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AOklt An jou-ko ri ok le vél tár. I–XV., XVII., XIX–XXI., XXIII–XXVIII., XXXI.
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Szerk. Nagy Im re – Tasnádi Nagy Gyu la. Bp. 1878–1920.

AtSz Ag rár tör té ne ti Szem le (Bp.–Gödöllô, 1957–).
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ad annum MCCCI. I–IV. Bp. 1937–1943. Repr. Bp. 2005–2011.

CJH Ma gyar tör vény tár – Corpus Juris Hungarici. (1000–1868). Mil len ni u mi em -
lék ki adás. I–VI. Szerk. Már kus De zsô. Bp. 1896–1901.
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I–III., V. Bp. 1890–1913.
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Georgii Fej ér. I–XI. Budae 1829–1844.
DF Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bp.), Fény kép gyûj te mény (U szek ció), Dip lo -

ma ti kai Fény kép gyûj te mény.
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Vesprimiensis. I–III. Edita a Collegio Historicorum Hungarorum Romano.
IV. Edidit Josephus Lukcsics. Bp. 1896–1907.
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CCXXI. Pa ris 1844–1880.
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Arpadianae critico-diplomatica. I–II. Szerk. Szentpétery Im re – Bor sa Iván.
Bp. 1923–1987.
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Tringli Ist ván

Sá tor al ja új hely el sõ kiváltságai*

A pa ta ki is pán ság ven dé gei és sza bad sá ga ik

A z egyik leg ré gibb ránk ma radt ma gyar vá ros pri vi lé gi u mot a pa ta ki is pán ság
te rü le tén fek võ Sá tor al ja új hely kap ta 1261-ben. Ek kor már jó fél év szá za dos
múlt ja volt an nak, hogy az is pán ság la kó i nak a ki rá lyok ki vált sá go kat ad tak.

Im re ki rály 1201-ben a Pa tak mel let ti Olasziba – a mai Bodrogolasziba – ér ke zett jö ve vé nyek
szá má ra ál lí tot ta ki pri vi lé gi u mát. Ez az ok le vél a leg ré gibb ma gyar hospeskiváltság.1 Nem
tud juk, hogy mi kor nyer ték el kü lön le ges jo ga i kat az is pá ni szék hely, Pa tak – a mai Sá ros pa -
tak – la kói. Az er rõl szó ló ok le vél nem ma radt fenn, ami azon ban alig ha bi zo nyít ja azt, hogy a
pa ta ki ak nak ne lett vol na egy ko rai ki vált ság le ve lük. Ami kor az új he lyi ek ke zük höz vet ték pri -
vi lé gi u mu kat, a pa ta ki ak már biz to san bir to ká ban vol tak sza bad sá ga ik nak, ezek re ké sõbb is hi -
vat koz tak. Min den egyes vá ro si sza bad sá got nem fog lal tak sza bad ság le vél be, Olaszi és Új hely
pél dá ja azon ban azt mu tat ja, hogy a pa ta ki is pán ság te rü le tén a ki vált sá go kat ok le vél be is szer -
kesz tet ték, így bát ran fel té te lez het jük egy Ár pád-ko ri sá ros pa ta ki ki vált ság le vél létét.2

Az új he lyi ki vált ság le vél egyet len pél dány ban ma radt ránk, még pe dig két sze res átírásban.3

1284. szep tem ber 24-én Kun Lász ló val erõ sí tet ték meg az ok le ve let a ven dé gek, me lyet az tán

*  A ta nul mány az OTKA ál tal tá mo ga tott „Ma gyar or szág vá ro sa i nak tör té ne ti at la sza” cí mű prog ram ke -
re té ben ké szült.

1 Fej ér V/1. 181. (RA 194. sz.) Pleidell Amb rus ve tet te fel el ső ként, hogy Im re ki rály 1201-es ok le ve lé ben
sze rep lő, „Szent Mik lós egy há za mel lett élő pa ta ki ven dé gek” nem Sá ros pa tak, ha nem a ve le szom szé -
dos Bodrogolaszi la kói len né nek. Pleidell Amb rus: A ma gyar vá ros tör té net el ső fe je ze te. Sz 68. (1934)
8. Szűcs Je nő ezt ké sőbb újabb ér vek kel erő sí tet te meg: Szűcs Je nő: Sá ros pa tak kez de tei és a pa ta ki er -
dő ura da lom TSz 35. (1993) 5. La dá nyi Er zsé bet to vább ra is Sá ros pa tak pri vi lé gi u má nak tar tot ta az ok -
le ve let, az olaszi és a pa ta ki plé bá nia patrocíniumának kü lönb sé gé re azon ban nem tu dott meg győ ző vá -
laszt ad ni, az 1201-es ok le vél meg erő sí tő ré szé re, mely sze rint az ok le ve let a „Pa tak mel let ti Olaszi
pol gá rai vagy ven dé gei” írat ták át, pe dig épp úgy nem ref lek tált, mint az irat le vél tá ri provenienciájára,
vagy a Szűcs ál tal „tá gabb tar tal mú fo ga lom nak” ne ve zett, az az táj név ként fel fog ha tó Pa tak szó ér tel me -
zé sé re. La dá nyi Er zsé bet: A „Bod rog-par ti Athén” kez de te i ről. MKSz 117. (2000) 191–198.

2  Sá ros pa tak utóbb is gya ra pí tot ta kü lön jo ga it. 1429-ben Zsig mond ki rály tól nyert egy ki vált ság le ve let,
majd a vá ros la kói to váb bi sza bad sá go kat sze rez tek ma guk nak. A Zsig mond-fé le ok le vél egyes ré szei -
nek biz to san vol tak előz mé nyei, ezek azon ban ma már re konst ru ál ha tat la nok. Az ok le vél ál ta lá nos ság -
ban utal La jos ki rály sza bad ság-ado má nyá ra. Gu lyás Lász ló Sza bolcs: A me ző vá ro si ön kor mány zat
funk ci ói és tár sa dal mi hát te re a kö zép ko ri Hegy al ján. Dok to ri ér te ke zés. Deb re cen 2008. 30. skk, 62.

3  A to váb bi ak ban az Új hely, Sá tor al ja új hely, Pa tak, Sá ros pa tak sza va kat sti lá ris meg fon to lás ból hasz ná -
lom fel vált va, je len tés be li meg kü lön böz te tést nem te szek kö zöt tük.
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1291. ja nu ár 5-én III. And rás kan cel lá ri á já ban ír tak át. Kun Lász ló ok le ve le nem csak az 1261-es
pri vi lé gi u mot tar tot ta fenn, ha nem a ki rály 1282-ben kelt, az új he lyi ek szá má ra ki ál lí tott má -
sik ok le ve lét is.4 A ki vált ság le ve let bát ran ne vez het jük ala pí tó le vél nek is, hi szen a vá ros be te -
le pí té se kor és épí té se kor ke let ke zett.

Az ala pí tó le ve let Ist ván her ceg, IV. Bé la ki rály el sõ szü lött fia ne vé ben ál lí tot ták ki a
sátorelõi – az az sá tor al jai – ven dé gek nek. Az is pán ság ki rá lyi bir tok volt, így az ide te le pí tett
hospeseknek csak a ki rály ad ha tott ki vált sá got. Ezért állt az olaszi hospesprivilégium élén Imre
ki rály ne ve, és ezért füg gesz tet ték rá a ki rály pe csét jét. IV. Bé la azon ban Ist ván her ceg nek – az
Ár pá dok ré gi szo ká sai sze rint – her ce gi te rü le tet, ún. dukátust ado má nyo zott. Ist ván az új he lyi
pri vi lé gi um ban ma gát a ma gyar ki rály el sõ szü lött jé nek (primogenitus) és Er dély her ce gé nek
(dux Transilvanus) ti tu lál ta. A vá ros ala pí tó ja 1260-ban már má sod szor ke rült Er dély élé re.
István her ceg sé ge nem csak Er dély re ter jedt ki, ha nem több észak ke let-ma gyar or szá gi me gyé -
re, töb bek közt a pa ta ki is pán ság ra is.5 A ki rá lyi her ce gek a ki rá lyok min den jo gát gya ko rol ták
sa ját her ceg sé gi te rü le tü kön, így a hospes- vagy vá ros ki vált sá gok ado má nyo zá sát is, ezért ál -
lít hat ta ki Ist ván her ceg a sá tor al ja új he lyi privilégiumot.6

Az is pán ság kiváltságolt la kó it la ti nul hospeseknek, ma gya rul ven dé gek nek ne vez ték.
A ven dég ál ta lá ban jö ve vény volt, nem volt azon ban fel tét le nül idegen.7 A ven dég nek len ni
nem nem ze ti sé gi lé tet je len tett, ha nem jog ál la po tot. A hospesek ugyan is a kör nye ze tük tõl el té -
rõ jo go kat, sza bad sá go kat kap tak az õket le te le pí tõ föl des ura ik tól. A pa ta ki is pán ság te le pe sei
azon ban va ló ban mes  szi rõl ér kez tek a Bod rog part já ra, több nyi re val lon szár ma zá sú ak vol tak.
Új hely ala pí tá sá ban azon ban va ló szí nû leg nem vet tek részt a ré gi ma gyar nyel ven ola szok nak
ne ve zett val lon te le pe sek. A ta tár já rás után már nem, vagy alig ér kez tek olasz ven dé gek az or -
szág ba, azon ban az õket jó val na gyobb szám ban kö ve tõ né me tek sem ju tot tak el a Sá tor-hegy
al já ra. A ki vált ság le ve let ke zük be ve võ új he lyi ven dé gek fel te he tõ leg épp úgy ma gya rok vol tak,
mint né hány ge ne rá ci ó val ké sõbb élt utódaik.8

A ki vált ság le vél pont jai

Az ala pí tó le vél a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket tar tal maz za: 1.) min den te lek (mansio) után föld -
bér (terragium) cí mén Szent Ist ván ki rály nap ján (au gusz tus 20.) an  nyi dé nárt fi zet nek, ameny -
 nyi két pondus ezüst ér té ké nek fe lel meg, 2.) a pa ta ki is pán nem ítél kez het fö löt tük, ha nem

Tringli István

4  ÁÚO VIII. 5. (RA 1780. sz.); ÁÚO IX. 391. (RA 3184. sz.); ÁÚO IX. 391. (RA 3337. sz.).; ÁÚO X. 25.
(RA 3696. sz.)

5  Zsol dos At ti la: Csa lá di ügy. IV. Bé la és Ist ván if jabb ki rály vi szá lya az 1260-as évek ben. Bp. 2007. 23.
6  Kristó Gyu la: A fe u dá lis szét ta go ló dás Ma gyar or szá gon. Bp. 1979. 78.
7  Solymosi Lász ló: Hospeskiváltság 1275-ből. In: Ta nul má nyok Veszp rém me gye múlt já ból. Szerk.

Kredics Lász ló. Veszp rém 1984. 17–100.; Solymosi László: A föl des úri já ra dé kok új rend sze re a 13. szá -
za di Ma gyar or szá gon Bp. 1998. 7.

8  Tringli Ist ván: Sá tor al ja új hely egy há zai a re for má ció előtt. In: Erős sé gé nél fog va vár épí tés re va ló. Ta nul -
má nyok a 70 éves Né meth Pé ter tisz te le té re. Szerk. Juan Cabello – C. Tóth Nor bert. Nyír egy há za 2011. 379.

252

Draskoczy_60_1-340_:press 2012.04.15. 11:29 Page 252 (Black plate)



kisebb ügyek ben az ál ta luk vá lasz tott bí ró (villicus), a na gyob bak ban pe dig a ki rály ítél, 
3.) a Bod rog ban sza ba don ha lász hat nak, 4.) ha a ki rály el lá to gat kö zé jük, ven dé gül kell lát ni uk,
5.) az örö kös nél kül meg halt hospesek jó szá ga it a pa ta ki is pán nem fog lal hat ja le, õk azok kal
sza ba don ren del kez het nek, 6.) hét fõn ként vám men tes vá sárt tart hat nak, 7.) a sza bad ál la po tú
em be rek sza ba don le te le ped het nek, anél kül, hogy jó szá ga ik nak bár mi sé rel me es ne, 8.) bí rá -
ju kat éven ként le vált hat ják, és mást ál lít hat nak a he lyé be, 9.) ma guk szá má ra pa pot kö zös aka -
rat tal sza ba don vá laszt hat nak, 10.) a ti ze det ugyan úgy fi ze tik, mint a pa ta ki hospesek, 11.) min -
den más ban ugyan azt a ki vált sá got él ve zik, mint a pa ta ki hospesek 12.) a kö vet ke zõ hét (!)
vár me gyé ben: Zemp lén ben, Új vár ban, Sá ros ban, Ungban, Bor sa vá ban és Sza bolcs ban nem
kell vá mot fi zet ni ük, 13.) ha ve szély ese tén a Sá tor he gyen le võ ki rá lyi vár ba me ne kül né nek,
a vár nagy jog ha tó sá ga alá tar toz nak, aki ki rá lyi fel ha tal ma zás ból plé bá no suk kal együtt ítél ke zik
fe let tük, és ha a vár nagy nem meg fe le lõ en jár na el, ak kor a ki rály sze mé lyé ben a plé bá nos el -
tilt hat ja et tõl a vár na gyot, mind er rõl pe dig a do mon ko sok és a fe ren ce sek tesz nek ta nú bi zony -
sá got, 14.) ha a bí ró va la mely ki sebb ügy ben – az az lo pá son, la tor sá gon, vér on tá son és gyil kos -
sá gon kí vül esõ ügyek ben – nem szol gál tat na igaz sá got, ak kor a bí rót idéz zék a vár nagy szí ne
elé, aki majd a ki rály ál tal rá ru há zott ha tal má nál fog va el íté li, 15.) a ki rály ál tal a hospeseknek
adott tel ke ket a raj tuk emelt épü le tek kel együtt tet szé sük sze rint hasz nál hat ják, sza ba don el ad -
hat ják, ado má nyoz hat ják, vagy ke gyes cé lok ra for dít hat ják, 16.) ha va la ki egy éven be lül a ne -
ki adott tel ken nem épít kez ne, ak kor a ki rály fel ha tal maz za a vár na gyot, hogy el ve gye tõ le, és
an nak ad ja, aki épít kez ni tud raj ta, 17.) szük ség ese tén a vár be li cisz ter ná ba kö zö sen kell vi zet
hor da ni uk, ha ezt nem ten nék meg, a vár nagy meg bír sá gol hat ja õket, 18.) ha va la kit a ki rály -
hoz kül de né nek kö vet ség be, ak kor õt a vár be li ek ne aka dá lyoz zák, ha nem sza ba don me hes sen
az ural ko dó hoz, és sza ba don tér hes sen on nan vis  sza.

A pri vi lé gi um egy he lyen cson ka. A 11. pont elõtt né hány szó ki sza kadt, itt egy kü lön ren -
del ke zés állt. A cson ka részt – mint lát ni fog juk, hely te le nül – ed dig úgy pó tol ták, hogy ti ze -
dei ket a sa ját pap juk kap ja.

A vá ros és a pa ta ki is pán

A ki vált ság le vél olyan jo go kat adott az új he lyi ek nek, me lye ket a ko ra be li nyel ven sza bad ság -
nak neveztek.9 A sza bad ság ki vált sá got, elõ jo got, pri vi lé gi u mot je len tett, ez kü lön böz tet te meg
a sá tor al ja új he lyi e ket, egy ál ta lán a hospeseket tár sa dal mi kör nye ze tük tõl. A ki vált sá gok kö zött
vol tak olya nok, me lyek spe ci á li san csak az új he lyi e ké vol tak, má sok az or szág egyéb vi dé ke -
in is el ter jedt vá ro si ki vált sá gok kal egyez tek meg.10 Az ok le vél ál ta lá nos be ve ze tõ ré szé ben,

Sátoraljaújhely első kiváltságai

9  1284: „super libertatibus eorum” – ÁÚO IX. 391; 1291: „super libertatibus ipsorum” – ÁÚO X. 25.
10  Fügedi Erik: Kö zép ko ri ma gyar vá ros pri vi lé gi u mok. Ta nul má nyok Bu da pest Múlt já ból 14. (1961)

17–108.; Tringli Ist ván: A szent ki rá lyok sza bad sá ga. Sz 137. (2003) 809–848.; Szen de Ka ta lin: A ma -
gyar vá ro sok kiváltságolásának kez de tei. In: Deb re cen vá ros 650 éves. Vá ros tör té ne ti ta nul má nyok.
Szerk. Bá rány At ti la – Papp Klá ra – Szál kai Ta más. Deb re cen 2011. 23–48.
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arengájában is egy ál ta lá nos elv vel ta lál ko zunk. E sze rint a ki rály kö te les sé ge, hogy alatt va lói szá -
mát nö vel je, mert a nép so ka sá ga di csõ sé gé re szol gál. A vá ro si ki vált ság le ve lek nek ez az in dok -
lá sa a ta tár já rás után ter jedt el a ki rá lyi kan cel lá ri á ban, és a ké sõb bi idõk ben to pos  szá vált.11

A föld bér fi ze té se azért ke rült az el sõ hely re, mert a te le pü lés la kói és a te le pü lés ura szá -
má ra ez volt a leg fon to sabb. Az olyan bir tok né pei, akik csak föld bért fi zet tek és meg ven dé gel -
ték uru kat, a 13. szá zad ban je len tõ sen kü lön böz tek kör nye ze tük tõl. A nem kiváltságolt te le pü -
lé se ken ugyan is több fé le adót fi zet tek. Ist ván her ceg szá má ra a föld bér fi ze té se volt a biz to sí té ka
an nak, hogy meg ér je ki vált sá got ad ni az új he lyi ek nek. A pénz ben fi ze tett föl des úri adót is mer -
ték ugyan a ko ráb bi év szá zad ok ban is, azon ban a 13. szá zad ban kez dett na gyobb mér ték ben el -
ter jed ni, el sõ sor ban a hospesek kö zött. A két pondusnyi nagy ság – az az 1/48 már ka, va gyis
4,87 g ezüst – eb ben a szá zad ban a leg el ter jed tebb mér ték nek számított.12 A föld bér fi ze té sé -
nek idõ pont ja a kö zép kor ban meg vál to zott. Nem tud juk, hogy e vál tás ra mi kor ke rült sor, az
1554-es esz ten dõ vel kez dõ dõ új ko ri ur bá ri u mok ban egé szen a 18. sz. ele jé ig to vább ra is csak
egyet len föld bér-fi ze té si idõ pont tal ta lál ko zunk, ami – akár csak a szom szé dos Pa ta kon – Szent
Mi hály nap já ra esett. Más fél év szá za don ke resz tül mér té ke sem vál to zott: az egész tel ke sek
egy, a fél tel ke sek fél fo rin tot fi zet tek. Va la mi kor a Trautsonok földesurasága ide jén – 1710–1775
kö zött – az tán sza kí tot tak e gya kor lat tal, és át tér tek az or szág ban más hol is szo ká sos éven te két -
sze ri ter mi nus ra. 1760-ban már Szent György és Szent Mi hály nap ján szol gál ta tat ták az új he -
lyi ek a tiszt tar tó ke zé hez földbérüket.13

Ha az új he lyi ek nem nyer tek vol na sza bad sá got Ist ván her ceg tõl, a pa ta ki is pán lett vol na
a te le pü lés il le té kes bí rá ja, aki ki sebb és na gyobb ügyek ben egy aránt ítél he tett. E két ügy tí pust
a szo kás jog az or szág ban min de nütt azo nos mó don kü lön böz tet te meg, a ké sõb bi ek ben az új -
he lyi ki vált ság le vél is ér tel mez te a fo gal ma kat. Az ál tal, hogy a hospeseket ki vet ték az is pán bí -
rói jog ha tó sá ga alól, az új he lyi ki vált ság le vél iga zi vá ros pri vi lé gi um lett, en nek hi á nyá ban
ugyan is csak hospesprivilégiumról szo kás be szél ni. Ez után a ki sebb ügyek a bí ró, a na gyob bak
a her ceg vagy a ki rály bí ró sá ga elé tar toz tak. Ez utób bi ren del ke zés volt iga zán je len tõs. A ko -
ra be li jog el vek sze rint sza bad em be rek na gyobb ügye i ben a ki rály, a ki rá lyi bí ró sá gok, leg -
gyak rab ban azon ban a ki rály ál tal ki ne ve zett he lyi tiszt ség vi se lõk, ál ta lá ban az is pá nok bí rás -

Tringli István

11  Kubinyi And rás: A ki rá lyi vá ros po li ti ka tük rö ző dé se a ma gyar ki rá lyi ok le ve lek arengaiban. In: Esz -
me tör té ne ti ta nul má nyok a ma gyar kö zép kor ról. Szerk. Szé kely György. Bp. 1984. 285.

12  Solymosi L.: A föl des úri i. m. 22.; met ri kus nagy sá gá ra: Engel Pál: A 14. szá za di ma gyar pénz tör té -
net né hány kér dé se. Sz 124. (1990) 28.

13  Vál to zás más hol is tör tént. Pa ta kon 1427-ben – igaz, nem tud juk, mi ó ta – György nap kor fi zet ték a
censust, Már ton nap kor pe dig a szin tén censusnak ne ve zett ka ma ra hasz nát. („censum autem be a ti
Georgii martiris […] censum fes ti be a ti Mar ti ni episcopi et confessoris puta centum florenorum auri
puri, quibus ipsi cives et hospites nostri singulis annis ratione lucri camere nostre regie maiestati nostri
obligantur, prout hactenus solverunt”) DL 12 052., idé zi: Gu lyás L. Sz.: A me ző vá ro si i. m. 30. 1554-ben
– és azu tán min dig – azon ban már Pa ta kon is Mi hály-na pi idő pon tot je gyez tek fel a föl des úri ír no kok.
MOL E 156 (Ma gyar Ka ma ra archivuma: Urbaria et Conscriptiones) (a to váb bi ak ban: U et C) 1554:
45–36, 1567: 40–35, 1570: 95–22, 1631: 40–39, 1632: Irregestrata 11–9, 1648: 41–2, 1676: 41–11,
1688: 36–25, 1693: 41–22, 1760: 214–14. A 18. sz. vé gé től kezd ve már nem szed ték a föld bért. MOL
U et C 1778: 176–18, 1791: 191–11, 1807: 169–10.
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kod hat tak. A ki rály bí ró sá ga alá tar to zás ki vált sá got je len tett: azt fe jez te ki, hogy a te le pü lés
köz vet le nül a ki rály tól függ épp úgy, ahogy köz vet le nül ne ki fi ze ti adó ját is. A her ceg vagy a
ki rály ter mé sze te sen nem töl töt te ide je nagy ré szét tör vény szé ke ken, ha nem más tiszt ség vi se -
lõ jét bíz ta meg e fel adat tal. A tiszt ség vi se lõ azon ban a ki rály (vagy a her ceg) meg bí zott ja vagy
mint a ki rá lyi kú ria bí rá ja járt el, a ki rá lyi (vagy her ce gi) bí rás ko dás nak te hát leg alább a fik ció -
ját fenntartották.14 Ki vált ság nél kül ki sebb ügyek ben a te le pü lés föl des ura, il let ve an nak meg -
bí zott ja – je len eset ben szin tén a pa ta ki is pán – ítél ke zett vol na, aki ugyan ma ga mel lé ül tet het -
te a hely bé li bí rót, az ítél ke zés jo ga azon ban õt il let te meg. A sa ját jo ga sze rint élõ hely ség nek
nem volt szük sé ge ide gen bí ró ra, így a ki sebb ügyek ben a bí ró lett az il le té kes. Az új he lyi pri -
vi lé gi um két szer em lí tet te a sza bad bí ró vá lasz tást, eb ben a ren del ke zés ben és egy kü lön pont -
ban. Bí rá ja vagy falunagya min den te le pü lés nek volt. A nem kiváltságolt fal vak Ár pád-ko ri fa -
lu si bí rá i nak ki vá lasz tá sá ról nem so kat tu dunk, va ló szí nû azon ban, hogy e bí rá kat a föl des úr
vagy tiszt vi se lõ je he lyez te az ott la kók élé re, töb bé-ke vés bé fi gye lem be vé ve az il le tõ te kin té -
lyét. Új hely ese té ben et tõl kezd ve nem ez tör tént: a pa ta ki is pán nak sem mi be le szó lá sa nem lett
ab ba, hogy kit vá lasz tat nak a he lyi ek elöl já ró juk nak. A sza bad bí ró vá lasz tás és a bí rói ki vált -
ság te hát szo ro san ös  sze füg gött egy más sal.

A ha lá sza ti jog min dig a part men tén bir to kos föl des urat il let te meg, Új hely ese té ben a ki -
rályt vagy a herceget.15 A ha lá szat hoz nor má lis kö rül mé nyek kö zött csak a föl des úr tiszt vi se -
lõ jé nek, itt a pa ta ki is pán nak az en ge dé lye kel lett. Mi vel a pri vi lé gi um sza bad ha lá sza tot en ge -
dett, ez után er re nem volt szük ség. E ren del ke zés te hát szin tén az is pán ha tal ma alól vet te ki az
újhelyieket, akik két fé le adót fi zet tek a her ceg nek (vagy a ki rály nak): föld bért és ter mé szet be -
ni adót. A hoz zá juk el lá to ga tó ki rályt – er rõl ugyan a pri vi lé gi um nem szól, de szin te biz to san
csak éven te egy szer – egy na pon át ven dé gül lát ták, és a kö zép kor ban szo ká sos na pi két sze ri
ét ke zést, ebé det (prandium) és va cso rát (cena) ad tak ne ki. A meg ven dé ge lés a ré gi ma gyar
nyel ven szál lás adó nak (descensus) ne ve zett egyik leg õsibb adó faj ta, amely egy szer re volt kéz -
zel fog ha tó be vé tel és szim bo li kus ka pocs az alatt va lók és a föl des úr – je len eset ben a her ceg –
kö zött. A ven dé gek közt meg szál ló her ceg meg hall gat hat ta a pa na szo kat, akár sze mé lye sen is
bí rás ko dott, hi szen a bí rás ko dás és a szál lás adás szo ros kap cso lat ban állt egy más sal. A her ceg -
nek já ró el lá tás te hát megint csak az új he lyi ek sza bad sá gát fe jez te ki. A sá tor al jai ven dé gek
nem a pa ta ki is pánt lát ták ven dé gül, ha nem a her ce get. A szál lás adás a kö vet ke zõ év ti ze dek ben
ere de ti for má já ban az egész or szág ban el halt, és át ala kult adóvá.16 A föld bér és a meg ven dé ge -
lés bõl ki fej lõ dött aján dék volt a te lek hez kö tõ dõ két leg fon to sabb adó, me lyek ugyan az év szá -
zad ok so rán so kat ve szí tet tek gaz da sá gi je len tõ sé gük bõl, de Új he lyen a 18. szá zad vé gé ig fenn -
ma rad tak. A két leg ré gibb ur bá ri um, az 1554-es és az 1567-es évi két sze ri aján dék ról tu dó sít,
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14  Tringli Ist ván: Két szo kás jo gi nor ma a köz gyű lé sek mű kö dé sé ről. TSz 39. (1997) 393.
15  Degré Ala jos: A ma gyar ha lá sza ti jog a kö zép kor ban. Bp. 1939.
16  Solymosi L.: A föl des úri i. m. 55. skk; Tringli Ist ván: Pest és Pi lis me gye sa já tos vi szo nyai a tö rök

hó dolt ság előtt. In: Me gye tör té net. Egy ház- és igaz ga tás tör té ne ti ta nul má nyok a veszp ré mi püs pök -
ség 1009. évi ado mány le ve le tisz te le té re. Szerk. Hermann Ist ván – Karlinszky Ba lázs. Veszp rém
2010. 379.
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me lyet ka rá csony kor és hús vét kor fi zet tek, ez után azon ban mind há rom sá to ros ün ne pen – az az
pün kösd kor is – ad tak aján dé kot földesúrnak.17

Az örö kös nél kül meg halt alatt va ló bir to ka a föl des úr ra szállt vis  sza. A pa ta ki is pán ság te -
rü le tén azon ban a ki rály (vagy a her ceg) mint föl des úr és a nem kiváltságolt la kók kö zött ott
állt az is pán, aki ma ga in téz ke dett a há ram lott bir to kok ról. A pri vi lé gi um te hát ez út tal is a pa -
ta ki is pán ha tás kör ét csök ken tet te. A ki vált ság le vél nem árul ja el, hogy ez út tal vá ros la kók nak
a te lek után já ró õsi – a ko ra új ko ri hegy al jai for rá sok ban vér ség nek ne ve zett – avagy a szer -
zett bir to ká ról van-e szó.18 A két bir tok tí pust ugyan is a vá ro si jog ugyan úgy meg kü lön böz tet -
te, mint a nemesi.19 A ki vált ság le vél csak az örö kö sök hi á nya ese tén adott le he tõ sé get a vég -
ren del ke zés re, ad dig azon ban, amíg vol tak tör vé nyes örö kö sök, õk örö köl tek. Sá tor al ja új hely
az egyik leg jobb for rás adott sá gú ma gyar me zõ vá ros, ké sõ kö zép ko ri ok le ve le i nek nagy ré sze
a vá ros la kók ál tal a pá lo sok ra ha gyott bir to kok ról, el sõ sor ban szõ lõk rõl szól, ame lyek a ma gyar
jog ban szer zett jó szág nak minõsültek.20 E sza bad ság te hát va ló szí nû leg a szer zett bir to kok ado -
má nyo zá sá nak en ge dé lye zést je len tet te.

A meg ha tá ro zott na pon va ló he ti vá sár tar tás en ge dé lye zé se gya ko ri ren del ke zé se volt a
hospes- és vá ros pri vi lé gi u mok nak. A hét fõi vám men tes vá sár azt je len tet te, hogy va sár nap és
ked den – va ló szí nû leg nem egész nap, ha nem csak a meg elõ zõ nap de lé tõl a kö vet ke zõ nap
de lé ig – az Új hely re igyek võ vá sá ro zók nak a vám sze dõ he lye ken nem kel lett vá mot fi zet ni ük.
E vá mok fel ügye le te az is pán kö te les sé ge volt, aki ré sze se dett is a vám ból. A her ceg be vé te lei
azon ban nem ki seb bed tek, el len ke zõ leg, jog gal gon dol hat ta, hogy a he ti vá sár gaz dag gá te szi
a te le pü lé sét, a kör nyék be li, el sõ sor ban her ce gi bir to kok né pei mind igény be ve szik azt, ez ál -
tal gya ra pod nak, így hos  szú tá von hasz not is re mél he tett a vám men tes vá sár tól. Az új he lyi vá -
sár vám sze dé sé re nem vo nat ko zott a ren del ke zés, azt ugyan is év szá zad okon át szed te a vá ros,
an nak azon ban már más ér tel me volt: az a vá sá ro zók vé del mé nek, va la mint a hi te les mér té kek
ki szol gál ta tá sá nak a dí ja volt. A pa ta ki is pán jo gai ez út tal is csök ken tek, hi szen így el esett az
új he lyi vá sár ra tar tók vám já nak har ma dá tól. A 13. szá zad ban már szo kás nak szá mí tott, hogy egy
na pi já ró föld ön be lül ugyan azon a na pon nem le he tett he ti vá sárt tar ta ni. Pa tak vá sá rá nak el sõ
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17  L. a 13. j.-ben idé zett ur bá ri u mo kat.
18  1617: „az ver nek hattuk az mi törveniünk sze rint”; 1618: „közönseges öröksegh volt, az ve ret nem ad -

hat ta vol na el”; 1691: „igi az mi törveniünk sze rint az ver nek hattuk: Sipos Peter fi a i nak”; 1696:
„Ujhelyben lakozo Soltesz Im re vers eget akarvan bizonyitani” – Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le -
vél tár, Sá tor al ja új he lyi Fi ók le vél tár (to váb bi ak ban: SFL) Sá tor al ja új hely vá ros ira tai (to váb bi ak ban:
V.1.) 1617–1742. vá ros könyv: 41., 60., 61., 253.; 1693: „Notandum, ezen possessiok reghi pusz ták,
nemis emlekeznek rea, hogy va la ki ezek hez vér sé gét pretendalna.” – MOL U et C 41–22; 1799: „édes
atyok és édes anyok ál tal elidegenitett ősi ház nak vis  sza vál tá sa […] azon ház hoz va ló valoságos anyai
ősi sé gek” – SFL V.1. 1796–1801. vá ros könyv: 350. A vér ség mint nem zet ség szó ra: An gyal Dá vid: Vér
volt hoz zá. MNy 6. (1910) 459.; Kubinyi And rás: Gon do la tok „A ma gyar nem zet sé gek a XIV. szá zad
kö ze pé ig” új ki adá sa al kal má ból. In: Ka rá cso nyi Já nos: A ma gyar nem zet sé gek a XIV. szá zad kö ze -
pé ig. Bp. 19952. 1417.

19  Wenzel Gusz táv: A XV. szá za di tár no ki jog. Ta nul mány a ha zai jog tör té net kö ré ből. Bp. 1878. 24., 30.
20  F. Romhányi Be at rix: Pá los gaz dál ko dás a 15–16. szá zad ban. Sz 141. (2007) 299–352.; Gu lyás László

Sza bolcs: Me ző vá ro si pol gá rok ke gyes ado má nyai a kö zép kor ban. In: Deb re cen i. m. 178. skk.
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em lí té sét ugyan csak 1335-bõl is mer jük, en nek el le né re bi zo nyos, hogy a pa ta ki ko ráb ban ki -
ala kult, mint az új he lyi. Pa ta kon szom ba ton volt he ti vá sár, ezért tet ték a mel let te fek võ Új hely
vá sá rát a kö vet ke zõ mun ka nap ra, hétfõre.21

A sza bad le te le pe dés en ge dé lye zé se a vá ros be né pe sí té sé nek leg biz to sabb út ját jelentette.22

Azért csak sza bad em be rek köl tö zé sét en ged te meg Ist ván her ceg, mi vel csak õk köl töz het tek
el lak hely ük rõl, és hagy hat ták el ad di gi uru kat. Az or szág ban ek kor még nagy szám ban élõ
szol gák szá má ra nem biz to sít hat ta a le te le pe dést, hi szen az zal meg ká ro sí tot ta vol na ura i kat.
A köl tö zés kor a ré gi föl des úr így is gyak ran le fog lal ta az el köl tö zõ ál la ta it és más jó szá ga it. Ez
va ló szí nû leg min dig is jog sér tõ volt, a hospeskiváltságok pe dig rend sze re sen meg til tot ták. A ké -
sõb bi kö zép kor ban az ilyen ki vált sá gos köl tö zé si sza bá lyok ból ala kult ki a job bá gyok egész or -
szág ra ér vé nyes sza bad köl tö zé si joga.23

A sza bad plébánosválasztás ar ra szol gált, hogy a vá ro si kö zös ség sa ját te rü le tén ma ga gya -
ko rol ja a kegy úri jo go kat vagy azok egy ré szét. Min den bi zon  nyal ez út tal is az is pá nok jog kö -
re szû kült. Alig ha hi he tõ ugyan is, hogy a her ceg (vagy a ki rály) az is pán sá gi fal vak pap ja i ról
ma ga in téz ke dett vol na, azt el vé gez te he lyet te az is pán. Az zal, hogy Új hely meg kap ta a pa ta -
ki ak ti zed fi ze té si ki vált sá gát, fenn ma radt a pa ta ki egy ház ré gi ti zed fi ze té si sza bad sá ga. A pa -
ta ki plé bá nia ugyan is a me gyés püs pök jog ha tó sá ga alól lel ki ügyek ben ki vett ún. exempt plé -
bá nia volt, mely va ló szí nû leg az egész pa ta ki is pán ság, így Új hely ré gi te rü le tén is, kü lön le ges
jo go kat él ve zett, pl. a plé bá nos a tel jes ti ze det ma ga tart hat ta meg. E ren del ke zés sel az exempt
jog az új he lyi egy ház ra is át szál lott. A her ceg sza ba don dönt he tett eb ben a lát szó lag egy há zi ha -
tás kör be tar to zó ügy ben, nem csor bí tot ta ugyan is az eg ri püs pök ség jo ga it, hi szen a pa ta ki plé -
bá nia ré gi, nagy te rü le tén – ide ért ve az új he lyi ter ri tó ri u mot is – ed dig sem a püs pök szed te a
ti ze det. E ren del ke zés után egy újabb pont áll a ki vált ság le vél ben, itt azon ban az ok le vél sérült.24

A hi á nyos mon dat ból mind ös  sze an  nyi ol vas ha tó ki, hogy va la mi jár az új he lyi ek pap já nak.
A la tin mon dat tel jes ség gel bi zo nyos, meg fe le lõ hos  szú sá gú re konst ruk ci ó ja nem le het sé ges,
a ké sõb bi gya kor lat ból azon ban biz to san kö vet kez tet he tünk ar ra, mi áll ha tott a sé rült ré szen:
pap juk nak a ti zed ne gye de jár. Az új he lyi vá ros ala pí tás után ugyan is a pa ta ki plé bá nos kü lön -
le ges jo gai Új hely fe lett megmaradtak.25 Az új he lyi ek bel sõ éle tét érin tõ sza bad sá gok fel so ro -
lá sa ez után meg sza kad. A ki vált ság le vél meg elé ge dett an  nyi val, hogy min den to váb bi ki vált -
sá guk ugyan az le gyen, mint pa ta ki ven dé ge ké.

A hét me gyé re szó ló vám men tes ség biz to sí tá sa után az ok le vél sé rült sé ge mi att csu pán hat
me gye ne ve kö vet ke zik, alig ha le het két sé ges, hogy Pa tak me gye ne ve állt a kri ti kus he lyen.
A ren del ke zés fon tos ke res ke del mi ki vált ság volt, hi szen azt fel té te lez te, hogy a te le pü lés la -
kói e te rü le te ken ke res ked ni, vá sá roz ni fog nak. A hét vár me gye te hát meg egye zik Új hely 13.
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21  Weisz Bog lár ka: Vá sár tar tás az Ár pád-kor ban. Sz 141. (2007) 888.; Uő: Vá sá rok a kö zép kor ban. Sz 144.
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22  Szűcs Je nő: Az utol só Ár pá dok. Bp. 1993. passim.
23  Solymosi Lász ló: A job bágy köl tö zés ről szó ló ha tá ro zat he lye a köl tö zés gya kor la tá ban. AtSz 14. (1972)

36.; Uő: A föl des úri i. m. 103.
24  DL 519.
25  Tringli I.: Sá tor al ja új hely egy há zai i. m. 384.
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szá za di leg tá vo lab bi, vagy leg tá vo lab bi nak szánt pi ac kör ze té vel, más részt a te rü let egy be esett
az egyéb ként Er dély ben ural ko dó if jabb ki rály ural mi te rü le té nek egy ré szé vel is.26

A vá ros és az új he lyi vár nagy

Az új he lyi pri vi lé gi um két rész re osz lik: a vám men tes ség rõl szó ló pon tig a ko rai vá ros pri vi lé -
gi u mok szo ká sos ren del ke zé se it tar tal maz za, utá na azon ban sa já tos új he lyi prob lé mák kö vet -
kez nek. Az ala pí tó le vél ed dig túl nyo mó részt az is pán jog ha tó sá ga alól men te sí tet te a vá rost, ez -
után azon ban a vár és a vár nagy, va la mint a vá ros vi szo nyá ról szól. A pa ta ki is pán és a pa ta ki
(új he lyi) vár nagy két kü lön sze mély volt.27A vá ros fö lött, a Sá tor he gyen épült vár ki rá lyi te rü -
let volt, akár csak a vá ros, a vár ban azon ban kor lát la nul ér vé nye sült a vár nagy bí rói jog kö re.
E vá rat – akár csak a kor ban épült más kõ vá ra kat – me ne dék hely nek épí tet ték, rész ben a bir to -
kos né pei, az az az új he lyi ek ré szé re. Ha az új he lyi ek a vár ba me ne kül tek, ak kor el kel lett fo gad -
ni uk a vár nagy fenn ha tó sá gát. A vár ban a bí ró nem osz toz ha tott a vár nag  gyal a jog ha tó sá gon, az
új he lyi ek azon ban ki vált ság kép pen an  nyi kön  nyebb sé get kap tak, hogy vi ta es tén a plé bá nos
együtt ítélt a vár nag  gyal. Azért a plé bá nos ra esett a vá lasz tás, mert az egy há zi rend hez va ló tar -
to zá sa okán egy szer re volt kí vül ál ló, a vá ro si ak vá lasz tá sa mi att pe dig a vá ro si kö zös ség hez
tarto zó személy.28 Ha vi tás ügyek ben vizs gá la tot vé gez tek, ak kor nem le he tett sem a vár be li ek nek,
sem pe dig a vá ro si ak nak hin ni, mert az elõb bi ek a vár nagy tól függ tek, az utób bi ak pe dig sé rel -
met szen ve dett tár suk hoz húz tak vol na. A ki vált ság le vél ezért ren del ke zett úgy, hogy ilyen kor
szin tén egy há zi ak, a pa ta ki két kol du ló ren di rend ház tag jai ta nús kod ja nak a va ló ság ról. A köz -
vet len her ce gi (ki rá lyi) alá ren delt sé get ez út tal is ki hang sú lyoz ták: a vár nagy és a plé bá nos a vár -
ba me ne kü lõk fö lött ki rá lyi fel ha tal ma zás ból (auctoritate nostra) bí rás ko dott.

A kö vet ke zõ pon tot csak ak kor ér tel mez het jük he lye sen, ha eh hez a ren del ke zés hez is oda -
ért jük, hogy a vár ba me ne kült vá ros la kók ügye i rõl van szó. El kép zel he tet len ugyan is, hogy a
na gyobb ügyek fe let ti ítél ke zést az is pán tól el vet ték, majd a her ceg vagy a ki rály ma gá ra (ad
nostram presentiam) vál lal ta vol na, az újon nan épí tett vár vár na gya azon ban ilyen ügyek ben
ma ga elé (ad castellani presentiam) idéz het te vol na a pol gá ro kat. A vár nagy bí ró sá ga nem je -
lent het te a her ceg vagy a ki rály bí ró sá gát sem. A ren del ke zés egy részt nem fe lelt vol na meg a
ma gyar jog fel fo gás nak és jog gya kor lat nak, de az ok le vél meg fo gal ma zá sá nak sem. Ha ugyan is
a ki rály sa ját bí rás ko dá sát ál lan dó jel leg gel a vár nagy ra ru ház ta vol na, ak kor az csak a ki rály
sze mé lyé ben vagy fel ha tal ma zá sá ból jár ha tott vol na el. Ez út tal te hát nem a bé kés idõk ben, a
vá ros ban meg esett sú lyos ügyek el bí rá lá sá ról volt szó, ha nem a vár te rü le tén tör tén tek rõl, me -
lye ket a ki vált ság le vél fenn tar tott a vár nagy szá má ra. A pri vi lé gi um itt so rol ta fel, hogy mit ér -
tet tek na gyobb ügyek alatt: a lo pást, la tor sá got, vér on tást és a gyil kos sá got szá mí tot ták ide,
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26  Zsol dos A.: Csa lá di ügy i. m. 27.
27  Zsol dos: Arch. 179., 263. Az új he lyi és a pa ta ki vár azo nos sá gá ra: Déthsy Mi hály: Hol állt a kö zép -

ko ri sá ros pa ta ki vár? Hermann Ot tó Mú ze um Év köny ve 6. (1966) 177–197.; Uő: Új hely vá rá nak tör -
té ne te. Szerk. Fe hér Jó zsef. Sá tor al ja új hely 1994.

28  Tringli I.: Sá tor al ja új hely egy há zai i. m. 380.
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mivel eze kért fõ- és jó szág vesz tés járt. A ki sebb ügye ket (cause minores) ál ta lá ban ne ga tí van
fo gal maz ták meg, az új he lyi sza bad ság le vél fo gal ma zó ja is így járt el: ide ér tet ték mind azo kat
a cse lek mé nye ket, ame lyek nem a na gyobb ügyek hez tar toz tak. A ki sebb ügyek ben fenn tar tot -
ták a vá ro si ak sza bad sá gát, az az még a vár ban is a bí ró dön tött ezek ben. A sza bad ság le vél ösz -
 sze ál lí tó ja ez út tal is gon do san járt el: a ha nyag bí ró he lyett a ki sebb ügyek ben el jár ha tott ugyan
a vár nagy, azon ban csak a ki rály ál tal ne ki adott fel ha tal ma zás nak kö szön he tõ en (a nobis sibi
tradita potestate).

A vár és a vá ros sa já tos vi szo nyát vi lá gít ja meg a kö vet ke zõ két ren del ke zés. 1261-ben
még nem volt kész a vár, a vá ros be te le pí té se is csak ek kor kez dõ dött el, va ló szí nû leg csu pán
a tel ke ket mér ték ki, de az ös  szes há zat még nem épí tet ték fel. Az ala pí tás kor át adott tel kek örö -
kö sen (in evum) – mint már lát hat tuk, ezt itt vér nek vagy vér ség nek hív ták – il let ték meg az
újhelyieket, me lyek fö lött a ház zal együtt sza ba don ren del kez het tek. A vér sé gi ja vak fö löt ti
sza bad ren del ke zés még an  nyi ra sem je lent he tett kor lá to zás nél kü li tu laj don jo got és sza bad
ren del ke zést, mint a szer zett jó szá gok ko ráb ban már em lí tett ese té ben. A föl des úri há ram lá si jog
ezek nél a tel kek nél biz to san ér vé nye sült, a vá ros la kó azon ban el ad hat ta, le köt het te vagy ke gyes
cél ra is for dít hat ta e jó szá ga it, min den bi zon  nyal ro ko ni és a szom szé di jo gok meg tar tá sa mel -
lett. A her ceg ér de ke az volt, hogy a vá ros mi nél elõbb fel épül jön, a vár nagy ezért ve het te el az
épít ke zést meg nem kez dõ hospestõl há zat, és ad hat ta oda más nak. Most is meg je gyez ték azon -
ban – akár csak a vár be li bí rás ko dás ról szó ló pont nál –, hogy a vár nagy a ki rály fel ha tal ma zá -
sá ból cse lek szik (dedimus auctoritatem). A vá ros épí té sé nek fel ügye le te te hát rész ben a vár nagy
fel ada ta lett.

A vár he gyen ál ló vár túl ma ga san volt ah hoz, hogy ott ku tat le hes sen fúr ni, a vár pe dig
csak úgy szol gál ha tott meg bíz ha tó me ne dé kül, ha cisz ter ná ja min dig te le volt víz zel, ezért er -
rõl a hospeseknek kel lett gon dos kod ni uk. A ki vált ság le vél az zal nyo ma té ko sí tot ta utol já ra a
her ceg (és a ki rály) va la mint a te le pü lés kü lön le ges, köz vet len vi szo nyát, hogy meg en ged te
a vá ro si ak nak, hogy kor lá to zás nél kül kö vet sé get küld je nek a her ceg hez. Kül dött sé get a hospes ek
csak ak kor me nesz tet tek vol na uruk hoz, ha a vár nag  gyal és a vár la kó i val lett vol na va la mi lyen
vi tá juk, az ed di gi sza bad sá gok be te tõ zé se ként azon ban a vár be li ek nem aka dá lyoz hat ták meg
ezt. A pri vi lé gi um utol só pont ja te hát a vár nagy jog ha tó sá gát kor lá toz ta.

***

Min den ki vált ság an  nyit ér, amen  nyit meg tar ta nak be lõ le. Az Ist ván her ceg tõl ka pott sza bad -
sá ga ik sze rint leg fel jebb fél év szá za dig él het tek az új he lyi ek. A vá ros el sõ el ado má nyo zá sa
után új fe je zet kez dõ dött a vá ros életében.29
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