 1611-ben II. Mátyás király is megerősített. Ezek kiadásában a jogszerűségen kívül valószí-

nűleg ismét az játszott döntő szerepet, hogy a Bécs elleni ostromok során, illetve a törökkel folytatott hábo-

rúk miatt kialakuló politikai nyugtalanság idején a bécsi udvar biztosítani kívánta a katonai hagyományú 

népesség hűségét.
52

 

3.1. A Vas megyei zalaewr nevű örök adományozása 

Az 1391. november 23-án Budán kelt oklevélből
53

 tudjuk, hogy a Vas megyei zalaewrök (Szalaőrök) ado-

mányként Sarói László temesi ispán kezébe kerültek. „Zsigmond király hűséges szolgálatai fejében Mária 

királynő tudtával és jóakaratával, valamint a főpapok és bárók tanácsából a Vas megyei zalaewr nevű őröket 

(universos spiculatores nostros vulgariter zalaewr nun-cupatos) felmentvén őket az őri szolgálat igája, álla-

pota és terhei alól, földjeikkel és mindenféle ingatlanaikkal együtt Sarow-i Péter fiának: László (magnificus) 

temesi ispánnak adja adományba, és az adományról privilégium kiállítását ígéri.”  

Szintén 1391-ben Németújvár várát
54

 is Sarói László szerezte meg. 1392. februári keltezésű Kismar-

tonból származó oklevélből megtudjuk, hogy az őrök Zsigmond királyhoz fordultak, mert szerintük őket 

„László csalárd módon (subrepticie) és jogtalanul kérte adományul”. Panaszukat azzal indokolták, hogy „ed-

dig őket egy király sem adományozta senkinek, szabadok és őri szolgálatra rendeltek voltak”. Az oklevél 
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átiratából értesülünk még arról is, hogy az őrök jogállásuk megváltozása miatt a birtokba „beiktatását meg-

akadályozták (prohibuissent)”. A királyi praescentia megvizsgálta a mindkét fél által felhozott írásbeli bizo-

nyítékokat (litteralia instrumenta), s „úgy látták, hogy a király szabályosan (rite et rationabiliter) adomá-

nyozta őket, mert örökösen alávetett szolgáltatók voltak (hereditarii subditi forent et conditionaliter 

obligati), ezért a király örök hallgatást parancsolt nekik, és (Sarói) Lászlót meghagyta az őrök birtokában.”
55

  

1391-ben Zsigmond király a nyugati határvédelem megszervezésében már nem támaszkodott az őrségi 

őrökre, így az előbb felvázolt folyamat eredményeképpen háttérbe szorulásukat követően szabad jogállásukat 

elvesztették.  

Mályusz Elemér a zalaőrök helyzetét a roviscsei várjobbágyok helyzetével összehasonlítva vont le 

fontos következtetéséket arról, hogy a kondicionális szolgálatot teljesítők közül egyes népcsoportoknak miért 

sikerült elkerülniük a jobbágyi kiszolgáltatottság állapotát. 

3.2. Az őrök és a rojcsai (roviscsei) várjobbágyok jogállásának összehasonlítása 

A szlavóniai Roviscse lakói katonai szolgálatuk miatt 1279-ben kiváltságlevelet kaptak, mely a Dráván túli 

királyi serviensek közé sorolta őket. 1393-ban Szerdahelyi Ders Márton, szlavón vicebán tulajdonába kerül-

tek két évtizedre.
56

  

„Péter in eorum ac universorum et singulorum predialium et nobilium iobagionum castri Roychien-

sis/Roychensis personis előadott panasza szerint Zerdahel-i Ders (dictus) Márton, midőn Roycha birtokot 

adományul kapta tőle, a birtokkal együtt a várjobbágyokat in sibi donatos tekintette, jóllehet ők a régebbi 

királyoktól kapott kiváltságok alapján emberemlékezet óta ad instar predialium et nobilium verorum et 

naturalium ser-vientium nostrorum regalium ultra Drauam constitutorum éltek.”
57

 

A roviscseieknek több kedvező fordulat segített elkerülni a jobbágyi kiszolgáltatottság állapotát. Uruk, 

Ders Márton halála, valamint az a tény, hogy katonai szolgálatuk még mindig időszerű volt a fenyegető török 

szomszédságában.
58

 

Zsigmond király megbízásából 1417-ben Garai Miklós nádor és Perényi Péter országbíró a következő 

végítéletet hozta: „…őket szabadságaikban és jogaikban megtartják, továbbá mivel el akarja kerülni, hogy 

lelkiismeretén sérelem essék, firmo et preciso regio sub edicto meghagyja, hogy figyelmen kívül hagyva 

minden ellenkező, már kiadott vagy ezután kiadásra kerülő oklevelet, a panaszosokat maradéktalanul vissza-

adva nekik birtokaikat és az általa és férje által elvett javaikat, őrizze meg szabadságaikban és kiváltságaik-

ban, amelyekben Ders Mártonnak és neki történt eladományozásuk előtt éltek.”
59

 

A délvidéki prédiálisok és az őrségi őrök összehasonlításhoz újabb adatok is rendelkezésünkre állnak. 

Zsoldos Attila a Dráva – Száva köze nyugati része igazgatásával kapcsolatban kiemeli, hogy a 11-12. század 

folyamán nagy számban létesültek itt megyei háttérrel nem rendelkező határispánságok. Ide sorolja a zágrábi 

és a kőrösi ispánságot is. Tehát a szlavón várszervezet ún. határvárispánságként szerveződött meg, hasonlóan 

a vasi várszervezethez.
60

  

A rojcsai prediálisok 13-14. századi helyzetének vizsgálatával az utóbbi időben Szeberényi Gábor fog-

lalkozott, aki kiindulópontként Bónis György értelmezésével ért egyet, azaz, hogy a prediális nemesség a 

várjobbágyság intézményéből nőtt ki. A rojcsai várjobbágyok és prediálisok történetében - ahogy Mályusz is 

- ő is IV. László 1279-es oklevelét tekinti jelentős fordulatnak. Szintén Bónis Györgyre hivatkozva a szerző 

kiemeli, hogy „nem lehetett megakadályozni, hogy a régi várjobbágyréteg teljességben fel ne emelkedjék a 

prediális nemességbe.” Ezekben az években válik szinonimává Szlavóniában a várjobbágy és a szabad 

prediális. Visszatérve IV. László oklevelére: a rojcsai várjobbágyok és prediálisok a szlavóniai köznemesség 

sorába kerültek. 

IV. László oklevele „jószerivel példátlan módon négy, közel azonos szövegváltozatban is fennma-

radt”.
61

 Viszont eredeti példány egyik változatból sincs. Ennek magyarázatát a Szerdahelyi Ders Mártonnal 

folyó perben találjuk meg: a földesúr a rojcsaiak vezetőit túszul ejtve elkobozta okleveleiket, ügyvédjüket a 

Drávába fojtatta és a nála levő okleveleket is megszerezte. A jogvitában a király megbízásából a nádornak és 

az országbírónak kellett igazságot tennie, de az oklevelek felmutatása után egyezség (lásd előző oldal) jött 
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létre. A keresztúri széken az úr tisztje vagy ispánja együtt ítél a várnemesek comes terrestris-ével, a bírságo-

kon is osztoznak s a fellebbezés nyitva áll az országos bíróságok felé. Hogy ez a jogvita nem zajlott le min-

den bonyodalom nélkül, arra egy nem sokkal későbbi magándonáció a bizonyíték, melyben Szerdahelyi Már-

ton bán fiai a rovistyei prédiálisok lázadásáról tesznek említést.
62

 

A IV. László-féle kiváltság későbbi „megerősíttetőinek és utódainak sorsa jól érzékelteti, hogy e cso-

port tagjainak valóban sikerült betagozódniuk a szlavón nemesség soraiba a 14. század folyamán.” Szeberé-

nyi Gábor azonban kiemeli, hogy ez nem közösségként történt, hanem egyéni utakon. Ezzel kapcsolatban 

pozitív és negatív példát is említ. A negatív példánál kiemeli, hogy (Farkas fia Miklós és rokonainak esete 

1407-1411) új elemként jelenik meg az, hogy igazolni kellett a IV. László oklevelében foglalt személyekhez 

kötődő rokoni kapcsolatot.
63

 

„Az Árpád-kori »rojcsai prediálisok« tömegeinek sorsát végső soron nem a Szerdahelyieknek tett kirá-

lyi adomány puszta ténye pecsételte meg, hanem mindenekelőtt a lokális »nemességüket« addig garantáló, az 

Anjouk idején még folyton megújított királyi garancia és jogaik királyi elismerésének fokozatos megszűnése 

Zsigmond uralkodása idején.”
64

 

A már ismertetetteken kívül még találhatunk hasonló vonást az őrségiek és a rojcsaiak küzdelme kö-

zött. Bár hangsúlyoznunk kell, hogy az őrségiek több száz évvel később indították küzdelmüket. 1678-ban 

kezdte el vizsgálni a kamara, hogy létezik-e olyan okmány, amely bizonyítja, hogy az Őrség lakosait régi 

kiváltságaik ellenére jogtalanul kényszerítették a Batthyányak jobbágysorba.  

A tanúkihallgatások során az a legenda is előkerült, melyből a jobbágysorban élő őrségiek évszázad-

okon keresztül erőt merítettek küzdelmeikhez. A 19. századtól pedig szinte minden Őrséggel foglalkozó 

néprajzi kiadvány idézi a történetet, így biztosítva a folklór továbbörökítését. E szerint a legenda szerint a 

Batthyány család bekérette az őrségiek privilegiális leveleit, a követeiket leitatta, s ekkor vették el tőlük a 

fontos irataikat. Hasonló eseményre került sor Szerdahelyi Ders Márton és a rojcsaiak történetében is. 

Az őrségiek 1840-ben kezdődött pere során benyújtott bizonyítékok között szerepelt a zágrábi kápta-

lan jelentőlevele I. Ferdinándhoz 1536-ból. A káptalan név szerint felsorolt nemeseket iktatott be a király 

mandátuma alapján az Őrség 18 falujának birtokába. I. Ferdinánd oklevelében tévesen hivatkozott III. Lász-

lóra, mint korábbi, 1286-os adományozóra. A periratok az 1536-os oklevelet egyszerű átiratban közölték, 

tehát annak csak a tartalmát ismerhették. Az alperesi ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1286-os ok-

levél hiányában, az „ősöktől” történő leszármazás bizonyítása nélkül, a Kúrián hiányai ellenére elfogadott 

oklevél sem jelentene elegendő bizonyítékot.  

A perek során (1678, 1840) egyszer sem történt hivatkozás Zsigmond 1391. november 23-án Budán 

kelt oklevelére, melyből megtudjuk, hogy a Vas megyei zalaewrök (Szalaőrök) adományként Sarói László 

temesi ispán kezébe kerültek. Tehát már a 14. század végén földesúri függésbe kerültek az őrségi őrök. 

4.ÖSSZEGZÉS 

A kutatásaim alapján azt a következtetést vonhatom le, hogy a partikuláris nemességbe vezető út sikerességét 

több tényező befolyásolta. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a köznemesség kialakulásához vezető út megérté-

séhez a várjobbágyi jogállás vizsgálata nyújt segítséget. A várjobbágyi rendszer vizsgálata során megállapít-

ható, hogy a várjobbágyok földbirtokosok voltak, adómentességük jelentős kiváltságnak számított az Árpád–

kori magyar társadalomban. Számukra tehát a várjobbágyi birtoklás ténye tette lehetővé, hogy a köznemes-

ség elemeivé váljanak a 13-14. században.  

Az őrségi őrök viszont nem voltak várjobbágyok, ők a várnépbeliekkel álltak azonos fokon. Helyzetük 

annyiban lehetett kedvezőbb a várnépbeliek átlagánál, amennyiben fegyveres szolgálatuk megbecsültebbnek 

számított, de a várjobbágyi szabadságok által biztosított szintnek még így is alatta maradtak. 1391-ben 

Zsigmond király a nyugati határvédelem megszervezésében már nem támaszkodott az őrségi őrökre, elado-

mányozta őket. A magánföldesúri függésbe került őrök elvesztették szabad jogállásukat. 

Az őrségiek 1841. szept. 15-én kezdődött perében megnevezett népelemek (szentgáli királyi vadászok, 

a szentkirályszabadjai királyi szakácsok, valamint az egykor egyházi katonáskodó elem, a prediálisok) 13-14. 

századi jogállását vizsgálva kimutatható a várjobbágyi jogállás ténye, valamint okleveles adatok is rendelke-

zésre állnak kiváltságolásuk tényéről.  
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