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A masuar birtoknoIitika tendeneitti 

a XIII század  

A feudalizmus kialakulásáről akkor beszélhetünk 

Magyarországon; amikor a feudális földtulajdon ki-

zttrólagos helyzetre, monop6liumia teszszert, azaz 

a fejedelmi birtokokból feudális királyi, a törzsi-

nemzetiségi arisztokrácia birtokából feudális 

gi mag-  ánbirtok lesz. A feudális flildtulajdon monop&- 

liumának kialakitásában részt vesz az age:16mi birtok 

is.. Az egyházi birtokoknak nines X. századi előzmér, 

aye, tehit kezdettől fogva adománybirtokokből,. alap-

vetően a királytől; másodsorban a világiaktől kapott 

adomAnyokből jön létre. A n.század végére bizonzros 
konturok alakulnak  ki,  létrejön a feudális föld-bit‘- 

tok három alaptipusa, a királyi; a világi és az -egy-

JAM. birtok. Mind a bárom tipus magött 	más 
sadalmi csoport All,  igaz  együttesen járulnak hozzá 
a . szabadok lesüllyesztésével és a szabad földek elfog-

lalitsával a feudalizmus kialakulásához, mégis  más  
jellegü törekvéseikben eltérnek egymástól. Mindegyik 

tipus saját gazdasági alaPját kivánja növelni. Az idő 
előrehaladtfival - a megyeszervezet terjesz.'. 



kedésével párhuzamos= - ,azonban a szabad földek el-  

fogynak. "Kálmán korában a mogyszervezet teljesen ki.  

alakult forrnájában áll eiőttiznk. A  szabadok hajdani  

földjeit jórászt magába olvasztotta. °'1  Kálmázn korá-»  

tea,  kezdve u jabb birtokokat csak a peremteriiletek be -  . 

vonásával lehetett szerezni. A hasznáű.bató földek e1- 

fogyását ti.ikrözi a meg~~-zervezet kiterjedése Erdélyre, 

az Alszak*Kárpátokra ás más területekre:- Bizonyos  időn 

tul ez a lehetőség is  ki,merű3, elfogynak a föld®miiveiós 

számára könnyen hasznosi:tYató földek, és csak a mezvgaz..  

c3asagi miivelósre alkalmatlanok maradnak meg. A%ésőb-  

biekbon sor kerül ezeknek a gazdaságilag értéktelennek  

tiánFi erdők, hegyes területeknek a ben:E3pesi:tésóre is.  2  

A szabad birtokok el.fogyisa azt jelenti, hogy  a fQudát--  
li.s birtok  ettől kezdve egy  zárt kiirftok tekinthetc"~ , i.gy  

bármelyik tipus növelése  a  többiek rovására lehetséges. 

A  feudális bi:rtekbarc tehát a méghatfirozott, a nem b'cí--  
~ vülő terület ctjra~-osztásáért folyik. A mindenkori erő-

viszonyoknak megfelelően az egyes tipusok maw  .oifen-  
atyában vannak /lásd a világi. birtok  KEIZ-. s,zázadi gyors  
előretörését/,; va gy defenzivában szorulnak  /miként  a  
XIII.  század második felétől kezdve az egyházi birtok/.  
Az egyházihoz hasonl.óan, a világi magánbirtok is mara-  
podhat királyi adománybirtok révén. riiaga az adományozás 

mint rendszer a királyi birtok csökkenését célozza.3  



k feudalizmus -- legalább is az európai feudalizmus  

birtokszisztémájából következően azt mo8d?aatjuk,ho .~y  

a királyi birtok csökkenésre itélta, még az egyházi.  

•• legalább is a kezdeti időszakban - növeked:ósre,mert  

a másik két tipustóla a királyitól és vil4gitól egya-  

ránt kap adományokat. A  királyi birtokok fogyása  

Z.önvsexa felgyorsul azokban az id8szakokbati#: amikor ki-

éleződik a politikai helyzet, amikor a kibontakozó  fen-  

dalis anarchia erőivel szemben a királyi hatalom gyen-  

ge.4  A királyok számára több féle mód All rendelkezés-

re, hogy gátat szabjanak ennek a tendenciának. Közve-

tett módon a benal: icfális rendszerrel törekednek az a-  

dom$n~y időbeli korl:átazására. Ennek meghonositására,  

Magyarországon Kálmán tesz isisérletet, de ez a  rendszer  

nem tudott gyökeret verni. A másik közvetett mód t  a  
hitromlási jog sziikre szabása, Hzt is  Kálmán honosi.tja  
mag r  ez sem tWnik hosszu óietianek, hiszen az aranybul-

lákat végigkisérver  az 1351-es Nagy Iajos- féle törvény  

végképpen kimondja a nemesi birtok elidegen3.thetetlen-  

ségét. Közvetlen ut a királyi birtokok gyara~,aitására a  

dirtekt és azonnali visszavétel. Az  első ilyen restau- 
rációs politika hazánkban KálmáTxl  il,lef:ve az 6 politiká-  
járiak folytatója, II.I stván nevéhez fü:ződik. Rogy való-

ban sor keralt visszavételre, ez kimutatható az egyhá-

zakra vonatkozóan,, világiaktól történő visszavőtelre  



indirekt  módon á törvények mutatnak. 5  visszavéte-  

leket  Kálmán  részéről az tehette izu%okoittát  hogy a  

KE. . százac3 frakcióbareaibaxa a királyi birtokok jelentő-

sen megcsappsYnták, már pedig a természeti gmzdálko~ . 

dást folytató társadalomban a föld ,elvesztése és a  

hatalom visszaszorulása közt egyenes: kapcsolat von. ' 
 .. 

Ennek az ergrh4ziakat és világiakat is érintő restau-- 

rációnak szerepe lehetett abban,, hogy aKálznán-párt  

vereséget szenvedett és átadta helyét az Aimos•-párt-►  

nak. amelyik a  j ra a hivatalos politika tengelyébe Al  

litotta a birtokaacieaányozást,.- melyet az ujraié'l.ed8  

francióh€arcc9k is előidéztek és megkivántak. Az. Almos- 

királyai eme politikájuk Vitelekor azonban .jarés2t  

éppen a ramérip-acá ki ~:ritl,yek számukra ugyan bukással 

végződött - birtokpolitikai eredményeire t  ira  szkodhat.  

tak„ amelyek lehetővé tették a  laráá:yi birtok tu3sul~-~ 

nak megmaradását. egészen XII. század végéig. ; 

A birtokadományozásokban *minőségi ujat jelent a XII.,  
század vége.. Errs  az  időszakra a Kálmán-féle korlátozó  

törekvések ellenére "'növekvő mértékb$n kibontakozott  
és a század végére rctbamossá vált a birtokaniny4k eita- 

lódása a királyl. állomány acovására kezdetben  főleg az  
egyházit  utóbb egyre inkább a világi nagybirtok j avfi.  
ra."6  A"kií ..ályl: birtokállományból $ic3bb a kuriához tax•.»  
tozó tisztán gazdasági szervezet részei szakadtak  k3:,t, 



utöbb /a XiI. s2ázad folyamág növekvő mértékben/ pe-

dig  már a  várföldek egyes tartozékai is ela.dományo-  

zásra kez•ültek."7  °;.1indez azonban a'királyi hatalom  

mennyiségi csökkenését vonta maga után.  A minőségi  

térvesztés mind a gazdasági, mind a politikai hata-

lom vonatkozásában akkor következett be, amikor na.
. . 

gy©bb  összefüggő 	birtoktestek kezü3dek elan-  

dományazásra. Ez a változás 	"ertiegyensul,yt  

teremtő" időszakában következett be. III.Bél.a 1193.  
Kati  a  Pra~jen.ian.e.s 1At3 hntInatr,. Ilayi:aln_,t~ tegl3ni :. 

comesnek adományozta LiodrE.is vármegyét minden jövedel-
mével egytit,t.8  Utódai alatt, főleg II-András idősza-
kában a megyék eladományozásá már gyakorlattá vált. 9  
SI ..And.rá:s egy  1211.évi okleveléből értesülünk arrbZ, . 

bogy a király uralkodásának rAsad,ik évébent  a tflpas.  
ko~ cisztercita monostor megalak.itásakor emek adta  
egész Gorra megyét minden tartozékával, kivéve a temp-
lomosokat illető rt:szeket ás bat nemzetséget,, melye-
ket a saját joghatbséga alatt hagyott-. Egrdbként a  
Gorra megyét illető minion  jogot a tQpaskoi egyházra  
ruházta, ugy mint azt  a sz3.avéu hercegek és a gorrai  
comesek birták.  1U  Valamikor 1220x táján II•bndrá8 a  
úZákmeembei3. Miklösnak adományozta Locssán.d vármegyét.  

Ez. as adomány "szervesen 	 II:..&ndxgiy megye-  
elad.flmgryazásainak sorába,  melyek  ellen az 1222.évi  



aranybáll,a is intézkedik. "11  Egy 	származó  
adat szerint  nemcsak világiak, hanem  egyházlak i s ré—  

sZesiiltek a királyi megyeadományozásokból. iT.Aandrás  
immár nem peremterűleten fekvő megyét  adományozott  

az esztergomi érseknek, hanem magát az esztergomi is-  

pánság®t öröká.tette át• 12  Az egész mogyf3kre vonatioozb  

adotnAnyozások minőségi ujdoneága abban van,  how  a  

rály olyan  területeket  adományozott el, amelyeken 6  

maga /va.w  megbizottja/ gyakorolta az 	fwakc3.ó.-  

kat., vagyis ezeken a területeken maga mondott le ezen  

funkciók  gyakorlásáról. Ezzel nemcsak gazda ski  pot en  

ciált veszitett, hanem politikai  vereséget is  mért sa- 
ját magára." Egész mewék eladamányozása,.  magáakc5zre  

jutása olyan  folyamat kezdetét jolenti, ami sok tekin.  
tetben emlékeztet a  Kam. a~labirodea:om szétforgácsolódá~- 

as során végbement változasoitra , baSdani grófságok  
örökletessé válására, illetőleg területüknek magfanbir-  

tc►kká vagy rrászállammá dlakl.tására.."l3  T,ocsmánd másod..  
saori eladományozása idejéni4a földesur az egész kirá—  
lyi várszervezetet leépitette, s a  maga magánbirtokosi  
mivoltában gyakorolta közhatalmi funkció ját .. Locemánd  
példája jól mutatja azokat a veszélyeket, amelyek az  
eladományozást  követően  a királytót függő várjflbbágyoks•  
ra, a megyében lakó serviensekre leselkedtek. A megado.-  
mányozott Lőrinc a serariensekkel szemben  kihasználta  



azt a helyzeti elónyét.,. hogy közjogilag ;közvetlen  

felettesük  volt,, ebből a pcaaicibjábói adódóan pr6-  

bál.ta magánJogi. tehát 	 i;aggéSbe Vonni 	. 

őket .~~  Kétségtelent  : hogy a királyi birtokok meg-

szerzésére irányuló föidewci tiirekvésekl$ ka3:önQsen  

akkor ha mega a királY is segitette ebben  őket#  si•• 

kerrel jártak, mégsem jött létre a magánkézbe keralt  

megyékből bá.rbi. megye - miként egyházi sem  nem  

hoztak létra ;saját közhatalmi nk111önfunitciót"",, uj  

szisztémát a leépitett királyi  apparátus  helyén. Eh-  

ben közrejátszhatott áz a tény, hogy  az el  nem a.dorn . 

mányozott ispánságot tartós vagy  éppen  örökletes  

sajátitását célzó törekvésük nem vQzgtett. eredményre. 16  

A 11II.század eleji 	birteFlpoiitikára jellem- 

ző még az imént ki.tapintDtt, minőségileg uj vonásdk  

mellett, as adományozások mennyEsági 	 ~ fel.gy~orsulása,it 
 

a szakirodalom ir®dalom. a pe~atmi.táe fQgalmfival .ja18l.` A perpe~ 

tuitá:st Il.András tette gyakorlattá. Uralkodása elCtt•  
majd trónra  jutva örökjogon /lure perpetuo/ adományo-
zott hi.ve9,nek királyi birt•okokat, még érintetlen vár.  
földeket. Polgári tbirrtónetirásunk ZI.Ancirás jelleméből  
próbálta  megmagyarázni a birtokadomfirkyo2ás okAt.  

pauler. Marezali egyaránt  paza,rl;ó lovagkirályként Abrit..  
zolja njerua.sblemi Fndaét"-t. Hóman Bálint h+slye :sen 51.la-  
pitja meg: András elősegitette, siettette a bomlást, ;Se  



egyedtil ót felelőssé tenni a változásokét nem lehet.17  

8.~$s István elutasitja azt a rézetet,. hogy Endre  

nhebehurgyán: elpazarolta a 1s.iralyi birtokokat, neg.  

bontotta  ,a várszerkezetet."18  Szerinte II.AIIdrás nem  

oktalan pazarlással és nem cél 	engedte meg a  

k~.rá3.yi birtokok magánkézbe jwtását• Tudatos birbok«» 

reformnak tartja a perpetuitást, az örökadominvak Qszo. . 

tását, amit maga IZ.Asdrá:s novae  i.nstitutiones•-nek ne-

vezett. Szilkségszerö.ségét 17.:..Kiss helyteie.niil. .. első-

sorban  a keresztes  hadjárat kapcsán  előállott pénztigy3.  

csőddc3, hozza ö  sszefiaggésbe. Mega?apit ja, bogy a b©m-  

3as csirai már  előbb is mutatkoztak, de most 1217.után  
ijesztő mértékben jelentkeztek. Andras  céide, hogy "a  

bomlott  országnak megretzkódtatások nélkül u j szerveze-

tet,  uj erőt adjon, természetesen az uj birtokjoghoz . 

katonai  kötelezettség is járult.= 19  ifjaiorviith Janes  
szlikségszera  változásnak tekint i a Ii•lfnd.rás álta3. 1be-  
bezetett novae institutiones-t,  az uj berendezkedést.  
Szerinte a .régebbi, a főurak és a király között feru~§1:..  

16 k©lcs5niis személyi függés viszonyának meglazulását  

ellensulyozni akaró törekvés a sziilöanry  ye; ...  U is  téxw..  
ként  szögezi le azt,  bogy  II.András "tudatosan  szak$•.  
t4tt elődeinek gazdálkodási és politikai elveivel. "2°  

A szerző a gondosan feitárt adatok  birtokában arra a  
következtetésre jut s  bogy Anonyms  aestájában ábrázolt  



polititai.közjogi eszmék:nem P.mestor egyéni eleondo. 

lasai, hanam "II.Andráskirály uralkodásának els6 fe-

lébea mc3nyi1atkoz6 partharcok között kialekult pelt-

tikai célkitilzórioknek, és az cook nyománmegvalésult 

"uj berendezkedés"-nek ideológial megalapozása és tör-

téneti sikon való Abrazo/Asa."21  Aflesta megirásinak 
időpontját II*András uralkedécanak olcő folére teszi, 

és mogát a novae institutiones-t- Miss véleményével 

ellontétben - mar a Gyakorlatban megvalésitottnak tart. 
22 ja* Rendelkezésünkre A116 adatok Horváth János mee42- 

lopit;Asát inazolják* II*András eey 1217.ből származó 
oklovélben23  mialtegy visszatekintve addiei uralmOra 
mar meevalésitott takyként tájékortat bennünket poll-
tikájáról: "VeynémolyftlemborOnttnek tanácsára megvAl 

tortabván országunknak ifföldankaski Al/a2otát melyet a 

rk;iak érintetlonill meGőriztek,  várakat a vármoGvé. 
wijamsal ős bővolkedő Ilagyarország többi jövedel.. 
melt örökölhotő örökbirtokként báróinknak 63 Vit6Zeinki" 0•1•0010•■•Miamnoink,  

nek szétosztottak*"24  Arra a kérdésre, hogy miért a XIII* 
század első évtizedeiben, II.Andráz uralkodása első idő-

szakftaa történt meg örökadományok formájéban a hirályi 
birokok szétszérása, a szakirodaIom elsősorban Zolszini 
jelcaségokre  utalt.  IrToranakkor van résziGazság abban thogy 
szerepe volt a frakciéharcoknak /Imre és Andras küzdelme/ t  

II*András gyakori háborainah, a birtokosok megerősödésének, 



ÍZ.András 'Pazarl8" jeliemének a királyi birtokok aér-  

téitel.en csökkenés6ben. 25  Makes Lajos szerint "a kire.-~ 

lyx birtok szétforgacsol.óc3ása, a magán nagybirtok mom.  

erősödése törv6nyszerü folyamat... a trónviszályok  

/egybbiránt maguk is  törv:,nyszeriien fellépő jelenségek/  

csupán  közvetitik, esetleg gyorsitják a törvényszesa fo-  

lyamat kibontakozását. is jelenség alapja azonban nem a ` 

trónviszályokban, hanem abban a struktiiráiis változás.  

ban rejlik, ami a feudális .gazá:aig é:3 társadalom  

n,yaibau az előző századok fe jl'cíck:::sének eredményeképpen  

VágiJemSntt"26  ~.°ilfog;,idVa :tielfes fenti álláspontját az a  

véleményiánk,, bogyi1 ~n~rás';tuda~os~Mo~~.~~.ká~, a kirit—  

Yyi tekintély rovására hatalmukban megerősödött na bis~-  

tokosok  kánszeritették  ki.  A már sokat idézett oklevél 
............,. . ..... 	 .. 	 ......~... 

ogyérte7miien utal erre a megallapitásunkras Amikor a  
novae institutiones bevezetéswnek :. jolealtkezni kezdtek  
a sizl.yos 	 és gazdasági követk.€3zzényei" 27r  TT.  
András a felelősséget igyekezett Atháritani civnémel.y  
előkelőinek  tanác►itára.28  Paulinus és testvére, Jakab  
121?. olött arra kérték ii.Andra. t ., bogy adja nekik a  
`4'arc3os falut. A nevezett birtokot még is ire király márvánpM  
fejtés  004061 János esztergomi érseknek adományozta. 

 

II.An~~as megbaragudva a novae institutiones:-t  

z$ János érsekre, elvette Tardos falut és Paul3musékaak  
adta. `'zánukra ennek az  esetnek az a tanuaága fontos,  



-11  

amely megerősit bennünket abban a meggyőződésűnkben,  

hogy II.ándrás nem önszántából, danai kényszernek • en-

gedve szakított •elődei gazdálkodAs' és politikai  elvei- 

vel. paulinusék a Tardos falut a"tett szétosztás elvé-

re" /facto dia►tribucionis racione/ hivatkozva esikarták  

k~. YI.Andrástól.  29 IS.Andr,is nem tehette a"szétesztást  ,  

iinszántáből a birtokadományozás rséreéjévé, hiszen ez 
 

• 

végső fokon egyet jelentett volna azzal t  bogy királysite-  
gát maga imrekezett felszámolni. Il novae institutiones  
imént emlitett: hivei az esztergomi érsek Imrétől k apott  
jogát azzal akarták eleve hatálytalanitani, hogy kim®nr- 

' 	 F_ 	 . 
datták a királlyal: a nevezett Tardos falu teljes egé-
szóbora a kra3slibi várhoz tartozott, s mint vázbirtok -- nem  

pedig királyi adomán. domán,yból már jóval előbb egyházi birtok  -, 
az em2.itett zzétosztási elv értelmében elacinmányozbatá  
volt magánbirtokosoknak. II.lindrás azért juttatta 3lfatazó-  
lag könnyen -* "ttidatosaza°t - magánkézre a királgi birtoToo-4 ,  
kat mert az előállott "kényszerhelyzetben" is-megtalálta  
a btlást a vkoresara u'nak s 	 e zdálioodás-  
ban. . Xisérlete bizonyit ja; hagy a  magyar i'euddl.is állam .  
a XÍI.század fgiyamán jelentős fejlődésen ment át. Az áru  
és pónzviszonyok lassu fejl'vrlésén©k. alapján "II.Andras k3-  
aórl.et®t tett arra - igaz, lényegében sikcarteienLil. -, how  
a széthulló birtok jövedelmeit mast  korszerü források mee-  
nyitásával,. Qlssísorban a pénzbeli jöveclel:lmnBk növelésével 

 

fi.oto1 ja."3°  
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Ezért mondhatott  le  iI.A.ndrás ='könnl.yen" a domsniális  

gazátalkodás =ás természetü jövedelmi forrása5tról,az  

általános egyenes adókról. Uckhardt P eren.c  

tanulmányában végigkiaéri ez-eíciek az adóknak a scirat,  

bemutatja  azt a folyamatot t.  melynek eredményeképpen az  

addigi közszolgáltatások *- ilyen országos adónak  ezá*► 

mitott a csöbQradó, a sertéstized. t  a szabadok dénáras.  

/fiistpénz/ és a nehezékadó /ponders./ 	adományozá- 

sok következtében  magánjogi tQra6szot3Z terhekké vál- 

tak.31  A nagy  vonalu adományozó ezen a téren is lÍ. . 

András volt.  "Az eladorrin,yozo tt. jószákaxa az ispánok  

adúszedési joga lassanként mi mien  különösen privilégium  

nélkül  raegszün.t. A birtoka  melyet a 'Artily  kivett a  

vár hatósága a3.ól, megszünt egyattal fizetni  azon a.dn--  

kats  tartozásokat, melyeket eddig a megyének tartozott i . 

igy a fiictpénzt is. A sok immunitás elOkészitet't+B a 

nemesség és  az  egyház 	birtokainak Ynuunititsát,. 

mi csak megpecsételését nyerte  az ara,xybulla. 3.pontjá- 

ban, mely tehát nem tartalmaz u j, csak az imént kiv3.-  

vott jogot,  hanem  csak  azt foglalja királyi  

giumba ..., amit a gyakorlat mar s :entesitott." 32  
II.András rendkivüii adóval /collects"  és a bérleti  
rendszer  bevezetésével próbálta az adományozásokkal e•.  

1MO~"V jVYVdvlerskiesiv 'st p6tVirnWf33  3.t Vhf#i a  korsVeriibb  

regAll'a gazdálkodás feltételei teljességükben még nem  



jöttek létre, Ilaindrás kisérletét még is - előrermi-

tat6 jellegénél fogva baladának értadljiik. 1  ihrt 

alakulhatott ki ennek elfenére II.Amdrás negativ 

portréja? Men delentős szerepet jeltszott az az egy-

ház aaelyik sérelmezte, how 	nem 8t része- 

sitette a regale politika bevozetősében való közromii-

ködhs kegyéxre1• 34  Ugyanakkor saga az egyház nem képvi 

colt konzervativ állaspontot a pénzgazdólkodással kap- 

csolatbany  ellenkezőleg mega is bevezetését siettette. 
a" 

Az 12221-aranybullából ismert tény t  bogy mar 1222yelőtt 
törekedett a tized pénzbeli fizettettésére. A pénzgaz-

dakodas elemei jelen voltak a XIII.század eleje 

gyarerszágán, még ha a pénzjáradék bevezetésének objek 

tiv feltételei nem is jöttek 16tre. Kisérletének kadart-

cáról mega II.András is meggyaz8dhotett uralkodásinak 

második Zelében. A történelem nagyjából etwidőben mon. 

dott itéletet a porpetuitásról és arwegalekről. Poli 

tikija széles thrsadalmi csoportok ellenfillását váltot. 

ta 1. Nines szándékunkban felsorakortatni azokat az a-

datokat, amelyek II.Andrets walöletéről t  az országszer-
te meoltutatkozó elégedetlenségről tájékortatnek benniin-
ket. 35  Ténykérdés, how II.Andels eladei gazdálkodási 

IVA elveivel szakité uzi politikai rendszerének erős el-

lenzéke volt. "Hzeknek tömegét az 1222-ben kiadott 

aranybullából visszakiivetkeztetve a kirdlyi serviensekt 
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a későbbi köznemesi réteg tehette ki. Ezek ellenzéki  

szerepéíal azonban  hallgatnak a  források az uranybu3-  

la előtti időből 	irja ifj.ilorv€ith János. 36  Dusan- 

akkor a  vitradi Regestrum adata i  lehetővé teszik  

raunkra:, bogy a perpetui.tits következmégyeit a  várszer-  

vez-ethez 6s egyéb királyi birtokokhoz tartozó  k~r~ 

népelemek köxt'ben megvizsgáljuk. A kúlönbrizb udva;s°i  

földek népei utoin a. XIII. szézad elejére a vé.rmegye 
központját képező várszervezet :aaépe.i s, a várjobbágyokat 

és várnépeket az a veszély fenyegette a  birtokadorrAnyo- 
zásokkal.9 miként aservi4nseket 	hogy a nagybirtok 
fokozódó koncent3Aci8ja következtében mfagfin föid:esur3. 
fennhatóság 	ke:rü►lve elvesztik a királytól való köz- 
vetlen  függés  előnyeit. 37  Az eladományozások közvetlen 
hatásait elsősorban a várnépek érezték neg,  hiszen  csök-
kent a kezükben lévő földter'u`let,, esackent a  terheket  
viselők száma. Rosy  terheiken köannyitseo:ek.t  a szomszé- 
dos  népeket váraépnek igyekeztek min'rásiteni+ tiem, egf  

esetben várjobbágyokat vádoltak azzal t  hogy közülük v~ 

ló várnépek.  38  A  kiráiyi birtokok Atcsuszása magankéz- , 

be  a  1Q-es  években olyan méretüvé vá1t:,  hegy  csak .a  kJr* 
bontakozó várbirtok visszavételi 	 lehetett 	e•► 

je jét venni a  különböző  népolemekti elégedetlen-
ségének. A  novae institutidnes politikájának ellenzékét. 
alkotta  még az  uralkodó ösztály azon c3port ja, amely ki- 
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szorult a királyi hatalomból, s nem éiveZhette II.  

András advm.1wait. "Az uj rendszar egyik határozott,  

s a dip7blmáci.a eszközeivel dolgozó, de iojáZ3.s  

zöjót azonban névszerint is ismerjük, ez Jánps eszter-

gomi érsek. "39  András: 1237-bog elvette tőle Imre király  

adománzyát, navel  mereven ellenezte  as uj intézkedósek  
bevezatósét" /novas i.nstitutiosea fierl pen3.te.s rem-  
enten/.4°  gorváth János kimutatja, hogy "János érsek  
állásfoglalása .., korántsem az egész klérus egységes  
álláspontját juttatta .kiifejezésre #  .. de még csak az  

egész föpapság6t sem." 43: Mindenesetre ennek a politikai  

ellenzéknek .. talán János érsek közvetitésével - s3ke-  
rült m.egnyerni a pápa támogatását.. ZIY.iionorius pápa  
1224-ban nyiltan fe3.si6Sitotta II.Andrást az öriikadomd-  

nyozá; i rendszer f©3számol.ására, 42  A  hatalmára féltékeny  
egyház nom nézhette tétlenül a világi birtok gyors meg-  
exüaődését., II.András mega is százn.alt. as eladományozott  
örökbirtokok 'visszavételének lehetőségével.. 3:27:7wben  
megengedte Turul .ispánnakr  bogy a neki adományozott bir-
tokot pénztartozás fejében a veszp ~ .r+émi. egyháznak átadja,  
s "ez a felek közötti megállapodás maradjon meg  akkor  
i:s, ha országunkban az általános ,szétosztás a korábbi  
helyzetbe visszakQrűl:ne"".43  II•Anc3rás a  körülmények kény-  
szoritfí hatására számolt a visszavétellel, s amikor sor  
kerii3.t rá 1221-ben, akitc;r is csak ajetaianui elicieg+e~-  
ni,tetteket vetette vissza. Váradi. Reg©struaa őrizte meg  
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számunkra rég azt a Iléhány adatot, anel,yok I2.14nL3zaE3  

restaurációjáról igen 	szavuon nyilatkoznak."  Fzek  

tanu -~ szerint IIail:Wras rendeletet adott ki *  s ebben  

megpazoncsralta, bogy a bark3.  á1ta.1 er~szakvsan e1.fa~* 

lalt varföldeket a váraknak all.itsék vissza  az általa 

k~:f~.d~itt b~.~~ A rendezés az ol.idegenitett várfölde- 

ken kiviii: kit.orjet3.t a azét€eárbdfltt várnépek összegyiljté-  

s3őre is•46  A visszg.VE;tellE korlátozott célkitci2bsekkel ~ 

dult,: szó zem volt  az 'vrökadományok vioszavonásár63. tra 

tanik:  hogy awszerü birtakrend®zós tŐrtént 1221-ben. 

MQgervsVii ezt az á3.1itásuakat 	tény:, how a váral3op- 

máa~.y f©iölvizsgalata előtt,. 1220-ban fő embereinek tarp  

csára II.András elrendelte az udvazilok-földek sgáznbav6-  

telét• 	alder feladata az volt, how '*a király 
udvarnokainak bárki á,3tal jogtalan ncdon elvont földjeit  

vissza. "48  Végeredményben az 1220-21-ben végre. 
hajtott rendezés a királyi birtokok két  fő csaport jára,-  

a katonai és a gazdasági szmrvezottiekre terjedt csak ki* . 

mintvnr jelezve azt, iioGy belső birtakityrő3 van. szó«  

~ restauráció korlátozott volta miatt eleve nem  járhatott 

tul sok erednénnyal. i"!.Amdras továbbra is adományozott 

birtokokat és "vigyázott" arra, homr nehogy hivQ1 szolgá-
latait szixkmar.ku.sággai viszonozza, a mc!;áéaCt a vismavó-. 
telért /pro reatauracionel is ilA6 károbt3.ászjfil gomdoska- 
d4tt.. Oslu comes fiaitól elvett udvarnokföldekért csexfte 

várPiadsket adományozott." Sokkal következetesebben  



szolgálták a várbirtok restauráció ügyét a várelemek. 

1221-ben már a királyi rendeletre hi.vatkozhattak,ami- 

kor  várföldeket igyekeztek visszaszerezhi és á várnő- 

pok számát próbálták gyarapitani.. Vár jobbátvok és vár. 

népek kiilön-ktilönx vagy összefogva, minden  egyéb támo- 

gatás nélkül harcoltak a  következetes birtokvtsszavéte- 

Vrt. ilozgamuk nem járhatott sok sikerrel :  hiszen több 

esetben - kiszolgáltatva a véletlennek .. a ttizesvms 

próba  döntött. 50  A társadalmi elégedetlenség továbbra 

is megmaradt, sőt 1222-bgn ki:kényszoritette az aranybul-

lát. Az arawbu.Ila: ama rendelkezései  amelyek ffiegtiltot.. 

ták TT..tnfixáenak egész varmegyék vagy bármiféle máltli-► 

5ágok  örökre  történő el.a.dam&Iyo:zását, bizoxyatt ják,ho€y 

il.András,t  ha a perpetuitás Qlvéről le is mondvtt.,.to- 

Vábbrd is adományozott  jelentős 	birtokokat_. A 

vele és politikájával szembeni elégedetlenség 1222 után 

is napirenden maradt, mivel  az aranybulla eme rendelke-

zései - a regale gazdálkodásra vonatkoz6 korlátozó 

tézkedécekhez hasonlóan - nem tartotta be,il.#.etve a kö- 

rülmények kényszeritő hat6.s'ra nem is tarthatta be. 51  

Stt..l;éla 1220-tál ifjabb királyként bekapcsolódott az 
ország  politika életébe. Az ifjabb királyság a Kálmán 

időszakában megszünt ducatushoz hasonlóan a hatalom te- 
rületi megoszlását  tehát a széttagolódás bizonyos for- 
máját  jelentette. A *'Xi. századi. hercegség . . .. nem azonos 
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• 

jgllegii /alkalmasint teíilleti3eg s em  esett egybe/ a  

XIII. századi sZázi ~ .n~ jabb.e király°-ággaa s 52  amaiy a szétta-

golódás fejlettebb formája. Béla széttagolódást 'óha.jt6  

urak élére kinfiliwzott ellenzélcl. politikusként. : P,z az  

ellenzékiség s2iik ,égszeriien ÍI .. .András bix*t4kpaiitiká-  

jáva3. szemben is megnyilvánult, s érthető módon zb.sz**  

lajára a  restauráció jelszavát tiizte. Bilhez a 

 ialatf©rmhoz IV.Béla bázist talált az uralkodó osa..  

tál.y .  hag°yominvos, konzervativ genclolkodásu tagjai k€i-  

zütt s  akiket nem feAyegetett a  restauráci6 bl.rtokrosz-  

té sse3;, mert nem kaptakörökadomAnyokat II. Andrástól.  

A  rex Junior Béla restaurációs fellépéséhez a nagytáv~ 

latu hátteret az adta vteg,*  hOU  Kálmán és: II István  óta 

a királyi birtok tendenciájában fokozatosan, majd a  

XilZ.század: elején felgyorsulva, jel.entősex,. csökkent.. 

~ feudális társadalom i'e jlődérAben elérkezett  arra  a  

pontra, hogy egyáltalán 'lét jogosultságot nyert a resta- 
uráció. Közvetlen  kiváltó oka pedig  az volt :  bogy  

1222 után sem történt lényeges változás II .András 

tikájában, .s igy a társadalom :k'u'l:önbözá rétegeiben fel-

erősödhettek az elégedetlenség hang jai. Az uralködé  

osztály hatalomból kiszorult csoportja mellett a perh- 
peAtu:itás mértéktelenségének próbált határt szabni a 
váni-épok és várjobbágyok 	 Ez a"nélsmozgaá:lm" 

ta]:álkozt?ttT3►..~~a ifjabb 	és, a ser`rien.sek törek- 

véseivel. 53  
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1T. 

_x_L°yszay teiatatárt--tirás előtt/1228-1241.1 

Az öiV.)kudomAnyok visazavátQléro IV.Béla ifjabb  
királyként és tránrijutvaE törekedett. A két visszavé-
teli időszakban, miután IV. Béla m610.-más tixaőségben  

gyekozett a királyi hatalom gazda ~~~á .  erejét növelni,  

szükséeszerilen bizonyos különbségek. mutatkoznak.  ~l~► 

szerünek ta.rtjuk tehát az özgkaci:omátwk  viaszvételét  

két szakaszra bontani, és a rekonstrukció ffl3yataatát,t  
fejlődését az  egymás között azonos és az egymástói ®1- 

térő vonások feltárásával ,bemutatni. aiisz©r is megpril- 

bá.i juk felvázolni a két visszavételi szakasz ~ bátran 

nevezhetjük hullámnak is - beindulásának és bofejeződé.-  
sénQk időpontját, meghatározni tehát azt a két  inter~- 
valltm;ot., amelyekben az örökadományok visszavételére  
nagy intenzitással került sor.  

3:.: A "felesleges és haszontalan öatikadományok" visszavé- ► 

tele  

Az általunk elsíinek nevezett visszavételi hullámra 
3228-bó1 vannak  az első adataf.nk.l  Számuk 1:22)...bQn ás 
1230-ban. megszaporodik. 123I-ben az előző két évhez ké-
pest csökkenhetett a visszavétel fntenzitása sam•gt az ok-  
levelek gyér szima,is igazol. Egy bizonytalanul datálható  
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oklevélen 	nem. találunk 1231 utáni adatot. A  

folyamat lezáródása 1231-ben következhetett be.. II.  

ándrás 1231-es  adományában  a visszavételről mint meg-

történt folyamatról beszél„ amikor Sander cxsmeanek  

"Béla ifjabb 	alsíSszűlöttünk által az örnloa- . 

aomaayok szétzuzásakor elvett földjeit méltónak tam  

2á3tuk neki és örököseinek hdán+lor comes hüségéé.xt  ~ 

briik.re visszaadni. « .Béla az 1231-es erdélyi visszavé-

telkor szintén befejezett munkát értékel: "Adassék  

hiru.l a földön ... felragyogott a Liawarok megvál.tá-  

san 5„k., a k3.ralyi méltóság h.elyroállitáaának, a korona  

szábadsága visszatal.itásána.k a napja. 3  Nem fogadhat-

juk el paua©r Gyula m ►egál:3api.tását, miszerint: s'E  

munkálat II.Endre utolsó éve3benf  1233r.i234-ben sem  
n  

~ ~,~i~.n~:telt egészen ~..~ ;4tQ sp.Al1epi°L-áaát.nmu igazolja 
tényekkel. Inman Mint  «özel jár az icazsághoz,m3. 

kor Béla akcióját értékelve 2 éves visszavételi perl,ó-  
dusról, von mérieget.  5  

A raásodik hu lam  kezdetét  1,233*:.°e: tehet jü.k,exnak  
ellexaére, hogy csak 1236-ra vonatkozóan vannak közvet-
len  adataink. IV.Béla trónra kerülése után a.zannal  me~,+~► 

kezdhette a rekoxstz^ctkciós politikát, erre utal IX.  

Gergely pápa  két okl.eveá.e, amelyek 1236 ja,mác`jé,ban  
ircíc3tak. :aéZához január 16-án irt: levelében  as egrasi.  

. 
és auks ciszterci apatok" a  jeruzsálemii koresatesek .*  
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a te131pl©mosok, . a Szent Lázár és Mason rend meste-

reinek és szorezeteseinek pana:száre reagál a Pápa, ti.  

a~ 

 

jövedelmet Imre  ős András királyok Cag:galországon és  

Zz3.avéniában a,doiányoztak o:z egyháznak, azok at lV. .Béla  

s'c2ját. karatának itéfete alapján a ront emlitett egyhá-  

zaktól elragadta. 6  rtá1mán rutén királyhoz és szlavón  

herceghez 12364anuár 25-én cimzett levelében aríői ir, 

hogy a  herceg szintén kezet  emelt a magyarországi és 
szlavóniai templomos rend falvaira, házaira, földjei. 

re és mas jávaira.7  Az 1235-1236 -os években kiéleződött 
birtokvissz~.vétol ~. politika intenzitása 1238-ban le. 

 

csökkent, s gyakorlatilag be  is fejeződött. Brre mu-  

tat,  hegy Béla 1238-ban a .jeruzsaleaai ispotályosok ha-
zának kérésére bi .rtokadomAnyban részesiti a házat. Béla . 

oklevelének megfogalmazást" szerint: "midőn orsztunk 
 

a me 	 isteni ka révén a sztilmé~s  
~atba ~r ;miate~ visszakerült*  az egyházaknak  ős' kcgyes  

helyeknek .a javairő3. :... jóindulatuan gonioskodni 

gunk .... testvértink 	király /áki csalrasm összQs  
főembereivel jelen volt/ és a ti szteletremél.tb atyák,.  

Róbert esztergomi érsek, Beltalan pécsi giispök, Dénes 

nádorispán, Pous tárnokmester és mas báróink/ akik akkor  
csáltnom valamennyien jelen voltak/ tanácsából •  egYetér-  
tésével és akaratából a jőv®delmQket,bizoa ~yos földeket  
ős birtokokat a mondott adomárw@kból megenged jiik és meg.  



~ ~ ~ ts 	e. 	~ ~  á 	t1 	
~ ~a,  ra 	`  fl~u~.~~z ~~,~~ ~,.~.~~~ ki:~ ..x.=~ca~~.  .... ~~~ ~dor  

ia360-33 a:acve1a azlnthxi k,AzoZja rekonabsukoiá  ~- 

gc jc :kl6: :Y4 auiltov az~~~n~  ka.i\; a6ve a  fill s2bitrAk döIIr.  

tő:„°w1; 	az ar:.731 16.4111toi,v 	oklevelet Faz  

waá"alViZla vg.oczanlit t;a az 317eilQti A1lvoŰat.1°  

1239-  ve  b@e s€ za.i~~ v az akai 6  t, &lIz2Gn unit  i$ő  bea  

sz62. raa /Vsi.::1a ilon``t`ai i,#q,,,Ift`''zuak kia1:1tott °.+~.C"ifve..  
laQ+á lz• 0.)bea 	eallúott e~^"au6z súee6Ays,3at:re ée  

hivatkowa adja visma azokat a  ja.. 
 

viáhat* 	ezz 	 vif:rzz,.tV6telekor a commit  
ir=a Lx41 ~ ~RiiwV.:r ~++1 i;azsaelgolimaR> 	v ' s ~ .~Ja.!  12 	az  

Zötltaluzka. radeedit iaull&mak acvozett akeiOt 	rativ Ant  
ma~-~,y li a1-gtatje tt  tcy koztib cllcriz;:ti  

ItIvaW-loz politika lett.12  Ao3 .azilzu 1,1l.41t6 otakézit az  
hozaat,5 felt  Ltoz4P ematIszt az 1231~bLa 	 tuts*  
laza ,~ ~ :  Aztoiab =tan  e11,onaAz~.-po1itiloai altei6 volta  
tAatt 	i;e1.,Litezott 	nelar6zat egaséb:;.-aut 1a 6,1*r  
ereia,;:ewge1t j6-e.45Eizt ek; I1..luattua Zoleadm1ta•  

birtokvi:~.zzavaol6ne': kOt ^~~aazdt  ~ 

~fajatc .la, ear  őrezzilki~~ reltonatrukcl4 falyarntit. . 

a;.ejl3klYs+t az `~á-~S~~~iM iY}l'f/iiVLI azonos MW ~~ 	 alt6148  
vamizek 	 tudjak 	 latuatatn1• 014114...  
stm% vtkat a voLizok kicrz a16;:.5 alzpszg,.. /s7 mama  
áoni:oz 

 

 tc.3t?3secA Qla4~ ,~p~.P~. ~ o1l

+

e?~$~leiir. a~:~~+i~Ei~  

v~Ú  ii~'# ~~ Vti.+"+ ~,, cart az ott lefektetett t~.$altint38 elvek twig .  
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mér módon tolmácsolják IV:.Bélának és körének eiseáa 

mását e  politika véghezvitelére, betekintést e nged-  

nek ndu jtani e politika ama kaíbeli elvi in.dokiásá-- 

ba. 
" A  fQlösZt:ges és haszontalan örökadományok" - me-

lyeket hamisan  mondanak örök3dJamánfyoknak - v3.eszavételét  

IV.36la azzal indokolja *  hogy  a"3Z.21M kötol.ességszerü  
biikezzisé;;ek" miatt "a vármeGyék jogai jobbára eserben-  

hagyattak", továbbá ezek az  adományok "a királyság  
haszna és tisztelete ellenére  lettek el3.degc;nitnQ  a 

korona joüátcíi•--,13  IV.Ből.a jól látta,  hogy a közvot.  
len  elődök á.itál tett  felesleges és haszontalan ado-
mányok révén a királyi korona  joga csaknem tel  je  sség-  
gel  sumivé vá2t.14  Több oklevél tan.usága al.apján. 

sérelhetjük meg axanak . kitnpi.ntását, hogy milyen időben 
tett  adományokig értek e1 :ítl.Thi.a, birtokvisszavetol.i.  
akoi.ói,. Milker  .1:230-ban megorősiti. "a mi asiinknek t  
néhai /III. ./ Béla királynak egyik pri.vil.égi.wuát",ngy  
tünik, hogy IV.Bé3.a szentnek /s,1rhhetatlennek/ tekin-  
ti  11I t13éáa,,. vagyis a nem közvetlen elvdiik, ado, s nyát *. 

miként irja: 	pedig a régiségnek akarván eleget ten- 
ni és 	akarván semmiben  sem kisebbiteni e.2 ösiink Al- 
tai adott  és engedélyezett birtokokat ős a stabilitást... ~ 

III..~éia fiait: Imrét  és Andrást érthetjük a közvetlen  
elődök alatt.  .tlmig II.Andras életében még nog ►,, halála  



után  mar  bútran megnevezi a közvetlen olűdöket. 16  IV.  

ióla tisztában volt azzal, .hogy 	idején a kirá- 

lyi had;aloffi, ha viszonylagosan lss  stabil volt.  :Ozért  

ki eau/  mind az olsci ;  mind a második hullámban a  

111.Béla-kori állapot v:.sszaállitását: nia:*,endeitak  

visszavenni ós abba az állapotba visszuvozotni országun-

kat, aaeiyt9en oleiáiink, a szerencsés emlékezctü Béla ki-  

rály Idejében volt 	 17  lll.Eéá.a király értékclését mi . 

sem bizonyit  ja jobban, mint az, bQir4 ewik oklevelében  

"Narynak" /mamas/ nevezik az általa kikilld:citt bir4k.:18  

réia  nem törekszik  as összes adomány visszavételére,  

egyr6szt a ii.l.Béla "Altai  cdEs:t és exgealyezett birto-

kokat és a stabilitást" szentnek és sérthetetlennek te-

kinti, másrészt elrendeli„  hogy °'vi:sszavQnha,tatlanul  

mog kell orősiteri as  arra érdemeseknek 	bvkezö-  

ségből nvcrt adominyrait2„ azaz a megadományozott fél ér+-  

deceit  teszi a visszavétel, a ibirtokbirás mércé jévé.' 9  

.tiiliönbség mutatkozik a két szakasz között a visszavétel  

kiterjedtségében. Az első hullámban csak a világiaknak  

tett örök ,Acio ~~~aányukhoz kiván nyalni, az  egyházaktól pe-  

digrif3st I  sAfiIi a jövőben 	nem akar semmit sem visszavon- 

ni, "mart  az  egyházaknak adott javae?niom a lélek  gyógy.  

~ rja .. ..~o 
 . 	Pauler Gyula Lacy  foolal állást, bogy  "az  egy. 

y  házak adományalt rendszerint helybenhagyták  

 

nem -  

k:llönbcn _Oman  Bálint is arra a nézetre hel;yezked3.k, .hogy  
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"az egyházaknak adományozott  földet,  népet 	.1361a 

..01.,21sAm meghagyta... 1*22  i3izonyos adatok arra utal-

nak, hogy legalibbis Szlavóniában a restauraci6 az 

egyházi birtokokat is érintette. Valójában IX.Gergely 
papa 1231,jul.0-i levele nem az egyházaknak tett örök-

adman/0k visszavételéről ad hirb, hanem arról a per-

ről tudósit berniinket e  amely mar az 1210.-c:s években 

fennillt a temploMOsok I's 'a szlavón herceg között, 

leménytinket alátámasztja 01.% a  pápai  oklevél ama része, 

•amely Kalman szlavón herceg és templomos rend közti 

megegyezésre utal. Eme megegyezés szerint Kalman áz 

szes  templomosokat, akik Szlavánia herdegségében van. 

ntak, akAr Dalmiciábane altar Horvatországban,  Összes  

javaikkal egytitt megvédi. Kalman megerősiti mindazokat 

az adomanyokat e  melyeket elődei, Magyarország királyai 

vagy Szlavónia hereegei a templomesoknalt tettek. 

kiviil Kalman megigérte, hogy a templomosok szabadaa• 

gat, melyet elődei adtak, megtartja, a a földekst  ős  

birtokokat e  melyeket elvette  templomosolmak visszaállit-

ja.23  Áz, hogy iúlmán szlaván herceg agyik 1237.-es ob-

levele'mindenkire  vonatkozó  visszavonásról ad hirt ea4  

teljes összhangban van :déla akkori politikájával-, hiszen 

a második  hullámban  törekvésének sikere érdekében a 

visszavételt - az országos közvélemény nyomáSára 

kozva 4-4 kiterjeszti sz egyhaznak tett adomanyokra is, 



bár afolyamzt sikeres lezáródása után elégtételt  

igér a klárusnezr. 25 	1250wbvl sza.xmaz8 ,, okle- 

velében mindkét hullámot érintve értök©2i a rekonst-  

zttkciót ... Arni; ifjabb királyként te4,rékenykedett, add3.s  

tekintettel ,kellett lennie II.Andrásra és kcirn,yezc;té-  

re. Atyja halála után viszont a o..ar rex lV.B:ly; "oma.es  

parpotui't3tes per totum Reg,riu>m sum validlaro v!.`anu  

c3pisset aevocitre°`,,. azaz szabad kézzel diszponált p+~- 

1itiL:á j ~zt 

 

illetően, már nem kötötte 	 •.zt az 
elvi indoklást szemlélteti agya,eQrlat is. .Az első bui~ 

lámban gV. Bé1a nem veszi. vissza Ivacb,inus coznestől. :az 

eredetileg a zalai várhoz tartozú birZiokot,erul8k be-

vallott oka a következő: Ivachinus comes sok érdaalet 

szerzet  II.András szolgálatában. A tényleges ok ozone. 

ban: Ivachinus mint szebeni ispan Ii.AIIe:.rás h€i etübere. 
• 

lehetett. Atyjával szemben. née gyengének bizonyult a  

még csak -.vex  junior  á~~  az  adomány visszavételé re ;,  r~ 

m3solik hullámban ennek ellex~kez;ijót lé,tjtal:, visszave.  
szi Ivacxlá.nus áiáit.61 a szóbanforgó 7Lolonna nova bai.xt-  
tokot. 26 	

. 

b~z are%,aköan lefektetett elvek fjyat;.oril.ati me.gvalosu- 
aását, ogyben a célkitüzós értékelését a következő fe-

jezetekben próbáljuk zee kifejteni. Az artangak vizsdt-  
lata nem lenne  teljes, ha nem eal.l,tenc:rtk meg a királyi  
rekonstrukciós politYka .  m6ö.osulását a tatárjárás előttl. 



időszakban, amikor is 1?éla a várelemek Isötoier.ettséseinek 

rendozósóbe fog,?7  mivel. "nem akarja támogatni a váre.e-

me?~ köteiezettsérre3.ben  mutatkozó zavart amelyek bizonyos  

al.íideix? ,ek idejében nemcsak :ecr;det2Qnek, hanem csaknem -r ► a 

királyi korona lair.'3re, - semmisek voltak. Tots.;ett azok  

/várnépek/ kcitelesr: cf ;eYt bitbos ponsio alatt ki jQlö l~ . t.28  

Béla a várak kötelczet-tsé: ,oine k ,.°enc:er.ésekor 3240-ben sem 

ki-v.ási nyulni a. ill.P::la.kori stalusl.i.táshoz,amik.or eirerr- 

deli visszavenni "a táralulaka  jó emlécezetii lire, e3.3-

dink 	Andras atyánk, __aGyagLrs74.1ű 
 

 kiváló királyai ide-

jében jo, ;t,a.l,<znul elidcgen3.tett jot ~ait ,• . , 2~  ;~'mel,latt az 

udvarnokok körében támtixd.t  zavart is fel akarja számolni,. 

amikor utasié'iást ad az udvc%.raüiaAk szabadjainak /l.i.bet4i  
,  

ut~vaz~n~.cc~rum/ listában történő l:s,szeirására.~  

első hullám kezdctén,. /22t.;-ben ccak Oapron mc< yé..,  

re, 1229-'!Jcn csak a Vunától n;y-ucatra és északra  Ql.ter~-  

VS to:a/et-1:v  utaló  adataink vanuak. 31  Val.ószinit,. bogy a  
visszavétel 1230-ág ter►,ilots. alapon /memrí:nkónt/ történt.: 

teriaci:'sségbon megnyilvánuló tendencia aawarazatát 
nyilván az szolgáltatja, hogy a várszervezet bomlása el-

sősorban a nyugat3 orszásré sz4en. a legol.sirehal.e.c3ottabb, 
euj-sz,erwmint részint 4Wit, részint következményét jelon-- 
ti onnek az, hoy~ a.macyarorszk3 :i. Y'.oIDzetségek 4/5•.a Dunán..  
tulor őshonos gen.us.: 123J-loan zaár orsvázossá torjoú.t ki, 
de nQu meyénként /i;erületi alapon/, hanem egy birtökos  
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birtokainak csokorba szedésével* Ezt aszórt bir-

tokrendszer tette sziikségessé+ .  Erről olvashatunk  

abban az bklevéibea, amelyben 11 Andras kiizl.i,hogy  

"BOA királyt /a királyi tanács egyetértéséve-i/ meg-
bizta, bogy az összes haszontalan és felesleges ada•  

okat tekintélyilnknál fogva vegye vissza, e té-  
ren általunk teljhatalom ruháztatva rá, akki. /Bé].a/  
midőn ltsatalaaat kapott tőlünk a földek ée örökbirto-
kok ügyében  az egész országban  megtárgyalta" f  s 16 
birtokát vette vissza Ugrin egykosi, esztergomi. ér- 

~ 
sok testvér~1,; a Csák nembeli btikl.óstó. ~~. Csanád, Arad,  
Tomes*  Zaráad és Fehér megyékben és 11 birtokát hagy-
te, meg Csanáds: grass$,, Zaránd.,. Fehér és Sopron, mei•  
gyékben. 32  Kelet felé haladva 1231-ben Erdélyre, Ti-  
szántulra és: Szerémeégre utaló adatoldekl zárul az  el-- 
ső huliám:33 ' 

A második hullámban nem lehet megá3lapitani a te-  
stiletiségben megnyilvánuló törvbnyszeraségeket, ;  már 
3236-ban az ország%ymástó1  távol es6 pantjsi.n tör-
ténik birtokvisszavétel, mint Somogy, Bars és. Bihar 
rrtegYe..~ Ez részint a két hullám intenzitása Usti_  
kalönbséggei magyarázható, vagyis azzaal :hogy a Ltá.so-  
di.k 	ciktsive; az első tapaszGa.ateibái nem této- 
va lépések után  fokozatosan terjedt ki as ország be-  
rcil.etére, hanem bevezetése totálisnak mondható,  ré-- 
szint pedig az em3-.ithető itt ., bogy 1231  óta abirto.k- 
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visszavétel mechanizmusa is tökéletesedett. Végső  

soron azonban a legl.ényegesebb  °ponton,. nem látunk  

különbséget: mindkét ' huI,lámban orEizágos szintűt  az  

egész orszámt átfogó rendezésről beszélhetünk.  

2. A birtokvisszavétel hatóköre  

1228-1231 között kizárőleg a felesaeges é9 haszon.  

talan drökadományokrbt van szó az arengakban. 35  Az: .b- . 

rikadományok •. amelyeket hamisan mondanak örökadomSi.-  

nyoknak «. kategóriájába tartozó öWkbirtokokról„ a vá-
rak földjeiről, a földek privilégiumairól tuaósitanak  

egyes okleve3.ek. 36  Ha megvizsgáljuk ezeknek  az  öröka-

dományoknak az  eredetét. megáliapit.iaatjuktbogy eleősor-  
ba3n k3.rál.yat várföldek voltak. A megadományozottak k3-  

sérietet tettek a  királyi adományok kirökadomithwit téte..  
lbres  a volt királyi Várbirtokoknak magánbirtoktikhoz  

való  végleges csatolására. Ebben a  törekvésen  aka-  

dályozta meg őket Bála  birtokvizsgálata.. Ezt igazolják  
Bélának azon oklevelei, amelyekben s•'régCÓl fogva ör  

költ tulajdont" megerősitette a várnépekkel szerazbentAkiIt .  
a visszavétel hatására aktivizálódva jogtalanul  vá~i~ld- 
nek nyii.ván3.tottak öröklött fölrlet. 37  Akikor 1230-ben a  
leghatalmasabb  bárók  egyikétől, az emiitett Csak nembe- 

Miklós comestál vett vissza 16 birtokot, az  ismert  
esetekben kivétel nélkiil volt bárbirtokakröl van sz6. '38  



Igy eredetileg a ceanádi vár  alá tartozott besenyök  
falva /Beeseneu/, 39  Pony ás Teluki szintón vábbizu.  

t9k,4°  Anha Z ehund. az aradi vár  földje volt, Scee:-  

leudt pedig a csanádi várföldből emelte ki  

amikor eladományozta Llikl;63 conasnek. 41  András zt"gi.  

SivCnek, lIont-.Pázmány nembeli Tamils comesnek f ialt61 .,t . 
Sebástői ős Sándortól, ugyancsak várföld eredetfi bir.  

tokokat vett  vissza Béla ifjabb király.42  
Az első hullámmal_ szemben  1236,46i az arengak  feiso- 

roíásai ren:c3kiv'al sokoldalu vissvav6te9.i célkitűzések-

ről tanuskodnak, azt a benyomást keltiki  hogy geneeilis  
, 

birtokj'ogvyzsgálatrói van szó. A foidbiífak ugyanis meg-  
~. 

vizsg~ilják az egyházak, a se~rviensek., a  csas~isek,, az  

udvarnokok, a  királyné  népei ős m6:s különböző helyzetű  
elemek fiildjei.t.43  Központi helyet foglal el továbbra  ., 
is a várfö3:dekbol tett örökadomány' rökadQmáx~yok visszavétele."  
Gamely  győri püspök, hivatkozva  Béla parancsára, a vá~  

raktál elidegenitett töl.dek visszaállitásáít51 ad hirt  

1236»ban,. 45 Az egyháznak adományozott, a felülvizsgálat  
tárgyát képező birtokok alatt e.redetöket tekintve 0106-  
sorban  várföldeket  kell órteniirtte. ,  ii.Aadrás 1233-ben  
Gertrud lelkiödvéárt a szentmáriahegyi /Borsmonostor/  
cisztercita rendnek adta a soproni vár a161 kivett Syáan  
/Zsidary/ nevű  fiiidet, ennek  MIA  veszi vissza  1161a a  
második hull.ámbari.46  Amikor 1237-ben az esztergomi egg•• 

 . 	, 
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háznak tesz ujabb, Zi,.Andrásét mvgetősítQ, adoffiányt,  

"a felesleges és meg nem  engedett /il3.iGitas/ nörEik-  

adflmirgak visszavételéről beszél* Az oklevélben szerep-  

la Sag  és Ebed: föld agyarántvárbirtok, a honti és  a- 

galg6ci vár tartozéka volt. 47  I/a a jelen esetben  nem  
is 'Si'8tt, 'vissza várbia:tok4t,, mégis a Zag és Ebed várföld-
ről sz616 II•András-féie adomány megeaősitásével igaZoi-
ja 

 

 azt ., hogy mind az egyházis  mind a viiági. bi.z°tokaknál  
a birtok eredete,, azaz tttajdonképpen  hajdani  kix3l~r~. 

birtokhoz valő tartozása a vizsgaat kiindulópontja.*  
Gyakran a várelemek kezdeményezték jogtalanul a vissza.  
vételt várföld attain amagánbirtokosokt6l. 48 	udvars.  
nokok és más 	népek földSei n,yomatékasabban: sze- 
repelnek a raastadik hullámban az elsőhöz képest•49  Igaz.  
a XII. században a királyi birtokszervezet egyik, udvari  

gazdálkodással kapcsolatos elemét, az ud.vamokokat kirá.  
iyaink nagy tömegükben magánbirtokosi kézre jüttsttak .,de  
a XIII. századra is királyhoz tartozásuk  státusát átmentő  
részük gyakran szerepei a birtcakvisszavételi iratanyag.-  
ban.: A Milner falubeli u.d.varnokak a már emlitett Csák  
nembeli 	 ispánnal perlekednek udvarnokföld ügyében  
a székesfehérvári  káptalan előtt*  5°  A spanyol Wilton comes-  
nek 11413é9:a 1243-ban - a mind II...And.ris s  mind az v javára  
tett sok szolcála►ta fejében -visszaadja Chenke földet,  
amely régtől fogva az udvarnokokhoz tartozott, majd  



ZI.And.rástöi SymQn kapta meg, de tőle 	visz-  

szavette. 51  Az udvarnok-probléma fekez8d6 előtérbe  

kerülését ezen ás más  hasonló  példák mutatják*  nem  

lehet tehát: véletlen, bogy  Béla 1240-ben parancsot  

adott az udvarnokok listába foglal.ására.~ 52  A királyi.  
lovászok is részt kárnek a kekonstrukc36 hasznából, a  

birtokok vl.ssza.álll.itásábói, fellápésiikkel  
mintegy bizonyitják, hogy más, nem, várszervezetbe tar-  
tozó .nbeket is érint a királyi bírtokpaiiti.ka . 53 A  

király megbizá:sábó3 t€nykadő föidbirák megvizsgálják  
a  jogtalanul ,  magántae. jdonba került - adore nól  ?tii1   i ~ 

k~.x~a2yi bárLok©kat is. Ea történik agyvri piispQk, a . 

soproni ás a mosoni ispán részvételével Vasvár, Sopron  
és tiloson meejékbeta. . 54  Az ara~han felsorolt svkoid.a-  
lu célkitűzések gyakorlati reali.zálódó..sett .láttuk a  
fentiekben, .  ennek alapján - ugly gondoljuk - bátran be.  
szélhetünk  enea~á3.is ba~~ok `o : viz 	3tr~i3 a második  
hullámban. 	 . 

A továbbiakban nézzük mag,: hogy IU.BéIa kiknek az  
adományát vette  vissza! ,  Mindkét hullámban. IV. Bála sor.  
ra .  magercrsitette  III .Béla régi adomAnyai.t  3  ..mert a ró.-  
giségnek akarván eleget tenni ás nem akarván semmiben  
sem kisebbiteni az ®stint á3tal adott és engedélyezett  
birtek.okat á s a stabilitást, hogy elődeink valódi után- 
zóiként tün jünk fel  ,. ... . 
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1237-ben is a "szerencsés emlékeezetíi. Béla király" alat-

ti állapotba rendelte el visszajuttatni a királyságot.  

Ezt a politikai elvet mindkét hullámban betartotta.  

Mindamellett nem érdektelen megjeg,yeznank, bogy már III.  

• Bále ad ~~tai is számottevő nagyságrendiiek lebettek.Ezt 

igazolja a iII•béia A1.ts3. Lob fia Shama számára juttatott,  

9 javadnlmat. magába foglaló Doboka megyei bi.rtoktest,me. 

lyet BMA me~,►eTős9.tett." Ugyancsak m «rgerő~,"iitette W.  

Bala 1192w'683 száxmazó, ' Akacharius ispánnak szóló, Szil-
vás . vizre vonatkozó adományát, amelyet ha3.ál a` után-fia,   

Tamás volt bán öröka9.t.56  A visszavett ,  tirö.kadomáxyok k~► 

zárólag a közvetlen e1Sdö3nek nevezett Imrétől" ás II.: 
Andrásról58  s«zármaztak. 	tisztán l.átbatta,hogy a  
ki.rál~ri 

 
hatalom .ttxlsulya ., illetve á k3.rályi hatalom eré-►  

egyensu3.yt teremtő pmzioiója III.B61a alatt és után csök.  

kent oiyawvlra, bogy Imre 6s II.Andxits alatt hatalmas  
birtoktestek jutottakIdegen kézre. Ebben jelen.  . 

tős szerepet játszott a testvárbaroban megmutatkozó féu- 
táll.s anarchia. "Endre uralkodásának első évétől kezdve 
nagy léptekkel halad előre ,a  feudál  is széttagolódás.  kio~g 
bátyja párthi.veit l.eszereije, a világi nagybirtokossig 
deientős részét maga mellé állitsa : ¢  fokozott mértékben  
folytatja az ,adományozás3. politikát. Ami III -•Béla idején  
még szórványos,;: Imre idején gyakoribb., az idején már 
általánossá váliks egész 	megyék és /ma  

Béláig nem történt megy ..  várföldek eladományozása. "39 



Ha összevetjük Imre ás II.András adományait, azt álbit-  

hat juk  meg,  hogy Ands - nem utolsó  sorban uralma bosszu,-  
ságáb8:t adódóan is - többszörösét adomávozta el az Imre  
a1.attiaknak.6°  gI•András királyr  az Imre uralkodása alatt. 

.szenvedett méltatlan  helyzetből a trónra jutva  jutalmaz-

ni akarja  hiveit,; akik felemelkedését elSsegitették ~ . 

olvashatjuk egyik 1206.-ban kiadott adományl:evelébens61  

Különösen az 3214-.es évek végén és az 3220-as években,, 

az Aranybullát követően váltak  óriást  ar€inyuaakká a birtok-

adományozások. Ez nyilvánvalóan a feudalizmus fejlődésé-

nek  s.zikségszexü .következménye.: Magát a széttagolódási  

folyamatot meggyorsftotta Ii.András kezdetben ösztnnöe, . 

majd, "tudatos" politikája, a per  

pet'i111tiáss  
Korlátozta a visszavételt az első hullámban az egyház-

nak tett adományok garantálása i:.62  Továbbá Béla poli-

tikájának az az ellentmondása, hogy miközben folyik a  

visszavétel, maga is  adományozott hiveinek.433  A 20-as 

években a sa jáb*  vagy Andrással  közös adomiukga3hoz tar- 

mészetesan nem  nyult, miként Botus fia Pousáxnak is meg- 

hagyta birtokait Sopron. megyében: %guant, a két Boront,  

~ kisebb Louágu.t,. ZelusbiC ás Rat-echu falukat. 64  

Az aregakban  kitűzött  céloknak, lefektetett elveknek  
megfelelően az első hullámban csak  világiaktól vett visz- 
sza, köztük a leghatalmasabb bárók egyikétől, a Csák nem- 



beli 	comestel, Ugrin volt  esztergomi érsek  

testvárétól és társadalmi rangállásukat tekintve  

lyan cone, ektől lI©nt-Pá,z ~►°.ány nembeli  Tamfts volt  

nyitre.i ispán fiaitbl ., Sebes ős Sándor comes8k}tő1  

akik az előkelőbb világiak közé tartoztak. 65  

Az o1sa szakasz szegényes anyagához képest 1235-től  

kezdődően sokrétü ismereteink vanna k . Tarsad:a7.rai rang-
állásukat tekintve alaposan vett vissza a legelőke-

lőbb viFétgiaktói, igy a mar ismert rdiklóst62, akitől a  

hvinkri udvarnokok közbajfiráeára a vásárolt szőlőjét is  

e3vette. 66  Ilasonlóara elvesztette visszaélés alapján  

élvezett vámjövedelmét a zólyomi isptin, amikar aGaren-  
szentbenodekl. .monostor apátja beperelte IV.Bóla előtt a  

monostortól elvett vánhaulad ütvében. Az ispán ugyan-

is G+oznecha,, Gelednok és Cristur falvak vámjának a mo-

nostort illető harmad részét a királyt .  megillető két  . . 

haxmad ciméu magának bitorolta. 67  A fenti eset ewben  

példa arra is, hogy a tisztviselők  jelen esetben a  
zólyom3,  ispán magánvagyonuk gyarapitá.sáz'a haszn€lták . 

fel a királyi birtok igazgat•ásából adódó funkciójukat. . 

Az 1222-.es A:cambul3s,ban jelzett moGré  s  ispáni  

él6sek továbbra sem szö.uteia~ meg, ezen tulkapások fel-  

számalasáPa 	éppen ugy töreked.ett, ~mínt a Itir•áa*  

lyi várak f öld.jel.nek, jogainak rendezésére. A már em-  
3xtott Ywachinus volt szebeni ispán fiaitól: Fülöp  
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zágrábi pilapmktíi3. J. Tanis krakAi /de crocouf cones .  

től visszavette aAo14na novti birtokot amok 011e. 1!•;  

nére„ hogy IT..Andxáo atyjuk 	szol;álatai6rt örökjo=, 

Gen .. nekiésfiainak  és azok örökőseinek adta.'68  

A icöz~ birtokosokat is érinti a birtokvisszavétel... 

ABi.:har megyQi. Ocnö ileneuf birtokot„ amely aXI2.szá.  

zad végén qTéb érsek tulajdonában volt, majd Llyka come.  

sé lett„ 1V.Béla lc:otségcn., bogy már 1221-bon,. de 1236- 

ban biztosan elvette fés Pái come:3nek adt3f, és a ki.rá. 

lyi udvarnokok várának földjétra "biztos határokkaln  

elkil.1.öni.tctte.  69  Kálmán sziavén herceg 1237-bQn  

i'darce1.lus fia /I-brahim coaestö3 elvette  az ü ,sze►s ara. 

vántul lévő adománybirtokát minden ellenszolcáltatás 

nélkül. Az összes  vásárolt földjét pedig maga Abaa/gm 

ajánlotta fel Kál ~mán hercegnek Pukur dráv;lntuli föl~ 

c3árt cserében.  7°  AKaéha nembeli Paneth a szatmári  
várjobbágyokta vásásait kétekényi földjét veszitette  
el.  ?1  A spanyol Oyrn .on ispántál a Chenke ?2 ,:  Prisiz  
cozuestííl pedig aDille fmásutt 	nova földbirto- 
kot vonták vissza a föidbi.rá9-. ?3 	 . 

A  v:ilitgfak széles rétegeit érinthette a visszavétel,. 
mert Dec;hyn comesnok g  akit ksobi.rtokos lévén a visszar-  
vá:el olyan sulyosan érintett,, hogy száEatizetésbv kény..  

moralt, később  kénytelen  volt 2-ena i3yitra megyében  
a I.QZry'skyn földből 5 ekealjnyit viaszaa<lni.,kü3onbon. nem  
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tudna megó3.ni. 74  Ugyanebbe a idsbYrtokos kategóriába 

sorolhatjuk Játg os . fia Sault is, aki panaszkodott a 

királynak,  hogy a Pozsony  megyób® kiküldött birák tő-

le  nagymer•nyá.sógii földet vettek el ., s kéri a meghavot- 

tat királyi t)blevéllel megQrdsitoni, nehogy a toSliibbiek+ 

ban  aziatt is zakl.e.saik. birtoklás bizonyta,lan ,ságas  

a mag.élhetó:, veszélyeztetettsége inditbatta Sault a ki- 

rálylaoz intézett kérelmének bcn,gu .jtására.75 	
. 

 

első hullámhoz képest 11/.1hla nem kimólte az egy-

házi birtokokat sem, sőt a visszavótal 1235-o8 ujra•■ 

boixtditásakor azonnal megkezdte  azok  felülvizsgálatát. 
Az ea'rláz fejének,  IX. Ge zgcl2vnok a süre  Q reagálása 
fQ jazi ki azt  a megdöbbenést, auelyet Bála egyházzal 
szeabeni bfllx?olit3.ká jAn31t 180 fakes fordulata váltott  
ki, hiszen  az első hugl:ámba.n még azt igé rte, bogy  az 
egyházaktól sem most sem a jövőben nem akar  semmit sem 
visszavenni, másrészt alig telt el kőt év a beregi e- . 

gkyozmóxy óta, amikor az egyház diktálhatott és díktúlt 
is a -mczyar királynak. Csakhogy a beregi  egyezményben  
:g3 .Andras nem nyu godott bele, hogy az ewházak 6s  papok 
fiatljei, birtokperei e.tveaassamak e: világi birb s~agok é s 
a  legfőbb  bi...rí,. a király hatásköre albi,mert .•&z egyhá-
zak és egyházi személyek birtokaira vonatkozó pereket 
gatudig ::lagyarország mindenkori királyai szokták tárgyal- 
ni  ős befejezni és . ha az egyházi birtokokra vonatkozó 
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pereket kivonnmk a m3, biráskodá: unk a3di, ez az egy-  

bil°iakra nézve ig-en káros és veszélyes  lenne,, mivel  
n  

ezáltal  az agyhaz  javaiból  sok elveszr.e.~  rií.13éla  
ezt az e:.vi. platformot Yaszn,iaau,tta fel - jóllehet  
atyjánaic a megetvezésbe fotaalt n jámbor" intentioi  

ellenében -- array  hogy a királyi birtokjog egyház  . 
feletti sz:uprem.áciá játtazt jegyében. negnyirbál ja. az  

aewh6 ►zi. javakat. 1255.ig 	visszavételi politi- 

kája 1Taixdrással és körével szemben ellenzéki  
;ta volt, - 'Mben az időszakban jelentős támaszt jelen-

tett a világi földesurak megerősödésére féltékeny 

egyház támogatása. Ez megmutatkozott János esztergomi  

érsek ellenzékiségében a l0-es évek végén a pexpetui-  
tással. szegben, megmuta.tiw2ott a pápa kétszeri fe1i6-  
pésc;ben /1220, 1225/ a ll.An,drá.s últel bevezetett  
novae in.sti4ioa©s -szel szemben 	Béla ifjabb  
ként a pápa.3. politikával €isszlianzbau cse.lekedatt,ami-  
kor 2.rdélyt kormárkyvzva folytatta a domokvsrendieknek 
a 20-as évek elején megkezdett kunmisszf6ját„ a kuxv3k 
keresztény hitre téritését. L.orábba.n 1225-ig a domo1n- 
sok mellett a német lovagrend látta el  az ország védel- 
mét 9  s egyben az un. kunmissziót. °•.(1 magyar balkáni p04..  
litikában is lényeges volt a kunkérdés -- irja E3nkkal  

László -, főleg mivel a déli ellenség, a teljes erővel  
terjeszkedő bolgár-vlach csaszár ~sz is ha.tásteralet6be  
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akarta vonni a kunokat„ sőt már megalakulása  pi2~z~a« 

tától kezdve igen bensőséges szövetségi viszonyban  

volt  velük  ás alkalomadtán épen Magyarország e:llen . 

használta fel örökös támadbkedviiket. .... riikor a  

magyar dokokosrendiek a kuwkat a kereszténység ós .a  

magyar királyság hatókörébe akarták vonni, ilyenformán  

nemcsak az egyetemes egyházat, hanem a középkori ma-

war birodalmi, eszmét is szol:gá%.ták'. '77  Róbert eszter-  
gomi érsek -- a pápai politika mazai. megtestesitője  - 
támogatta Béla téritési.. szándékát. Ez 1227-ben ered-  

ményre vezetett, hiszen Baroz a konok 't]rlegyédik nagyobb  
fejedelmen  15000 alattvalójával megkeresztelkedett.'"  

A magyar királyok keleti terjeszkedő politikája egybe-
esett a ptipák bittéritő szándékival. : Béla kapolitikai 
vonatkozásban elősegitette a. pápák keleti - a pogá,nyak,. 
az ortodog va3.lásuak elleni - 6spatlliv polit �ká.já►t.Te- 
hilt a rex Junior  Béla jótékonykodott az egyháznak a . 
magyar királyság terjeszkedésének szem előtt tartásival. 
Egyetértés mutatkozott közte és az egyház között akkor  
is,  amikor Róberb esztergomi érsek  1229-b+en feiál.iitot--  
ta a kun púspákséget a dél - moldvai /AIM központtal."  

~;(~~ . 	.e~- 
Béla ifjabb  király `~$lt~~~ a DnYepertcil nFugat-  
ra lakó kunoknak és a kan terület szomszédságában 616  
népeknek a megkerosztelésére. ia.  ° Ba pedig az esztergomi  
érseki  az  általa feiáll.itvtt kun piispökséget egész  



Sunc3rszágra .kiterjesztette volna, ez nemcsak a r6mai  

kereszténységnek a Volga vidékéig való  előnyomulását  
eredményezte volna, hanem a magyar  királyság  

kai sulyának megnövekedését is. Egy ilyenféle nagyve-  

nalu, bár irreális tervben  komoly szervet lehetett  
juttata az őshazában é18 magyaroknak is,  a .

~k a  

létéről tudtak, esak nem tudták pontosabban, hogy hol  
v80 Főleg a kc3aábbi magyar gesták őshaza hi-  

vatkozásaira  támaszkodva határozta .  el Béla,  "hegy a -  
keleti magyarok felkeresésére domokos szerzeteseket  

r 
Idi3rl k~.. ~  1232 táján Ottó, majd  1235 tavaszán  

nos indult el társaival keletre.  82  
Tehát 1 35‘»ben swat  sem változott 1V• .Z3élónak a  IA". 

 

pal  kUlpQXitikához való viszonya ., belpolitikai vonat-
kozásban azonban igent  amikor a visszavételt kiterjesz-
tette  az $gyházi birtokokra is. Erre reagál fájdalma-  
san LX.Gergel,y plipa  1236 január 16.-á,n Bélithaz, Január  
25-én 	szlavón herceghez irott, aáltelnrk korábban . 

már emlitett levelében.' A  katolikus egyház feje  

házi hatalmának teljében lelki terrort alkalmazva ité..  

li eA 2V, hélót-,; amiért kezet emelt az egyházak és egy-  

házi helyek javaira. A pápa szerint Bálának nem volt 
 

joga ezeket a javakat elvenni, ell.enkezeil.eg , .köteles-
sége lett volna  az adományokat,  ,amelyek Imrétől ás  
Andrástől 9zármaztak :, megőrizni, sőt sajátjából növelni,  
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mert igy felelt volna meg istennek, akitől mint ki-

ritly mindenét kapta. invel istentől n,yerte kirfily-

ságát, ezért istennek tetsző cselekedeteket • ami az 

egyház feltétien támogatását, anyagi javakka316 

gazdagitását jelenti hajthat  csak  végre. IX.  

Gergely hivatkozik a beregi  egyezményre,  amelYet a 
prenestei ptispők /Jakabit, akkor pápai legátus, 

rediködésével a magyar egyház és Iindxúa kötött 
egyháznak okozott károk ilgyében, s ameli egyez-

ményben IV.Béla esküvel isérte meg azt„ hogy nem 

mad az egyházak privilégiumai az egyházi szabad- 

sag ellen. Gergely pápa károsnak minősiti B6la Osele-

kedeteit, amelyeket példa-jeliegüknél fogva tart sta. 

lyosnak, s főleg a világi alattvalók számára jelent. 

het követendő  példát  az egyházi birtokok tönkretéte-

lére, pusztitisira. Befejezésül jaho 

az  elvett Javakat,akadékoakodás nélkill állitsa vissz 

obi a beszedett javakből az oknzott kftrokért illő 

16gtételt adjon. 83  A piped oklevél konkrétan meme-

vezi, mely egyházakat ért károsodás: as egrets'  ős más 
eisztereita apátokat, a jeruzsé.3.emi kereszteseketsa 
tempiomos  rendet,  a Szent Lázár és a Szent Scimson 
rendet. Kálmtinnali küldött levelében a magyarországi 

és a szlavón termplomos rend mestereinek  és szerzetesei-
nek panaszára rója meg a hereaget,amiért megfosztotta 
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őket fa3.vaikt6l tházaiktól,földjeiktől ás  más javaik. 

Ot is inti a papa a kötött egyezmény betarbásárat  

s ha ez nem történnék me& akkor a papa a váradi egy-

házmegyében lévő eiszterciták és a  pécsi  egyházmegyé-

ben lévő cikádori eiszterciták apatjainak irábben meg-

parancsolja, hogy a mindkét fél  által  elfogadott e. 

gyerséget egyházi itélettel tartassik be, KAlmánt azon- 
• ban az apostoli szék killönleges parancsa  nélkül  ne mo-

részeljék kiközEisiteni.84  Béla  miután trónra  került 

1235-ben,  azonnal szakitott az első hullámban folyta.. 

tott egyházi kivételezéssel t  s nagyarányu birtokvissza. 
vételt hajtott végre az egyház kárára. IV.Ince  pápának  
1252.deeember 9.én keltezett oklevelében mégegyszer 
utal az előbb érintett egyházakat ért sérelmekre. 

kor arm hivatkozik,hogy  Béla király egykor /olim/ a 
magyar ás a szlavén templomos rendtől elvette a IL.  
Andrast61 ás Imrétől eredő adományokat és engedménye-
ket o  akkor pontosan datálhatjuk a bizonytalan olim 
dőpontot 1235 végére. 85  

intés ellenére  tovább folytatja az  
egyházibirtokokvisszavéte1ét, A továbbiakban nem ta-
lalkozunk kőzvetlen pápai  beavatkozási kisérlettel. Ru-
ne* több oka lehetséges: egyrészt a papa lekötöttsége 
a //.1.7rigyes ellen folytatott invesztitura harebant 86  
amit véleményünk szerint igazol a néhány óv mays be- 



következő tatárjárás idején tanusitott pápai pasz.  

sz#v~tá~s~ 

 

másrészt  Béla igbretei is kvzrejátszbattak, . 

amennyiben: bizonyos kárpótlást igéít az egyházaknak.  

Ezek.r5l az $rengas ért€ekeel.ésénél már szól,tunk. Vett  

vissza földet az ausztriai szentkereszti ciezteroi.o  
táktól,, de "isten tisztelete és a went  szék intése  

miatt" 	1236:Qktóber 27-én  bizonyos földeket, a  

Lajta vize melletti K.irayi Udvar /Curia regisi nevii  

földjét és a besenyök Iteguentou nevii földjének felét  

nekik v3.sszaadtd.87  ICI•Ándráls 1233-ban  Ditla kérésére  

Gertrud l.elk3.űdaéért a soproni vár W ói kivett, a mo-
nostor ,mellett fekvő  Sedelk n.evU földet Domokos bán  

szentmárishegyi ./boramonostoari/ monostorának adta.. ,88 

 

Béla az iiri?ks ►domiigyok visszavótelekor a mondott birtok  
felét vissznállitatta ., a még 1255.ben: is  csak ern:wk  
a fél birtoknak a tulajdonában erós9.tette meg a monos-  
tort.Se3  Visszavette a  jeruzsálemi ispotitbrosok  

tól. .a Wula és tieerchu.ch földek felét, a jeeruzeálemi . 

ispotályosok bázáboz tartozó araosai /Haroiaa/ mvno s-  

tortól bizonyos földeket, aeelyeket a várak nagyon n61.  
Idiloztek, továbbá a. Balsa, trifle-bar és trec8ey faluka,t,  
-csak eredetileg várföldek  voltak*9°  Nógrád megye  teriá~ 

letén István és .idorjén klerikusoktól ceere révén,  
amit a földbirák előtt a nógrádi várjobbágyok, tud.ánq  
é9 Gergely bélyeges eszközöltek ki a meat* rosszabb  
minőségll föl.djéárrt,ee.I,vették a Tu.snapja  nova  fö3.djúket.9}  



Űg;ysw.csac  károsodás érte az esztergomi érseksége  

is, amennyiben a várl©ld eredetü, de a visszavéti  

kor az esztergomi érsek tulajdonát képező, .,t~átyás  
nevi' curiális comae által birtokolt bt ekényi  t~ 

det visszaa3.á.itottAk a hirák a szolgagyőri, a báa7s4  

ás a konásami várn6pek t uls►jdosába.92  3229wbetx az  

első hulléaben aég m:esgerőgitette3 	ifjabb ki- 
rály a. Poiusnuo-i -- II•Andráe.»fáT.eftad4mányt a veszp-  
rémi egyház számára, 1236 ktlrt~. a mistDd.ik hullámban  

már 

 

visszavette - a sokldalubb ás kiélezettebb biro,  
tokvisszavételi tendencia következtében a hantai  
egyháztól/ bár ea  másik oklevél szerint a második  

hui .l~bata sem bántotta a veszprémi egyhis javára li.  
András álam. tett pu ►leaznaká adosányt4  93  A aár aull" .  
tett twyfae:hinue fiaitól, 14115p 	piispök.t8l  
is  vett vissza lV.Béla.94  

sszetoglalőacc megál.lapi.that  jukshogy  jelentős egy-e  
bázi birtokokat vehetett visaza,sert a rastaurie:ib  
itt is széles körre 'terjedt 	hiszen egybizi reaps  
dek, kolostori szervezetek mellett nagyobb tarilleti  
szervezettől, az esztergomi érseks6Gt61 is osatelt  
vissza birtelente 	kell utasitauun,k Marcsal:i Henrik  
megá3.lapitását a  amely szerint s"A korona birtokfk«  

nak,batalmának g3.sstaál].d.tása kizárólag a fóuxalaxak  

*B az eg,ybábaak a rovására. törtéxleat:95  



val634ban a királyi birtokok restauraásót cast.  
intazkedések érintot~tő3s az egész b3rto%sooataly,  

a.  f6papaz;► a főurak, a kilzép- és kf sb3.xto~sok  

€cnjagi 6rdck.eit ..96  
továbbiakban vizegt1.juk aeg a vis3szav3tel már.  

tíkétt Az  o1ső huli6mban érintett förancurik birtoe.  
bait  ficzolembe . ver ve a visszavételt nagymérvanek  
bzlá. tekintonank. LW:raós -c ows birtokairól rendel.  
k&st381inkce áálá aclatok  módot  adaak utat issztikui  
iáI:Jazcsz6sre, e szerint Gsaxxád raogyábqn Bessseneu  
faint,, pony,  Uncut  2eluld*- faunitei birStokokat* . 

ait d 	.&nha Zama.  falut, /ítidi-.t, ,Tctaass - axe.‘  
~6bsn  Zanad taut *  ;Larfind. ffiervében Alba*  Craw%  
kicerh.etb birtokokat *  °: szes=  tehát 16 birtokát vett+s , 

,vissza. Ezzol szemben c = : ... 3.3. bi. . .r. ertIsit = e  
. anitd s~ éb~ Ekud*  1'nad, fc e ens birtokom.  
áss eat* 	kŐ,znyeáven iluyt43.itmknak neveznek.;  

174 ssss!et merSben Woylamt, ~~ me Eben Waxoct*  
Vary  birtokokat, P}'öhér semjóbeur. i'AdoCt és ZIelg  

v~oa~  # ".t? n 33E® >g ~ 	B~~Y~ ~Et~~4t~ Csantid 
 

~á`. C1~-t~~$n Dait= faint , hagyta ri$g 'szabadon és  

son  biri►okolnin.97  A  Liont-rázaftny neabeli. Tamils  nyit.  
rai 	IYftrét,ől és lá;FAndrást6á: nyert  attománya3t:o.  
aNeykusss nova,  erdőt, a szatadri vár alól kivett  
~entous nova erdőt éss az erdőőrök Chen%  neva fá.lujásek  
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földjét Bins  ifjabb király az örökadományok ás  afe.  

lesleges ad7Adnyok viSS2iaiiéiielekor visszavette  

Tomas: f'iaité1s Sebes ás  Sándor comesektél..,KariCdonyi  
.. 	 k 

amps  1:901-ben  ugy jellemezte a -TAIkesi ás fentösi  
erdőségek klkt:erjedését, hogy  azok területére *'  ~ 

két várost 	és 32 falu  a.ii;48  baeli;.ett Winder  
CO3llie  bizonyos  régi, - Il .Angrást61 ezármaz6 admit.-  
nyalt, továbbá vásárlás ciméa birt földjeit is elvet*  
te. Bzeknek a netiei a következők: Coma, Kablan*Ouh-  
na, Bozyn. Myzleti. Vásárolt földek: Coturtukhei 6s  

Lio1uchka fad.  .iI.Ardirás oklevelében megerősiti "az  
á3talunk:ré;ge~. ~adott és meghagyott földek"-yet  t 

ba 
C 	

~~c► 	
' 	' 

004=04004=04és 	i~-~., ~~~ tirekkol *a tartoeé.  
kokkol,:- ameiyekkel, korábban jogosan blrbokoltar"99  

á I%re.Pázipinity nembeli. Taxis fiainak  birtakal közül  
tehát l0.wet vett ,view& a rex Junior %1a, :mig a  
meghagyattak sal=  csak kettő. %íegpróbálkaztunk  

rajzi eihelyezé sUkkel is,  ez Fenteus és Keykue /Ss' ~~ab*  
m 

c 
 iv  ~a~ ~~ ~~~u~ ~s~i~~rtvk~ ely~ Calm=  

Konyha ás  Meiuehket 1italacka /Pezs~ .►ntY **Igye%. 6s Chokul  
i`ehérviri viirhoz tartozott/  esetében sikerült  ~.s. 

nagybirtetosak közé sorelhatbktbirbokalt  
iel.entbeek lehettek,asib több vá-raseforében  való  szét•.  
széactsfiguk 	jelez.  

ilarcsali szerint Béla "szenvedélyees, erőszakos  



természete a vissya.taglalásban. i  a bünnetésben anyjá~-  

nek megbosszul6isáre. is gondolt ••4" ugy véa.fuk, IV.- 

Béla bírtakvd.ssz.avéta3i politikája között eg,yrássről , 

továbbit p`.:lárak  anyja gyilkosait II.Andacás helyett  

egbi:tntetö lépései kíizvtt másrészről nem vohatő  

vetlen párhuzam, megfelelés csak annyiban mutathat6  

ki* amennyiben mindkét  adios/is elvi II.•Andrásénál  

mindenesetre sakkm. eZvszeruMbb ,. alapokon vitt pali-r  

tika magvalósité:sa irányába mutatott.« A Péin,.féze bir-

tokvisszavételek 	degradálhatók a  beaszti tiko®t-•  

jelenségei közi, e3lenkezgleg,. hajlunk arra e hegy a bd.zk-  

t.akrekflLXstritkciósj~itikát te~ ;yű3~ egy sor tabs  tibset-  

jelen9ég alaidé►zQjévé.. "Teazles elemében -- folytatja  
okfejtését 2arczali «- akkor  I abetett i  niái%  +tttyjimak  
régi kegyenceit  as  ország vQtzrantinetk 41grédá3.É3i fölött  
útott törvényt. I3lönösen a Hont-pSzsánoIc vesztettek  
kat.s  de a  Csákokat sem kimélte.,"1~ A OWE nembeli 

f-st: érintő oklevélben arról ad hirt,how  
"gbiztuk igen  kedves elsőszülöttanket s, Béla királyt 
hogy az összes 3aaszontalan és fa/1481,03s  a,dt3taéxgralmt  
tekintélyünkga fogva vegye vissza; e téren á].te3unk  
taiihataleei ruháztatva rik ;,  ski  I`2,61a% midőn hatalmat  
kapott töl'tiak a földek ás  az örökbirtokok Cigyében . 

azaacasz~,,,,b ,~ negtárg,yalta :, és előtte igen sok  rr,w~ i rw+w.wiwnnru~ 

oklevelet mutattak be, többek között  as egykori esztez+.  
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gomi érsek-, Itgrin testvére, :,!ikl8s comes e.e 	az  

előbb mondott la 	 szeretett testvéri- 

nek 4s s~tz. ©rszs+~. faembereinek 	~eaüom  tes~• 

KiImén 3~irs~~ak l~► te~ce~bl, bizonyos ~r~1•~: ,.~.._..        
dekot tőle /iiik3.6st63/ visszav+abt,bizexgos.e3tat pedig  
megengedett sztuaaáza szabadon $s+ békésen birtololn.l.nia  
Andréss oklevelének elvi indoklását azért tartottak  

szükségesnek 	Alert ufg érezziilc, ii.Andris annak  
k.ihaxtgsitlyt3.zásséva3:, hogy 13é1a t el jhatalaezmal lett  

ruYsézva az egú s.z országban, tc,vébbá szeretett te:sty6-.  

r6nek#  Kftlilulnunk kétszeri kiemelésével, az ország fí3•.  
emberei nélsa emberei elsőeaxban/ tanécsának emlitéss6.  
vel mentegetőzik hiveí  előtte rz a mentegetőzés 
lel a tényleges 

	mcg~e~• 

 l~ta~.m~. la~l.yzets~k:. 11 a  piped taw*.  
gatásst élvez5, .  az erdélyi karmányzé.sban elért sikerek  
alap  jtin megizmosodott az ifjabb 	i.ntézméxsZ4  
2i az országban II..ftndrés As tanáosomi  

szemben mégautatkosott bizonyos elégedetlenség, 5/  
KAlaltn kezdettől nem véletlenia hsamsulyctzott  

sa bá:tyja mellett,,mak politikai szövetségesét jelem.  

ti.- A liont-pézméuly nembeli Tards fiai.t61 jelen.tvs  méa~► 

tékben vett vissza Béla ifjabb király. Az is tényshogy  
`' ndartói az - aáosiulybirtokok mellett a vásárlott  ~ölc~•► 

jolt is elvette, holott meghirdetett céljaként csak a  
haszontalan és feleslegese drökadQ.eénysk visszsaállité®a  



szerepelt* Tovbbá tiny as is*  hogy iI*Andrim Tamás  

fiainak 1231--bea* sikldanak pea,ig. 1232-ben visszaadta  

a fia  által  elvett bistokakrat.3°2* gindezt a tásaole«  

g+bs hatalmi helyzet megváltozása magyarizza * lgyanta  

a birtokukat vesztett urak i1*Amdria téberába sentak,, . 

1230 végón* '  maker  Béla  a birtokvisszavételekkel  

Eritélybea feglaktoskodott, a koraiwbói f kl~é1~`3 tar- 

es/ eltávelitotta Béla embezait ;*. litoman B43int irja t 
 

mega azannal.megk~te- Béla itélete#taek  

jilt s mialatt fia Erdélyben még folytatta az 4lidege** ►  

xsitett földek visszaszerzését*  egyre-•ndar+e adta vissza  
hiveinek  as  elvett adomizvbi rtakokat is aj ademizeroIxat  
tett: .,.. . *143  A minedik hul.tiumról közvetlen t  statisztii.  
kai összegzésre módot nyu .jtó adatok nem 	rendel- . 

kezésünkre, viszont két vonatkozásban is kiterjedtnek  
mondható « ogyréazt sz+élesssigében. &ti3 .önböző társadalmi  
és aogillásu elemeket érintett.,  másrészt milységiben  
is nasgyméxvil lehetett, mart egyarint szegimaket  

sett eLa as egyhátmi2 is a kisebb ®agánbirtokasoknall.:  
Sx~xt adta vissza 114Bitlat király 1239. november 26-án - ° 

a  hantai  eg,ybitzne3c- szegérkyatégére és eagéambagyatattség- . 

gars  való tekintettel azt a 18 ekényi Völdet,. .amit  az  
örökadományok visszavételekor elvett*  144  A  sir eel.. 

tett Dechya comes - mint tudjuk «R földjének elvétele  
után nem tudott Imag+na1 *.  a aaiatt azá,mezetéa;ba kényaze-  
rsrl.~**;~~5  Amos fia Saul is  panaszkodott a& elvett birtok  



~  

~ mennyisége m#a ►tta~ Paisley Gyula általál~ elé- 
vr 

elé- 

gedetlenségről ti Roge9rius  Siralmas énekére támaHzo.  

k+odtia eltulozza a visszavétel nagysdgá.tsamlkor  .~ 

az .első hullámban Béla bgrálnak nem minas igazságos  
tetteit ismeli id:;  mart szerinte teijaNaltak.ek3.ket  

8U3.ytot~` aBks1°7  Liákrozali Ranrik. ei vex Junior Béla Vises.  
szavételeit szigarueknake  néha kérl.eihetetlenill kegyet.  
len itél4teknek tartja.248  B+6nn Mint véleménye a-  
lapján "a kimé2etlen szigorral végrehajtott birbok-  
viesza:.szerrzd akoi8 igen sok érdeket sértett:. :"1°9  ánél. . 

ennél a t ej czetnéi vállalkoznánk Béla rekvns-  

truke:it§s politikájának ártékeléséres, meg kell vizsgál« 

nunk, vajon milyen érdekeket sértett "kegyetlen  fté1~► 

teivel" itjebb királyIihnt 	tí5irra kerőlése Wm. 1165~-  
~ük meg kiind.uá.ópecxtként Fattier RQgeriastbl kölcsön.  
zött idézetét I 'ttert Welk-  dusak és hatalmasak v.alának  
és töméntelen sokaságot bordának magukkal,, ,egymag.ikat  

tenntartan:i..  "l"  Ezzel 	vélik es,  
iőttrankohogy a polgári történetirőink ilawler, r~.~zali, . 

116man? sgyanint az ural.kodb osztályt és; iegtlSképpen from  

urakat lort sérelnekről irnak, a ezeket Rogerius  

megállapitását itvéve .» eitulozzik. Véleméniyönk sze.  
rint, bár Béla birtarkvisszavételei olykor nem néikölö.►  

at  am eras lcéz politikáját. mégsem lehet sző arről, ; 

boa birtokosok tölainnfut$kki váltak volna. Béla De-clyn  



esetében felúlvizsgálja salit d`óntését, és mec/bibs-  
~éaet biztesitó mértékben visszaad az elvett földbél«  

János fia Sae kérésére peag parancsr,►t ad a poses..  
nyi :ivannake  bogy győződjön meg Saul haségérí5l á ►s bi  
zelmasan jelentse.- asenta;yi földje maradt sag, Nyilváno  
vat) azzaV a célzattal cselekszi aindestrhogy sell:96g  
softie Seal megélhetését biztasitsa,,, bár aj+alen eset.•  
ben alvgenda birtok maradt Saul kezén. Az *whiz *set.-  
ben ugyanigy jar a14- Tehá ►t mimdenkinek hagyott aegrks-  
lasslyes birtokot. személyi vonatkozásban ezó since  

totalis erlvét+elr:éi.• Pauler$k baeillitéea az osztályvi-
szonyok tólrerismeréséről timuarZsáik.biszsn semi asst..  
re sem lehet még a birtekvisszavóteli politika követ-
keztében sea - 114Bélaból Xill•századi Aba Sámuelt  

ragni,•~ !ga ga Béla legkevésbé sea törekedett a főurak és  

serriensek gazdasági tönkretótelére alegf+eljebb aerral  
lehet szó .. hocy mélyiteni- igyekezett -  a királyi $ata?o»  
mat azoktól elválasztó gazdaslai szadékot. Parsee érto• . 

betó nadon a király ems tette nee wine el a birtokom. . 

sok  tetszését, • s mrről mint  a magyarok altae3énas  al~- 

ge.áetleneégóról beszél lingerins, azaz a középkori tör-  
téxietirók  szokásos médItin a necaeesi sérelmeket  országos  
e+árebeekki *Welty Panel: zsagya.rézat:a* Rogexiva pér~.~  

sigaban 	 báraennyire is a.si'ne ira  e-t 
studio elvét bangsulyozza. eoraiból  mélyebb  egyfitt6"-  
zés 	ki a naeeesség=aintsaea a király  ixaé at.~ 



31.. t királyi népek szerepe a birtokvisszavételbenx  

And az első mind a  második 	jelentős  

szerepet kaptak a vire2emek ás xis  ktriiy1 népektakik  
a birtokbovatartozáe eldöntésébe  igyekeztek bele szlai. . 

ni:.. Jelentő sen s1rg3.tetták a  etnstraviót  e amentui.  
ben az ewes- földek 	eradetéreRi rierftild, udvar.  

xo.kföid stb. eje2legére hivták tel Bé2a 	ill* a  
töldbirák figyslmét* király és a köztük kialakult  
viszonyra  prőbálunk meg választ adni a továbbiakban.  
Adatok bizonyit, .~ aztshogy mielőtt tudatos  

vá.sBtiavételi politika kezdődött wane ,, a váralemek  

tsie3üsein törekedtek :ai. váreöldek eiegmentágéres Mint  mar  
utaltunk 	en*  eleieek tettekben' .aegayileFánuló  

detleaaságe is  ösztönözhette az ifjabb királyi t  majd  
kirilyi birtakreknntaruksi,bs folyamat megindi.táeát.  

Tudjuk,bogy előbb udvarnok ás más királyi népek karats*  
tek eladoaluyozásra«: A 171*'  század végéig, : 311~.~1a 

116dius vármegyére vtatiat3sazá adományáig, a megye , $azda.  

MCI  ás katonai  alapját képező aárteldek máxj, érintet.  

lenek vel.takal.Andria adományozásai során ezekhez a  

virri§Idekhes nyult s.  amelyek a királyt birtokok  

3.eat8sabb e®apor#ját .  .loi.pezték.. Ezekről kerültek ki a  
megye hadseregének eníberemagét ellcota tiárabpek /cast.  
renaeml.  Ezeknek a vezetői voltak a tizedesek !de►turio.  



— —  

neat.  a.századosek ioenturionesi s  azaz a várJobbáN.  

gyok ilobagiones castí+ii•- A.  várnépek  és tisztjeik  

egyaránt a varaktol kapták művelésre afvádjo3:ket s  ens.  

nek tejlibees .a váraknak tartoztak azelgálzd.. Igy a  
vár mint  szemhlytel.en tulajdomos jelent meg e1őt~zk 

a távollevő'  igazi tulajdonost  a király helyett. A  
vár tu3.ajdonjogitt annyira sitxt.betetlennekc tekinteették:e  
bogy  as igazi  tulajdonos fatal tett $dosinyc►zások  eel~ 

an:toilóptek és sok esetbon viseezafeeglalték a volt  
várfli3ld+eket . A  viárnapek. a XEIl.század, elején :mitg  
földközösségben éltek, s amok a közösséguek tagjaii 

&son 16 ok fol.' eell,épésiitrkel tiltakoztak a  
~~. el$d 	... . ozások alien its  potenciális  szövetio  .  

eégees~k k~n~ka ►sta;k a  ~kox~~lá idej~.312  

A továbbiakban e#idszőr.  as  A.2'48.►1251 kti~tt ~. ~..dá•+• 
malt vizsgáljuk seg. A vérjobbágyok 	szol— 

tt  

3etet te~ek a .v~Old  
Aeitxaw Est cattle*  

teats. 	s. vAiejebbkor 	amikor sagáénak  

ttetta a négritdi föidgből Tavett fis II*András 63*  
tie   Botch fia  Tamoisnak adott Lomond Ind  MIA Mik.  
ként II..Andriáss  ugy a rim  it1410r is elutasitetta 11110.  
mot(  jogigényé#::A14  A soproni 6s borsodi várjobbágyek.

. 

gitlat fejében  

al~~t~k•► 	 ~d 

Idea.  tul  

1 5 A  ld~ 



B6létbl fvmetienal igen €aelekvéen vettek részt az  
akcióban• A s€rprrialak egy bizawes f8ld:et  t  amely a  
csornai p .répost6, sopmni vésf8ldnek nyilvénitottak•  
A kirdly elé id6zett prépost almoiylta#  how' a szóbanr.  
fozg6 Cadet Usla wmee és fiai a4dték az egybAzxak  

tirakcilt #"'~13a1061. A várjobbtigya Um:witékt* hi*w  
jain alulmarai.dtak01l5  A borsodi vérjobbiAgyok pedig  
Guka comest8l követeltek várf8ld oAmin. ea 8skim».  
nyi naursAga birtokot, Guka cones bizonyitdtVa.hogy a  

Mist olyan nemesektől vásárolta.. akiknek az s+égt6l  
focva í3riikb$t tulajdenk valt• 216  Ambit 3:l►ttuks  ezek  
avárjabb€gyok alkalmonak tekintették az árc3kaű.omgto.  

zryok vio3za ►vételitt arrailhocy a váatirtokot er8siteékt . 

vagg a sajé:t birtokukat gyerapitstik, Az emlitett ese-  
tekben neat volt jooslsp.juk a birtokszerzésre*  mart az  
"örökölt föld" eleve ká,zér`a a váriö1t3wjeále .~et. 1H.  
Ala el is határolta =grit tr3lft, amikor ellenak  

Vitt* ills esetekben volt jocalapjuk a fellépé are o 1lyen•.  
kor rvxléavu következetesebben harcoltak a viaszav6.  
telérGs  ment  a soprani várjobbacyok t  amikor Oulu  
+aomeflt3l visszakövetelték a Neweg nevi volt vérfóldete . 

amit Oslu ll. .dzdré at bi kapott 	a►dománylant•117  
Ezek a vitas birtokok egykor a Waif-bad részét képezték. 118  
A következetes v$aszavdtelért  toltatottarcuk  eleve  
igazolja aztt  hour nem beszélketúnk az elsö haI .lánban  
teljes vlsszavéte3ra1. Aktiv bekeposolGdásuk ekkor mée , 
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#21411$ akciáanet  tekinthető anal is  inkább, mart  a  

valft szemben hozott döntést. Ami a többi  
várelemet illeti, 1228.1232 kveőtt csak vártobbé-  
gyekről talélunk; adatokat, a várnépekről /+cantrensee,í  

nea. Ellenben acésklráleyl népek közül ez ~dyaan+a~k 

~~ 6.x~.. olvashatunk: Tudjuk,how a  kixil,yi  
g"-zügság kétféle aasaetevrőjet l/  mama,  civitas/*  
2/ a curia, curtis /udvazttely, udvar ~f :saer~'~t.119

.  

Racket  az ország különböző pontjain lévő udvarnokgaáda•-  
ságokat a m3. sz,ázad elejéig királyaink nagyrészt  

adományozták,: jóval a  királyi várbirbokuk előtt. A  
kétfő-3e szervezetnek megfelelően  kétié3.e népeket külc~- 

beztett"uok mega  várnépeket és udvarnokokat. Az udvaadio•  
kok is  miként a várnépek fáildközösa6gben éltek  és igy  
keriatek tgyhtizi vaw világi tulajdonba kirikvalnk ado.  
:má$yazSsal 	jóvoltából. A  v$relefaekből eltérő funkoló.  

j33k /a királyi birtok gazdasági .éo nem katonai ° szewe.  

setae  tartoztak/ a  magyarázata  annakshogy átcstxszásek  
magánkázba air a Xl. szézadbaa naegkez "tt.12Q  A kirit.  

iyi birtokszervezethez való tartozásuk. tudata  ~► f©1t~- 

közíissfi,güiket megőrizve jutottak  magánkézbe tovább  
élt, illetve  a frisson  elacicmányazottakn,f3l igen  erős  
lohetett. Az udvardi udvaxnokok annak olienére, hogy  
rágóta a garamszentbenedakf; egyházhoz tartoztak, 1228• ►  

ban megtagadták a szolgálatot. /Lt}Iotséges,:. how  már  a  



visszavétel .hixése?/ II.,András a  szagákat Germ-•  

szant:benedekneiC 1télt+e* $229-ben  e3zt. az  ,oklevelet ' 

I1t463á►val is setegerí'rsittette a  mondott egyház, 1t3~-  

zonAra att6l félve, hogy miután a  birtokvisszavé-  
:tel odaér-t/" is n.ews&  a hire  mint  1228.bant.%,  le~ 

Daft megmozdulhatnak az udvaroa2eok és ai. szolgálat mog- . 

- tagadásával a királyhoz wa1.6 tartozásukat í3e&larál=  
ják.'121  Bála ellentik is fellegett manor  szentesitet-  

to  az egyházhat való tartozásukat. Ebben közreatezott  

az is, hogy  Béla az első hullámban elsősorban a'z ala-  
idegen#.tett várföldeket vette vissza. 	 . 

~~ftedtt;k 	 nalspbb ..  artanyban!

.  

kaveeolódtak be  mint  az .  elsőbe. Uegszaposodtsek a lam.  
di Regestruaboz tartozó statusperek. Várjobbágyok,  
eastrensisek más 	népek perlekedtek az egyhár.  
z3akkal ás a világlaldral .•) A *mar fslubeli várjobbtagyok  
he  vitrnépek a várjobbágyok vezetésével Mandl  dákán..  
na ós szerzetes testvéreivel pe.rl.ekedtek Mons,r birtok  
rzgyében, amely  határos volt a  falubeliek  fQ2djável,  a 
aiae33ret itonch ás társai rágtől fogva ..öröklés jogán bira.  

tokolfsak; A  végs8 tfirgyaiáson a  várel.enek elálltak  
fc3iCtigényiikt61,. :  ás notg8ngedtákf  bogy  Mflsch és szemetes  
testvérei szabadon biTriE?kol já ~k Mortar birtokot, de ugYs 

 

hogy a  . b ~ire~,iánz . felét megti2etika: Bizoxyára anwi1*$  
szegények lehettek, hogy a perköltséget megfizetni  n~ 
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tudták.222  ACrusan falt ~tbelia a barsi várhoz tsrtozb  

várjobbágyok garasszez►tbenadeld apáttal ütköztek bloom  

also a  KOvái,ei t  f+ue.cheÍ nova  raid miatt* Tulajdonlogn.  
kat éppen as Gxekő3.t fad eiaéa próbálták igerzalni.  

Az egyház oklevéllel bisoryitotta<,, hogy  régi  ~si~3yi 

aidoaárk7s  aig l..Géza adta 1075.ben 6aramsasentbenedeknsk.123  

fáegállapithatós  bogy a várelemek 63 más királyi népek  

birtokainak közelében fekvő t  azoltital határ©s,, a.redeti. . 

leg hozzájuk tartozó iö3daik ezek zaklatásainak voltak  

kitáve, a azért  igyekeztek tulajdonasaik, aárg her tányle—  

gesan jei3oa t.ulajdvnult is  volt,  "biztos. .3aatámkkal"  

el~öniteni tőlük. Et történt a Pál  comesnek  adott J8ss5  

fiaaae~ birtok esetében is.  ttrias paxneaha3mi  

Meal) somogyi comes, Zekab somogy3.. fáesperee Somogy  
megyében végbstar Biola  megbizar,tásából íBochud fa3ubart  

a földek elválasztását, amelyek határosak voltak a várs.  

népekével.424  Az ilyen esetek közvetett aeedou igazolják  

a várnépek, az udvamo.kflk és a király  "összes vibe" ak-  
tiv kezdamén,yez§seib., amit fiiidbiriti kázxomiiáödésével  

maga a király fékezni kényszetalt. A  várelemek aktiv  
kezdeményezéseikkel jelezték*  szövetségesei lehetnének  
a királyi rekonstrukciós pa3itiká,nak. Az első  

xwz haaon.%$aa a másodikban sem találunk összhangot a  
király ás népei között* A barsi  vár jobbágyai mág 1226—  
ban elfoglalták Ca tawha  vámjának h$rmadtáazbt,mcnc3vén. i  



hooy abban a v(mban a garozszea°tbane@Qki monostort  

jog  noa illeti =G#  	kii?,beíápásre k6-  

sőbb vis•=a3dták. vémharmad3lmt 1M-ben  $.GéZa  

adta 	azex►tbenedelmek, az IMO-as  években  •~ ~. 

iii`;Vitln>xal a biri;okvisszavétol első bullámitt61 A - a  
Várjo'~bávok 	3syca~~..~estak me~zex+ezná, a erre  
ajoGalapra támaszkodott n. zólyomi ispán amikor 13(1•.  

ját hasznára próbálta megml .ex-ezn'i a Sava3at*. Számá-  
~ tobát a  auásodid hullán idegn az 	volna  
Jogigázkytil ba a király a3Socadta volna boa  
loarábba;aca.b 	 10 évvel aze3őtt ;p a várlcbbtigyok 
mar  icányt tartottak a  4viozt6rt 

 

#ám.i.-Sii225  

LIzak ifárjClbbdt2ok =fir nemes •~: a biZtDkt#k, hanem más  
SŰ~ie.deloztfi3rrrasok ViESzaáll$.ttisára /ffiE3gnum-  

.bsáreií ie tiirekvdtQk. Ai:ttber 1238-ra eas5sen le-
csökkent a birtokvisszavétel intenzitása ás gyakorm  
latilag-szinte már be is i`epzUdütts  mág mil:261g ki  a-  
kart3k has'7nAtm, a Várjabbttcyok a  kinakQ .ő le$f3tősé,m  
got og3rhi&I birtok elvételére*  ~i'a  ft3ldbi3ák V6grád  13i€~► 

gében az  8 kCrásü:kre,. 9i.lí.ási~aebalési~e - ugy t èinik -  
partosan elvették az egpbáz Tusaapja n.ava földjét  

cserébe adták Pullman  rai.őt}  amely rmsozabb minősé-  
gii voZt, Vrről a király okievolot 	ki.- A  kény-  
ezerii  csere  =vim  sőrelrass volt az epiybáz szásárat  
baGy a nádornál kieszközölték az eredeti talapot  



vissZaaállitásit• 126  1239+be3t 1V•13é3a döntött a  

pcwaonyt várjobbágyok 	 velasint a  

pannonhalmi apát között támadt pe,tbeex• Az *Ms.  
biek vár és saját birtokuk jogcimén a Sala ne..  

~ birtokot és a Vag nevű ekérer"i földet maguk..  
nak követelték, 6s azt aoaütaik, hogy az apát #a a  

szerzetesek erőszakkal foglalták el ;  iV• .Péla  

vatkozva a Il.sAIIdrás á,3.tai kijelölt és a felek 6.1-  

tal választott bier régebbi itéletére, a pennon-
halmi egyháznak itélta a 2 b:ártakot0227  YVinoba  
birtokot a soproni várj€ebbégyok elvesztették  
Banco  magiabirtokossal 6s társaival s.zembensatutéri  

egyrészt Ma  tudták  oklevál.7.el bizonyitans. a Md..  

re vonatkozó jogukat, másrészt ,megfélemlitet .ték 6.-  

ket, ezért a Witscha birtokot $tengedték minion el-
lenkezés nélkül(?.23   

A. pozsonyi példa - várjobbágyok és várnépek  ~» 

gyűtte$ fellépése a várjobbágyok vezetésével nem  
egyedüli jelenság• ligyrés2t a seekonstrac�ó alatti  
egymitsrautaltságukat juttatja kifejezésre, misréstit,  
közös fellépésük eredménytelensége tükrözi az egy.. . 

hfizzal ás a királyi hatalommal szembeni gyengess6.•  
güket• iiincha elvesztésében közrejitt:eaó tényező a  
világiakkal szembeni gyenge3®égük,tulajdonképpen két  
szempont dolgozik elleqüks egyrészt a királyi földeket  



illetően órtelemaserü'itn nem voltak birtoklásuk  

yar,a3sá ;tt igazoló okleveleit, tehát mind=  oks.  

I  Cv°le s bizorkyitési el jitr5:3 eeráY2 S?.ekségsze1`lten . 

alulmaradtak., misré3zt pedig mindinkább fai6Stit  

nőtt a vi/ici magAnn^gybirtckossig• .  

12554259 között is  két tendencia mutatkomett  
akcióibarn, részint a várat ező**  

.Unr  w.rrrrr 	wrr~ 	i.rwirrrriMMniy~wrrr. 

sit@ttók, részint saját tulajdonak warr3pitá9éTa  

használték ez alkalmat. szatmári t  1.1dtyáa és  

Fi33t16 s nova  v€tr jobbágyok 2 ele.ényi  földfilket elad.  
hatták, vagy hitéórte adhatta. Ezzel szabadZ►n rm.►  

de2keztek~s  mart  miután Bkla b3rii a várnak vissza*.  
áiiitottdk a várjebbágyok 	eladott földet,  ~- 

r~ tuladtak ra`ta ., mégpedis-  hitbér fejében ptSeéaak  
és Laxincnek exa,rdték At„ Ez .je174. azt, bogy a vit%  
raid  egg  része mar várjob báwi magántulajdonba went  
át, vat7 lcgliább is  a ma;ántula jdoxnáválás  i~r~• 

ba hala.dt•129  E3 a nemesi maxttula júonnéválésnak az  
a stádiwrta, apikor már =cult  a megtollasodott v`'rjobbá~  

wok sem értettek ewet a visszavétel a3yain, foxméji••  
val, bo. ;y a :tar eezrszer elkillanitett várjobbáwi  
földek ismét eáifferenciálc:tlan tvá.rabpe3akel közös/  
várföldek logyenek• A szolcálat fejében kapott vám*  
földet saját iirb`ka`lhető 	eladható földjükhöz csa-•  
tolva bomlasztották a várnépekkel ewitt kialakult  
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tilldközi'ssséget .,, gyengitettók az együttes fellépés  

alapját képező tcil.déálagvrt. 23°  Y,ezmé:zetesu$ ez  

m6 nem  mondhatá általánosnak, hiszen a visszavet-  

tel idején a eastsensísekkel kialakult szövetség  
még ,er5sen ható tényező. Biztokkísajittitt►si kísbzu.  

let likat nem türhstte el  a  várbirtokok restanzilisat  
vbgzá 	aki nem engedhette mag a királyi vár- 
birtok kárára menő birtokvosztést• A . vásjobb440)k  

azt a jogt eiőnyincet használták kí,amallya* a oast,.;.  

rensisektá3. különböztek nevezetesen a. király nem  
adományozhatta el  alet its  saját birtokukka szabaw  

don rendelkezhettek, De  mamehczitette a  váxiköteléb•  
bál valá kiszakadientat az a várbirtok, amelynek fe-  
jében szoigőlmttai ta rtoztak személytelen tuAajdo•-  
nalnallnak, a. várnak, egyszgxmaírit a távollévő  

tulajdonosuknak, . :a  kiraynak., Amikc►r arra törekedtek,  
hour a serviensi jogifillást elnyerjék,: akkor a váv-  
szervezethez val8 kapoeoiőditsuk /vártáid birtoklása/  
gazdasági 'szálait akarták elvárAi és maguijat n.cm s-  
ként feltííintetní f"tam isb -~níbu$ oastri:,: vam  
aliis nq$ilibusa%{s}31 	

. 

 
is a  várjobbigyOkhoZ  hasonlóan  igen 

 .,~. ~..~ 

cselekvően kapcsolódtak be a rQltonstrukcíés akoi6ba.  
Kpzvet2enia a  má:sodik  hullám  kezdetekor aS mogy me-  
gyei Borchod fala  várrépel vártdlítatek nyilvánitot4gek  



C~.rörgy comes örökség jovial  birtoioIt földjének  

egy részét, 6iként a várjobbiligyok hasonló fa~  

lépésénél már 3áttukt  a jelen esetben is  az Qres•  

költ föld slave  kizirta a várföldhöz csatolás tar-
vényes lshetv;aégét. 132  várnépek aozgamail: végig  
kisérlaették az egész visszavétek, mert  nég 1239.0 
ben is  olvashatunk arról,: :how  aszolgmrőr3.t  a  bég.  
;val. 6.0 	valmápok via;;zakapték a  vánföld  
agy rti;szét * aía:i.t adotaiinjbé2 az esztergomi érsek  
curfaais comese bi3rtokoi.t•133   caoso►ni castransá:®ek  
visso.nt rövid ideig' bi.rtokoiha'üták a hantai whiz-
tál visszacsatolt vZtari 17  eke  nagységut Yöldett  
mert itt.1:6ia 1239.:november 20-án visszaadta  a :mon-
dott ewh4znak.13?'  A várnápak tati.vitását nyilvánva-  
iüan az indokoljai  hogy a 	bi:a:tokszarvezét  
boraláaa sor'aa .. aXI%l. század else)  évtizedeiben  ,• 
vtirfvidet nemcsak eastrens.isekkel aúcrményoztak el  
e közvetlen eVifa*  hanem várfü3.det.. eastransisek  ' 
nélkül is, ezzel a várszervezetben maradók .ga2dasé- ►  

gi alapját gyengiterL-téks  mef;63b$tésiiket nehezebbé  
t©tték,, umariakkor a  v6rnak tajasitandá kötelezettm  
s6Gfi3k véltozatlanok maradtak.  

bixatoi -szervezatbengazda,r. fiu~c#.+át 
.~ ..~,.~.  ••.r........~.....  

$Z~tc3 lidVct2'Y3A~+Ok 

 
szintén intG-'n 	tiiT3úek fel 	a  

i.9szavétel aktiv kezdeményazői..  Lőrinc  bihari iepéa  



cklervralébes a viroleasItks3 #'gyiitt- ealegeti a  

király advétanokait# akik ell 	cozies Ma. . 

jét 	el kell határolnia, mert ZkvSzerinti  h» 

t&rok n611011 továbbra is zaklatnák "f1rainykodi.  

sei  ldeitrtsat.?" A fólofflaíxák az arengikbam aeghir-  

dBtett elveknek asegreleltiaa udvarnok ~ fólé:ek visszam  

vételével is .Roglallez'Ltaka Gamely győri piisgtök#  
Ghaak scarpreaei oozeas, itabolth vasvári comes, Béla  

fatal az brÓkadominyok via sSaviatelA:ág állitstt Ms.  

rák kbzlilték aegbizóluklal, a királlyal, bogy a vas,.  

vári  egyház Kiniz faluba való udvarnOlai elóttek  

perbefcgták a vasvári *whiz kiptaidinját a kargyes-  

hyd. prédiams lerembolasa és eztaezaka►s aolieglailisa,,.to- 

vábbaű a Kynie prádisabó3 való 60 Sold Ind ligyyEbex,  

ama jegciaratrn, hogy az >+lnyilván egyik társuk/ Baia  

ndfYti férf#. birteka* A birl,ld[ a kiptale3at hizOnyitits-  
rae szólítcarttik fel* A káptalan elégséges tanusig-  

t:étallei bizonyitetta, hogy maga aim& a préd3.atxmot,  

mind a 64 hold földet jogosan és békésen birtokolta  

Nagy jill./Béla király ideas 6ta. A birlik as egybáz-  
ne,k itélték a felsorolt .  aavakat , az udvarnokok pedig 

 

kényte,len-ke3leti:en a birák poroszlóival elvílr•  
gezték a&atáraázáat., l36  A hvi.aári aotdvarneke3t Miklós-
sal, Ugrin katlocsai, *reek =drat emlegetett testvéré--  

vel perl.ekedtek.  Nyilván szegénysigiik miatt  

stages a+6den egyiküket Scegene-mek, azez Szegények  



h3.vják zogtals,nul: ki:.vánták az általuk eladott  

föld jeiket visezaaz$-rer.ni.. A birák páztosen nekik  
adtak iraaat, de 111163 s#.k4,rrel fellebbezett a . 

czzékesfehérvári. káptalaa2zoasa37  A. poluznuci udvar-  
nokok Zala vármegyében á.tian.etileg kepták osak  

vissza a hantai +eoyhdrztál: poluznuc3. birtokukat. 138  
 

. .,
k rá3  ni 12k is YeZhaszrálták a visszavételt  

birtokszerzésre. A Cauu falubeli  k#,acályi  lovászok  
c~vrzféis bi.rái itélet 	leror$bc>ltsk*  majd  
~ ►tánakat ,szabva elfoaa3.tók Z+adnmer Cones ZQJy  

földjét. A második terminus= - a birák Alta  
'ant időpontban a levúszok nem jelentek neg.  

közben Zedexser cones IY.BéIa akieve36i4 igszoltg,  
bogy .a Zeky nevi' find  valaha Liklb z bitné vQlt :  aki  
hütl$,nsii£,e tziatt veszitette e1, és ley  a ki.s+á3y a  
nevezett birtokot Ish,daaernek adta., Geyge3.y győri  
púsgök ezért a földet régi 	rael3ett i',adQnen.+  
nek itélte tda.Llive1 a beiktatást akocaromi ispán  
végezte. valbszinü, h-om.  Zeky Zonárom megyébe tarta- 

Z3~ ~tt. 	itóbert e-sztezgogi. érsek 1236-ban az e:szter-.  
goai ,egyháztól ugyancsak Icváeszok Altal e].sega$vtt  
földet állitcrtt viasaa.14° 	 . . 

Oaszefoglaa3ba,n annyit ihatunk  a szásodik  hui3,á~ 

ról, ` hogy a váyeienQk és nits királyi népek bQlalrcso.:  . 
i6dé:sa a visszavételi pol.3:ti.kéba ®okka1, széiesebb-  
kihű volt mint 1228.1231 között. Liozgelauk továbbra  



65 ar,  

is  k16a6114 de !#uese jogos esatekben egyetértés  
mutatkozott IV•111,10. 	rekozdsbrakeió :jának ha-  
seat) törekvésével.' A  köz ~ ~~iak. lava  viszonyt '~ ás  ha,-  
tározta ate:g.,  bogy valt- ,e Sepik a  követelt birtok- 
re'  s bogy  kizirölas a  kirkly# t'►irtekot +ardsitetté er.`  
lalorkező esetbon alulmaradtak ebben kétseégtela* ►  

nal köes+ejitsezott  as a  t w is, bogy +eidevelesa  

zonyitékekkal Attat a ir utaltunk rif zies ezolgálbe.t~ 

teas  viszont az, adományezsisokrói an741  inkább készi-  
k irást az érdekeltek 	 a  viiitow,  

ee , 	 Fa 
z hasssexlé satatuspe-rek 'welt** amelyek  

aZ er, 
	 sszti részén éppen 	előfQr&ültakt  rat- 

ként 1 lyben.° A várjobbágyok saját b$rtokai%at  
radlták gyaraPitani miközben a  földközösség ; bow*,  

iásához, a  kinilyi várszervoze-t feilaz 	kétsitte.  
el$ss~ 

 
hozzájárultak. Ilyen mádon a vérEöld+ek magán .  

ajdonnáválásea 	egyházi és 	nagyblrtcr.  
kosok számára történ t adomáqyeeé:Q+e:k mellett - az . 

mént jelzett feraibau is  tovább tartbatritt, e a vár.  
jobbigyok k;isérlstet tettek a servis>cssi jogil1~`ie eI  
nyerésére. A folyamatosan restaurált 	hatalom   

miután  célját a lehetőségeknek megfelelően megva*  
l.ósit+atta -- még  erősnek  bizonyult a várjobbégyek taw  
rekvésével mouton lfit.B‘la a  potenciálisan sezövetek.•  

~ 



gseként jelentkező vfiirtleaok 	haittotta vég- 

re  reiraonstrakcits Foiitikéjéts ugyanakkor aktiv  

ás Bé 	hös;etkezeteaabb tarekvéatitbe3 as  nrals.  
tndb bassinet  hezatt * macesaoyiben volt királyi  ..-  
oox esetben vélt irivélyi birtokokra hivták tel a  
töldbirák .tigyalait* A várel-eaok elaiSsozban, de . 

a im királ.yi. népek is mindkét hullámban  a  birtobe~►  

visszavétel mintegy mom  hivatalos,, do rendkiviti .ho-  
vesen tánykedő aotorjBit lCipeztéka'  

4.; A visasavétel aechétriaaaaaa  

~ sA"cbanirau8i.  vagyis a  birtokviaszaváltel tech-
nikai leboayolitáaei asa első haléaeban epontitna,; 

 

pontos #lkép?Rlések 	funkcionált kesdetben*  
s est as  idő ha3aidtável egyre  inkább tsxdatos .gyakoras  
lat váltotta telt  azaz as  alldpiloa *  az  ligy csak soiclrs•  
ra találta  meg  a kiforrott formát,  Kezdetben aegyés- ►  

ként történhetett as aYbinifilka *, a tenilet.i elv  slaps.► 

Sin* Sár  a  vieszavétel torületi kiterjedtségénél  
haugslyostuks  hogy  a risszaeé ►#st :122as ►ban Sopron  
aicgyébő2 indult: Ur's  még 1229 ei:o/én továbbra is  
Sopron a visszavétel e,entrusa.142  1229.•ban teak a  
iomitól mugatra és északra  elterülő ssgyékro  
Preaapr4m,, toairoal vannak aidataiint., 143  ~:rabasi 

3230ssban már o.raságoeeá vált .*  most a vizsgélat noa  



negyingalut /ter ~̀ett eivis  banal 	birtokos bivi*  
tokainak csokorba ezedéaéval történt/ birtokost  

/*~~ A  .szétszórt birtokrendszer k8vet3ts~.~tébeni . 

birtalros földjei tőb% meivőben te .. 
.~r~tek elos  

ként azt a Csák netball  taká.ás coaese.ek kiliittett  
okleváItien Mtn's*, 	t-ette szilksitge:sső a sechaatz*.  
sas váltezikeőt* Ma= !Mint  viszcatt arről 	hogy 

 
 

Béla As  vineg8izatt biritt az egfa.t er ~  . 
	

t War** .  

'Viirmegyőről vármegyőre haladva biratők fe*.  

indea njabtt adonűszy jogclmét, Mamma ős infix** . 

év alatt Ism  sok eltdegenitettw  
f~;de~ts  népet szereztek  v~~~i

i~~  A  re=  

lőtt bemutatott oklevelek megviaagálásában r6 :szt: 

vettek az előkelők /tuataras/  i:s.146  Az  oklevil1 Wow  
aat.a:tásával a viz lat kiterjedt az  . atyai 8röksé-  
g$kre, a :királyi adeaányakre*, a vistriiss 
birtokalt f8ideiree ős a bi:rő:i uttnk adattőit Java** . 

dalaakra j611ehet. aviza~gálat elsődleges eélja, a  
haszontalan 6s felesleges ortzleado 	k /donatio.  
nos  peapetuttattns/ kiderltése v4'4 147 1401 eótlosi-  
tással el keil fogadnunk tlar+ezali Itene ►iluzek a media-  

vonatkoző eegfi&yeidsőt 	Az  eil:iris  
abban 4134t-b , bogy az itjabb bekbVeteite a  
birtatot adosányoaó okleveleket*  kikérte ~`ticoséaek*. 

Kaminrok  éa. az :orssignagyekinks tanácsát*  auegbozto,  



ltélatáEt  aelyet aztán atyja algerösitett?" .  

Bat 	 azonban real:wawa  kollovig-  

pedig a  aesiaxdniai trisssessvétel:ekret  aaikor 	Bide  
valában Malin  kiraly és egész Sziavénia here.ese  

jelenlétében view,  a  g cbareus: comes fia  
Touts  volt bin  okl8vele#.t• mama pedig  a testy*.  
réveá. .é  s a ióeaberekkel tunieskozvén lianás VW*  

aaennyi oklevelét sagerósitette, közűltik nábányab  

szórele-szónt ittirte, 	Blószi3r la3C‘bsns. Andriks bor..  
sodi coees ~►~kle~e,t~ben találkozunk ~cadbirák  
kal, Borsod viraegye rtiletán :: Es  a Wow  tagu too*  
Vast'  csak világiakb61 Mt*  élén a sir  ese%itatt  
megyés ispánnal, . Andrássel ,. tagja ram  .a  aegy, 

ashonos neazetseitgek 	képviselője. igy 
 

ter#: az  őrs seal aii Urine-  fla ra1k3.ets-t  a  
e 	Penyt, Bs  az oklevél 	inikáaxt a  .. 

1102161 több oklevelében 2 itz&  fogjuke  ,klbang 
 

sa. 	 neveata ki : ölccet a várföldek  
visszaill3:tására. Prthet6, bokly az  '188 hulas  fad.  
birői testtaete  csupán  viiágiakbál Alit; az egybáz  
aaért nos képviseltette sadit  t  sort  egybizi  

ltiul` vissza.v€telóre 1228.1231 között Aft  került  am.  
A  földbirák a király  utesititaira a  belyszinre aen-  
bekt  s ott npapo%tóloi.lá.giakt61 	egyháziaktól,  
nagyoktó1 és kitsiktól ngil.lainssaa  és  titokban  

k 



nyeaszték az igazségatel415a  As aia § bslióabál  ae 

töidbirik vonatkissiettbaiaa tél* adat ma á33. vandei.* . 

kdniaünkre*  ennak ei3eaaóre teiiebets3abogy kikit3.dio ►  

Ink  aegyialaint több hairm is  aegtörtáaaketett#baz*  

igyaborlatta isikkor .aig *ea  viiihatett. Sinaesek a bio.  

144 banes saga  -*la is  több inken witelyasinre  

malt",, .aikéat Szlavóniában törtiate  de-  nits  orm  
zigrészek esetében is sazenülyaisea járhatott e1 *  

matt arról aalvaiabaitenki  kogy Berteld comes  rialto  
nlétébe idésbék. : 

egialtian annyit sondbatank.  
=loft  aeebaniznas emit  

haligait san negative I.  

to 	tc4k@zate:san a s.  

1 	 vepelnek különböző  

k as  itjsbb 	jelenliter  nheiyszia.,  
a1sálili€:5", töldbA,~ ki~ rciif.diset  a "király  ,~eie~+► 

létébe idézés ire  anelyek közül .egyik sea vált kizéo.  
mangos=  uralkodóvi.  

12354239 között vista* egyetlen i`arras  
Ulna testületének aegyinloimti kiktilslése  deaiaói 

A testületek lóttazinab átlagosan 404 Men  iiiapito.  
hatjuk negg  tagjai között szerepelt az adott salve  
005e5e thatitrGeaLillatek esetében a sznaaszédes seas  ,  

eoz.ese  is if  az  egyház területileg illetékes töpsapja  

.231-as e&iav  



rseis, p€ispök, esperes ./ ős még 24.4 szemily• ZSS  

1/13ági birtok ttgyében általában a megyés  3ep~i 

vezette a visazavéteire icimildött birák testbie-  

tót;  ennek ellenére mivel sgy}aáz3:• birtokok visz.«  

szavéte2ór5l is  szó  volt a mása 'd~ hu'lldmban,  

részt vett az  egyház képviselője i9•. r^x  faldbirbi  
testi,il-etQk munkáját tűkrvző magánoklevelekben  

/ . a teetfz3.etet vezető ispán vagy a fapap 4k3.:evel6-  
ről van szó I kiemelték Bbiát61 szármatő mregbizawr  
tésekat /Béla királytól á111ttat-Van cunatituti-f .,, . 

Q  vizsgálat szempontjait ha  tetszik feladatait  
:l•m.időn az igazság vizsgálói voltunk ••• as  
bear  a főldek, a szalSk óe 	jogok ügyáben#amer ►  

lyak az egyházakat, aservionseket, a váinépsioat  
az udvarnokokat, a királyné népeit és ads külön- . 

baző he;zotdeket őrintettek •••,/V *  továbbá  

irták a vizsgálat módszerét /a kérdéses birtekra  
kimentek, a  ott sokak valiomásábál, oklevelekből  
stb• 	és alapos vizogálat#al tudakolták meg  

igazságot,. Peres  Cigye.ltien perbehivás áa gyak.  
ran. többszöri ~ìárgyslá8 utgin. itólkeztek*154  Ezek  
a tények nutatják,hogy a Váradi Regest3umban hest.*  
zseg5 statuaperek az ország nyugati részében is  
eZófordul.tak•` Pgyházi birtok esetében a testíi.tetet . 

általában a területileg Metókea főpap vezette, az  



esztergomi érsekség területón saga Róbert érseki,  

aki más birákka1► együtt a lovászok óltsl. arum,.  

dott f ind+skot visszaáll.i.totta az  esztergomi egy- 

~iznak.155  Term6szeteseu nom lehet korlátozni kJ-  

zárülog. 4310lizi birtoídigyelire a papi vezetéstehi.  

szen az ország nyugati  fel.ébent  ;Sopron., tiloson és  

Vas  megyékben. Gergely gy3íi pdwn vezetésével  

itélzkeztek o2 emlitett .megyék comese#..256  Moan  
Mint szerint B6la  király ¢'országszerte minden  

v~.~aaébe bizottsigot küldött ki .e. egy-egy  Piispb'k  

elnöklete rs+latt".157  ezt a megállspl.ttiat talent.  
moad3 tények miatt nem fogadliatjuk el, e,gyViszt  

több alkalommal kisebb ranGu egyházi személy  a bi:s«  

zotteág tagja /pl.pdzsony és Bars varmegyében egy-

egy  prépost1584 misrős.zt éppen a pozsonyi prépost  
jelentése szerlat Andrfis pozsonyi cones srudeacitt-►  

ján•• aki a  király  helyett a ?ozsony =Wel: földek  
min3ségét itélte - perlekedés támadt a Mortar falu-  
beliek /várjobbágyok és várn6peki valamint yJoneh  

iékán és .szerzetes  testvúrei között Monar birtok  

ügyében.159  IAindez bizonyitja s  nem lehet kategérí*►  

ku,san kijelent~p hogy egyházzal kapcsolatos  
földkénlé.aek te3.iiltiré/ésetban kizárólag egyházi  

azsmélyi, s faieg megyénként egy-egy pi'ispc~~ vezette  
a vizsgálatot. Az  ország 72 vármegyéjében gyyekorm  



.. 72  ,. 

latilag Wft 6v alatt a birtrakjvgvíasgálatot végs-  

ZelaajtalLt nem lehetett volna aHóman által fel  

tételezett módon*, 	adatok is bi'zonyit jé3s !Oman  

int kat-agórf:kes aegál.lmpttásásnk  hibás valtát,  

Bihar megyében Lőrinc bihe.ri r.amest b3.ztm ass .  

IYfBéla a vizsgálat vezetésével a"visszaitl.11;.tan-  

dó földek figyében".~  Amikor a jeruzsá3:osi  iel• 

pfltályasok országszerte kiterjedt birtokait wizew  

gálták meg 1238..banit  minden bizonnyal a királyi  
tanács döntött a kérdéses ügyben* Jelen volt Béla  
testvőre, tti3mán király csaknem összes főemberei  

veit  a főpapok részérő1. Róbert esztergomi árset,  
Bertalan pécsi ,Paepök y  ezen kivűl. %raes né,dorie-  
p~ Pous tárrokmeater ős meta bárfik.161  A mega or.  
szágségaében /Sziavóafa/ 2:41mán vezette a v3.zsgb- 

,t`1~2  A f öldbirák buzgón műki3dhettekt mart a  
set nem egy helyen  panaszkodtak ás fellebeztek.  

an  esetekben a nádor  a székesfehérviri  ?aáptm- 
Ian szolgáltatott 3gaz ágct  t  vamr a ktrái3y, akit  
személyesen kerestek f e2.163  párasa  Mint megá3.. . 
lapitását a bizottságok "szigorral ás pártatlan**  
ság.gnl" végrehajtott ténykedésére vonatkozóan ker-  
rigál.nunk kellf  ugyanis találkozunk olyan té>gyek,-  
kei t  amelyek éppen pártosan hozott itéleteket  
tükröznaY, miként ezt  ,_;énes nádor már idézett  a~ 

levele igazolja 164  
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-~`,5r A  birto 	vétel mirlege  

.Cl kővetkezőkben azt kell ravgvizsgá2afiank thagy  

11/«136lw birtokpolitikájának  itt  tárgyalt szaka:zals.  
ban mennyiben itrte el célját, mennyiben  voltak  e~►

,  

redményosaeik a visszavéte3:ak. icas31 grbban sziikséges•-  
ask  tartjuk leswögezniy, hagy megállapitásaínk a dlr-  
rekt módon feltárt araysgra, nyskre kvrLitozódnakil . 

a ezek alap  jén mintegy zárt s+endszrsxban próbáljuk  
az országos politika szintjéig felemelkedett birtok  
reítsonstr4zkG#:ós szakeszok #`vlyamatá,ts fejlődését 6s  
redményait órt.é3:0Wl•, Ilvszös azíikségesniak tartjuk   

azokat az objektiv viszonyok  által  ®eghatá•}  
rozott tényeziSYe.t ;t  amelyek }oriétt4zt ►ék a relunstrukr ►  

ció sikores vágr+eba jtását, Kezd  jii.k vizsgálódásainkat  
az első hullám következményeinek t:eag?a] ~.ásával '! A  már  
sokat =emlegetett legelőkelőbb világiak közé tarCo-  

z45 - Usák nembeli  ~ük$ós 1230-ban elvett bs.rtakaiw  
nak nagy részét 11.dndras 1232-ben visszaadta. Ez   

miként utaltunk rá - nyilvánvalóan ci$azeifigg a  

tényleges  politikai erőviszonyok  ,alakulásival s,.hiszen  
Bó3ac erdélyi visszavátelei idején András emberei  

szor3.tott€ik" a  kizfilyi tanácsból az ifjabb  

párth4.veit ;# A  liegt..Plzsány :nembel.:. Tends fia?i. - 13áno.  
dar ás Sebes caansaek - sig a v3ssnavonéa évében /1231/  
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uSra megkapták I144B6la Altai  elvett Seai.enttS.a  

biztokaikat.165  /i-András  tehát már a visszavé—  

tel idegn a rekonetrukciós olitika tenoiális  
tiiení`elének bizonpult s  hiszen a Béla által nehe.  

son végrehajtott -. az ura3kod6 osztály  eáh ►n~.~» 

sába iitk4z6 -r- politikájának ereciméltróit he ►th:10 mi  

felszámolta, holott  ezek a visszavett majd viszm  
szaatiott - birtokok eredet ~ikot  tekintve  várföldek  

v+oitsk.  
vi.sszavéteLtsl 	sikerlat korlátozá  

.,..,.........~ 

másik tényező  e►z,. bogy  iV.1361s, mindkét hullámban Se.  
lentás me►nnyi;eégü birtokokat erősitett seg. Az  első  
hullé3aban az arextgikban megfogalmazott elvek  Sooti.° 

ben — valójában a tényleges szövetségi pali.ti.kával.  
összei*üggésben .. eleve megertisitette iZl.Bála ado-
la/waits  továbbá az egyház anyagi és erkölcsi steg- ►  
becsülisét szolgáló összes adQmiluvbirtoIsokat. 166  
Ezen kivű3 igen sok adománeyt er8sitett neg. amelyek  

Imrétől. 11. -Andrástől ás magától i1/.Bálától mitre  
maztak*167  A  megerősités a megadományozottak érds-  
meinek figyelembe vételével történt* Ilyen érd+ssek—  

nek számztottak a következő hii szolgálatok = részvé.  
tel Zi.Andzits király haliesi i}adjáratábs+n:166  a  
szentföldi  evediciőban169, Kálmán herceg tűringiai  
küldetésében37°. a Szentföldre indul6 ura3hd4 meg-  
aSándékozása Gizella királyné aran,ykoronáSá ►val 171.  



egyházi kötelességek teijeffif.tése• 172  'Egy  násik 

esetben Miktós fia Izsák számára azzál  a falté-

tellel erisitette ateg 	Izsák  Bábcsán lévő  

malmai tartásának 5ogát.  how a msgarkimárcrozatt  
tartozzék ellátni a iaatársznkaaa védelaaét.sive3  

salmi  amugy is a határon áek$eextek•173  A Java.-  
delaeak birástinak aegerős4táse Bile részéről to.  
bit eg;yrbszt a birtokos  érdemein a2apszikocráe-  

részt feltételhez kötátt* Világiak esetében as  
elődöknek tett  szolgálatok fejében történő neg.  
er8sitéeek között zömme3. a  11:Ardmisnak Minute.  
tett  óráemek e3fogadás.a daminá3., ez vilégosen  
mutatja, how Bélának 1228-1231 között számon  

kellett tartania  i1.Anarás és környezete eregt .,; 

amely  puszta  meglétével és hatalmi sul,yáv$l erb-  
sen korlátozta a visszavételt.  

Béla birtokrekonstrukciós politikáját kor3.áto-  
z6 tényezők /1I•Andrá8 b3rtoirvissasjuttatásaiAs  
magának  Bélának birtokmegerősit►éseif mellett &Saw . 

többnek tart luk a visszavételkor sem  szünetelő  a~ 

dományozásokat. Anliráe. mellett Béla is jutalmazta  
saját hiveit• Bz történt 1231-ben az  erdélyi vies -  
szavitalkor is, amikor "ha ás szeretett  erdélyi  
Amiss"  ka.tontiit ;, Latin  *Tinos fiait: Conradot és  
Jánost tüntette ki aa$aí.,bc►g3r 4  talajukat  1Febáregy..  



litomuspatoci. Saroetoo, Latinlfi toeábbak aa . 

Qplid falubeli népeiket *indent  collekta fizetése  

aa161 felaentotte, kivéve  as évi 3 avow  fertó-t.114  

ll.And.rtia fia poUtikájátfel~bia~.7.vaat jóval na~  

gyobb mértékben folytatta a peacpet.u3...ttgiEsti  a bisw  
tokok ör+blOogon velő aat:dsminyozását,« 1V:.86la ittabb:  
kirkly a körfamények nagyaérvti figyelembe vételé*  
vel és :kénysz+sritő ha ~.tieárak reagálva hajtotta vie*  

ve a reret$nritlita;at. aindenfále: ids  kezdeaénqezdistől  
elhatárolta magát, ezzel magyarázható többek  3~5-  
zőtt .* a várelemek ce3:szigoteibdése:l ezen itivől.  ~l*~ 

wean őrködött az eggházhez és aatyjábaz° fflződő vi.*  

szony dtpségén. Ilyen érteleaaben. politikáját 1231,  

bea ál#:Aradrita u..jraadomianyozésad. előtt - eredményes*  

nek  taek#nthette,aa+aneviben: a magyarak :szabadosigána&•  
a  királyi hatalom teldintélyénett feleairesd0'ieé,r63.  

beszélt. Béla sikerei mégis. :átmenetiek. mart  .0. mint.  
emlitetti ~ák 	 már 1231*~b®n nagy mértékben  
lere,mbelta eredm+éawsit. Po3:ifiikéjámak hatékonysága  
alatta maradt a tervezettnél, éppen a fentebb titr•  
gyalt .. abje3rtive létező -- korlátok aiatt,  

A második hulituabaan . a vie>azavétel sokkal  erdte  •• 
e, . bb iolt 	., , Sbata. és 3 _. .  ében az elsőhöz U..  

pest. A  ;h.#.vatalps  politika szintjére smelt  rekentb*  
.rukoió utját nem  aehenitette többé IZ..Andrits és kőrae.  
Béla a visszavétel sikerének biztositása érdekében  



+► látszatra nehogy a  nemesek  kőzt elégedetlenség  

támadjon az wgyel8tl.en eibixélés miatt - a biz.-  
takjogviasgá►7:atot kiterjesztette az  egy~i bir• 

tokokra is* float már bőségesen á7li.tak. rendeikezá.  

sére az I228-3231 között szerzett tapasztalatok*  

Az első 	visszavételeit srkk esetben  k:4sifirle.  
teknek. tétova tepogatózif ►sokiak 	tekintanii~ ,  
hatalomra kerülése attin viszont a tanusigok haS3110•-  

sitásávea mélységében és aréuzyaiban egy int ens3:v  

ás 4bgtelenn tudatos rertconstrakoibt va7.6gitott  
m.eg,, A birtokrendezés  során  ugyan toVábbra, is folyt  
az adományozés115  ás  történt  bison: fla birtokok meg.». 

ertisitésel"s  de ezeknek a száma erősen lecs8lckent;,,  

"Mai ls ura:ikoiásáxak el.s8 éveiben igyekezett fel-
számolni .aZ e2adományezásek rendszerét  s  i ,yekezett  
szembehelyezkedni főképpen a világi nagybirtokosság  

előretörésével.  As  adományozások megszüntetésével  
egy 	igyekszik 1341a  folytatni ez eladcimánye.  
zott királyi birtokok visszavételének politikáját«**, ~

,  

Természetesen iV. .13él,ának nem sikerült teljesen fel. -  
számolnia a birtokeladományozások rendszerét, bizo-  
nyosra vehetjük. hogy a frissen  trónra ketrtilt: király  
k9.eéxst® maga is igényelte nhUségüket" me,gjutalme-  
zend6 bibtokok el~.yazéséts  u~,r~anskkC,r 1235-1236- ►b61  
santazá okleveleink tanusitjáks  how  Béla ems  óha*•  
jQ.hnak nem  tudott e11-erntá3.lai, 1" A kezdeti lendület  



r. 78  

azonban i'otozatratssn csőkkenty  amilyen mértékben  

natt as 411e:4114s aviiágiak és az egyháziak  ri►-  

szé .z51,179  I:smorgik ZXsGergsly -  1236 .januirir- fellé-

pését,. bár mint  láttuk  BOA továbbra is fn3y.  

tatta as erlibizi birtokok visszavételét, mégis  as{a 
oklevelek.ben olyan szólamok kezdtek felesensiillni.ta- . 

melyekben az egyházat ért: veszteségek kárpótlására  

tett igéretet,, világiak ellandllisa a fei.3.ebezések-  
beam. a visssz.a.v&telbe bekapcsolódó 	népelemek.  

kal szemben hol esőszakos bol:ijcás8 könt .ásébe áltőzs-  
tetett ,teilépéxükben mutatkozott mega, Bairmennyire  
is tudátosan, logikusan  ragaszkodott Béla kitilz8tt  

aljának megval.ósitésábaz, mégis csak addig :mehetett  

et a riskonstrekc#,óban emeddig az objekti.v körlialmé.  
rs~yek. megengedték, : IV,Béla váiemóneink szerint  ~. 

egészen addig a pontig végúezvitte azándéklit #  sued.  
dig akartilméaayek ezt neki e2268dfi.ók., ravel azonban  
a történelmi folyamtok végeredméxatqót alvjában vite.  
ve mégsem >szsbjektiv szándékok As elképzelések slap.  
kitják ki, hams'  az objektiv tényezokt.  ez nemcsak a  
blrtokrekarn:tarukc3 ~.6 értékelésére, banes a kirai3,yi  
szövetségi poli.tüsitra i.s , d.>naak a3aku3:éeára is aérv-  
ad& 	következik a leadúlates rektatnstrakci.óss  
politika elerőtlenedése, majd zitonyra jutása;$mikor  
1238-ban sorra megkezdte az egyházi birtokok  eisezs~• 



adását ,,,  s csupiin csak töredékeiket tarthatta meg  

a várak kezén. Hogy aem kérvszeililt 	elvett  

javadalom v.isszaaadásárat  ez legalábbis a vekonstrub.  

cidaak korlátozott eredemsaségére mutat egy3aázi . 

birtokok .. volt várföldek  - esetéten. A  várnak  
szükséges birtok meghagyásit figyelhetjük sego,-  
mennyiben a Wag  és Itatven birtokokat Tones  vfirmegytio.  

bői kiemeltet  : de  Idvételt képeztek. .a  vir official/.  
sal, akiket két birtokkal a vár =ámara  vi9aszatar..  
tott. lgC3  Az  eszt+arg.vmi egyháznak az elvett vitrtöld-  
nek  csak egy részét -• 5 ekényi- földből Y.5 ekbnyit  -.~. 

adta  vi:s€za.38-1  A hantai egyháznak viszont minden  
elvett birtokot visszaadott.182 }.tin,des következmé-  
nye az egyháznak tett iga3retének val4jábaa az egr. ► , 

házi hatslom erejének -01  amelyben a gisa>azavétel. be.  
.tejez66e után "isten tisztelete és a  szent szék  ~ 

Um* miatt" az egyházaiarő2 gondoskodni kivin.t. . 

Az egxhiznak tett kimyszeía visszalépést ujabb . 

kö!brettaar, amikor a vi1ágiaktál történt visszavétele-
ket hatilÍ;ytalanitani kezdte1$3, majd teli,ilbirátltaa  
>a töidb3.rák döntéseit, amelyekben azok a várelemek  
javára pártosan döaatöttak. 284  Ossz>aafog3a:lőaatn any.-  
nyit mondíie.tunkt  hogy a visszavett földek egy részét  
tarthatta csak  meg:  a  másik részét  intuit  elaadosin,yoz-  

taa,  vagy az egészet főleg az egyháznak visszsp- . 

adtaa. ti,lsbetSseaa áulla3tasaz6 volt a  ~i .  

pa~2itikaa~  egyanim több esetben a 1+IZTr. . százaad eleji  



eladomámosist -mikitnt Wuchar b irtok esetében tem.  

Oat ajeruzsilesi gvotilyoso 	isott akl+evál a- 

lapján -. 12364239 kÖzött vieazauétely  majd ujret el~
.. 

adeninyozás követte•: Bs a liullémelia tsraászetesen  
nem 1361ától ás alaptalanul .fettételeabstr"s követkeaet- ►  

lenségéből 	el~:~;enletzaleg Bála tett kisérls.  

tet a tartósan ható rekonstrukciózat  csakibegy egy.  

riest azokat hatá:.eQkat t  amelyeket tervinek !seal..  

Maisa váltott ki ' wart. az országban. nem tudta  
pontosan felmérni, ás  azokkal szemben figyát megvádel.  

mesa*  aitsrészt a6g ha 	os fe7mérést kászithe.  
tett volna is' a birtokrekenstmnkci6 kérdéséten a  

királlyal mambas egyságesen illA,et fog,3+aá.6 kárfral ~. 

lott egybázi és 	birtcikesek eroje mindesképpen  
aegbítrélitsra kányszexitette•. 0. 

A. szoros értoleaben vett ba t~krekanstrakaió.s paw .  

második 	1239.ro befejezódátt.ost  ki3•~ 

vetően IV la hasazékezdett a vá 	és ná,  

~ udvarnokok kötglesetts 	me0.1.I43pitásibm.í A  
politika eme uj «- valójában a "réginek;ts. az  1235».  

1239 ~sti 9,k logikus folytatásit kápeza  

inindennál ékesebben biz$nyitjat : o a : e aennyire 	te. ' 

kin$hetö ad hoe jellí°;  ~ tinek.: ilbatv8 mennyire IVaélR  
koncepciós : a 4: s kidolgozott 	elkipz8lée:$i kazé talk.  
tozett a birtakr+ekenstaukciá•  Miután 12354239. között  



Béla ha nem is a tervezett -aéstékban t  de nevi  

kicsinylendő nagy€eégrenci.ben gya.rapitotta a Ural.  

1yi birtok ááloaányát#  Taost ...'39rnet  követően a  

megnövekedett királyi birtokok szemé1y4  

vánta rendezni. 1240*évl oklevélből me. egtudjukthogy 
 

l~fi.~la elődeinek á.dejébent  és magának Bétának az  
uralkodása elején 3.s a várnépek köteeiezertteégeib:en  

nemcsak bogy sulyos zavarok autatkcztak, nemcsak  
rendezetlenek voltak • kötelezeettségeek, hanem tulaj-
donképpen $dőn®k előrehaladtával el is enyésztek. .' 

rzért valalk#?z4ti-t Mittila a V`itraZ:eme.k jt'?gálÓ.áBá■+  
nak rendezésével eatitt pontos lo5tel:ezgtt.s+ége#.k m3g-  

szabására.- Row országosan megindult, nagy rendező  
tevékonyaabgrő.1 lehetett itt . szó.,; azt két oklevél is  
sejtetis  a moat idézett 1240.április 25-3 a győri t  
egy .1241. .február 27-i. pedig  a trencséni várelemek . 

rendezéséről tud8sit.185  1240. má.jus 12.4 oklevél  
elsazdja, hogy 1v'.20éla nem eka.rvén tiirni a Igrá3,yi . 

czolgálatban jelentkező z€►varokatt  azt 	bogy az  
udvarnokok kcazül többen a szabadság nevét szokták  
bl:t.orceizi,, ezért ugy rendelkezett, hogy részint azo- ►  

kat .t  akik  egyazon /udvazaok../ gensben szaba+dok, ré..  

szint pedig azokát, :akiket az udvarnokok eacabarijai .» 

nak nevezn.ekt  listába f -oglai:ják• Ems akció során a  
Vas megyei Szőlős /a ma3. 3zontbatb.ely/ #'ainbaaa. 18  



udvarnak-aanstót regisztráltak, többet mint  33I. 

Béla aklegreléber►•186 Onmagában ez az utóbbi me►zza..  

nat is jelzi, bogy 	óta nőtt a szabaú, uto.  

varnakek mama: ami a  kiril,y#, szolgálat számára  

nyilván  lazulást eredményasetto II ►•33é1a rendelkezeow  

ae  a  szabad udvarnokok számát ~~ ~ ~s t  ehttt a  
k~3sib~ való jutást igyekezik lehetetlenné tenm%  
ugyanakketr az alávetett ad.varnoknk közé Más kapti-= 

Vat  -- értelesszeriien szélesre tártan nyitva ham-  
ja :>l87  áz udvarnokok szabadjainak görcsős ragaszko-  

Msát mutatja javaikhoz Dénes alder  1245.évi aide-
vole,  melyből megtudjuk, hogy a bakon,ybéli apát az  
Oznrsuks taluban lakó pipal udvarnokok szabadjait  
25 hold föld eifoglaláatival vá.doZtai. Noha ez: utób-  
biak as zip/4W szemben vakmeraen azt hangrostatták,. 

hogy ás ~ ~~t helyen  as egyháznak semi föld-
Se  nincs, , amikor  azonban as  apát. bemutatta a 2éia  
kirily  által a 25 hold fad visszae:aitüsára Idkal.. , 

ilött birák,.. Chao  soproni, Hflholt vasvári és Demeter  
osamádi ispánok aklevelét, éss a nádor  as apátot as- 
Wire kötelezte, az udvarxuokr,k szabadjai a Valet az  
spüt esküje nélkül visszaadták az egybitznak• I8a  Hey  
goad.aljuk, a birtokrekonstrukcióra kQtat,kegő, a   

birtok népeinek rgloonstruálisit  

aál.á~it oélzó munkálatoknak a #iktá~.,i~f r~s, wurte:rségesen . 



ás erőszakosan, zi Dere iezésük. eltett vetett 

véget.  Végső soron arra a következtetésre jutba- 
tunk, hogy a birtokvisszavételi politika 1228-1231 

közötti, 'sérleti léggömbként" is felfogható 

szakaszának tanuságai kamatoztatásával 1235-ben, 

Béla trónra lépésével szinte egyazon időben megin-
di.tatt birtokrestauráció bizonnyal a királyi poli-

tika fő tengelyébe tartozott. itiövetkezetesen végig 

gondolt voltát bizonyít ja, hogy a királyi birtok 
tárgyi feltételeinek biztositása után az uralkodó 

a személyi kérdések rendezésébe, . majd a korábbi e- 

redetü és u jannan restaurált királyi szolgáltató 
rendszer /váz+- és udvarnokgazdaság/ funkcionáíásá - 
nek szabályzásába kezdett. hozzávetőlegesen erre az 

időre tehető korábban magidosoknak eladományozott 
vármegyék /p1.Locemind 189  ismételten királyi kéz-
be  vétele és ott a királyi várszervezet u.jbéli tel-
épit .ése,, továbbá az északi királyi aagángazdasigok 

nólyom, talán Sáros/ királyt. vármegyébe szervezése. 
A felgyorsuló királyi. politika az ezzel agyszembe he-
lyezkedő tényezők ellenkezése és ellenállása követ-

keztében egyre inkább lefékeződni kényszerült, aár 
1240..ben  meggyorsult  a birtokok magánrkétbe való 
visszajuttatása1 A  tatárjárás hosszabb időre meg+-
szakitotta a királyi politika birtok- és népelem- 

restaurációs irányát,191  levont következtetéseiben 
192 

pedig a földek magánkézbe kerülése irányába hatott. 



~~~ •~: 

Birtekrendez~áa  a. ~4t~~P~  An  
/1241 -r 1270f  

zV•Béla 1241 utitni. bel- $s ;külpolitikájának  
alapvető célja Magyarersz•dg >segaaentdse egy ujabb  

tatirduiist63 .•' Banat  érdekábsn -országba _ vat)  "visz-►  

ssatöriaénark első perdét81 kezdve céltudatos p®ll-  

tikdt folytatott a védeien aaegaazerveséaeéérb."1  

Béla fenti politikai törekvés* megbatárosta az  e3~- 

kitiiatkezandő biros  évtized birtokpolitikáját  

A  tatitrjáráa tapasztalatait  aaegssivle.lve felhagyott  
a nagybirtokosok ellen folytatott harcával, >eag in-  
hadseragők és 	épitdsiore serkentette akast.**  

gyanakkor "igyekezett  erősitaaaái asokat az ea-aaaekete  
aaeelya3cre a nagybirtok tmleriS.rt kapása: ellen Um  
ma8zkodni tudott* "2  

Ns  a kettősség tőkröaad,ik Va la 12461258 kő-  
söttl# majd as 1267-.aas 	követően végrehajtott  
birtQkrendosd.aeében:° A  re>aaltzés caját egy 1256mos  
oklevél a követksaaőképpsea fogalmazta new  "ili.ika  
hogy 8  WM.  a hiv,% számára totk adoeÁ:xyokat Mar,  

arássea  azokat viszont,  aael,Tekst bárkl ~vakmerően  
elfoglalt,  jeges beiyzetébe= alits&  vissaaa*“3  



..g5_  

1241 után többé nem találkezunk az ®demánybirrte- ,  

kok visszavételének tervével. YV.Béla .restauráció-  

jának célja immár nem a fél évszázaddal előbbi t  a  
tatárjárás előtt még eszményitett,  Iil,.~lr~-kari 
kirá~.yi hatalom feltámasztása, hanem a tatárjárás  
után elidegenitett várföldek visszaszerzósettöváb-  

bá bárki. elvett földjeinek  visszajuttatása. Nem  

beszélhetünk tehát 1241 után egyedül  a királyi do-  

manf.ááis rendszer erősitését szem előtt tartó res-

taurációra,. ellenkez&leg, a birtokrendezés széles  

társadalmi rétegek Altai képviselt érdekek érvénye-

sitésének eszközévé vál.ik.t 1267.4b1 kezdődően a  
restauráció középpont . já.ban a nemesi  birtokok vissza-  
állitása szerepei.4  Í'#.yen értelemben minősül a taw  
tárjárás karszakhatárnak 11i.Bé3a birtmkpQlitikájában.:  

1. A b3.rtekrenciezés hatóköre  

Az intézményesített birtókrendezés 1248-bam,  
Szlavóniában kezdődött,5  .majd 124$-től fokozatosan  
kiterjedt az egész o~rszágra. 6  István szlavón  bánt 
még 1248-bagt  a bán. méltóság elnye é sértek évében, , 
azzal bízta meg IV.13élat  hogy a Kálmán halála/1241/  
óta /post tempera Coleman' régis/ elidege tertt vár-  
földeket egész Sziavóniában vizsgálja meg  és ál 
sa vissza a várakhoz.'' Ettől kezdődően a birtokren  
dezés során mindvégig központi helyet foglalt el a  
várbirtokok felülvizsgálata. Eéla a nagybirtokosok  
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növekvő erejét próbálta többek között ellensulyozni  

a még meglévő királyi katonai ‘erő . sorainak rendezé-

sével. A vtirrendezbs  kizárólag  a tatárjárás után  

jogtal 	elfoglalt birtekokra terjedt ki, részint  

töldek:  részint várnépek visszavételére irányult.` 8  
Ba a célkitűzés azt jelentette, bogy Iy.Bóla a ta-  
tárjá ásig elért saját ás Mein fivére eredményeit  

tette a rendezés alapelvévé: A ffio3.avónitibaa tén tyke.  
dó István bin nem váletlentil 	sulyezte:  ál:laa~dóaa, 

hagy a  kegyes emlákö Main kirá3,y rerdeikszásét  
szentnek és sérthetetlennek tekintette ..9  A. birdi  
testületek, ennek órtelmében jártak ei, amik or okle-
veleik bemutatására szólitották tel a birtokosokat.  

Ea b 4udták mutatni 17. 136la  a: Main. .  vagy az elődök  
áltai adott privilégiumokat, a birák gyorsan bete-
jezhették a vizsgálatot. ;- IV.Béla a birtokjog  

vizagála 	nem tett kivételt. Az egyházi: 	éPP  

agy t a v-  .lági birtokosoknak igazolniok kellett  
basznála 4 e.- a  lévő földek eredetét-.l.  Aki nem ta.d.-  
ta igazol.ni magát sea 'oklevéllel, sem eskfivel, e1•-  , 
vesztette virföld eredetü birtokát. Igen tanulságos  
a Kadarkaluz. nembeli Anndro 	esete.  1~ .Bél.a 
Andronikusnak ado ." o  ozYa a zagaria2i 	Potoy és  
Pruzl,eu nevű ., az országhatár mellett fekvő, földjeit,  
de srctSt a aega'domáuv9zott ektevelet nem kárt.  



István b$n és Fűlap zágíAbi piispök, mivel 

Andx+c3nikus nem tudott oklevelet bemutatni, ezeket 

a földeket visszaállitotta a várnak. Béla felül- 

vizsgálva a birák döntését,, oklevél kiséretében 

ujra Andronikusnak adta a két f öl.det.11  Sok esetben 

a várnépek hivták fel a birák figyelmét magánkézben 

lévő várföldekre. Igy vesztették el a vártól elfog. 

la3.t földjeiket Szlavóniában a .pryba nemzetség tagji091 

ős Belk fiai. 12  A vasvá.r.i várjobbágyok fellépésére 

egyik társuktól,, panátöi oklevél 	visszavették 

a várföld eredetit Scynse n.$viai földet:. BaIla elmondta, 

hogy a nevezett földért a saját öröklött b3.rbokát, 

Velikét adta, de a németek betörésekor a cseréről 'szó-

ló oklevél elégett. Béla parancsára 1256-ban ujra 

visszakapta Scynset1 5  A f öidbirák következetesen. . 

visszavették a vár jobbitgyok kezén talált várföldeket 

12. 14 1255»tá1 kezdődően Béla  parancsára a várföldek 
rendezésével pártinzamosan ,slkűlőnitették a várjobbá-

.t;Yok földJeit , a lárnépekétél.l5  Ez mindenféleképpen 
uj  vonása a királyi birtokpolitikának, magyarázatdt 
a várjobbágysággal szemben  megváltozott szövetségi 

politikában találjuk. IV. Béla a várelemek földjének  
é s személyi állományának reorganizációja  mellett 
erösiteni igyekezett a várkötelékhez nem kapcsolódó 
k atonai. elemeket. A szepesi lándzsások sorai 1241.baa 



megritkultak. ZV .. 13él<a "megvizsgálva ás rendezve  

dú:lapotukat*, .2243-ban azt hagyta meg #  hogy  koaüti-.. 

1~€ik négyen-négyen küldjenek egy illően Pelfegyver.  

zett vitézt a király seregébe.' 16  A  usalá►dok  S-2 

ekealja földön gazdálkodtak ,,.  azaz 4 család után#: . 

8 telek alapján küldtek hadba egy-egy .  páncéloa  . . 

katonit• Iifi.Bél:a a tatárjáris legfontosabb katonai  

tapasztalatai alapján hajtotta végre fenti katonai  

reformját, melynek cél. : ja nyil.váxrvaláaxt "a haderő  
fejlesztése volt, azonban nem számbeli, hanem  miu~• 
ségi vonatkozá:sbaaa."17  A  ezepes4. job ~iuk  

jeinekt  a szokásos két eirányinek a felmérése ;'*-  

sze volt  IVana nagyméretü restittittiÓs akció jának t . 

amellyel a ki ~ráiy ....11 uralmának gazdasági ás kato»  
nai alapjait megerasiteni ás a jogtalan kezekbe ke-  
sült birtokokat visszaszerezni töreked.ett."1$  1249-  
ben  Ákos mester királynéikancellár" és Mik6 z6-  
lyomi ispán IV•Béla pananceábál ugy tfinik az  
egész szepesi földállományt megvizsgálták.  2°  1255  
és 1256 között  Abba mester  ka~tt kf.s+ál.yf  me~b~.- ,.~......, ~.,....~~.....  
zatá ~ Szcpes megye összes földjének és különösen  
a ,iebbág,yfiuk birtokainak "memmérésére ás .  ren2ezá.-  
s re".21  A szepesi jobbágyfiuk földjének rendezése  
kiemelt feladata volt Abba mesternek, aki a király  
tatárjárás tttá,n.ii. katonapolitikájának megfelelően  
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járt elf  asaikmr birtokukban megerősaitetts az emit—

tett jobbkat. 1262—ben IV.13é1.a felűiv3.$sgáitat—  

ta a turóci jtgbbigyfiu# kezén lévő földet is. Visz—  

szavételre olyan esetekben került sor, ha  :a  két ekit-  

nyi földön kivü3 igaze3atianul többet is találtak  

b3,rto.ku,kban.22. IVr...:Béla...  nemcsak a királyi hatalom ka-

tonai szervezetét /v6srjobbágyok,vérnépekozepesi és  

turóci jobbágyf 'iuk/ reorganizálta, hanem — az előző  

resta4uráciás szakaszokhoz hasonlóan — az  udvarnok-gaz-  

dasagok megszemlélésére í:  s  földjük  reegvi zsgáláseára ► is  
törekedett. Miklós királlr2 étekfogó mestert bizta. meg  

"a szerte Magyarországon lévő udvarnokok megszemléli).  

sével,. "~3  Több esetben az udvarnokok ismételten al.ka.  
lo+enak  tekintették  a ra  

 

ést birtokszerzésre.  A ~ á  ;y 

 

Zala megyei mdvarnakok . COMBO  00 az Maker falubeliek.  
kel együtt azzal  vádolta a veszprémi püspököt, hogy  
bárom ekényi földjüket elfoglalta. A püspök sz:eméiye-  
sen jelent meg Miklós előtt, s elmondta, hegy az atd-  
vsernokak a földet mér Dimes nádor és szolnoki ispán  
ide jében24  perrel maguknak követel.tóki de ei.merasztai-  
ták Őket #  s  erről mind a aádor*  mind IQ.i3éla oklevelet  
áll.itott ki. 23  A Ihápáa lakli udvarnokok 	 ci- 
tálták a bakonybéli apátot, azt ál #itva,., bogy két  

>eukat ósa 25 holdnyi földjük+est a kaszáló résszel együtt - 

jogtalanul elfoglalta. Az apát bemutatta aair emlitett  
Dénes nidor és más birák okleveleit. Nzek kellő bizmny—  
sigot szolgáltattak, sa Miklós a malmokat ósó< a földeket  



örök jogon a bakdnybéli apátnak itélte. 26  Az udvar-

nokok ismételt fellépése győzhette meg a királyt 

arról, hogy földjeiket alkülönittesse mások ,., a 

fenti esetekben egyháziak - föld. jeitcil. 	 lbs ut-  

ja során,  ahol arcég nem történt meg, elvégezte a  

birtokok elhatárolását. "igy 1255.aug :.l6-án kelte-

zett oklevél tanusága szerint Béla három megye /Nóg-  

rád,Hont és Gömör/ területén fekvő s a tatárjárás . 

után  elfoglalt  vagy gazdátlanul maradt birtokok 'ugyé-- 

ben  Vácott 'gyülést tart©tt. 27A iráci generális kongre-

gáció része volt IV.Béaa birtokrendezésének,.. amely 

1254-01 kezdődően felerősödött, a egyben jelzi a  

restaurációs  program k3szélevodés8t. 2$  Ez az Qk2evól  
sokoldalu célkitüzésekrSi tájékoztat bennünket. A  

v~ci ~ósen iV.8é1a 

 
nemcsak volt királyi birtokokat 

akart visszaszerezni,  amikor  feltehetően a háron7 -As$  

jog alapján az "örökös nélkül maradt, de elfoglalt  

birtokokat" is megvizsgáltatta, hanem mindenkinek a  
magáét vi.sszaá3litani törekedett, azaz a királyi with-

birtokok restaurációjával párhuzamosan vissza akarta 

juttatni mások elidegenitett javait is.29  Béla gya-

korlatban is végrehajtotta a váci, gyűlésen elfogadott  

elveket. 1258-ban István szlavón bán a várföldek  vize- 
gálatával  egyidoben a n 

+~enes~  birtokokat 	 pontosan  

körülhatárolta,  "nehogy a földnek a nem.eseí a továbbiak-

ban, a várföld számbav+ét el ekor vádba és perbe vonassanak,  
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továbbá a nemesek se zaklassák a várakat. "3°  Csák 

tárnokmester kettős feladatat 1257-ben a következő-

képpen határozta meg IV.. .Béla : " valamint a várföl 

deket no hagyja idegenek birtokában, ugy azt se tür 

je r  hogy a vár - vagy a várhoz tartozó népek más 

földjét elfoglalják." 31  Béla a várrendezésen tul a 

tatárjárás után mutatkozó általános rendetlenséget, 

a birtok és a j©g bizonytalanságát óhajtotta megszikb-
tetni. őzért hangsulyozta több elkel: =al is, hogy 

fi` mind az elfoglalt birtokok, mind az elkövetett jog-
talanságok ügyében elégtételt akartunk adni .. »32  Az ái-
talános birtokrendezés  természetesen kiterjedt az  

házi birtokokra is.33  IV.Béla 1241 után nem vett visz- 
sza uj birtokokat az egyháztól, ellenben ragaszkodott 
az 1230-as évek második felében végrehajtott és sike- 
resnek tartott restauráció eredménlyeihez.. IV.nce pá- 
pa 1244.-ben ismételten sürgette,  vegye revízió alá a 
pannonhalmi monostorral szemben folytatott politikáját. 
tsz történt ugyanis, hogy II.ndrás a leégése után ujjá 

épített és harmadszor felszentelt pannonhalmi egyháznak 
adott három udvarnokbirtokot: Gunyu egy részét Billával 
és Vdorch' csal, de IV.Béla  as  örökadományok visszavó- ,  
telekor mind a hármat elvette. Béla apuk ellenére,bogy 
a pápa az esztergomi és a kalocsai érseket is vele 
szembeni fellépésre sarkallta, nem t-ez jesitette a papai 
támogatást élvező pannorthelmi konvent kéíését.34 
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Kálmán herceg az erákadnminyok szlavóniai visz.  

szavételekor a Noak IIevii földet meghagyta a Szent  
air  IIevü re/ebé% szerzeteseinek a kezén, s mivel  
11.7:1imán meghalt, ezt aE döntését TV ..I3él.a is érvényes-
nek ismerte ei.35  1255.ben továbbra is .a  Sydan föld  
felének birtokában eröaitette meg; a szentmériahegyi  
lBorstnanostoril apátságot, a másik felét még az éi-  
rökadományok vi.sszmál2it:ása i.dején. elvette. 36  A vá-  
ci gyiilésrő1 szóló oklevél tudósit bennünk* 	arr5l, . 

bogy  az esztergomi egyház vizonyos katonáskedó ne-  
mes jobbágyai. ,ée mss kondicionáriusai az egyház szol=  

gáiatából elszöktek és magukat az ország szabad s®me-  
sei:nek tartották. Benedek esztergomi érsek kérte a  
királyt, hogy a szökevényeket, akiket Szent iatván-  
tél kaptak, adja vissza az esztergomi egyháznak.' Béla . 

meghallgatta a kérést és Nógrád megyei hivei k©zfil  
Tekus comest, pi:l.kust és  Lórándot kiküldte, hogy  
tudják meg,: milyen ál.lapatuak az esztergctmi egyház  
szolgái, a szent királyoktól erednek-» e. aeienté-  
sdk alapján Béla elrendelte, `hogy azok a kondicio.  
náriusok földjüket nem hagykatjtik el és az érsek  uz+~ 
nak mindig tartoznak azok a földek után szolgálni.."37  
Az egyházi. birtok "belügyeibe" Béla jogos esetekben  

avatkozott  be. Parancsára  Ákos mester és Gallus er.  
délyi püspök megtiltatta,, hogy a bakorybbii konvent  
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és az apát a szokásos szolgálatnál többet követel-  

jen az Okol falubeli népektíí3. 38  Az egyházzal kap•-  

csoZatos 	politika nem tért, el a v3iági  

birtokosokkal szembeni  birtokpolitikától. Fzeliben  

az esetekben is a rendezés kiindulópontja k.özvetle-  
nül. az 1241 előtti helyzet volt. IV.Béla 1256-ban  
megerSsiti az ausztriai Szentkereszt egyház biactok.►  

á3:iom.ányát, mogemíitotte s  hogy a nevezett egyház  

tal elidegenitett várföldeket valamikor, minden bi-
zonnyal 1241 el®tt ;, már vS.sszavonta,, a többit az  
eif1l:it®tt egyház kezén. 2'ÖrÖk jogon és IDegsemmisit-  , 
h8tetlentan me ,~- ytaP A várbirtokrendezés minden  
bizonntya]. I238-ban véget ért. István szlavón bán  ., 
oklevelóböl megtudhatjczk,, hogy IV.Béla 1258-ban  
megsürgette a restaux:icxó befojezését, 4  " A mi  

Viet kirá3~r urunk nekűnk~matékasaa %f ~:rm•iterj YOMO•r~~r~rrlwr#IWY1~i1Mr~Y1Yl ■ Y IOrrr~ilYr~l 	 ~YY YY~Yr~r♦~   

mszaarancsol.ta, ho ~ a var~öldek ii~rét bevégszzük~a 
. 	 . 	 rrralri i 	r■~rar 	irrrir~r..rr~.rr.rr~rrw. 

- ir ja istván bán..  4°  Valóban 1258..tó1 .1267-ig - ki-
véve  as ad hoe je2legii birtokrendezéseket $ nem ta-
lálunk adatokat az intéaményesitett királyi restau.  
rúcióra: Ebben közrejátszhatott as, hogy IV.Bélát  
uralkodása végén lekötötte V.Is ~urán-- elleni harm. . 

amely . a b3.rtokolitikai kérdősek háttérbe szorulását  
eredményezte. IV. Béla uralkodásának utolsó éveiből  
fennmaradt oklevelek egy ujabb, ianmár jellegét te.. 



kintve, mew célokat maga elé tüző birtokrendezésről< 

tájékoztatnak bennünket.  Kiváltó oka minden bizony.. 

nyal a 60-as években elmélyülő  feudális anarchia, 

amely a nagybirtokosok érdekét szolgáá.ta. 41  IV.Bél:e 

50-ses években végaeba jtott birtokrendezésének eredm+é- 

nyeif az uxd. csoportharcok - élükön az idős és gjabb 

királlyal - alapjaiban megrenditettók. Az alakuló 

köznemesség fellépésének eredménye többek között a 

birtokrendezésre vonatkező pontok bekezöiése az 1267-. 

es törvénybe. /2. és 5.poxat/.42  Uzek szerint a rende-

zés kettős célt tűzött maga elé, egyzészt a vár.- és 
udvarnokföldeket, másrészt a nemesek földjeit - me- 
l,yeket 	és királynői népelemek elfoglaltak -, , 
kivánta tulajdonosaiknak vissza,áliitani. A birtokren. 

dezés%özponti helyet foglalt el 1267 után a nemesek-. 
t61 elidegenitett birtokok visszabilitris.a.  

ben IV.Béle "országa nemesel.uel és bárbival együtt" 

elrendelte a nemesi birtokok restaurál.haat." 'Mgre. 

bajtói a király ős a nemesek biza,lm,át élvező barbk, 
Csak ban és Lőrinc 	mellettük azonban birótárs. 
ként jelen voltak Zala és Somogy megye nemesi képvi-
selői 3:a.44  A zalai nemesek földjéből a bucsai vár- 
népek és a bazugdi nyilasok 80 jugezumot elfoglaltak. 
A két királyi bircS /Csák bá.n és zalai com.es,valamint 
Pósa comes/  és a mellettük müködő 5 választott zalai 
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nemes előtt a kárvallottak 	tettek,, esk~i•~ 

Nit elégséges bizonyiték volt . arra, hogy Csákék  

Visszatá.tl3.tsák elvett Y,ii^tokatkat. 45  A birtoka#.ka-  
ban károsult nemesek mögött immir ott állt a ne.  

mesi megyes  amely fellépésének politiksi sulyával  
nem  tette kétségessé a vizsgálat végeredményét, A  

keszi vársépek, ailtirosió falubeli somogyi vArjobbil-  

gyok az esküt tevő nemesekkel  szemben pert vesz-t  
tettekt, a nemesektől elfoglalt fvideket vissza  
kellett adnok:~ i 	A királyné népei Altai elfoglalt  
birtokok örökölt föld cimén szinxtén visszakeriil-  
tek tuíajdonoseaatkhaz.~ Fzekben az esetekben sem  
volt szükség oklevélre .- igaz nem is tudtak volna  
bematatn3i. «.9 mert a funkcionáló nemesi megye - a  
kiválasztott öt társbizán kivúg. -,( a, jelenlevők  
révén is ité3:kezett. Csák bán maga  is megemliti,,  
bogy amikor Bench mester és Cuthaitam éss fiat László  

Qk birtokra vonatkozó perében itélkezett társaival  
egyi3.tt,, akkor a végső szentenciát sok más nemessel  
kózé3sen mondta ki l clan tribus iudf.cicibus et  

al.iiS1 Flultis nobil.ibus inter parte$ 8eIltsIItian  
fecissemusi.48  A nemesi birtokrendezéshez képest  
Jóval kisebb mérté-  'kEáx:ek. kell  tartanunk a királyi  
népelemek birtokainak feli:lvizsgál.atát. Pál veszp-
rémi püspök , egyszesuél:yben vizsgálta meg a Somogy  



megyei várföldeket. A királyi kondicionálisok ős 

várnépek elfoglalt földjeinek vissszaállitása azt 

a  célt szolgálta t  hogy ezek a népelemek a király 
számára továbbra is tei jessiteni tudják megszokott 

szolgálatai at.49  IV.Béla me 	rta akadályozni,hogy 

ezek a népek. - a költözési mozgalom falerősödésével - 

elhagyják a királyi birtokokat. 5  

Osszefoglalban elmondhatjuk *  hogy az 1248..bah ► be- 

inditott birtokrendezés általánosnak tekinthetá :‚hi. 

szén a vizsgálat kiterjedt a királyi népelemek lváab-
jobbágyok, várnépek,: szepesi és turóci jobbág <yfiukt . 
udvarnokok és kondicionárius ok/, a nemesek és egyhá- 

ziak birtokaira is. Célját tekintve azonban alapve. 

tően eltért az 1241 előttitől. Többé szó sem volt a 
III:.Béla koí^i állapot visszaá litásáról, a felesle-
gesnek mondott örökadományok visszaváteiéról,eilen.-
kezőleg, az adományokat az öroköl.t ős a vásárolt 
föld mellett megerősitették,, miközben a védelem erő- 

sitését sza gá ó nagyméretü adományozásoknak lehetünk  
szemtanul. "Az inséges időkben joktálanui elidegeni.. 
tett birtokok ős jogok visszaállitása" birtokrende-

zésnek ős nem pedig visszavételnek minősül. A tatár 

járás IV.Béia birtokpolitikájára, annak változására 
kétségtelenül nagy hatással, volt, mégis e külső té-
nyező helyett alapvetőnek ős meghatározónak a belső 
gazdasági, táarsádalmi ., politikai viszonyok fejlődő-. 
sőt tekintjük. A következőkben megkiséreljük e fej- 
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lődós jegyeit felvázolni a restaurációs politikában 

mindvégig Se3entí3s szerepet játszó 	népeiea 

mek körében. . 

2. A birtokrendezés és a várelemek 

A királyi várelemek a tatárjárás alatt sulyos 

veszteségeket szenvedtek.i liegnőtt a várnépektől 

son maradt 	várbirtokok száma.
51

A zilált vi- 

ezoxvok lehetővé tették a várbirtokok eltulajdvn3.tá- 

sát: Ugyanakkor az i240-ea  években még élénken élhe-

tett  slarályi megye tisztségviselőiben - a comesek-

ben - nemcsak a frissen elragadott föld®k várhoz tar.- 

tozásának tadata, hanem a tatárjárást megelőző évek 

várbixt g:=ndazésének emléke is. Igy m,agyaritzható 

Mihátly va-rasdi comes 12144 körül:#. Z$pbse .t mellyel a 

király mlnősitése szerint jogrendellenesen /sine iure 

arrl$.ne/ állitott vissza várföldet. Az eset érdekessé-

ge, hogy 2248.-ban Ecoy varasdi comes vizsgálata ered. 

miénryekóppen maga a király ismerte el a földnek várhoz 

tartezását, óm a- iza3 határolta el magát Mibál,y comes  
cselekedetétbl, hogy a földet  mégsem hagyta meg a vár- 
$iemek biFtogában:52  Bemcsalt-a comes, 	m a, várjsbbál- 
gyek és ritkábban a várnépek akti.vitásávál,hel kőzérs, , 

hol különw•aii'i3.ön történő fellépésével is találkozunk. 
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ettűk mozgat8rug4ja továbbra is kett8s ., egy~szt  
a várbirtokok, masréazt saját birtokaik növelésé-  
re pr6báiták kihasználni az 2246461 induló  reeta-  
uarációt.  

Elsőként tekintsiik At azokat az adatokat,.ameiyek 

a vártirt .dk növelésének célzatáról adnak tanubi.- 
zonystigot. Kezdjük a sikeres akciókkal t Az összes  
podgóriai várjobbágy és várnép 1249-ben Stindor pod-  
gbriai cones vezetésével a vár jogán sok föld kiam  
dását követelte a Pryba nemz©tségtiSl. István sziam  
vén bán elkül$n3,tette ,a pI:Vba nemzetség örökölt  

fa" öidjeit a várföldektől és azzokat, amelyek valóban  
a váré voltak,, teljes joggal visszeáliitotta /quas  
sciv%us fasse castr3. t  eas castro restitwimua pleno  
iurel53  A dub3.cai várjobbágyok i258.ban szintén  

f ö$d cimén visszakövetelték Iyt~kt62 a Coztanicha  
nevi  .  földet, moAdVáa,hc3gy azt tl,yt7nk ItAlmitin király  
halála után elfoglalta.: A várjobbágyokat a zágrábi  
káptalan előtt esküre kötelezték, közben azonban a  
felek kiegyeztek, miként ezt a káptalan a  királynak  
levélben jelentette, s eszerint Iiytyak  a Coztanicha 
nevi  földnek egy részét a várnak adta. 	Itytynk 
oklevéllel  nem  tudta azt igazolni - már pedig Kálmán  
preciz azlavázsiai restaurációját ismerve ez  fele~- 
tébb grow -, bogy  már a herceg halála előtt b6k6m  
sen birtokolta a nevezett földet, a kiegyezéssel  



próbálta megmenteni  annak legalább egy rés: ét;  min-

denféleképpen S r,yeab tehát, ellenben a várjobbágyok  

csak részsikert értek ei•54  Amikor István bán és  

itá jer kapitány55  lv.Béia parancsából Szlavóniában  

ás különösen V'arasd vármegyében aKálman halála  

tán el.idegenitett várföldeket vizsgálta, Anc3.sás  

va-x•asdi comes vezetésével az összes varasdi as zagó-  

íiai várjobbágy 3el.k fiainak bizonyos földjeit  

"nomine ca.stri`a mind Varasdban, mind Zagóriában  

elvette. "Liután okleveles bizonyitéktal egyik fél  

sea  rendelkezett, a bán esküre kötelezte a comest  

és néhányat a várjobbágyok közül. Az  e®kíi letétele  

után a várföldnek mon dottakat :►elk fiaitól a várnak 

visszaállitották,,_azoka~ ~ed~, amelyek  Salk  fiai ,_."_.._....~ .. _......~  

ör+ökölt as  vásárolt föld inek bi ZonyuIt~,k©rő 1b  

as vásárolt föld cimén, amelgek adománybirtokok vol-

tak . ad 	'o cimén me  ha •ák örökre birtoklandó-  

k ~nt.  56  SeZk fiaitól  más birtokot is nyertek a vai-  
rmsdi várjobbágyok. Andras CAMS igen aktivan ás ön-  

állóan cselekedett a következő esetben is. A vár j4.. 
gán a báni itélet előtt elvette azt a másfél ekényit  
fa.  elk f iai I'bzgrs neviu földjéből, melyet azok a zá4;rábi 
káptalan priv33égiumával vásárolt földkánt igazoltak. 
A ban  ritkán tapasztalható párton itéletet hozett , . 
a másfél  ekényi földet a varasdi várnak meghagyta.  



András comes és a vár jobbágyok ezután elcseréltók 

r3elk fiainak ak - a varasdi várhoz közelebb eső 

Zbelov földjéért, mivel a zágrábi káptalan okle-

velét órvényteieniteni nem merték. A várjobbágyok 

mindenféleképp©n nyertek másfél ekényi földet, jól- 

lehat ők oklevelet felmutatni nem, ellenfeleik an-

nál Inkább tudtak. 57  

AL  sikerrel zárult ., várbirtokot gyarapitó akciók 

tárgyalása után tekintsök át azokat az okleveleket, 
amelyek azt tanusitják: a várjobbágyok számos eset-

ben eredménytrlentil törekedtek a vár birbo lom. 

nak növelésére.5  A vasvám várjobbágyok annak sh gi-

nére, hogy 1241 előtt a restauráció során a király 
bírái. Pósa és rokonai birtokjogát oklevéllel megerő-

sitett'Ic, most,  1251.-ben ismételten bizonyos földe-

ket  a. vár jogán visszaköveteltek. tizek a várjobbágyok 

természetesen nem tudhattak arról, hogy  IV:.Béla 

1241 után leszükitette restaurációs politikáját. 

Hiába mentették át következetesebb visszavételi ifi- 
nyűket, törekvésiiiniik határt szabtak a birtokrendezés 
korlátai.,: jcien esetben az előző birói itélet és . 

nak irásos dokumentuma,  a királyi megerősitő oklevé1. 59  

Más esetekben IV.Béle adományából magánkézbe került 
várföldek visszeállitá át követelték. A pozsonyi 
várjobbágyok és vá:rnépek, a n,yi.trai várjobbágyok /at- 
hate.  módon elvesztették a port, hiszen a királyi bi.z+- 
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tokrendezés a törvényesen megszerzett  javak 

pegQrósitésére is tcircked.ett. 61  dz öröklött )  

a vásárolt és a  cserit birtokot előző tapasz-w 

talatainkbaz Fason16n szintén megeav: itett6N. 

Igy minion kisajtitítáci kinérlet_ a várjobbágyok 

zk;sz6rei eleve reménytelen volt. A pozsonyi vár- 

jobbágyok és 'Mr= falu  várnépei 8Zard.Cb€t föld. 

bál 3  ekényit a vár jogian. !n®wine 	CastrliJ 

vi ,szakövatélték roziG comestől, aki  viszont  azt 

állitatta, hogy az az ő örökölt birtoka.  ravel. a  
vá.rjobbitwok és várnépek eaetlen határjelet sem ' 

tudtak  Icimutata, ezért 	Vince nyi.tra;i 

plispök és 	pozsonyi prLpost jelentése ala,pján 

a szóbanforgó földet 'Romig  i,pámak itélte:. 62  

A  varasdi várjQbbiZwak 	bán fiait idézték a 
várföldeket vizsgáló 8a©de gy3ri püspök elé és 

tőlük €z 01 nova földből ecze ekealjnyit követei- 
tek mint e1.idEgen.itett várföldet. A perbevont ne-- 

esel: eskiivgl igazolták)  hogy a nevezett  birtok  
az b örökölt fiildjük.63  Bela tekinthetjük vélet-
lennek a nemesi birtokok körülhatárolását és  el.  
választását a várakét61, hiszen a  fenti Oldák 
a birtokjog igazolásinak szükségességéről győz- 
ték meg mind a rendezést végző k#,ídl,yt, ut3.nd  a 
szomszédos nemeseket. BOlku3 fia Lawn ás rokonai 
Omode gybri püspök elő járultak és kérték a  Gala  
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nevű örökös földjük határainak megerősité sót.6  

Aki  időközben - főleg a tatárjáras idején - elvesz-

tette birtokjogát iolő oklevelét, sietett a ki- . 

rálytöi ajat húzni. Zocbud comes és testvérei uj 

oklevelet kértek iloguna nevü vásárolt földjük igazo-

lására, s a király meghallgatván kérésüket, a :romit--
rai kúptalannal végeztette el az uj határjárást, 

mit oklevéllel maga is megerösitett. 65  István szia — 

vón bán amikor 1258.ban a ragáriai várjobbágyok 
Jaco fii öröklött birtokával szemben  támasztott földi 

igényét utasitotta vissza, hivatkozott arra a királyi 
parancsra, amely kimondta, hogy a nemesek birtokait 
a további vádaskodások megelőzése végett el kell, 

lönitenir.. 66  IV.Bóia védelmei szempontból több esetben 

cserélt birtokokat világiakká es egyháziakkal. A. ca.. 
rét sérelmező varjobbágyok ilyen esetekben szélmalom. 

harcot vívtak magával a királyi hatalommal. 1=ozsony 

megyében Pousa fia Boton, Vas megyében Bans, királyi 

oklevéllel a kezében védte. meg a várjobbágyokkal szem-
ben  a királytól cserébe kapott volt várföldet. 67  

IV.13é1a a tatárjárás tapasztalatai alapján változ- 
tatott a nagybirtokkal szembeni politikáján. Védelmi 

célból királyi birtokokat adományozott világiaknak, 
egyháziaknak egyaránt. Igaz, a királyi birtok átc 7u.. 
sását magánkézbe tonpitotta ,, de ellensulyozni ne> t 
tudta az elidegenitett várföldek visszavétele. IV. 

Béla birtokpolitikája j. azonban nemcsak a nagybirtokosok,• 

kazal tizemben változott meg, én tett ujabb ds ujabb enr 



-  103 -  

gedményeket, hanem  a knzvetlenül a királytól fü ;gó  
várelemQLkel kapcsolatosan is. Az  1250-es években  

eddig azt tapasztalhattuk, hogy a várnépek ás vár-  

jobbágyok fellépése, amely 1241 előtt még fékezte a  
királyi vázmewe bomlá ,át, 68  egyre ritkábbá vált.69  

A következőkben megki.sérei jűk ennek gazdasági és  
társadaél.mi okait felvázolni. A  várjobbámok., mint  
tudjuk, a vártól kapott és azért szollattal  tar-
toe) föld mellett saját öröklött vam-  vásárolt  

tOkkni  is  rendelkeztek. .~ pon eme tulajdonuk alapján  
már a XIIT. század első felében kisórlei:et tettek a  
várföldek ki3aj átitására, és a seririenai jogállás  
elnyerésére. 	ifjabb ki.rrályként ás trón-ra jat-  
va utját  Oita  eme törekvésüknek, inert  nem türhettQ  
el a királyi birtokok belső bomlasztását akkor,am3.-.  
kor az örökadományok visszavételével annak erósitésán  
fáradozott. 1241 után a várjobbágyok felfokozott  éh..  
sécge3 törekedtek  birtokaik gyarapitásáre. Támadásuk  
célpontja - érthető mádon - a tatárjárás miatt .rende..  
zetlen, sokhelyütt elnéptelenedett királyi birtok  vc~lt. 

Roland nicker 1252-ben  a pozsonyi várCrSl elidegenített  
földeket vizsgálva a2 egyik várjobbágy Tpuz fiat  
Miklós kezén találta  a +Ennondo2 n®vü földet, amely job  
szerint a váré volt. Elzb könnyen m.eeAll.apiwhatta,bi•.  
szen maga a nádor aml.3.ti, hogy a vizsgálatot TV .1361a  
tatárjárás előtt koszült registruaa  alapján végezte.  



Vioszaállitotta tehát a váznak a Miklós iltal Iii-:  

sa játitott várföldet :. Miklós azonban  IV. BéZahoz  

fordulti s  panaszkodott,  hogy földjének Idcsinysé-  

ge miatt a szükséges szolgálatát a királynak és a  

várnak nem  tudja tei jesibeni.' IY.I;éla a kérést  

me~hatll~atta és a ~ondol: földet, melynek lakói  ...~,.............. 	_ ........_.... 
/várnépek/ hiányoztak, örökJogoxz  Miklósnak adományoz-

ta. Egy 6v mul.va ujabb oklevélben hagyta jóvá előb-

bi aöntését. 7o  Zala megyében a.fiahót. nembeli Buzid  

comes fia, Lanoezet pénzért megvásárolta a zalai vár  

jobbágyaitól a Bela nevii földet. A birtokrendezést  

végző István tán és  Pál országbiró várföld simán  el-
vette LeEnnerettöl és visszaillitottar a várhoz. A váa*-  

jobbágyokat kötelezték az eladott  föld ellenértéke-

ként kapott pénz v9.3szafizetésére. Hosszabb idő eltel-

tével a várjobbigyok pénz fejében a Tosnua prédiumot  
adták Lanoeretngk. Ezutáa I9.8éla előtt kifejtették,  

bogy a Bela föld kevés hasznot, Tornua Atadása pedig  

nagy kárt jelent a. vér számára. A király te3, jasitette  

kérésiikflt, biztoeitotta Bela eladásának szabad lehe-

tőségét, ezt itélte Lanceretnek, ugyanakkor  utas9.tot- . 

ta,, Tozna€tt bocsássa %íesza .a várjobbágygkaak.  71  

IY.BéI:a végill assatimeeöen engedett tehát - ezt nem ta-
pasztalhattuk 1241 előtt -* a lényegében belenyugo-  
dott a várföld engedély 	eladásáaak.,ezaz 3cl.ss-  
játitásának követk®zményeibe.i A saját birtok növelése  
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történhetett világi birtokosok kárára is. A zágrir- 

hi várjobbágyok Corla fiaival együtt azzal vádolták 

Irozlaus fiátt Iwant, hogy elfoglalta Odra nevű örö-

költ föidjiiket. Ivan nem tudott biZonyitékokat fel-

mutatni!  ezért tőle a bán elvette és v~isszaadta,, a-  

homy a jog akarta 'tut ius volebat/, Carla  fiamnak.72  

A vár jobbágyság több esetben a. királyi birtokrendezés 

célját sajátosan*  a maga földszerző törekvésének meg- 

felelően, értelmezte. A zágrabi várjobbágyok 

Audisl.aus fia: Miklós Sctpxicha nevű  földjét, amit 

egykor ők adtak el y  elidegeni.tett várföld cinién visz- 

szakövetelték a bán előtt.  hajlunk ,arra.,- hogy az el-

adott földet ók sa játitották ki a vártói, s  furcsa 

módon nyilván tettüket leplezve - Miklóst vádolták. 
A bán, miután Miklós oklevéllel igazolta a birtok Jo- 
gát,, meger5sitette Ccepnicha birtokában." A bolorb- 

dóc3; várjobbágyok Erney mester vásárolt földjét pró- 

bálták 

 

megszerezni mondván, az az ő öröklött földjűk. 
Akos mester esküre szólitotta fel őket, de nem mertek 

megesküdni. 74  
A várjobbágyi törekvések feler6'si3dése országos 

jelenség az 1250-es években. Birtokkisajátitási tö. 

rekvésűk a magyarázata annaky  hogy igyekeztek elha- 

tárolni a váraópektőZ a közösen birtokolt földeket. 

A földközösségből kilépett vár jobbágyoknak nem volt 

érdeke többé a várföld védelme. .
?5  Nem egy esetben 



maguk a caatrensisek .kérték a .királytól:főid~vk  

határolását a várjobbágyokétól: Henrik somogyi co-

mes és a Gaztcsban 614 somogyi várnépek iV.•Béláhoti:  

fordultak, nehogy helyzetük su3,yosbodjék, kérték,  

hogy földjeiket határolják el a várjobbággokéta.  

Béla Benedek mestert, :Henrik  .come:s% pedig tisztjét,   

Pangráciust kaldte ki a földek  határainak  

sére, nneho .~ idő multáva.l a várlebbász,gok a várnépek  

földJébSl .el.vegvezaek,.  avagy  a várnépek ellentik port  '  

támasszanek.':76  I1t:.13é1a,. amikor : a várnépek kérését  

meghailgatta :,., lényegében a várjobbágyi törekvéseket  

ismerte el , nekik tett engedményt ,, hiszen a "v3.szále  

a várjobbágyok miatt törhetett. ki. A  király egyitszt  
elhatámlta f öl:djilket,. s  ez  az 1230.as évek birtolo-  

politikájához képest nagy engedmény volt„ másrészt  

további. terjeszke.dé sükxnk. szabott ha-tart.- A  várjobbá-

gyok végleges kiszakadását a vérföldközösségből maga  
a király sem akadályozta többé. A várjobbágyok érde.-  
ke ezután ;a különállás fenntartása volt, mig a vám.-  
népek a- .a király támogatásávaY. .- a növekvő terhek.t8l . 

való féi ..mdal.  kben a még ba:nználatukban lévő várföldet  

bhajtották megőrizni. 'be törekvésük találkozott  
Henrik comes érdekével, aki  a királyi hatalom képvi-

selőjeként nem  engedhette meg  az ujabb birtokvesztést.  

A nemesi rangra törekvő  ás annak gazdasági alapját  
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kiépit6 várjobbágyok tivolodása a királyi  hatalmat  
képviselő ispántál esirá jában már  most megmutatko-  
zott.  

A  királyi birtokrendezés . nyilván a fentebb Vá-  

zolt tapasztalatok alapján - az 50-es évek közepétől  
kiterjedt a várjobbágyi földek elkülönitésére is.  
A Gerzenohe megyébe küldött Csák kardhordozó mester  

Feladata volt többek közötti •'a várjobbágyok Y'iadjeit,  

amelyek iigyében nines vita, a melyeket a váraktbi  
ezideig békésen tartottek, a várnépek földjeitől  
ki,il.öxitse ei ... nehogy per keletkezhessék közöttiAk7  
Csák a k9:rrá.lyi parancsnak eleget téve Sebret fia:  
Farkas Lipig,.  Tiborc Giaczíncha, nraso fiai: Temás,_ 
Dezső ás Isospni.t Gradista és Tehno, Uzma  

Boreonouclt é3 Lesnou ., Tusk fia: i,9á.rtan Desniehe,,  
,Bursonoch,: Pukur és Lunheta, Vieeherias ZOWall mellett  
fekvé-, Zopaisycba,:  Lonarve, Pukurt u ás L~ Gereenche  
nevii földjeit a régi határok szerint melt  aj 3zatarok-►  

kal kiemelte:" István bán Its stajer kapitány szin-
tén 	megbizásbói lituesa megyében /in comitatu  
de Mucha/ végzett: haaon16 mtuzkálatekat.79  Ugy tűnik., . 

hogy a  Dráván tuli részeken. "már általános ős a i.3.--  
rál.y itItál is elismert gyakorlat a várnépek és  a vám.  
jobbágyok fad jeinek kii].öuvalasztása. " 8°  A  vár jobbit.-  
gyoknak a királyi hatalomtól eltiirt kilépése a várak  
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földközösségeiből, nem jelentette végleges eiszag- 

kadásulcat a váraktól. Nem léptek ki totiábbra sem 

a várak, azaz a király szolgAlatából. Est maga a 
királyi hatalca sem engedhette meg. Néhányan a 

zágrábi várjobbágyok közül annyira elszegényedtek, , 

hogy mind magukat, mind földjeiket  a golgorsichai  

szent sir 82ez6i egyházának szolgálatra felajánlot- 

ták. Miután IV.Béla a szolgálatba állásról tudomást 
szerzett, István szlavón bánt az úgy kivizsgálására 

küldte, aki levélben tett jelentést a királynak, s 
eszerint a várjobbágyok az elszegényedés terhétől 
nyomatba /oppressus paupeactatis mole/ csatlakoztak 

a nszent sir házához" földjeikkel. ' . pedig akarrin 

azokat /a várjobbágyokat/ koí*ibbi állapotukban is 
szabadságukban megőrizni, nehogy emiatt emlitett vá-• 
mink  /Zágráb/ jogai eiidegenittessenek,,a várjobbá-
gyokat és földjeiket, amelyek köré : acha stabilárius 

uj határokat emelt a régiek szerint, a vár szükséges 
szolgálatára visszaállitottuk.'81  ZV.Béla nem engedé-
lyezte étcsuszásukat az egyház száméra, hiszen bele-• 
egyezésével elvesztette volna őket a királyi. hatalom. 
Az  salitett egyház esetleges jogigétt$t örölfid ire 
érvéi yteieniiette, amikor  kimondta: ha netalán az egy-
ház kivált ságot szerzett volna, az emlitett jobbágyok-
ra ás földjeikre., akkor az érvénytelen. A király 
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t'vúrjobbitgy védő" politikájának másik oldala az volt,  

amikor - az 1241 előtti várrendezéshez hasonlóan  ~. 

fellépett a magukat j©;telanul várjob'bilt;ynak tartó  

varelemekkel szemben.  István bin uwa=sak Rim sában  

az Qiidegenitett- várföldek vissszafillitásakor Béla  
parancsára megvizsgálta a riucsai emberek. /pro liter  

tate bomium  de Riucha/ szabadságjogait is. Osszehív-  

ta a 'várjobíbá.gyQkat,t  pxsaedlaZistiikut és várnépeket :  

s  akiket ugy talált, how  várnépekből szükségtelenül  

lettek várjobbágyok vagy praedialisták, azokat előző  

holyzetükbe helyezte vissza,  azokat pad.**  akiket  

igazi  varjobbágyoknak és praedialiotáknak tartott,  

abban a helyzetükben hagyta, acaelybcg a 36 emlékűi  

Wilmán: király állitotta őket /tirdinaverat/ földjeik-
kel együtt. T v`bbek közöt  t a várjobbágyok szabadságá-
ban  találta Scenta, Stoyk, Drayn és Ják hoapeseket, . 

akiket Káimán király emelt s' el  ebbe a szabadságba,  
akiket kkalvid riuebai cc>m.essel, és Péter nava c xsia-  
1is comQsévol, az összes váTjobbággga1.' és várnéppel  
egyetértésben szabadságukban, megerőoitett.B` A  
riugaai példa nem lehetett  egyedü35. jelenség  Béla ki- 

rályaágáben. A Váradi Rflgesstruában található esetek .,  
amikor egyes kiváltságos 	népelemek soraik  

.r1tasJáula törekedtek, az 1250-es- években is ismétlődtek.  
Vol and nádor és pozsonyi i spAn, valamint' Vin   xyitrai:  
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püspök előtt a pozsonyi várjobbágyok a szent ki-

roily Karc.ea falubali jobbá.gyf iuit /fines ioba-

giom -sm Sancti. Regis de villa Karchal beperelték, 

mondván; midőn a király, ZV:..Réla az 'ririikadsmáisy®k 

vissxavronásakQr a pozsonyi  vár összes jogát és 

helyzetét személyesen rendezte, s az összes vári-

jobbágyo 	és aás helyzatiiekm.ek a nevét, akik 

a várhoz tartoztak, királyi regestremba össze- 

gyü jtötte,;  ugyanazokat ,a  karcsai embereket kihagy- 

ta a re-geataumból. A vádlott karcsaiak azt váá.a- 

szoltik, begy jóllehet az ó nevüket a királyi re- 

gestrum nem tartalmazza, méta is kezdettől fogva 

hit prima  engine ipsorum/ a szent király igazi. 

jobbágyfiai.. 1V.Hé1a kiváltságos oklevelét bemutat-

ták, eszerint a király az összes biráaak erősen meg- 

parancsolta, hogy őket szabad helyzetükben senki . 

se zaklassa.83  
A birtokkisa jáititásek és a királyi birtflkjuttatások84  
megteremtették a várjobbágyok társadalmi felemelke-
désének  anyagi  alapját. 	esetekben 	t'jó- 
váh8gyás" 	maguk a várjobbágyok kisérelték 
meg  "a müvelésük alatt álló várföld átalakitását el*- 
idegenithető nemesi. birtokká. Onkér4yesea kilépnek a 
vár sze3gálatából és a serviensek  közé  igyekeznek 
soroza3. aagukat."85  Nem riadtak vissza még az oklevél 



Fami  si.tivst61 sem. A Dráván tali  várföldek fel.til- 

vizsgálata idején, 1256-ban, István ban a  király  

elé idézte iiudina c:on©st, mert; birtokában találta  

a Vlzkuz nevű várföldet. iiuc33na a ]irály e16 jái. 
 

rult, s oklevá11e1 igazolta,: hogy a. somogyi  

t61 kivett rizkuz földet sztil.gaiataiért 1245-ben  
kapta IV.i3él:átó1 ..  no  oklav€1♦  amely iludina ispint  

és rokonait az udvari serct3.enséic közé emelte és ne-

ki Wizens  nevű várföldet adta, nyilvánvaló 2anti.-  

sitttán,y,86  a király ennek ellenére szolgálatára  
való tekintettel - 

	

 

 . 	

megerusitcGte fludina bi rtckio~ 

	

g At. A várjog 	rekonstrukciós eljárásban 

 

az elv issét osorbat szenvedett, a magát hamis ok-

levéllel várjobbágyb6Z Servionssé emelő iíudixa  
1256-ban öriikme  megkapta azt a várföldet /amely e-  
mrébként nyiltan a visszavétel targyat képezhette  
volna,, hiszen fr3.ssnadoraányr6lnt  azaz e3.sajatit.ás-  
ről. volt  szó/,. amely gazdasági alapon serviensi  
jogállást biztositott n.eki. 87  várJobbáityok  nemes-
só  o~l~aw,a  ~ ut*itt ős Béla vel:űk szemben folytatott  
i.Pjabbki~ .t~-i~, majd királyi. sLöveteé..gi politikáját  
kisérhetjük . nyomon aHelp  - ás rheiab.rokeustig tör-  
ténatében. A  rieym-.rokonság földjét Oguz /dtyusz/  

bán az. 1220,-as években elvette.  88  1228.ban viszont  
az örökadományok visazavLtel.ekor 1361a ifjabb király  
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Olium bántól elvéve a várnak állította vissza. Ezt 

bizonyítja a királyi oklevél eme része: "que /sc. 

terra/ quidem Castrc>  tune fuerat assignate',vagyis 

a várkötelékből, a vár jobbágyi állapotból már 1228•* 

ban kitörni alcaró Heym.rokoriságot 13.61 1cirá2y  

azdasá - la taszította vissza várkötelékbe, mivel 

az Oguz bántól visszavett földjiiket nem ők, banem a  

vár kapta. L evéssel 1257 előtt, esetleg a me gindult 

várjogok felülvizsgálata kapcsán a Heym- rokonság 
tagjai itt megpróbáltak kitörni a vár kötelékéből, 

egy©ldáluan sorvienssé nyilván tották magukat, Béla 
királ azonban o ila . taszitotta őket vissza a v 

kv-elékébo  nem  ismerte  ©i serviensi voltukat, vár-
jobbágynak nyiiivánitotta őket. 1257-ben a Iieyre-rokon. 

sag 3  u jra harcot inditott a várkötelékből való kiemel- 

kedésért gazdasági téren, állitólagos 1228 előtti 

Oguz bűn áltai  elfoglalt, a 1228-ban a várnak i-

tit .... földjeiket kérték vissza mint  örökölt földet 

/terra= ipsorum hereditariam/, azzal az 	1 . 

hogy nincs elégséges földjük, amelyen a várnak szol- 

tudnónak, de azzal a kimondott céllal, hogy bk . 

magukat a serviensek közé számitják. Az a IV.Bóla, 

aki. az 1250-es években már :tömegesen különitette el 

a várjobbágyok földjét a vár földjétől, most már nem 
görditett akadályt a ieym-rokonság törekvése elél : 
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birái jelentése alapján nekik itélte állitólagos  

örökölt - valójában várföldi eredetű - iöldjvkket,  

igaz azzal az indoklással, hogy  "iidezzE ...Castro  

possint hvn.esti.us. deservire", valójában azonban  . . 

az)ttinál.ló föld biztositásával a Iieyzn.rokon3ág ma:  

daság5.l.ag  már serviens lott o  s rövid idő kérdése  

/1267/, hogy jogilog is azzá legyen.89  A tatárjárás  

utáni királyi szövetségi politika zöld utat exge-  

dett a .  volt várjobb;ágyoknak,akik gazdasági  kül.ön•- 

állásuk biztasitásával hangot adtak .  társadalmi  

emelkedésük igényének, s  magukat serviens®knek vagy  

nemes várjobbágyoknak nevezték, s ez a terminológia  

egyre-másra bekerült az oklevelekbe is.  1255-ben  
István szlavón bán Riu~

N
ban a nemes vár,pobbáivok  

jnob3.l.es  iobagiones {castirl.j földjét határolta el.. 9°  
Az a folszini jelenség, hogy  a 'trobl.l.ist' jelző hoz-

zátapadt a serviensek mellett az ország haderejének  

másik  jelentős részét Idt-evő várjobbágysághoz  is,  
valójában arra á társadalom mélyén végbemenő fejlő.  
désre, tendencl..ára derit fényt, amelynek végeredmé-
nye a serviensek és a felemelkedő várjobbágyok nsz-  
szeolvadásával kialakuló köznezneseég.91  



3..  A birtokrendezés  mechanizmusa  

A  birtokrend:eaés uHpói9: beinditásakor a  bagyo-  
auvos szervezeti forma funkcionált. IV.BéZe vales.  
mennyi megyébea különböző b4rákat küldött ki /ad  
qucsEllbet comitatws ...: divorces  icd3c0s misisesmus/P  
A  birtokrendezés vezet8Se Béla ki.rály#  de a  Dirávektől  
délre először  Kálmán herceg., majd István bán /kó-  
sőbb szintén herceg/ végezte kirdl tipi megbizá.s  e~.ap•• 
Jan a restauráciát.93  8'üiöni®ges ~d.rál ,yi megbizatás-  
sa3. a közvetlen 	kieéret tagjai is kaptak na- 
gyobb területi egységril, iil.az egész országra ki-  
terjed6 feladatot. Igy az országszerte fekvő udvar.  
nokok .megszemléTését 	étekfogó mester vége.mter  
Csák kardhorciozé, majd tárnokmester Ger2enche, Zala  
megyék terúletém téxykedett.:95  A szepesi földek vi,as-  
gál.atYl.ko$ Its Aba mesterre bizta a király. 96  Ami a  
bizottságok összetételét iileti, nem történt váltazá►so . 
továbbra is világiak é a egyháziak voltak a királyi  a- 
karat  végrehajtói.  István ban Fülöp zágrábi püspókr-  
kel az oldalán, Roland  nádor Vince ngi.trai püspökkel,  
f,lmade győri fftispök Miklós Vas  megyei ispánnal ténykei-  
dett egíyfitt.97  Omode Writ  Gallus erdélyi pi#epök,  
Benedek esztergomi, Tamás kalocsai érsek egyházmegyé-
jükben támogatták a királyi birtokrendeaésst.98  
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A i'őlclbirák golűl.vl.zsgálták az örökölt, a vásárolt,  

a eserélt és az adománybirtokokat. A bemutatott okm  

levél elégséges volt a bizonyitá;hoz, " A várbirto-
kok :és a várak személyi állományfinak rendezésekor  

Pozsony és Szerint megyékben elevették a királyi re- 
l gestrumokat. op  Okleveles b.izony3.tás hiányában  eski%» 

tételre kötelezték a feleket. Nagyon sok .esetben for-
dultak elő ilyen, a Váradi Regest.rumbez hasrfnló:, pas.  
rek,. Nem véletlen az egyház hiteles hely.einek +  a :zikg-  
rábi,;  a csázmai :, a veszprémi ás a nyitrai ká.ptalaaok-
nak a megnövekedett szerepe.lol  Több alkalommal a  

küldött birák jelentése alapján IV..Bé3a hozta meg a  
végső dbretést .. 102  

T3egát.3apl.tható, .  hogy 1248.461 beindiltbirtokrea-  
dezés szerYezeti formája As eljárásmódja megegyezett  
a tatárjárás előttivel.' Azt mondhatnii, bogy az 1241  
e3őtt9, szervezeti forma - miként a birtokrendezés ad-  

ból.l: jelentkezése - őamagát ismételte#  a rnos+ár tul  
a holtponton, 1241-ea,  saját le.ndil3.etéttti3 miiködrótt  
tovább. Kérdés, mennyire hatottak ez uj viszonyok +e~ 

re  a formára, elégséges volt- e változatlan megtartá-
sa. A kérdósre nemmel felelhetünk, hiszen a birtok-
rendezés célját tekintve megváltozott. Az 50-es $velre-  
ben jelentkező igény a magánbirtakok, .  a főleg a neme-
si birtokok kőrtilhatárolémára és a birtokjog királyi  



kodifi ~áars. jelzi, , hocy a restauráció már nem  

kizárólag ~yi magantigYs ellenkezőleg mind az  

egyházi, mind a vi.lági birtokosok éraeke is. Az uj  

'artuiam azétfsszitette a bagyor,ány©s szervezeti  

keretet és kitenzel.te a cáIjának megfelelő uj for*  

mát, s egyuttal jelzi :  bogy  na társadalmi fe : 31őc1és, 

a  nemesi  Cinkflrmtuvz'atoi`s kibontakoztató szakaszba  

I.épe rt#+. ."1" Mint ahogy 'egyháTi birbokolat egyháziak  

nélk~3: - 

 
egyes kivételes esetektől eltekintve - ► mg .g.  

itélni nem lehetett, , 1241 után a nea.e®i földek ren-
dezése sem történhetett birbokosaik né3:kü1. Rzen uj  

törakvéseks  tend.enc3.tak felfokozott jelentkezése egy.-  

beesett a királyi tmegyQ.rénászexn.ek az 1250-es, 1260- . 

as években felgyorsult bomlási fmlyamatávval s  s a he-  
%%e 146' nemesi megyék kialakulásával. Roland náo.  
der, Pozsony megyében a szent király jábbálkyfiuiaak  

ilgyét vizsgálva aváreiemeken kiv171 meghallgatta  s 
megye  /provincial  nemeseit isl1°4  A Trencsén meg<yei . 

Baivndbc vár bi;rtokél3om€nyát rendező Ákos mester  
mielőtt a b©londóci várjobbagyok ás i.ern mester kö-
zötti perben döntést hozott volna s, mind a  peren  ,fe-  
leket. mind a .Acienlév,ő nenQsecet. meglia3.igatta.' , 

Rial,yu5*,~r Laeméx` szerint 8z itélot elfogadását bizto-  
sifiotta as önkormányzatuk kiápitésére törekvő nome-  
sek  tanácsának  kikérése, azaz az itéletben való  
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3é 3Své te2:ük.3©5$$ ~■...~~Z 30.sa. ~s~ i  akit IV.13éla  

a 1isrkoo*í vár jogainak visBZQál~.' titsása kilt3ött .  

a. Xarkou«i. várjobbágyok :igénybt .  60 jugerum  

földre as~ ~̀„~ó~ ,,,s~e„~ú..1~ nenesak  +e~~r~e~l~ bse ~t~  .., 	.,. 	_.r...._.r....,....~..._  
~ utasitotta vissza.. Itt is a provincia nemeseiről  

sz61 az oklévél..146  István szl.avón bán a zagóriai  .. 

várjobbé:gyok és Jacó 	kb=  birtokperben a felek  

meghallgatása után e 	aa.. ~~~~  tuna 
 

cum nobilibus regni/ i.té3te eskörs a vár jobbágyoka~.°~  

A két tényező -- a királyi hatalom és a kialakuló  
nemesség ,.. egyattmüködése az 12W-es években még nem  
mondható á3tatfinosnak. A szórványos adatok u,,gyanak-  
kor a formalódá köznemesség ás a királyi hatalom  kö• 

zös érdekének többé-kevés3é tudatos fe3ismerését  

rözik mindkét fél részéről. A királynak -  érdeke keres.  
ni "azokat a szövetségeseket, akikre a nagYyb:i.rtQkosoka.  
nak a királyi hatalmat széttörg törekvései alien tá-  

maszkodn3.  tud. 	Ugyanigy iTgYanigy a kialakulóban lévő köz- 
nemesség is, raszoru3:,  a nagybirtokosokkal szemben a  
központi 	hatalomra. TV.13bla érthető módon  . 
4~a bajdan3. sartiensekbF'il. és a várjobbágyok le nem  
ail:lyed:t rétegeiből /valamint a kivált ságoltak néhány  
oast  kisebb jelentőségű csoportjából/ ekkortájt  ki~► 

3akul.6 köznemesség megyei törekvéseit támogatta. "149  
A mmesi iinkormányzst fejlődésének jelentős illasása  

az 1267. évi törvény, amel,yben elsőként ismerik el  
nemesként a servianseket és a nemesi megyeszervezet  
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létezésfat.11~` A  nemesi moue gyakorlati FtnkcionA.  , 
1.ását  tapasztalhatjuk  a bullát követő nemesi birtok.  
rendezés scram, Az 3287--e:® törvény 5.pantjának ren-  

delkezéss szerint elfoglaltföldjeiket   a nnemesek*- 

nok vissza kell adni, bárEi~közfli kettőnek a beiát-•  

tása é .s itéiete szerint, 
 

 akikbe i és  a nemesek bi-
zalmunkat belyezaak."111 

 

 A reztdelkez.éstinkre á1i8 ok.-  
leveles anyag tanulsága szerint ezt a bizalmat  . 
116rine nádor ás aomogyi comes, Csák bán és zalai co.  

mes élvezte. 112  iValéta mindketté jilk tsme11é 3. lkrine  
nadorhoz Somogyban, Csákhoz Zalában, 5.5 nemest.  ~- 
litott birátáacsként.- ezeket a .nemeseket mind  Somogyis  
ban.~,,. mind  ~al.ában a . mmegye ~~ssze.r nEme~

e 
 választották  

meg maguk ki?zü.1:113  A kiválasztottak a szent : 
viák érintésével megesküdtek a. korona és 	hüs:  
ségére,, whom' mulasztásuk révén bárkinek a földje - , 

elvesszen*  ~•~  

Ugy vé1 ..
~. . ezek az adatok, .amikor a megye  ispán.  

ja mellett a megyei nemosságt  lényegében az elismert  
köznemess6g 505 vála:sztott képviselője ténykedikta-  
dalékot szo2gáita.tnak Blll:•:aZázad végére nagyjából  

azonos formák között liepénTet3:3.spitn, me .11ettilk 4  
valasztott szoZgabirbl álta3ftnoseá  váló  nemesi me.  
ueszervezet kife aódésériaw'  
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Összegzés  

A izogerius áita3. kialakitott szemlélet 3Valé2a  

birtokvisszavételeiben látja amuhi vereség bekti-  

vetkezéeénok egyik döntő okát. A köztudatban ennek 
ellenére erősebb volt a tisztelet a második honal.a« ► 

pitónak nevezett IV. Béla iránt, mintsem személye 6s  

politikája felelősségének felvetése a tatárjáris  
katasztrófájának bekövetkezése miatt. 	 . 

ZV.~ia 

 
birtokvisszavételei 1241 előtt 	országos 

politika  szintjéig e.aelkedtek, .  s,  hosszu évekig a 

rályi politika tengelyében 	Amikor ifjabb  
királyként, majd trónra jutva a várföldeket adó- 
fizető népeit visszavette ., ,  lényegében egy 	évszá-  
zada megba3adott a a naturals gazdálkodáson  alapu- 
ló - primitiv domania3.s' ren.dszer rekonstzultolóján  
munkálkodott. Az örökadományok visszavételekor pe3t•  

tikájának vezérelve a nagybirtok hatalmának letörése  

volt. Tii ..Béla a.z• ország egyedüli igazi nagybi.rbokossa 

akart lenni. .' Béla birtokvisszavétele nem sajátos ma»  

gyar jelenség. A cseh királyságban 	 ha.  

sorl.óan fellépett a hübérbirtokok örökölhetőségének   

elismerésére törekvő nagybirtokosokkal. szemben.'  
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á is az adományozások során magánkézbe kerűit. vár-  

javakat nur-alkodái birtoknak tartottai, ugy mint a  

XI. és ra XII•százzadi, cseh  fejedelem tekintett a  

fejedelmi várakra" irja Zdemék 	Ezzel  

szemben a diseb nagybirtokosok ugy tekintettek ezek.  

re a volt fejedelmi birtokokra, . mint "saját" sza.  

bad tulajdonukra, és emiatt a király ténykedése    

amely alapvető érdeküket*  a1iirtokszerzést és a  

birtokkoncentrációt sértette 	erőszakosnak tüllit  
siőttúk,, s k3vá3totta eiienállásukat. Dalimil, a  

korabeli cseh  krónikás Rogeríusboz, hasonlóan e3.tu-  

lozta II.Pseraysl visszavételeit, : ezzel igyekezett  . 
erkölcsi igazolást adni a  királyi  politikával szeni-  
ben megnyilvánult nemesi eliexállásnak.  2  

A tatárjárás cezurának, korszakhatárnak tekintYrie-•  

tő 1V.136la birtokpolitikájában* A tatárjárás tanul-
ságai győzték meg arról*  bogy  az 1241 előtti  

• 	 4 

politikáján  .változtatnia kell.' Lemondott tehát az  
örökadományok visszavételérői ;, ugyanakkor a királyi  

kézen  maradt birtokokat igyekezett fejleszteni* ° A  

restaurációs politika módosult, ' megszünt egyedül a   
gazdasági érdekek éreényesité9énok eszköze  

lennf,, 1241 után az eá.idegenstett birtokok -~ legye.• 

nek  azok kiráiyi,. világi vagy egyházi bi.rtokek  

v.isszaál3itására korlátozódott. IV.Béla .1241 után  
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államát  a társadalmi szférában próbálta erősiteni* 

Felkarelta a kialakuló köznemesség ügyét, támogatta 

a nemesi megye kialalcitására irányuló törekvésakvt. 

Frősiteni igyekezett mindazokat a rétegeket, ame 

1ee a megerősödő nagybirtokosokkal szemben támasz-

kodhatott.. Megváltozott politikája ugyanakkor a nagy-

birtok koncentrálódását sem akadályozta tabb6.• 

kodása végén  kibontakozó frakcióharcok siettették 

ezt a folyamatot, ennek mintegy kisérőjelensége az, 

bogy maga IV.Béla  is  adományozott  királyi megyéket. 

Többek között 1263-ban ismét eladomAnyozta-akere-

son restaurált locsiduadi várispánságot. 3  Ez a fordu. 

lat IV.Béla politikájában a tényleges hatalmi °Avis. 
szonyok nagyurak javára történt módosulástival magya-
rázható. Béla  utolsó éveiben, de főleg $g utódai a-
latt a feudális anarchia növekvő erői "elsodorták a 
királyi hatalom biztositása terén alert viszonylagos 
eredményeket.."4  Utódai is, IV.I.isz16, 	 ős 
főleg az Azpixd-ház kihalása után trónra ke 'rat  Károly 
Rábert, arra kényszerültek, hogy a megfogyatkozott 
királyi  birtokokat időnként rendszzék.-5  Amikor IV.' 
Béla a  tatárjárás előtti visszavételeit megitéljük, 
el kell választanunk azokat az 1241 után faytatott 
birtokrendezéstől. A történelem közel egy évszázad 
mulva, Károly Róbert idején, ismét napirendre  tűzte 



a királyi birtokok és népeik visszaszerzését; 

ilppen, a visszaszerzett és a AIII.századból magma-

radt kiá1yi birtokok biztositottak Káray Róbert 

sziumira jelentős anyagi erőt politikija végrehaj-

tásához. "Ennek jelentősége különösen azokban az 

évtizedekben volt nagy, amikor a királyi pénzjöve-

delmok rendszere még nem égalt 
Ilyen értelemben elmondhatjuk, IY.BóIa tatirjá. 

rits utáni birtokrendezésének volt létjogosultséga, 

ellenben az örökadományok visszavételének nem. 

eredményben 1241 előtt fogy idejét mult demeiilAlis  

rendszer restaurációja történt, miközben 1V.Béla 
nem szásolt az Arm- és pénzKazdálkodás fejlődését 
kisérő tirsadalmi véltoziwokkal.. 
hivta maga ellen az uralkod6 osztályt, amelynek tag.. 
Jai titvolmaradásukkal tiintettek a tatárjárits idején 

a kirfalyi politika ellen. Ilt•Béla emberi nagysiga 

éppen abban ragadható meg, bogy felfigyelt szubjek-

tive 36 száadótki politikája negativ, sulyos követ-
kezményekkel 	hatisira, tudott azon váltortatni: 
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V.  
Jegyzetek  

I. 	 a XIII.azázad  

elg**f  

1. ELMS LAMS: A középkori away  állam törté.  
nets. aegai:api.tisát63 mssbáesi 	$pests  
1964.78 /Továbbiakban: Blokes:  i.re. 78/.  

2 BILAY VIT2LOS: wiá►reaaxos megye társadalma és nem-
zetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII.  
század elejéig. - T'eleptz3.és 	népiségtörténer•  
ti ártokezések.- 7i sz.Bpeste  

5 L-  MMEIt  EMMA:  A feudalizmus kd.alakulásik Magyar-- 

orszáMn.. Bpest. 1959•21.94 /.1/Ovábhiakbmnt  
Lederer*  A feudalizmus kialakulása. 2104/+  

4 Blokes: i.m. 80 	 : 

~YI yiZaÁ  t Az egyházi vagyon eredete its  
Soilage  Magyarországon.. Ulőa lenyomat a "Ma-

gyar Kultura" 1915..  juls-szept.i számából. 25  
/Tavábbi.akbe;nt Erdéi,.y ~i.s Az egyházi vagyon. 25/;  
Magyarországon az első világi oklevélnyexő  r~ 

azére kiálü.tott oklevél 1162..bai*  

királytól maradt fenn  !-Gerics (Mzsefs Krónikáink  

néhány genealógiai vonatkozásáról. Is.roc3alomtiir. .►- 

téneti Közlemények.  1967.5..6.  szráa  590/•  



,. 124 ..  

6 Blokes: 	65-66  
7 U.o. 82  
8 Laekess 	82-83; mhzus4 	A mgggar  

icöznemosség kialakulása. O2ázadak. 1942.292  

nov&bbiakban*. Liá:i.yusza Köznemesség 292/  
9Bartia Antal arinftk a véleménynek adott bans.  

got, hogy t©rtónetir''asank a megye eiadoitiriyeztr-  

:sakkal kapcsolatban eddig  egyetlen konkrét adat-

rat.  in-061a 116drasz vármeeztre  vonatkozó  ado- . 

mitmozásáta hivatkozott /111MOIA Ma bs A  ma-  
gyar tQrtón.elQm problémái 15264g. Ti3rtbne ~,mi 
~emie. 1g6a.1.2 sztam 3:13/.  

10 Kr.4.2581 11.11.108.112, Itt .6s a következőkben  
okleveleket a kriti~-k. :jegyzékre való  

hivatkozással idézzOk /:ZEIMPtTERY Mg: : Az  
fiapád-ház1 királyok okleveleinek kritikai *mr,-  
zéke.. l..Ppest,, 1923.-19P. ri‘evó:bbiakbant  
2584 swittai fEltúxabetjak az atalunk .tasznált  
oklevélkiadást i•g ,M113131t GUIZTÁ9't' Arpadkori II.j  
01agovtár.13pestt .1869s1I.kvtet. 108-212.' Továbbiak.  
ban:  t7 .«11. .108-11211 sziroximmY l ams  1I.~~c~dre 

kirtay oklevelei a t4paazkfii- apátsáG részére:.:  
re.glvata14. emaékkanyv.. zpQat . 1917.336; 	 .. 

MIRY  FRIGYES: A  :magyarországi várispénságok tar-  
ténete 3di.lenvsen a  X/1Í.azázadban• Bpasts1882.2411  
/lbvább#akbaaz PAIsty: f.m.' 241/ .;. 
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MUM GYULA: A magyar nemzet története az Av..  
páidbáZi kirá3yak alatt. Bpe.t,1893.I2.k.31  

fTovább- ; , nt  Fac lerlr  
11 	BRISTÓ GYULA:  .A 1ocsarlindi váirigpánsfig és  

bomlása.. Seprani Szemle'. 1969.24-silaWilovab;-  

biekban: Kristin  1ocsménd_. 134/1: Pest-I: i.itt■  

314  
12 	Kn.-j.: 30041. Memum;13trig.:1. 207liontaaenta setae.- 

siae Litrigoni 	I41411d+KRAt;Z FEKD$NANDUS.°.  ;) o  

~trigen~,,. 1874•►82. Tevitbbiakbanx Ménum.Btrig.  

3..207/a tperpetao Comitatn stzUeniensi arcbie-  

pieCop3ttkin 	
. . . 

13 l.fl,ekes3 tiom.133 I 
 

14 ~.ó 3. i,eaaatinit.- 136  

1; 	141 	 . 

16 N1.ekB es: i:m. 83  

1~ ittMAN BALii4T és SWOPS GYULA: Magyar  #örtiinet:: 

Bpe.sts, 	 4k`a2., TmNtiaibiakbsat ;t: Magyar  
történet  i~4~2.► 	

. . 	 . 

 
R.XISS ISTVAP: 	birtokreto :mjart' :.á per-  
pötatáa.: Debreceni 'SzemYe., 1927.39  

19 U::B.. 43  

20 1117.K4Ri9►ÁTI 414,Nfl33 P:olester és 	Ue~ea-  
történeti Közlemények.' 1966:3-4.: oz: 267 /Továb-  
biakbanr. -Hervát&: i.'m.3267/ 	. 



21 Uw'e.277 
22 tr.O.276 
23 11.0.267. liorvith 071nos ezt az oklevelet tévo.. 

sen 1218 alatt szerepeltetit  ennek alapvető elm* 
bogy Fejér kiadistit vet alapul /GBORGIYS MARI 

• Codex diplematiovs fivagariae ecelesiastievs ac 
civfliá. Buda. 1829.1114.255* Továbbiakbant 
011.1,1I*1.255/. Szentpétei7 meggyőzően bizonyitja, 
bogy az oklevél 12171!-ben irédhat-ott, mielőtt II• 
Andras a Szentföldra indult /1d. Kr 3.  317/•,  

syl 
24 Kr*J•317i iff01111116 Strig.I.2.161 "queruKkam nostromm 

principum cousin° terra nostre sta—tum, ab 
guts illibate conservatum, alterantes, Castra, 
comitatus, terra.' et °stores tocius opulentis 
Kungarie proventus, in perpetuas hereditates 
nostris baronibus at militibus distribuisus." 
Blekes Lajos sea tart ja kielégitőnek a régebbi 
történetirők magyarizatit /1d.i.m.- 94/. 

26 flo. 94 „ 
27 . florvétht 	275.: Borvith . nem zirja ki tta WAY.- 

szerités", lehetőségét amikor arről ir, 
Andras, mint littuk, akarva.akaratlanul magitévé 
tetto az uj berendezkedés politikai alapelveit". 

28 Kr.j.317: Monum.Strig.I.'216:. qv° AIIIVtdain no4rum 
principum consilio term* nostre status, ab anti. 
quiz illibate conservatum, alterantes"; liervith 



29 Kr4.3171 Danum.3trig.I.217: nmenoratam 
Turdos diligenter a mks pet:Lien:a t  

facte distrlbacioas maims sibi mown 
eorum heredlbus inperpetaum conterendam, 
asserentv, earn, extlaso lureout uslibet. 
ad  CastOm Kracou supradiatum integraliter 
pertinere.n 

30 	Blokes: i.in.86 
)(31 liCKHART IPERENOt  Á királyi adözás törtOnste 

Magyarországon 1.323•-ig. Arad*  1908.1.34, 
/Továbbiakbant VekhartSi•IDAL` 

Uo.28. 
33 	tro,39; Magyar történet* X. k.477..480. 
34 	Paula= i.m.11,k;69;:sz,jegyzet 
35 Paulert i.M.11.k.571 67-70; Horváth: i*m..269 
36 Horvátht 	269; MOLNÁR ERIK: A magyar trir. 

sadalom története az Árpádkortól Mol2Aosig. 
Bpests  1949.84 /Továbbiakban: Molnar Erik: 

G*BOLIA ,1LONA: Az Anstnybulla..kori tfirsadalnd 
mozgaitiai a Vára.di Regestrum megviltigittisában*' 
Annees Universitatis Soientiarum Budapestinen. 
sia de Rolando Eötvös nominatae.*Sectio histO. 
rift* 	 /Továbbiakban: 
i,an.'840-1o51; ErikEittis LAME, LEDERSR Ety,IA.SZfffintY 

tla .girazország történte. Z.k.Egyetemi 
Tankönyv.. Budape'sts. 1965.312.120 /Továbbiakbant 
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Tankönyv 1.112.220/ 
38 	G.Bollas 1.1689 
39 	liorvittbi i.m.269 
40 	Ex.& 3171 tannum.C4brig.I.217i Rovtht i.m.269 

41 	Liorviithi 
42 	F.CD.11I.1.294: nttlagYarorsztte 	királYa 

/11.Andrits/, bizonyos elidegenitéseket tett 

szága Moira és kirtUyi tisztsége ellen, zii pe'rn 
dig e1ki11djiik iratinIkat kitiayhoz, hogy tBro. 
kedjen visszavonni, mivel ezzel tartozik, a lair 
emlitett elidegenitéseket." 

43 	Kr.j. 3201 "etiamsi generelis iz nostro regno 
facta distabutio 'ad. priorem statum redeattel 
ilorvitths Lau 270 .; 

44 IMA0SCHYI JÁNOS .Bortovau =Us Az időrendbe 
szedett váradi tfizesvisprfta.lajstroo. Best, 
1903.. Nr.310,315,316,317 /Tovilbbiakbani Vifir.Reg. 
fir.310  stb./ 
Vár.Rog.riu.317: "cum esset °dictum a rege An,drea, 
Quod *arras eastiorum, a quocinnue violenter 
patae, oastris restituerentur% A birtokrendezést 
3.4 tau bir6i  testületek  végeztéksakiket a király 
delegLatimilködésiik •során nazy szerepa jutott 
Vristaldasolosak /Id. Vitr.Reg.Nr.3161 "iudices a 
rege Andrea delegati 	per pristaldumly. Borsod 
meezrében Tanis piispök, i2ouoa.  bán.  ós Symeon comes, 
Beffiér. és Mbar megyék ternetén alley •comes, Tyburtius 

Lie 
Gyula, andorés'lias végezte a vizsgálatot Mir; 
•,ogair.316$310 9 315,317/ 
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46 Vár•Eeg•Nr.3i5: "cum onset  edictum a  .rege  
Andrea,  quoi =strangles persos castri  

recollicerctit=:  
itrrj.3583 t`i.X1.:157: fi:a nevezett emberektől.anini  

az vsszea tiibbiektő3. .r  akiknek advarnaTtf8ldekct  

adominyrrztssnk3  uis3zagToÍ1:3nr81' B?.tunbAvett. lik.  

.fL a ~t.tJS~,L~ 

 

Kr .3.358: í~ í35&é éá~rLi s, ~k.~{ 57  

G4Bonas 1 «m.89..9i 1 Pauiort i.m..Ii .9546  

VC~ ~~1^tC tart. : 40.42  

Blokes: 1.111.75' . 	 .  
ztz 	királyi name 'atonal szervese.~6~ 

to  tatárjárás 

 

 korában. nadtarténolm,  Ai~.~.►~~~' 

ny8k• 1959.2íLiis•243a /Tou`abb3askbant   3.1  

i.ffi.243. ,  

Birtakvisszavétel a ta.t5.r:Iá.rac_ . +e3:8tt , 

Kr. 3.444: F. CD. Ii1..2. 145; Kr. S.4$5s WATI.445 . 

2 	Kr.j í471;: 	X1•231 	 . 

3 	Kr+ j+5953, 
 

4 	Paula=  i.ffi. ,11• 170  

5 Magyar történet 1.k.505  517  
6 	V`11.37-►39 	 . . 

7 	vi.I1.3940 	 , 

8 	Magyar történet 1.k.518; Paulert i.«m.1i.k.373 .#  
A magyar nemzet története /87seec•a2iiligyi. ;36.ndori  
i3peet,1896.11.k.irtas MARCZALI . 1EINCLUTITáb1?#,Qk.+.  
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ban: Marezali 

9 Kr. 3.637: F.C».17.1. 104; Paula= J.121..11.1.173 

10 Kr.j.636: 
Kr.j.667: F.GB.IX.7•656 

12 Marezalit 

13 Kr. J. 5954 iv.m. 236; Kr.j.4611 110.11.24.11POLYI 

ABEOLD NAGY 11111B 	a Y DEZSős Uazai (»many,. 

tár. Bpest, 1800.novébbiskbant 110.1T14.24./1 "A 

vármegyék jogai jobbá. 	az Alta. 

lunk tett ,nem kötelességszera betkezittAgek 68 silo. 
téktelen szabadossk.ok révén  z  bölcsebb taniese 

coal élve töreks 'rank azok /a jöitok/ korAbbi 
pot szerinti megref oralésitra"; Kr.j.5971 

2. 254: ."mert azokat, amik ésszeratlenek*  6sszerilen 

vissza kell vonni*  azokat, amelyek a magyar 

sag haszna és tisztelete ellenére lettek elidege. 
nitve a korona jogát61." 
lir.4.637: F.CD.IV.1 104: "A felesleges 6s haszon. 

tslan, a kivt116 emléki  may  kiri/yek*  atAnk 
Andrits és l'mro idejthi. tett adoményokatik  melyek ré  
vén  a  királyi korons.,  joga esaknom teljességgel 
semmivé vélt 	elhatároztuk  visszavonni." 

15 Er.5.591i: RO.VII.19; /Fejér mars.4. aa; Fejér 
György 1235 alatt hozza int az oklevelet: Tévesen,  
mer.t Ma mint "primogenitus reed liangariae" 
repel, hatalomra jutása  után  ezt a formulAt nem 
hasznélja./ 
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Kr. j.637: 	 104 

17 	Kr* j .626: Menus. Stig .I .321; Kr...3;592: HO J11. 

19; Pauler: L.m.II.k.112; Magyar történets 

I.k.,502; Marczali 3 

18 	11,0*IV*20-21 

19 	lEr*j.626: momin.Strig: 1;321; gr.3.597: F.CD 

111.2. 254 Kr4.6884 110.VIII.38: aki "a bit. 

ség érdemét válóságot birja, azt érde-

mének megfeielően dicséretekkel illetni,vala-

mint bővebb javadalmakkal, jutalmazni ken." 

20 	Kr.j.584: 1?.CD.VII.1.220: "az egyházakvak a 
feiség tekint63.ye 	tett adoményait 

saját iipségükben megőrizni akarjuk és abből 

semmit sem visszavv .  

21 	Pauler: 	11.k..133 /kiemelés tőlünk/ 

22 Magyar történet: I.k.5o5 /kiemelés tőiiink/ 

23 

	

	Sati.III.340-343,/Potiarlas T. Codex diploma. 

ticus regni Croatiae, Dalmatiae at Slavonia.* 
Zagrablae„ u7riv.,1904-.1916. Továbbiakban: 

Sma.I14.340-343/: "cum lobagionibus nostris 

fratribus possesaienes ablatas 
integrum restitulAecrevimus ac restituintus 

universas."; szlavón herceg és a templlmosok 
közti perről id. IMISZIG 	 király 
és a .76.nosiglevagrend Magyarországon. Századok 

1901. 522./1'ovábbiakban: Reiszigs IY.Béla Jar. 

és a *Tinos levag-rend Magyaxerszágon i.m.522/ 
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24 7.7.V11.38; VauleAll .1,.m1.11.k.170; Marczalit 

litagyar t8rténskts, /0/c«518, 

25 Zr. .637: 

26 i4.926: 	 , 

27 l7447th 110.111.5; Kr.j.t 7040 110.1111639, 71.39; 

j..90: 	 Mr. 	,685: 

28 Kr.j.Gipi, 110.11105; pagygr t,art6p.et 1.518; Paulert 

i.m0.11‘.170•. 

29 	r. 3.69O: 170V1I0104 

30 gr.3.660: fl0.VIII.42 rJara történet: 
Pau/or: 

31 Nr03.444: 	 E'r.j.445t S.V1.455; 

Hr.-J.533z P0CD.III.2.  194; Kr.1.584: P.CD0VII.2 

220; Kr.3.5851 L-4onumStric,.1.272 /13oprontliasz,prér1s, 

Nomaron megy6k/;1?au1ort 	 * 

32 Kr.j.461t 110.1/1.24; Liacgar tart6ust 10k.504; 

Paul: 

33 QT.,. 3.471: ',74.11a.231; 	 17./.1.23• 

34 17.111.1.22126; F.00.11r..1. 64 

55 Kr. 3.363: P „CD. 1/1.2. 294: 1ft:d16n alkireliittata 

GonCtosan a horizontal= 6ri feloolecos örökalortul-

nyokat 	uocisomisitjael; Itr4.584: 

2201 nvisszawsszlik a haszontalan 6s feleslegeto 

örblo.domiuwokat"; 	 Monum.Strig.I.271; 

i;r4.461:110.V1.24; Kr.3.539: 17.X1.215;, Kr4.5914- 

w..ii1.2141 Kr4.592: 1100VII.19; Nr.1.593: Wa1.485,; 
Er4.1471: 	 1 r.j.595: W.X1.236; 

596z 
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36 ir.j.595s WO:1.236; lir.j.3941 Ca:270 /441 basisi*  
gx.3.6o7s 	 87,4/ 

37 10•VII•18; Ir•j.44441 F.cD.iL2 145 
38 tri.j.463.: NO.V1•24 

39 GYORIFY GYORGY: irpid.kori Illsounsrasits törb6. 
neti földrajza• 	Bp4,1963.Vevábbiakbant 
Györtry: 110•1•848, 

40 Győrfrys TIP.1,■48670  
uzie." 186,872 

42 Z. j. 4711 Vt•11•231 
43 W*1714;22,23 240 ; Zala vineye t6zténete, 

1.10. 
44 tr.j.'t 615s r.enazul 215 	lir.6161 7.014.2V.14iv 

57 1+1t rx.j. 626* Monws•iStrigiU32; Kr•j• 6271 11. 
V11.32; Kire3•f623:-  la1eale753; 1.1*.j.4 620; Kr*1.6671 

FAD* IV?. 656; Xr,j. 6881 /10a1114;38; Kr.3. 804; 
_VII 

W.7;1924 ic.r.1.1 926; wazz•no; 	38t lErol* 
6391 110•1111•25 

45 lr.CD.11r•1. 66*  140; B0.V111.33 
46 Kr• 3A161 F•CR•IY.1..• 57 /Ws 1.14j • 5111 R0.V.3.2, 

Z. j,ctoch 110,V.14; Kr.J•10321 1.CD./Y020485 
47 Kr.1.627, 	 473: Mentiza.48trig. 1.278; 

Xr.j.654i Morata•8trigivI•327 
11,VII•22,25,2s 

49 Ir.& 667: PAD,I1E4,7; 636; tr.3.731: INCD. 1 7/42 *J*  
273; FalCD• 11r. l. 66 967; 1,40111.46 
IGT/1•46 
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51 	Kr.j.731: P.CD.IV.1. 273 

52 	El?. 3.68: 110.t111.42 

53 	F cD;ria. 66,67;`: 
54 flOkii.6./NAGY 1141147 - DEÁK AiA3  s NAGY GYM: 

ilazai ökleváltár. 1234,1536. Bp. 9 1879.frovábbiakbant 

118Idt.6/ 

55 Kr4.592i 110.V11.19 ' 
58 Kr. 3.598: W. X1.234/1/. tiatr.j. 4672 CI XI. 218 6s 

Győrffy: TV.I .4,392/ 
57 	Kr. 'J.4712 Ihni.231;  r.'.637:  F.. C1.IV ..1.iO4.Rz J.  . 

9832 sini‘.1.V.515; 
58 	Kr.3.461: 110.1t1.24; Kr 1.471: W.XI.231; Kr.3.616: 

57/4; Kr.j.: 623; Kr.:j.6371-  P.01:4117.1. 

104g: 	667: P.M). IX.7.6561. Kr.3.690: 

1041 Kr.30731i10 .CD.IV.1;; '273; Kr*:3•13042- 1241/1I.19a; 
Kr.3.'880t W.At1/.255; W.V11.3101 J-T9832 
Stai‘.1fir.,515; W.n 437-39* 

59 	Taikijnyv 1.•110i liorvati i.t.266.2704 rioirke 
iam.238.239 ° 

60 	Az 'alább`idézendő oklevelek tezemészetesen nem 81014- 
batik' fel seM Iiireiv  sem II.Andris ilsszes birtokado-

mánYoZ6 okleveleit, hanem csak azokat foglalhatja 
amelyek a 1361a.f61. birtokrekonstrukci6- • 

val.  valamilyen kapcsolatban 	Imre adomAnyaii 
Ki.j.471s" W.XI.231; Kr* 3.626: E1onum.Strig.I.321; 
Kr 3.637:  104,CD.IV. I, 104; Itr.j., 9831 SmILIV.5/5, 

II.András adományait  Kr, j.5832 P CD.III. 
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194; Kr.3.4 584:17.0D.V11.1. 220i Kr4.4611 HO* 

V1.24*; Kr4.5891 V41i1.215i Kr.J.591t W.r1.214; 

K14.593: W*V1.45; .Kr.1.4711 W..11.2314 Kr.3 -

596: W.XI..2344 Kr.3.607: F*CD.III.2. 89/41  K. 

j.616: 	574/*/4 Kr406271 W.V11.32; Kr, 

J.623t • PBT.1.755; - Kr4.637: P.OD.IV.1* 104; Ks* 

J.6671 P.01)*IX*7., 656; Kt4., 6901 WMI.1041 

Krivd.'731t'lr.OD4IV*1. 273; Kr4.8044 W.V11.1921 

Kr.1.880: W.V11.255; Kr4.9831 	Kr.j. 

926;  W.VII.310; W4,11*37-39 

a Kr.j. 	/Vd*Kr4.471: car.231/ 

62 

	

	Kr.j*, 584: FeCD.VII*1., 220; Kr4*  585:  Ionum•Strig. 

1.271 •/VB.Xr.3.4471 Manun sty*. 1.267/ 
63 	Kr.S. 595t W.XI.236; Kr4.654: 	64; 

64 	Kr. j.  583: F.CD.III.24 154 

65 	Kr.j* 461: H0.624 V1,24; Kr .471: W.X/ 231 

66 	W.V11.46 

67 	W.VII.33 

68 	Kr.j. 9261.1 worri.33.0 

69 	P.OD.IV.1. 64 

70 	W.VII.38 

71 	W XI. 09  

72 Er.j. 732t F.m.rva 273 

73 	IC.3.  804: W.V11.192 

74 Mr.& 688: HO.VIII.38 

75 	Kr. ‚1.  64 1 W..1711.34 k*,/ 

76 Árpádkori törvényet. Latinból ford.: SZILAGYI 

LOAM. Tankönyvkiadó 1962.75.kiadva: Monum.Strip. 

1.292; Magyar történet 1.512; 



Győrgfy Györgys Szlavénia kislalculitsinak oklevél- 

kritikai vizsgálata. Le'  véltári Közlemények.Bp. 

1970.2 szám.232./Továbbiakban: ,Győrffy: Szlav6- 

nia. 232./ 
77 MAAI IASZLO:-  A milkói /kun/ püspökség és népei. 

Debrecen*1936. 	novábbiakban: Makkai i.m. 12/ 

78 	Paulo= i.m. 11.k.124-126; filakkais 
79 Napkelet felfedezése• Közreadja: GYŐRFFY YORGY 

13pest. * , 1965. 16. /ilovábbiakbant Napkelet felfe-

dezése 16/; Elakkai: 
80 	Napkelet  felfedezése .16 

81 U.o.Aeletkutatás, az "lingerie maior" keresése 
az 1230-as években indult meg. Nem  választható  el 
IV.Béla ifjabb király keleti terveitől. A keleti 
mawarok létének felfedezése aktuálissá tette a 
magyar. krónika őstörténeti fejezeteinek korszerfl- 
sitését. Krist6 Gyula szerint elképzelhető‚hogy lé-
tezett az 1230-as években  egy  olyan Gesta Ungarorwn *  
amely a magyár őstörténetet kerszerti ismeretanyag 

közvetitésével a keleti magyarok prolematikájára 16- 

pitette. Ez a gesta Béla ifjabb király politikájához 
kokiál16 nézőpont alapján késztilhetett./Ld.KRISTÓ 

GYULA.: Egy 1235 körüli Gaeta Ungarorum körvonalai-
ről. liiecardus és Albericus '  tannage. Kézirat.Pel-
olvastatott: Budapesten *  1971-ben./ 

82 	Napkelet felfedezése 16. 
83 	W.II.37-39: Az egyházi birtokok visszavételéről 

lásd ERDÉLYI LÁSZLÓ: Az egyházi vagyon eredete és 
Jellege Magyarországon. Külön lenyomat a "Magyar 
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Kaltura" 1913.ju1.-szept-i számából.Bpest.1913. 

33. /Továbbiakbant Erdélyi: Egyházi vagyon 33/I 
Reiszigt IV.Béla  király és a Janos lovag-.rend Ma-

gyarországon• i.m.525; REISZIG EDE: A &nos lovag-

rend szerepe a magyar hadtörténelemben az Japitdok 

korában. Hadtörténelmi Közlemények; 1919-1921.évf. 
1921.113.; FRAENCII VILMOS: Magyar-

ország egyházi és politikai összeköttetése a római 

szentszékkel. Bpests  1901.1.k.s61 

84- Vi.II.39-40; 1936.'01.304n ajra ir a  pápa  ebben az 

Ugyben Bert 	pécsi piispöknek,./8mivc.IV.13/ 

	

85 	Kr. j.983: Smic.11/.515. 

	

86 	Tankönyv 1.1250; Marczali: 1..m• 

	

87 	Kr.j. 615: F.CDaII.2. 2151+1 

	

88 	Kr.3.511:110.11.12 

	

89 	Kr.3.616: E.CD 	/4/; Kr;3.1032:1?.CD.11r.2.485 

	

90 	Kr.1.637: 

	

91 	Kr. 5.636t W.VII 57 

92 Kr.S.662: F.CD IV 1 156 

	

93 
	Kr. 3.667: F. OD. IX.7. 656/Vii éKr. S.620/ 

	

, 91.1* 
	Kr.j.926: W.VII.310 

95 Marczali: 

	

96 	Magyar történet /.k..521 

	

97 	Kr•j•461:: 110.V14,24 

	

98 	KARA.CSONYI  JÁNOS:  A magyar nemzetségek a XIV.szá- - 	 • 
zad kbZepéig..7' IIA■Bpost,1901M48-2I9' 

	

99 	Kr.3.4 471: ‚.11.231  
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100 	Etarezali: m.II.k.4420-421 

101 	Kr.-5.461: 110,41.24. 

102 	Ki'.  j.471: W.X1.231f Gy8rffysTr.1.8484,867 1 8739  
186; rlarezali: 1..m.Ii.k.422; nimbi szlavóniai 

ténykedécéi‘e -Mad Győrffy:  Szlavónia. 232; 

Reiszig: IV.BÓla király és  a Janos lovag-rend 

MagyarorSzágon 1.121.529; náliii ras miRÁLYI Magyar. A5t 
ország tört . éne lme. .II•kiad.5.1860•1.k.367 0 379 

103 Magyar történet 1.k.505 

104 	Kr.S.667: F 	656 

105 	Kr.5.683: 11007111.38 
106 	Kr.j.645: l'Isi11•34 1+1 
1.07 	Pauler: 

108 	Carezali: 1.m.II.k.4204,4444 
109 	Magyar történet' 1.k.5o5 

110 Pauler: 	 SZi10 KAROLY: Magyaror- 
szág történetének forrElsai. Pest.1860.Y. 

111 	TURCIDINY1' TITIMILTR: Rogerius master Siralmas *Sna- 
ke a tatárdárásról. Századok. 1903.422-423. 

112 flolnfir 	227-236; Tankönyv 1.112-114; 

Lederer alma: feudalizmus kialakulása Vagya,ror-
szágon 

113 	Molnar J.: 1.121.230 
114 	Kr. v.589: .  

115 	Mr.J.444: P.CD.1II.2. 145 
116 HO.VII.18 
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1.12 	 Vi•V1 455 

	

118 	Lie 	J.: 1.2.228 ,  

U9 Lederer: A reuöaliZmus kialakulitsa Ciagyaror-

w.dison i.m. 106-107 

	

120 	U•o,106-175 

	

121 	Kr.j.585: ilonurt.3trig.I.271 

	

122 	VII. 25. 
123 Győrtry:17.1.453 

	

124 	F,CD,117,1, - 64; /10k1t,4 

	

125 	gr• j • 628: W.11'11.33; Z012111a • rig, I • MI GArtry 
TF,I.4444445,451-452 

	

126 	111'4.3.636; -.7,4 V11•57. 

127, Kr43.6Ws W4,11,92 

	

128 	roOD.V11,5. 253..254; Nov -ak &zee cseetillsztaik azont  
how a várjObbtlwok és váruipek legtöbb esetben 
elvesztik a pert. , Nea tud muwaritzstot• adni arras  
bow a pervesztés miért következik be ttibb esetben• 
/141•NOVAK JöZ3:. virjobbilgyság intézménye, Deb-
recen.. 1940,4 52.53./ 

129 W•ri 309 

	

130 	iaolnikr 	i.m.250-251; Loinar :Erik; 1.11.84 

	

131 	Vi•VII,26, 

	

132 	17•Tx1.22. 

	

133 	Xr.j.6624 F•CD•IV•14,156 

	

.134 	Kr• j. 667 a P. CD, IX.7.656. 

	

135 	F•0».1V.1, 64• 

136 30.11/.20-21 

137 W.V11.46 
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138 Kr 3.667: F.CD.IX•7, 656 

139 	F.O1.rv.1. 65 
140 	P.CD.TV.Ii. 67 

141 	irx.j.444: P.CD.III.2.145; Kr. 3.445: i.n.455 
142 Kr.j.583: 	 194 

143 	Kr. 3.584: P.CD. V/ I .1 220; Kr.. j. 585: monum•Strig. 

/.271 
144 	Kr. 3.41: 110.,V74/24. 

145 ilagyex történet 

146 
	

Kr.3.594: 17.1.270/4 
147 
	

Kr4.596: W.11.234 /V&1r.3.46 U.11.218/ 
148 Liarozali: ism•iLk 421 
149 Kr.j. 596  wocc ,234 
150 	110.411.18 
151 	Kr. j.33.  W•1714485 

152 	KI?.  3,804:  '?1•VII.192;  Kr. j.636:  W•VII.57;  K. 3.662:  
vseDavo.. 156; VI.V11•22,23.24,25,26,46; 14CD.IV. 
1. 64; HOklts 4t6; Solymosi Irsalbz16 eme 
zottságok miiködésőt a szökött személyek Atdvarnokok 
várnépek és kondicioniriusok/ felkutatására korlá-
tozza.. Vklemé:3yEink szerint neu lehet leszakiteni a 

kirátyi restaartioiát még Károly Rébert korában 
sem szökevények megkeresésére, s különösen a M.-. 
küldött bizottságok télNykedését az aikban leek. 
tetett olvek vizsgálata nélidil megitélni GOLYZIOSI 

LASZL6: A jobbáayköltözésről sz616 határozat helye 

a költözés gyakorlatában. Af,Prárti3rt.:Jzemle 1972.1.2 
Balm 15/ 
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153 Pauler1 

154 	WJ1La.25t26s. 

155 	r.6.nr. ..3:. 
156 	110kIts 6; F.CD.IV4.1.' 66 

157 Magyar történet 

158 	W..VII.25,26 

159 	Waii.,25 
160 	F.CD.IV.1. 64,  

161 	Kr.j.637: P.CD.IVw 1. 104/birtokaik Sopron,Somogy, 

Angi sliyitra,Valk6„ Zala, Varasd,Telna,Győr, Bodrog, 

Omni:4, nave; Times, Beles és Pozsega megyékben te- 
• 

rilltek el./ 

162 	W.VII•38; W.11.39.40 

163 	W.XI•309; Kr. 3.628: W,VII.33i Kr.j.636: W.VII.57; 

W.VII.46 

164 	Kr.'j.636: W.VII.57; Magyar történet I.k.518 

165 	Calk nembeli fliklósra vonatkozóan Id Győrffy 

848,867,873,186; Tamils fiai: Sebes és Sandor come-

sekre vonatkozóan ld. Kr.3.589: W.n.215 

166 	Kr.3.584: F•aimai.i. 220; Kr.3.585: Menum.Strig.I. 

271 

167 	Imre adominvais Kr. j.597: F.CD.I/1.02. 254; II.Andrits 

adományai: Kr.,. 583: 	 194; Kr.j.584: 

F.CD.VII. 1. 220; Kr.j.I 5851 Monum.'Strig.I.271; 

Kri.j.: 589: w.n.215g Kr.j.591: W.rf.214; Kr.j.393: 

won.485; Kr.3.594: tv.i.270/Vg Kr. j .607: F. OD• III. 

2. 87 /41; saját adomiuxts Kr.j. 583: F.CD.III.2. 194 
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168  Kr.j.59111 W.X1.214 

169 Kr.3.583: 	 194 /Vii.X.r.j.159 /V, 382/ 

170 Kr. 3.593:. viori,485 
171 Kn4.584: F.CD.W11.1.220 AreisKr.j.383/ 

172 Kr...J.594s 1740270 /V; 	 87/4 

173 Kr4.5971 P.OD.I1I.2. 254 

174 Kr.3.595t Mix:1.236 
175 	 64; Kr. 3.654: 
7176 Iwo. adomiukya: Kr.3.626: donum.Strig.I. 321; az 

házmak 2z616 adomány: Kr4.6200628: 
Andras adományas Kr.J.616: F.O.D.W.1. 57 /VI Kr.J.' 
623 PRT.I.755 /csak raszben/4 Kr.3.389; Kr.j.627: 
W.V1I.32; Ut4.620; Er..j.637t 	 104; 

931: 	1.,273; sajátAdomány: F.0D.IV. 1. 66 

177 Tankönyv 1.124 
178 1235.4:ten a Turje nembeli Dénes Zia D6nest_iltr.j.608/)  

1236-ban a Dalassa családbeli zayomi  ispáni  tisz-
tot  viselt  Detrik ispántadomáworta meg/Kr.j.612/ 

179 GYÖRGY SZkoLY: *Evolution de la structure et de la 

culture de la _classe .dominante laique dans la Hongrio 
des Arpitd. Acta Historica Academiae Soientiarum 

ritingaricae• XV-41969/242-243 
180 Kr. j.637: I? • CD411.10 104; Kr.j. 615: 	 215/4-/; 

Kr.j.616: FADAIV.1.. 57 /÷/ 

181 Kr.3.662: F.CD.IV.1. 156 
182 Kr..j.6672 P.0D.IX.7 656 
183 	1,14.711.,46. 
184 Kr. 3.636: W.Vfl.57 
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185 	Kr.j Mt 110.111.5; Kr.3.704t 110.V1.39 

186 	Kr.j.680: 110.V111.42 

187 Az udvarnokok szabadjainak eredetére és *MI/. 
századi problematikájára ld. Lederer:A feuda-

lizmus  kialakulása  rdagyarországon i.m.166-168. 

172 
188 w.II.185-186 
189 Krist6/ Loose:In& 131-145 

190 	Kr. : 690: W.VII .104; Kr. 1.688: 110.VIII*38 

191 	Kr. j.:  8041 W.V11.192. Az 1245-ben kiadott oklei.  
vélben előfordult5 Vhabitatoribus eius castrensibus 
de medie subiatis qvasi vacua remanserat" arra vo. 

natkozik. hogy MLitt II•András  időszakában  vár-
népek  lakták,  tebát várföld volt*  a II•Andxts-f6. 

le eladományozás kivette a népeket a vár köte16- 
kéből, a második hullámban a várnépek visszaálli.- 
tották az eredeti statusikat, azonban a tatárjártii;'-  
következtében  a  föld  megüresedett. :  

192 	Kr.j.731; P4.CD.1141. 273; Kr.j.804t W.V1I.19Y; 
Kr. j. 880, W.V1I. 255; Kr. j • 9261 w.V11.310 

nx .  Dirtokrendezés a tatizjárás után  /1241.1270/ 

1 Tankönyv 1.129 
2 LEIDERMI 	: A tatárjárás Magyarországon és nem. 

zetközi összefaggései.  Századok,  1952. 342 
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3  Kr.j.1088: 	 liasonlőképpen ld•Kr.j.892s 

P.OD.VII.5. 2741 ifOrszáglitsunk tisztéből adődően nem 

tartozunk a mi adományinikat kisebbitenit  hanem azt 

inkább növelni, vagy azt legalábqjs visszavonhatat- 

lanul megőrizni" 
44 

4 W.VIII.206; 	 W.III.186 188; Smi4̀•V•4811 
wAr1zi:206-216 

5 Br.4.892: P.OD.V1I.5. 274-277; Pauler Gyula a  Dráván 
tuli viiifiAdek rendezésének kezdetét 1249-re datálja' 

/i•in.'11.274/ 
6 1249-ben a szepesi földek egyetemes rendezéséről ave.- 

hatunk /Kr.j.910: 	 454 1251-ten Roland nit 
dor arra ad ht ‚ho a király az egész országban 

/per totum*  =mum/ bizottságokat delegált 
57/I 1254 451  megszaporod6 adataink kétségtelenné  te..- 
szik az országos rendezést* Ld•WXII 384: "cum poet 
recess= Tartarerum 	per total' Rely= nostrum diva,. 
sos iudioes missiesemus"; Kr•j.10272 W•VI14.37.; Monum.' 
striga.42I-422;' OD.1,• -30 252 stb.' 

8 Kr•j•10931 W.11.271; W.111.436; 110. 1.88; P.0D.11.1.318; 

9 
'Sties V.24; Smic.V.109,112.117 

10 	Kr.j.s 910: F 	451 a szepesi prépost birtokát 
is megvizsgálták a szepesi  földek  egyetemes rendezésa. 
kori Wa11.3691 a vasvári Szent =hay egyhitnak Lapcsa 
nevil földjét kell igazolnia; Er4.10321 F.CD.IV.2. 485 

W.V11.486 
v Sales IV.402, 4.3, 517,485,596,6169 613; Kr.j.1106: 
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11 Kr4.892: 	 274*-277 
12 :inictIV.403.411; Sai.V.112.117,117.118 
13 	110.V1188 
14 Kr. j.982t Monna•Gbrig.I.400.401$  404,6405 
15 Usla.1V.6130•616, 616.617; :Jai r• 26.40 *32. 3 

35,7345; 11.711.424, 427; 110.1rEE.53; Kr4.1131Ft 
v41.1".437, 80. 1I1.1 .57; Le4.1141; 110.V11.694 Kr.a. 
1143s Asa.11.75; Kr-441144; W.V11.453; Ki4.1161t 

16 Millywisi K 	 .279 

347 
18 siiirtfaZ ELilliats.  As V.Istotiookarilosta. isIrtakeziwo 

sok a ttirtésoti ttzdosistyok köriből. 58.k.apoott  
1971.130/ továbblakbosi litélyasst VastvazYcori gse 
ta. 150, 

19 Mo. 8. 4,4 
20 Kr4.910: F.CD.IV.2. 45; "ifitos terra. de 8copas 

igonoroliter ladieituo vioassoans" 
21 1Cr.j.283441 /11.1142.3.StioW 12724290/o Niadjat 

Usentpétes7 laro.Uorsa Iviti 	 lox 
Bala nos in torraii ace/2os sun sima auatoritats 
aiaissoi; ad ordisandas term gleans in aositatu

•Scopes ositstonticat at spocialittEr toms filierua 
tebelen1111 sonsurari at ordlaaro precopissat." 

22 riAldt18:6 TrAnditt illate aggro kialokatito*. Dim**  
1922.36; Többok kösatt .1viinktit61 votték el a wkirti. 
1,71, adoatinyoittil "lo •lfoglalt,  f81dett La.Kr.j. 
1302g MM. ZaICAORDs Rat *Way a Vtaskőosi és 
jordénttadi Zvénksb-csallid lové1tardb61 stbsapost. 
1895.14 
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23 	Kr.3.1027s W.VII.371; H0.V.26-281 P.CD.X.3. 252; 

Pau1er: i.m.II.k.289 

Dónes ‘ nitdor ős szolnoki ispfin 1235-1240 között 

viselte mélt6ságait. Ld. maim Wit: Az Árpitd-

kori ' nádorok sorozata.  Történelmi Titr. 1894. 6 

U.O.V.26-28 

26 P1e.VIII.292-293 

27 	S.NISS E'RZSPZET: .A ktritlyi genenilis kongregáció 

kialakullisfinak  történetéhez.  Acta Universitatis 

Szeg'  ediensis  do Attila Jőzset nOminatae. Acta 

historica. Tomus XXXIX. 13. 

Uo. &Kiss Erzsébet helyesen a vac' gyalést 1254k 

októberére teszi. 14 

29 	Kr.3.1o48: Monum.Strig.I.423 

30 	Suit V.109-110 

31 Pauler: 

32 	Kr.j.: 1048* r!onum•5tri.g.I.422; 1255-ben irjat 
"az egész országban 6.1talános rendelettel megparan-
csoltuk az inséges időkben elidegenitett birtokok 
visSzavonlistit." 

33 	Kr.j.1032: P.CD.IV.2. 485; W.II.185; Kr..3.910:E.0D. 
IV.2. 45; W.V/I 369; 1r.j.1039: W.X/.406; IP.OD.X. 
3.2521 Kr.3.1093.: W.I141.271; 

34 	Prditlyit Az egyházi vagyon. 10; W.II.159.  "tu/IV. 
Belaieis qvasdam villas, videlicet Billam, Gumu 
et Vdorch, quas clare memorie A/ndreas/ pater taus 
in  dedicatione Bcclesie dicti Llonasterli eis coritu.. 
lit, at decis ad ipsum monasterlum perrinentes 
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contra lustitiam abstulisti et 'psis restituere 

contradicis."; ld.még ugyarerrő1iCII.1571 

ERDtLYI LASZL15: Magyar tórténelem. I.k.Vagyarkö- 

zépkor. Bpest, 1938.2211 az udvaniokföldeket hosz-

szas per utin se m adta vissza IV.Bóla. 

35 Er4.1039s W.XI.406 

36 	Er.3.1032:17.CD.IV. 2. 485 

37 Er. j.1048: Mtmwm.Strig 1.422-424 

38 W.VI1.372t Mályusz: V.Istváa-ori gesta 132-133 

39 Kr4.1093: w.11,271 

44) 	Smic.V./o9-112 

41 	Elekes: ism. 101 

42 MARMALI HENRIK: Enchirldion. A magyar törtinot 

kutfőinek kézikönyve. Bpest, 1901. 168 /Továbblak-. 

ban Echiridion168/: SzöveggyüjteményMagyazerszág 
N9- 

történetének tanulményozásához. I•rész 10U-1526-1g. 

Szerk.: Lederer Emma. Bpest, 1964. E0-81/Továbbiak. 

ban: Szöveggyüjtemény.  80-81/ 

43 	Kr.j.. 15311 W.VIII.I9./Szentpétery indoklását ei  

fogadvallaztállithatjukshegY ez az oklevél non a 
agal feltételezett 1262. évbenkeletkezett, hanom 
az 1267-es bullával összefUggédben oft 1267.t.ben./ 
"ma cem Earonibus et Nobilibus Regni nostri dispo- 

suimus, ut possessidnes nobiliOm, que ab ipsis 
=to, fuerant, eisdem debeant restitui." 

44 	Sma.: V.481; W.V//I.2o6, 208, 210; R0.V111.115; 
W.111.186, 188 

• 
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45 	Smio.V.481 	. 

46 	7.7111.208,206-20 

47 	H0.VIII.215; W.II/.186*  188 

48 w.vin,ao 
49 F14.1570: 110.111.14 

50 Tanulmányok: a parasztság történetéhez ilagyarorszit-

gona 14.században. Szerk.Székely György.Bpest, 

1953.10. /Továbbiakbant Székely: Tanu1migyok.10/4 

Molar (L.: 1.111.251 
Si Kr.j.804: Wa1/.192; Kr4.982: Monum.8trig.I.400- 

401; klolnár J.: i.m.247 

52 	17.1/11.253-254 

53 sma.V.403-4n 
54 Kr.j.1184: 3miesv.98 

istviui bán 1254-481 Styria kapitánya. Magyar tört64. 
not I.kötet 520./tiblfizat/ 

56 	SmigeV.112-1,17 

57 	srai6.vo 3.17.418 

58 	SmiLIV.517; F.CD.I1T.2. 258; PeONIV.2. 336; HO.VII. 

48; W.VII.384; 110.V.24; H0.VI.84; Kr.3.10831 HO.VI. 

88; V.X1.432; F.CD.IV.Z. 438; W.11.2981 SmiLv.1091 

F.CD.V.a. 318 

110.VIII.57; hasonló eseteks 1.CD.V.1.318; W01.296; 

w*VII.398 

60 	11.174,260; W.VIL384 , 

61 	Kr. 1.1155: W.VII .452 g 	.384 
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62 	Kr j 1109. 17.1C1,425; F.CD.IV.2. 438 

63 	VI.XL.432 

64 	ri0.vi.n.7o 
65 41.442o7: v:,yn,488 
66 . amiLv.2.09.13.2 

67 	40.7/.843 110.V1.88 

68 Zolnár J.: i.m.243 

69 	,1V.403; Ir.CD.1V.2. 258; .11.260; 

398; 	3.1109: 7.X1.425 
70 	Kr. j.982:-  Kionum.8.trig.I.400.40/t  404.405 

71 	Kr.j.10061, 

72 	Smic.1V.402, 
73 	Dade. IV.517 
74 	P. CD • vr.2, 336; Mitlyusz: V.Istvtufloari festa- 

131-132; Kr.3.1083: rAn1 e.V.8 

75 Molnár J.:  i.u. 251 

76 	anic.V. 26.-30 32, 34, 351 IT0.V11.53; L'i•VII • 424 

W.1711.427 

Kr.j.1141110•VII.69: IV.B6la  közli:  "dantes sibi 

/ti.Csák comesneki in mandatist  ut et terras ac  aha  
iuzs castri 	 occupata revo  caret et 
iebagionum eastri terras t  super gvibus non est • 
contentio et qvas a castro hactenus pacifiee tenue-
runt, a terris castrensium reambularet et eisdem 
iobagionibus castri novas metes. iuxta  vet  eres  
slevando s  ne de ester° qvestio moueri posset 
quatenus de eisdem." 

78 	Kr.i.11411 go.rii.691 Kr.j.1139: 	 Kr.. .  

1138; rd. ELAN; Kr. J.1143: iimie V.75; Kr. 3.11441 
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Wa11.455; Kr4.1161: H0.VII.71 

Smic.TV.615 

80 	Molnár J.:  1.n.250 

Kr.j.1147;. Smic.V.67 és WOCE.439: "nos itgitur 

volentes -ipsos in priori sbabu et libertate censer-

varel  as ex hoc 'Jura castri nostri memorati aliment-

tur." 
Emit .111" 596.598.:  "gvod 	dominus Bela illusbris 
rex Ungariae nos ad Ryucha pro restituendis terris 
a praedioto metro alienatis et pro liberbate howl-
mum iudioanda destinasset eandem." 

83« W.II.256' 

84.4 W.V11f.253; Kr. j.1106: S7311.g.,•1424; 110.VI.88 
85 Mohnir J.: i.m.250 

86 	Kr. 3.805 

87 	Kr.3.1106:. 8m1C V. 24. 
88 	Az Atyusz- nembeli II.Atyusz életére 121 11.-1233  között  

vannak. adatok *  1221-22-ten és 1228-ban volt bin. Id., 

KARIICSONY'  I  JÁNOS:  A stagyar nemzetségek a W/,  század  
Wizapéig« I.Bpast y ' 1900.133. 

89 	Kr. j.1155: woni..452 
90 	smiL: iv.613; Milyuaz: Köznemesség 276; ERDÉLYI 

LÁSZLÓ:  Árpádkori társadalomtörténettink legkritiku-
sabb  kérdései.  IV.közelmém. Történeti  Szemle  IV.46vf«' 
1915.Bpe.st *  337. 

Elekest 	Millyusz: . Köznemesség  2761 407.434; 
VÁCZY PÉTER: Társadalmunk az  Árpádok  és az Anjouk ko-
riban. Magyar Milvelődéstörténeb 1.1tra.184 
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92 Kr. j.1139. : 	67; Kr. j.1091; 	269; "az 

egősz orszaLba'különböző birtakat küldtünk ki."; 
.0 Kr4.1106: Sma.c.V.24; 	 Különböző megyék- 

be . /in diversis comitatibus/ küldött bizottságokat 

IV.B61a. 

93. Kr.j.892: 1.CD.VII.5. 274; DmiC.IV. 402 1403017*  

485, 596* 616, 613; Kr.j.110G; 3mié.V.24; 

109, 112 *  117 
A, 94 Kr.j.11D27. 	 110.V.26; PriT.V111.292; r,cD. 

X.3. 252: iiiklős 6tekCog6 mester EATTarorszlig ösz-

nos mzgyájében lévő /per manes Comitatus/ udvarnok-

földeket vizsgálta meg. 

95 Kr. j.1141: k10.1TII.69; 	j.1143 SmiC.V.75; Kr. j. 

1144: MTfl.453; 	 ti.a .437; Kr. 3;1155: 	- 

Vi.V11.452;  'r. j.1161:  nO.VII 71; Smié.V.73; 

486; Pauler: 	 290. 

96  K. 1.9101 P.CD.V.2. 45; Kr.i.2 314 

97 Kr.3.892: F.CD.VII.5. 274; ,7.011 ,•39£3; P CDAV 2. 438 

98 W,VII.399; 1r0.vin.70; J.XI.432; H0.V11.88; W.VII.372; 

110.VII.48; 

99 Kr.j.910; CD.IV 2. 45; ay0c.IV.517; L'onum.Strig.I. 

Vi.V12.398 stb. 

100 Ii.II.256; Smi.V.623 

101 ,J.VII.253; 	 3mll.V.98i 73; Kr.j.1161; 
itr.j.1531: 	 Kr.j.1207: i.V11.488 



-.152 - 

102 	Kr. 10822 lit.911.421; Kr. j.1083; k;m16'.V.8.'; 

Kr..3.1106. Smi8.y.24; Kr. j•1147; Sm1.11.67; 

117.3a.. 439; Kr. j.1155: W.VII.452; Kr. J.1570: 

f10.III 14 

103 	illályttsz: V.Istvárfkori esta.-  132 

104 lf.II.256: "nos igitur faoientes ingvisiaortem... 

per omnes .iobagiones eiusdem oastrig  castrensest  

et nobiles eiusdem provincie." 

105 	F.CD.IV.2. 336: "nos vero auditis rationibus 

partiumbys et ,aliis •  quae corm fuerant proposita, 

babito tractatu et oonsilio 	Ifirorum, gvi tuno 

aderant Nobilium."; Metlyusz: V.Istváriori esta. 

132 
106 W.II.296X 
107 Smi6.y./09 

108 Tankönyv 1.156 
109 Elekes: Lan. 101 

110 Tankönyv T 1 58 
111 1,gnilliridion. 168; ,Szkivetsgyiljtemény 81 

112  Lőrinc rtitdoFra vc,./natitoz6 adataink: IN.V11/.206; 

TIO.VIn.w; w4114,11361188; osik butt: ftio.V.481; 

li.V111•2087210 

113 W.VI/I.206:  Lőrinc nádor Irja 1268-ban "cm nos 
dominus nosterillustris Bela Rex Rungarie ad revo-

oanda.s teas ac  aha  Jura nobilium 	ad COmita-k 
turn tVnigiensera -transmisisset t  et quinque nobiles 
do ipso Coraitatu elentos per omnes nobiles de oodera 
Oomitatus  Johan= sciliat filium Ysep i  Cowan de 
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Xuazna i  Staphanum tilium Ders, Gregerium tint*: 

Johannis 	Thomatatiiiui iortunlisz de giralou 

,nobis  in  socies deputasset." Csák  bán társai: 

Emit.V.481: Henrik, Goganus t  Vyd. Vatentynus 
j? 

)16 Buchk és Post come; A megye ősszes nemose 

áltayi választott ,biritko  akiket a király 0:Aka 
mellé álaitott társként, kettős min64ben 

Vedteks' 'egyrészt a nemesi önkormányzat, másróSzt 

a királyi hatalom képviselőiként vettek részt a 
birtokok vizsgálatában. választás ténye azon-

ban ellentmond azoknak a későbbi adatoknaktame-

lyek alapón egyes  kutatók  a szolgabirák kineve-

z' ését legalébb is a XIIIm4i1V.század fordolóján 

királyi. "felségjognak" tekintik/lásd GFRIOS 3i5ZORP: 
Ars46-kori jogintézmények és terminológia tőrvény 

hozásunk egyik keltezetlen °rank/ann. Századok, 
196944.sz.618-619./ 

114 GaaN.481: "Nos igitur tactic saeris reliquis, 
adiuravimus tide deo et *prone debita, ne per .  

.a 
aliqug negligentiam nostram terra euiuslibet . 
celari ddbeat." 

IV össz■z.rzés 

1 ZDIIIIYIT FIALA: Pliemys1ovsk4 6ecky. /6es14 st iat a 

snoiecì :nozt v lotech 995-1310./ Praha s  1965. 169 
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2 U.° 170 
3 	Krist6: Locsaind. 136 

4 	klekes: i.e. 101 
5 Kun TAszlá 1279-hen nagykoruvit  válván- a fdpapok.. 

kal, bitrákkal, az ország nemeseivel ás a kunokkal 
tartott generals kengrepición elrendelte, bogy a 

kiskorusitga idaján tett biztokadosizwokat vizrga-
ják Dias ilásd Kr. j.2998,  2999$  3475$  3500$  3501 abb./. 

restauráciájéra ld. krdélyi: Az egyházi 
vagyon 	; Károly liábert varrendezéséről ld. 
Székely: Tanulszányok. 54. 

6 	1-3zéke1y: Tanulmányok 58, 


