Kiralynei birtokok Erdelyben az Arpad-korban
ZSOLDOS Attila

A kinilynei birtokok sajatos eloszlasban bukkannak fel az orszag
terilleten az Ărpad-korban. A foldrajzi kep legszernbetiinobb jellernzoje, hogy
a birtokok legnagyobb resze a mai Dunanrul kozepso savjaban, dontoen a
veszprern1 egyhăzrnegye terilleten fekiidt, mikozben vannak olyan
orszagreszek, illetve tajegysegek, aho! egyaltalan nem talalkozunk veli.ik. Ez
ut6bbiak koze tartozik a Felvidek kozepso es keleti teriilete (Bars, Trencsen,
N6grad es Gornor rnegyek, valamint a z6lyomi erdoispansag, illetve Ung,
Bereg es a kesobbi Mararnaros rnegyek), az Alfold egy igen jelentos hănyada
(Szabolcs, Bekes, Csongrăd, Bacs, Zarand, Csanad, Arad, Ternes, Keve es
Krass6 rnegyek, a hozzajuk delrol csatlakoz6 Val.k6 es Szerern rnegyekkel),
aho! egyediil Bodrog megyebol ismert egyetlen, egyebkent ismeretlen fekvesu
birtok. 1 A besztercei es radnai ispansagokat, valamint kct igen korai adatot
leszarnitva Erdelyben sem bukkanunk a kiralynei birtoklas nyomara, s
ugyanez a helyzet Szlav6nia eseteben is. Okkal gyanithat6 ugyanakkor, hogy
az ily m6don korvonalaz6d6 kep, legalabb reszben, torznak minositheto,
hiszen - kivaltkepp a del-alfdldi regi6ban - a korszakunkra jellemzo
rekonstrualasa
gyakorlatilag
lehetetlen
a
kutatas
birtokstruktllra
rendelkezesere all6 forrasok rendkivill csekely szama miatt.
A Dunanrul nyugati reszen (Vas, Sopron megyek, illetve a Duna
rulpartjan fekvo Pozsony megye ), tovabba az Alf6ld keleti es eszaki peremen
(Bihar, a kesobbi Kozep-Szolnok es Szatmar megyek, illetve Pest, Heves,
Borsod, Zemplen megyek), bar elsz6rtan es kis szamban, de elokerillnek
kiralynei birtokok, mikent egycs felvideki megyekben (Toma, Saros, Hont) is.
Ez ut6bbi regi6b61 kiemelkedik Abauj megye, ahol tiz feletti szâmban
talalkozunk kiralynei birtokokkal, csakhogy ezek koztil tiz egyetlen
uradalomhoz, a vizsolyi ispansaghoz tartozott.
A Dunanrul emlitett kozepso savjaban egybefuggo tombot alkot Zala,
Veszprem, Komarom, Esztergom, Fejer es Tolna megyek csoportja, melyek
mindegyikeben tiznel tobb kiralynei birtokra maradt fenn adat, s hasonl6 a
helyzet a Komarommal eszakr61 szomszedos Nyitra eseteben. Ezt a
megyecsoportot egesziti ki Gyor - nyolc ismert birtokkal -, valarnint Somogy
1
1297: Hazai okmanytar I-VIII. Kiadjâk Nagy I., Paur I., Râth K. es Veghely D. GyorBudapest, 1865-1891. VII. 264. Vo. Gyorffy Gy.: Az Ârpdd-kori Magyarorszag torteneti
foldrajza. 13-IV. Budapest, 1987-1998. (A tovâbbiakban: Gylirffy Gy.: Torteneti foldrajz). I.
717.
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megye, amelyben kiugr6an magas a kirilynei birtokok szăma. Mikent
Abaujban a vizsolyi, Somogyban a segesdi ispănsăg kinăl magyarăzatot a
2
kirălynei birtokok feltiinoen nagy koncentrăci6jăra.
Az, hogy az orszăgnak eppen az emlitett reszeben siiriisodnek a
kirălynei birtoklăsra utal6 nyomok, aligha mondhat6 megleponek. Ez volt az a
regi6 ugyanis, ahol a legregibb idoktol fogva kimutathat6 az Ărpădok
jelenlete es birtoklăsa, s ennek megfelelOen a kirălyi birtokok arănya is igen
magas e terilleten. Măsfelol pedig nyilvăn az sem mellekes korillmeny, hogy a
kirălynek, legalăbbis a 13. szăzad okleveles adatokkal megvilăgitott măsodik
feleben, eloszeretettel tart6zkodtak a Fehervăr - (O)Buda - Esztergom ăltal
3
hatărolt regi6ban, azaz „az orszăg kozepen" (medium regni), s igy ertheto, ha
4
a birtokaik is elsosorban ebben az orszăgreszben fektidtek. Azt persze, hogy
korăbban is ez volt a helyzet, nehez lenne bizonyitani, mindazonăltal
Anonymus megorokitesre melt6nak itelte, hogy I. Andrăs felesege, az orosz
Anasztăzia, legszivesebben Del-Zemplenben tOltotte az idot, 5 s ez bizonnyal fuggetleniil att6l, hogy van-e val6săg magva elbeszelese e pontjănak vagy
sem - arra vall, hogy ezt a Nevtelen szokatlan es feltiino jelensegnek tartotta.
Arr6l sem tudunk sokat, hogy a fentiekben felvăzolt kep vajon
kezdettol fogva jellemzo volt-e a kirălynei birtokok terilleti megoszlăsăra. A
kirălynei birtokok kialakulăsănak m6djăt illetoen forrăsaink cserben hagynak
minket, egyedill az Altaichi Evkonyvek utal arra, hogy Szent Istvan birtokokat
(praedia) adott felesegenek, Gizellănak. 6 Ennek a hiradăsnak a hitelet
A fenti llsszeâllităs keszitesekor eltekintettilnk azoknak az adatoknak a hasznositâsăt61,
melyek III. Bela kirâlynak az anyja, Eufrozina kirâlyne âltal a fehervări kereszteseknek tett
adomănyăt emlito okleveleben talâlhat6k (Chartae Antiquissimae Hungariae ab anno 1001
usque ad annum 1196. Composuit G. Gyllrffy. Budapest. 1994. 89.), reszint mert az ott
felsorolt 55 birtok kllziil j6 nehâny azonositâsa - s igy lokalizălăsa - bizonytalan, reszint pedig
azert, mert nem tudhat6, hogy e fOldek val6ban a kirâlynei birtokok koze tartoztak-e.
Mindazonăltal, ha figyelembe vennenk az oklevel adatait, akkor azok erdemben nem
m6dositanâk az emlitett tendenciâkat, sot, inkâbb megerositenek azokat, hiszen Eufrozina
kirălyne adomânyai kozlltt 19 Fejer, 18 - es tovăbbi egy, kerdeses azonositâsu - Somogy, hat
Tolna, egy-egy Zala, Veszprem, Esztergom, Valk6, Baranya, Bodrog es Keve megyei birtok
szerepel negy azonositatlan helynev mellett.
3
A fogalomra I. Kumorovitz L. B.: Buda (es Pest) „fovarossa" alakulasanak kezdetei. ln
Tanulmanyok .Budapest Multjab6/. 18 (1971 ). 7-53. es Kubinyi A.: Fovaros, rezidencia es az
egyhGzi intezmenyek. ln Magyar EgyhGztorteneti Evkonyv. I ( 1994). 57-70.
4
A kirâlynek tart6zkodăsi helyeire I. Zsoldos A.: A kiralyne udvara az Ârpad-korban. In
Szazadok. 136 (2002). 269-275.
5
Anonymi Gesta Hungarorum. 15. c. ln voi. Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum
regumque stirpis Arpadianae gestarum. 1-11. Edendo operi praefuit E. Szentpetery. Az Ut6sz6t
es a Bibliogrâfiât llsszeâllitotta, valamint a Filggelekben kozlllt irăsokat az I. kiadâs anyagăhoz
illesztette Szovăk K. es Veszpremy L. Budapest, 19992 . I. 55-56.
6
Annales Altahenses maiores ad a. 1041. ln voi. Cata/ogusfontium historiae Hungaricae aevo
ducum el regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum
MCCCI. I-III. Collegit A. Fr. Gombos. Budapestini, 1937-1938. I. 93.
2
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kellokeppen alatâmasztja, hogy ez a fomis altalaban j61 ertesiiltnek mondhat6
a magyarorszagi viszonyokat illetoen. Aligha lehet ketseges ugyanakkor, hogy
a kiralynei birtokok letrejotte nem is igen kepzelheto el mas m6don, mint
hogy az uralkod6 birtokai egy reszet atengedte felesege hasznalatăra.
Az Altaichi Evkonyvek fenti tud6sitâsa azt mindenesetre
ketsegtelenne teszi, hogy a kiralynei birtokok kezdetei a kiralyi
birtokszervezetek kialaldtasânak idoszakaba, azaz az allamalapitas koraba
nylilnak vissza. S val6ban, mas forrâsaink szinten tartottak fenn adatokat
Gizella kiralyne birtokaira vonatkoz6an. 1232-ben a veszpremi pilspok azt
allitotta, hogy a Visinec (Wezmech) nevli, a Drâva es a Mura foly6k kozott
fekvo birtok Gizella kiralyne adomanya reven keriilt egyhâza birtokaba
(terram ... a prima fundatrice ecclesie sue regina Gysla donatam). 1 A
veszpremi egyhăz mas birtokara vonatkoz6an is elt az a hagyomăny, hogy azt
Gizella adomanyozta: 1318-ban a szinten Zala megyei Als6orson tartottak
szamon olyan hâznepeket, amelyeket a kiralyne juttatott a veszpremi
egyhaznak annak alapităsa idejen (mansiones .„ per dominam Keysla reginam
felicis recordationis tempore fimdationis We.<.primiensis ecclesie collati
fuerant). 8 .
Arrîint arr61 măr sz6 esett, Erdelyben alig-alig ismerilnk kiralynei
birtokokat, igaz, a kiraly un. udvari birtokszervezetehez tartoz6 birtokokra
vonatkoz6an sem bOvelkediink az adatokban. 9 Kivaltkepp feltiino, hogy
erdouradalomr61, illetve erdoispansagr61 sem tudunk Erdelyben, j6llehet a
termeszetfoldrajzi koriilmenyek eppenseggel magat61 ertetOdove tennek ezen
intezmenytipus itteni jelenletet. Annal inkabb felkeltheti erdeklodesilnket
tehat az a teny, hogy eppen a kiralynei birtokok legkorabbi retegeben
talalkozunk olyan foldekkel, amelyek a kirâlynek erdelyi birtoklăsâra vetnek
nemi fenyt.
A bakonybeli apatsag elidegenitett javainak 15. szazadi jegyzeke
annak emleket tartotta fenn, hogy Gizella ferje beleegyezesevel (javente) a
1232: Zala varmegye lărtenete. Okleveltar. I-II. Szerk. Nagy I., Veghely D. es Nagy Gy.
Budapest, 188~ 1890. II. 643. Az adat bitele nem vonhat6 ketsegbe azon az alapon, hogy a
Murakoz az ido tajt meg nem tartozott Magyarorszăghoz (vo. Karăcsonyi J.: Szent Laszlo
megh6ditja a regi Szlav6niat. Budapest, 1916. 5-7. [Ertekezesek a torteneti tudomănyok
korebOI XXIV. 2.]), mivel Szlav6nia - s igy ertelemszeriien a Murakoz is - măr a 10. szăzadt61
kezdve magyar fennhat6sâg alatt volt, I. Zsoldos A.: Egesz Sz/av6nia btinja. ln voi.
Tanulmanyok a kăzepkorr61. Szerk. Neumann T. H. n„ 2001. 273-276. (Analecta Mediaevalia
I.), a kerdes tovăbbi irodalmăval.
8
1318: Magyar Orszâgos Leveltar, Diplomatikai Fenykepgyiijtemeny (a tovăbbiakban: OF)
200097.
9
Udvamokokra peldăul mindossze hărom adattal rendelkezilnk I. Erdelyi okmanytar.
Oklevelek, /evelek es mas irasos emlekek Erdely tărtenetehez. I. 1023-1300. Bevezeto
tanulmănnyal es jegyzetekkel regesztakban kozzeteszi Jak6 Zs. Budapest, 1997. (A
tovăbbiakban: EO). I. 13., 107. es 241. sz-ok.
7
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monostomak adomănyozta az erdelyi reszekben Lapăd es Abony falvakat (in
transsilluanis p[ar]tibus vil/am Lapat et vil/am Obon), a Makra hegyen (in
Macra) nyolc szolot ugyanannyi szolomuvessel (vinitoribus), valamint
Szalmădot (Salamadh) halăsz6helyekkel, elegendo fOlddel es kaszăl6val (cum
piscinis, terra suficiente etfeneto). Ugyanezenjegyzek kovetkezo bejegyzese
szerint a bakonybeli szerzetesek Gizellăt6l egy malmot is kaptak „a veszpremi
szikla alatt" (sub rupe Wesprimiensi). 10
A bakonybeli monostomak juttatott adomănyait Gizella minden
valoszinuseg szerint oklevelekbe foglalta, bar a jegyzek - măs tetelekkel
ellentetben - nem tesz ezekrol emlitest. Az oklevelek egykori letenek
val6szinuseget megerositi, hogy 1508-ban a bakonybeli monostor birtokăban
volt egy Gizella kiralyne ăltal adomănyozott evangeliarium, mely a monostor
kivăltsăgleveleit is tartalmazta. 11 Ebbol kovetkezik viszont, hogy a jegyzek
elso bejegyzesenek megfeleltetheto oklevel aligha foglalta magăban a
veszpremi malom adomănyozăsăr61 sz616 reszt, mivel azt a jegyzek killon
tetelkent szerepelteti. 12 Az elso bejegyzes ugyanakkor mas kerdest is felvet.
Megjegyzesre erdemes ugyanis, hogy a szoveg alapjăn Abony falu epp ugy az
„erdelyi reszeken" keresendo, mint Lapăd, ezert aligha lehet azonos a mai
Fuzesabonnyal: 13 indokoltabbnak runik a Lapăd kozeleben levo Asszonynepe
faluval 14 vaio azonosităs lehetosegenek felvetese, hiszen az ilyen tipusu
helynevadăs - igazolhat6an 15 vagy gyanithat6an 16 - kirălynei birtoklăsra
utal. 17 Felmerult ugyanakkor az is, hogy - mivel a bakonybeli apătsăg
birtokainak 1086. evi osszeirăsăban nem szerepel Lapăd 18 - a monostor csak

10
Diplomata Hungariae antiquissima accedunt epistolae el acta ad historiam Hungariae
pertinentia. I. (ab anno /OOO usque ad annum 1131). Edendo operi praefuit Georgius Gy„
adiuverunt J. Bapt. Borsa, Fr. L. Hervay, B. L. Kumorovitz et J. Moravcsik. Budapestini, 1992.
(A tovăbbiakban: DHA). I. 120.
11
Csănki D.: Magyarorszagi bencesek egy bibliographiai becsu inventariuma 1508-bol. In
Magyar Konyvszemle. 1881. 294.
12
Vo. A. Zsoldos: The Problems of Dating the Queens' Charters of the Arpadian Age
(Eleventh-Thirteenth Century). In voi. Dating Undated Medieval Charters. Ed. M. Gervers.

\Voodbridge,2000. 151.
13
DHA. I. 499„ vo. ellenben Gyorffy Gy.: Torteneti foldrajz. III. 65. (ahol ez az adat nem
szerepel).
14
Vo. Gyorffy Gy.: Torteneti foldrajz. II. 131. es 171.
15
Îgy pi. a Gyor megyei Asszonyfalvăn kirălynei nepek eltek, I. 1235: A pannonhalmi SzentBenedek-rend tortenete. I-XII. Szerk. Erdelyi L„ Soros P. Budapest, 1902-1'16. (A
tovăbbiakban: PRT). I. 747„ vo. Gyorffy Gy.: Tortenetifoldrajz. II. 579.
16
PI. az Arad megyei Asszonylaka, a Fejer megyei Asszonyvăsăra vagy a Krass6 megyei ·
Asszonylaka eseteben, l. Gyorffy Gy.: Tortenetifoldrajz. I. 172„ II. 346„ III. 478.
17
Gyorffy Gy.: Istvan kiraly es muve. Budapest, 1977. (A tovăbbiakban: Gyorffy Gy.: Istvan
kiraly). 244.
18
1086: DHA. I. 250-255.
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valamikor a l l. szâzad veget kovetoen kaphatta meg e birtokot. 19 Ez az
erveles azonban azert nem meggyozo, mert epp ugy elkepzelheto, hogy az
emlitett erdelyi birtokok mar 1086 elott kikertiltek Bakonybel
birtokâllomânyâb61. A bakonybeli feljegyzes megbizhat6sâga mellett sz616
ervkent veheto ugyanakkor figyelembe, hogy az a Sopran megyei Szalmâd
viszont, mely Gizella ugyanazon adomânyânak resze volt, szerepel az l 086.
evi osszeirâsban. 20 Lapăd es Abony (Asszonynepe?) peldăja mindenesetre
ketsegtelen bizonysâgot ad arra, hogy a kirâlyne mint birtokos mar a
legkorâbbi idokben jelen volt Erdelyben - megpedig annak a Marost61 delre
eso reszeben - is.
A kirâlynei birtokok jelentos resze egy-egy uradalomba szervezvc
tiinik fel, mâsok ellenben ktilonâll6 egysegekkent. Ez ut6bbiak eseteben talan
feltetelezheto lenne, · hogy eredetileg ezck is egy-egy uradalornhoz tartoztak,
am azok - ha egyâltalân val6ban leteztek - ncm hagytak nyomot
forrăsainkban. Sernmit sem tudţmk peldAul arr61, hogy a kirâlyne 1273-ban
emlitett Fehervâr melletti hâza (aput Albam .„ nostre maiestatis domus) 21 a
komyekbeli kirâlynei birtokok kozpontjakent is mukodott-e.
Azon uradalmak, amelyek hosszabb-răvidebb ideig a kirâlynek kezen
tiinnek fel, reszint mereteik, reszint szervezeti sajâtossâgaik alapjân tobb
csoportra oszthat6k. Az elso csoportba azok sorolhat6k, amelyek kiscbbek
leven csupân nehâny teleptilesre terjedtek ki, s - talan ezzel osszefiiggesben nem szerveztek oket ispânsâggâ. E tipus peldâjakent emlitheto a Nyitra
megyei ujhelyi uradalom, melyhez az Ujfalunak (Noua Vil/a) is mondo.tt2 2
Ujhelyen kiwi Lub6, Patvar6c es Szerdahely tartozott. Az uradalmat Măria
24
kirălyne 23 es IV. Bela 1263-ban a pannonhalmi monostomak adomânyozta.
Az ujhelyi uradalom elen, amig az Maria joghat6sâga ala tartozott, a kirâlync
ofjicialisa âllott. 25 Az uradalmak egy mâsik csoportja ispânsâgkent tiinik fel
forrâsainkban. 161 ismert peldâja ennek a tipusnak a vizsolyi 26 vagy a

19

Krist6 Gy.: A korai Erdely 895-1324. Szeged. 2002. 115-116. (Szegcdi KozepkortOrteneti
KtlnyvtAr 18).
20
DHA. I. 252.
21
1273: A nagymihalyi es sztarai grof Sztaray csaltid okleveltara. I-II. Szerk. Nagy Gy.
Budapest, 1887-1889. I. 12. Az oklevel Erzsebet tlzvegy kirălyne neveben kelt.
22
1263: Ârpadkori uj okmanytar. I-XII. Ktlzze teszi Wenzel G. Pest-Budapest, 1860-1874. (A
tovăbbiakban: ÂUO). III. 43.
23
••
1263: AUO. III. 42-43.
24
1263: PRT. II. 321-324.
25
1264: PRT. II. 326.
26
Osszefoglal6an I. Gytlrffy Gy.: Tortenetifoldrajz. I. 156--157. es Krist6 Gy.: A varmegyek
kialakulasa Magyarorszagon. Budapest, 1988. (A tovăbbiakban Krist6 Gy.: Varmegyek). 410411. (Nemzet es emlekezet).
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segesoi 27 uradalom. Egy ujabb tipust kepviselnek vegczetiil azok az
ispansaggă szervezett uradalmak, melyek - ellentetben a masodik csoportba
28
tartoz6kkal - idovel megyeve alakultak ăt, mint tartent az peldaul Veroce
eseteben. A masodik tipushoz tartoz6, ispănsăggă szervezett kirălynei
uradalmak soraban talalunk erdelyieket is.
1264. juliusăban IV. Orban păpa felsz61itotta Istvan ifjabb kiralyt,
hogy mindazokat a falvakat es foldeket (vi/las et terras), amelyeket az
apjaval, IV. Belâval anyja, Măria kirâlyne beleegyezese nelklil (sine assensu)
kotott megegyezes (compositio) ertelmeben lefoglalt, adja vissza a
kirâlynenak, mert azokat regtol fogva (a tempore, cuius memoria non existit)
a magyar kirâlynek birtokoltâk (tenuerunt). 29 Az emlitett compositio alatt
minden bizonnyal a IV. Bela es idosebb fia kozott Pozsonyban letrejott, s
t0bbizben megerositett megâllapodâs 30 ertendo, melynek alapjân Istvan ifjabb
kiraly hatalma immar nem csak Erdelyre, hanem az egesz, Dunat61 keletre eso
orszâgreszre kiterjedt. Az egyezmeny minden bizonnyal a kiralynei birtokokat
is erintette, amint arra a Szatmar megyei Ragald peldâja figyelmeztet. Errol a
birtokr6l Erzsebet ifjabb kirâlyne egy 1265-ben kelt oklevele megjegyzi, hogy
eredetileg egy orokos nelklil meghalt szatmâri varjobbăgye volt, kesobb pedig
Măria kiralyne telepitett râ hospeseket, nyilvan azt kovetoen, hogy ferjetol
megkapta e celra a birtokot. Az ifjabb kiralyne oklevele ugyanakkor azt is
elarulja Ragaldr61, hogy az „oroklesi jogon hăramlott" a kezere (iure
successorio ad manum nostram devoluta), 31 ami - mivel az oklevel
kiallitâsanak idejen, 1265-ben, Maria kiralyne meg eletben volt - aligha
magyarâzhat6 mâskent, mint hogy a pozsonyi beke ertelmeben Istvan ifjabb
kirâlynak jutott keleti orszagreszben fekvo kiralynei birtokok - legalabbis
reszben - az ifjabb kirâlyne joghat6saga ala keriiltek.
Nyilvăn hasonl6 m6don tette râ a kezet az ifjabb kiralyi par azokra a
„falvakra es foldekre" is, amelyeket a papa oklevelenek tanusaga szerint
Maria kiralyne - okkal, ok nelklil, ez ma măr aligha deritheto ki - ki akart
27

Osszefogla16an I. Pesty F.: Az eltiint regi varmegyek. I-II. Budapest. 1880. (Reprint:
Budapest, 1988.) I. 213-218. Magyar K.: A segesdi kiralynei ispansag torteneterol (XI-XV.
szdzad). In Somogy Megye Multjab6/. 16 (1985). 3-60; Krist6 Gy.: Varmegyek. 255-259.
28
Osszefoglal6an I. Krist6 Gy.: Varmegyek. 3 19-320.
29
Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam pariem nondum edita
ex tabulariis Vaticanis deprompta. I-II. Collecta ac serie chronologica disposita ab Aug.
Theiner. Romae--Zagrabiae, 1863-1875. I. 275-276.
30
1262: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I-III. Collegit et edidit F. Knauz, L. C. Dedek.
Strigonii, 1874--1924. IV. Ad edendum praeparaverunt G. Dreska, G. Erszegi, A. Hegediis, T.
Neumann, C. Szovăk, S. Tringli. Strigonii-Budapestini, 1999. (A tovăbbiakban: MES). I. 476480. Vo. Pauler Gy.: A magyar nemzet tărtenete az Ârpad-hdzi kiralyok alatt. I-II. Budapest,
1899. 2 (Reprint: Budapest, 1984.) II. 249-252.
31
1265: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-XI. Stud. et op. G. Fejer.
Budae, 1829-1844. (A tovăbbiakban: CD). VI/2. 391.
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vonni a megegyezes hatalya al6l. IV. Orban fel is sorolta a kerdeses „falvakat
32
es fcildeket'', Besztercet (Bistiche), Radnat (Rodona), Szalacsot (Zolosim) es
33
Kiralyit (Quera/i) nevezve meg okleveleben. Beszterce, Radna es Kiralyi az
Erdely eszakkeleti reszeben nagyobb szamban velhetoen a 12. szazad
kozepen, illetve mâsodik feleben megjeleno „szasz" vendegek
telepiilesteruletekent ismert: Beszterce es Radna egy-egy jelentosebb
varoskent jott letre, melyek a 13. szazad folyaman a telepiilesek kozvetlen
komyeket magaban foglal6 ispansagga alakultak. 34 A besztercei es radnai
ispani cimet 1274-ben ugyanaz a szemely - Aba nembeli Kompolt fia Pal viselte, ut6bb azonban a besztercei ispân ona116an - Radna nelkiil - szerepel. 35
Kiralyi egy mezosegi falucsoport neve volt, mely a 14. szazad elejen
districtuskent fordul elo. 36 Szalacs viszont - ellentetben az eddigiekkel - nem
erdelyi, hanem Bihar megyei telepiiles volt, melyet 1284-ben val6ban
kiralynei falunak mondanak. 37
A magyar kiralynek e teruleteket es telepiileseket a papai oklevel
szerint „regtol fogva" (a tempore, cuius memoria non existit) birtokoltâk,
kerdes marmost, hogy mit ertsiink e kifejezes alatt. Kezenfekvonek tiinhet arra
gondolai, hogy a kiralynei birtoklâs sem nylilhat regebbre vissza, mint a
szaszok betelepiilese Eszakkelet-Erdelybe. Ennek azonban ellene mond az a
megfigyeles, mely szerint a Beszterce melletti Kiralynemetit „bajor falukent"
(vil/a Bavarica) 38 ismertek a 12. szazadban betelepiilo hospesek, mârpedig a
Bajororszagb61 vaio betelepiiles leginkabb a 11. szazad elso felere keltezheto,
nyilvânval6 osszefiiggesben Szent Istvan es Gizella hâzassagâval. 39 Ez az
erveles felveti annak lehetoseget, hogy Eszakkelet-Erdelyben măr a 11.
szazad elso feleben, kozelebbrol Szent Istvan uralkodâsânak idejeben is
szâmolhatunk nemetajkU telepesek jelenletevel. Lapăd es Abony
(Asszonynepe?) elozoekben megismert peldâja mindenesetre azt bizonyitja,
hogy egyâltalân nem zârhat6 ki a korai kirâlynei birtoklâs Erdely eszakkeleti
reszeben sem.
32

VlS. Gytsrffy Gy.: Torteneti foldrajz. I. 664. es 554„ 9. sz. jegyz. Jak6 Zsigmond azonban a
Beszterce'hez ktlzel fekvo erdelyi Zsolnăval azonositja, I. EO. I. 481.
33
VlS. Gytsrffy Gy.: Torteneti foldrajz. I. 554. Jak6 Zsigrnond ez esetben is măs megoldăst
javasol: oa Besztercehez ktszel fekvo Kirălynemetivel azonositja az emlitett telepUlest, I. EO. I.
410.
34
Osszefoglal6an I. GylSrffy Gy.: Tortenetifoldrajz. I. 553-565.
3
s 1295: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen. I-VII. Bearb. von Fr.
Zimmennann, C. Werner et al. Hennanstadt, 1892-1991. (A tovăbbiakban: UGDS). I. 199. Egy
II. Andrăs neveben keszUlt, 1222-re keltezett hamisitvăny is emllt egy besztercei ispănt, I. EO.
I. 120. sz.
36
1311-1314 k.: UGDS. I. 300„ vo. Gyorffy Gy.: Tortenetifoldrajz. I. 664.
37
1284: Magyar Orszăgos Leveltir, Diplomatikai Leveltâr (a tovăbbiakban: DL) 75822. Vts.
GyOrffy Gy.: Tărtenetifoldrajz. I. 554.
38
Gytsrffy Gy.: Tortenetifoldrajz. I. 562.
39
Gytsrffy Gy.: Istvan kirtily. 512.
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A nemetajku telepesek 11. szazadi jelenletet illetoen hasonlo a
helyzet: Kelet-Magyarorszagon ugyanis ismeretesek olyan teleptilesek,
amelyekkel kapcsolatban felmertil a gyanu, hogy korai telepitesii nemet
vendegek (is) laktak. A szatmamemeti hospesek koreben 1230-ban az a
hagyomany elt, hogy oseik Gizella kiralyne idejen koltoztek be
Magyarorszagra, 40 de talan ide vonhato az 1264. evi papai oklevelben
szereplo Szalacs is, amelyet - a teleptilesen atmeno „nagy ut" (magna via)
kapcsan - mar 1067 tajân emlitenek,41 s amelynek lakoi kozott szinten
felbukkannak - igaz, joval kesobbi idobol vaio forrasban - nemet telepesek. 42
Mindezek alapjan teljes bizonyossaggal ugyan nem lehet kijelenteni, hogy a
kiralynek eszakkelet-erdelyi birtoklasa az allamalapitas koraban kezdodott, de
ennek lehetosege, legalabbis a besztercei ispansag, illetve a talan annak
kozvetlen elozmenyet jelento Kiralynemeti (vil/a Bavarica) eseteben nem is
utasithato el egyertelmiien.
Az mindenesetre bizonyos, hogy 1287-ben a besztercei ispansag meg
mindig a kiralynek javadalmai koze tartozott. Lodomer esztergomi ersek IV.
Honorius papa,43 illetve.a biborosok utasitâsara, 44 valamint az az evben Budân
tartott orszagos gyiiles 45 dontesere hivatkozva szolitotta fel az erdelyi
ptispokot arra, hogy tâmogassa Izabella kiralyne ofjicialisait a besztercei
kertiletbol (districtus de Bezterce) jaro jovedelmek beszedeseben. 46 A
besztercei ispansag es a kiralynek kozotti kapcsolat a 14. szazad elso feleben
is megmaradt. Ennekjelekent 1317-ben az a Fonoi Benedek fia Janos szerepel
besztercei ispankent, akinek mar apja is IV. Laszlo felesegenek, Izabellanak
az udvaraban szolgalt,47 mig 6 maga nehany ev mulva kirâlynei
pohamokmesterkent emelkedik a barok koze. 48 Meg egyertelmiibben
tanuskodik a kiralyne besztercei birtoklâsanak tovabbeleserol, hogy 1330-ban
Erzsebet kiralyne a maga besztercei vendegtelepeseinek (cives et hospites
nostri de Bezturche et ad eandem sedem spectantes) biztosit
40

1230: a telepesek „se dicebant in fide domine Keysle ad Hungariam convenisse" in: Rerum
Hungaricarum monumenta Arpadiana. Ed. S. L. Endlicher. Sangalli, 1849. 426-427.
41
1067 k.: DHA. I. 184.
42
1215: Regestrum Varadiense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum,
descripta effigie editionis a. 1550 illustratum. Curis et laboribus J. Karăcsonyi, S. Borovszky.
Budapest, 1903. (A tovăbbiakban: VR). 127. sz.
43
1287: UGDS. I. 151-152.
44
1287: UGDS. I. 154--155.
45
Vo. S. Kiss Erzsebet: A kirtilyi generalis kongregticio kialakultistinak t6rtenetehez. In Acta
Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef nominatae. Acta Historica. XXXIX ( 1971 ). 42-46.
46
1287: UGDS. I. 157-158.
47
1281: CD. V/3. 96--97.
48
1323: A zichi es vtisonkeăi grof Zichy csaltid idăsb aganak okmanyttira. I-XII. Szerk. Nagy
I., Nagy I„ Veghely D„ Kammerer E„ Lukcsics P. Pest-Budapest, 1872-1931. I. 230. Vo.
Engel P.: Magyaro~szag vilagi archonto/Ogitija 1301-1457. I-II. Budapest, 1996. I. 59., 230.,
397. (Hist6ria Konyvtăr - Kronol6giăk, adattarak 5).
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igazsăgszolgâltatăsi kivâltsăgokat: a sajăt, illetve az ăltala kinevezett
besztercei ispăn, valamint a vălasztott birăjuk iteloszeket jelolve meg
illetekesnek Ogyeikben. 49
A forrâsainknak koszonhetoen viszonylag alaposabban megismerheto
kirâlynei uradalmak tobbsege eseteben kimutathat6, hogy azok hosszabbrovideb_b ideig nem a kirâlynek, hanem a kirâlyi csalăd mas tagjainak kezen
voltak. A korâbbiakban emlitett ujhelyi uradalom kozpontjăt „Kirâlyi falu"nak (Regia Vil/a) is mondtăk, 50 ami nem sok ketseget hagy afelol, hogy
eredetileg a kirâlye volt az uradalom, s csak masodlagosan alakult ki az a
helyzet, hogy a 13. szazad kozepen Maria kiralyne kezere kerlilt. Mivel a
kirâlynei birtokok - amint arr61 măr sz6 esett - egyebkent is ugy johettek
letre, hogy az uralkod6 a maga birtokai koziil nemelyeket atengedett a
kirâlyne hasznalatara, nincs ebben semmi rendkiviili, s a jelenseg legfeljebb
arra hivja fel a figyelmet, hogy a folyamat nem sziiksegkeppen ert vegeta 1112. szăzad forrasaink âltal alig megvilăgitott evtizedeiben, hanem a 13.
szăzadban is donthetett ugy valamelyik uralkod6, hogy egyik-mâsik birtokât a
kirâlynenak adja.
Nemileg mas a helyzet azon uradalmak eseteben, amelyek a kirâlynek
mellett az uralkod6csalâd ferfitagjainak, a hercegeknek a kezcn (is) voltak. A
hercegi birtokok kialakulăsa velhetoen a kiralyneiakhoz hasonl6 m6don me'nt
veghe, s egyeb jellemzoik is rokonithat6k a kiralynei birtokok
sajatossagaival. 51 Ha viszont egyes uradalmakat hol a kiralynek, boi pedig a
hercegek kezen talalunk, akkor joggal vetodik fel a kerdes, hogy vajon a
herceg(ek)nek vagy a kiralyne(k)nak adta-e ezeket eredetileg az uralkod6:
azaz voltakeppen ,,hercegi" vagy „kirâlynei" uradalmakr61 van-e sz6.
KiilOnosen nagy nyomatekkal merul fel ez a dilemma azon uradalmak
kapcsân, amelyek letere vonatkoz6 elso adataink nem a kirâlynek, hanem a
hercegek szemelyehez kapcsol6dnak. A tobbnyire a kirâlynei urad::tlmak
egyik ,,klasszikus" peldajânak tekintett segesdi peldaul, amikor megjelenik
52
forrăsainkban, Kâlmân herceg javaihoz tartozott, nem sokkal a herceg halâla

49

1330: „nullius iudicis regni nostri praeter praesentiarn nostrarn ac cornitis corum µer nos pro
ternpore nune constituti et in futururn constituendi aut iudicis eorurn cornrnuniter assurnpti
astare iudicio teneantur" in: UGDS. I. 438.
so 1263: PRT. II. 322.
51
6sszefoglal6an I. Krist6 Gy.: Afeudalis szettagol6d<is Magyarorszagon. Budapest, 1979. 3843.
52
IV. Bela egyik 1244. evi oklevele ugyanis arr61 szărnol be, hogy ()ccse, Kălrnăn herceg
bizonyos - csere reven rnegszerzett - birtokokat csatolt a segesdi uradalornhoz („predio de
Segusd"), arninek alapjăn egyertelrnilen rnegăllapithat6, hogy a tatărjărăst kOzvetlenUI
rnegelozo idokben az uradalorn nern a kirălyne, hanern az 1226 6ta Szlav6nia elen ăll6 Kălrnăn
herceg kezen volt, s csak a herceg halăla utăn szăllt IV. Belăra, I. Codex diplomaticus regni
Croatiae, Dalmatiae el Slavoniae. II-XV. Collegit et digessit T. Srnic!iklas. Zagrabiae, 19041934. (A tovăbbiakban CDCr). IV. 249-250.
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utan viszont Maria kiralynee lett, 53 de az 1260-as evekben IV. Bela fiatalabb
fia, Bela herceg tartotta a kezen, 54 hogy aztan ismet a kiralynek uradalmai
koze tartozzek. 55 Mindenezen adatok alapjan epp ugy lehetne amellett ervelni,
hogy az ilyen uradalmak val6jaban olyan hercegi javak voltak, amelyek
esetenkent a kiralynek joghat6saga ala keri.iltek, mint ahogy az is felmeri.ilhet,
hogy eppen ellenkezoleg: az eredendoen kiralynei uradalmakat kapta meg az a
herceg, akit az uralkod6 egyebkent is teri.ileti hatalommal ruhazott fel. Mivel
egyetlen esetben sem allnak a rendelkezesilnkre olyan forrasok, amelyek az
uradalmakat in statu nascendi mutatnak be, az emlitett dilemma gyakorlatilag
eldonthetetlen.
Segesd peldaja ugyanakkor arra mutat ra, hogy hiaba adta IV. Bela
occse halala utan felesegenek a segesdi uradalmat, Maria azt minden jel
szerint kenytelen volt azt atengedni az ido kozben felnovekedett ifjabb fianak,
Bela hercegnek, s az ispansag csak azt kovetoen keri.ilt tart6sabban a kiralynek
joghat6saga ala, ha a dinasztiaban mar nern elt olyan herceg, aki az uradalmat
megkaphatta volna. Ez nyilvănval6an arra vall, hogy a kirălyi csalăd tagjai
kozott az uradalmak elosztasakor a herceg hatarozott elsobbseget elvezett a
kiralyneval szemben: ha a targyalt uradalmak eredetileg a hercegi javakhoz
tartoztak, akkor azert, mert a kiralynek csak herceg nemleteben juthattak
azokhoz hozza, ha viszont a kiralynei uradalmak koze tartoztak, akkor azert,
rnert ennek ellenere ăt kellett engedniilk azokat a teri.ileti hatalomb6l reszesillo
hercegnek.
Mindossze ket olyan uradalomr6l tudunk szamot adni, amelyek a
forrasainkban nyomon kovetheto Ărpăd-kori tortenetilk soran mindvegig a
kiralynek kezen voltak. Az egyik a vizsolyi, mely bizonyithat6an az 12 l 0-es
evektol56 az 1270-es evek vegeig 57 allt a kirălynek joghat6saga alatt: ez ido
alatt ot kiralyne (Jolanta, Beatrix, Maria, Erzsebet, Izabella) valtotta egymast,
s arr61, hogy az uradalrnat idokozben mas birtokolta volna, nem tudunk. A
1248-ban Măria a segesdi vendegtelepesek („hospites de Segust") szabadsăgait adomănyozta
verocei telepeseinek (I. CDCr. IV. 374-376.), 1268-ban pedig, egy ăltala eladomănyozott fiild
iktatăsăt a segesdi ispăn vegezte el, I. CDCr. V. 461.
54
1269-ben Bela herceg intezkedett olyan ilgyben, amely a segesdi ispănt erintette, I. Solymosi
L.: A foldesuri jaradekok uj rendszere a I 3. szazadi Magyarorszagon. Budapest, 1998. 224.
55
1276-ban măr lzabella kirălyne adomănyozta a veszpremi kăptalannak a segesdi ispănsăghoz
tartoz6 Kăl-volgyi borad6 nepeket, I. DL. 40133. Az oklevelet IV. Lăszl6 1276. aug. 9-i ătirăsa
alapjăn kiadta Borsa lvăn, I. Az Ârpad-hazi kiralyok okleveleinek kritikai jegyzeke. 1-11. Szerk.
Szentpetery I., Borsa I. Budapest, 1923-1987. 11/2-3. 167-168. Az uradalmat 1277-tol Erzsebet
ozvegy kirălyne kezen talăljuk (1277: ÂUO. IX. 179.; 1280: ÂUO. XII. 301-302.; 1284: ÂUO.
IV. 266-267.), 1295-ben pedig III. Andrăs kirăly anyja, Thomasina rendelkezett a segesdi
uradalommal, I. MES. li. 383-385.
56
1215: VR. 113. sz. Vo. 1220: VR. 259. sz. es 1222: VR. 325. sz.
57
1271: Ârpad-kori oklevelek a Heves Megyei Leveltarban. Vălogatta, forditotta bevezetessel,
jegyzetekkel ellătta es a mutat6t keszitette Kondome Lătk6czki Erzsebet. Eger, 1997. 37. L.
meg 1278: DF. 266087. (vo. DL. 90825.), DF. 266088. (vo. DL. 75382.).
53
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mâsik ilyen uradalom a besztercei: ennek kialakulâsa - mint lâthattuk - talan
mar a l l. szâzad elso feleben megkezdodott, s mega 14. szâzad kozepen is a
kirâlyne rendelkezett vele. Ezen korulmenyek alapjân tehât a vizsolyi es a
besztercei ispânsâgokat minden fenntartâs nelkill minosithetjuk olyan
kirâlynei uradalmaknak, melyek eredendoen is a kirâlynei javak koze
tartoztak.

Queens' Domains in Transylvania in the Arpadian Age
(Abstract)
Uneven knowledge of the. domains be/onging to the Ârptidian queens is
determined primarily by the loss of historical sources regarding the southern and the
central part of the kingdom. ln addition, the concentration of the royal domains in
middle Transdanubia and the habit of the queens of residing in the center of the
kingdom (medium regni) significantly influenced the distribution of their possessions.
Two settlements are known which can be counted among the earliest possessions of
the queens in Transylvania. The vi//ages of laptid (Magyar/aptid, lopadea Nouă) and
Abony (identifiable with the present-day village ofAsszonynepe, Asinip were donated
to the abbey of Bakonybel by Queen Gise/a. Thirteenth-century sources mention the
domains of Beszterce (Bistriţa), Radna (Oradna, Radna Veche), Kirtilyi and the
settlement of Szalacs (Să/acea) as queens 'possessions.
Among the domains belonging to the queens, the larger ones were organized
as comitatus (isptinstig) and the largest one, Veroce, even became a separate county.
The possessions around Beszterce and Radna and the cluster of villages in the
Mezoseg (Câmpia Trans/ivaniei, known as Kirtilyi [Querali}, were inhabited by Saxon
co/onists who sett/ed in northeastern Transylvania during the twelfth century.
Beszterce and Radna, like Vizso/y and Segesd, were organized in two comitatus and
the two settlements became important urban centers of the Saxon districts. The
co/onization of the Saxons marks the starting point of the queens' possessions in
northeastern Transylvania. One of the villages, Kirtilynemet (Crainimăt), however,
was mentioned by the sources as villa bavarica, which indicates an ear/ier presence of
queens ' possessions. Bavarian settlers came to Hungary during t~e first half of the
e/eventh century, in the time of Gisela, wife of St. Stephan I. ln addition, Szalacs was
mentioned as early as 1067; it had German hospites, according to thirteenth century
sources.
There is not enough source material to determine the evolution of each
possession. Before or after entering the queens ' possession some of the domains
belonged to the king or to the other members of the royal families, most frequently to
the princely heir. lt is, though, impossible to establish the core set of domains
belonging to the queens. lt is sure, however, that beside the comitatus of Vizso/y the
district of Beszterce belonged to the queens during the whole period of the Ârptidian
dynasty.
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