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XI—XII. SZÁZADI HARCOSRÉTEGÜNK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

BOROSY ANDRÁS 

I. 

A magyar társadalom XI—XII. századi szerkezetére, s e társadalom 
harcos elemeire vonatkozó forrásaink: Szent István, Szent László és 
Kálmán királyok törvényei, az Imre herceghez írott „Intelmek" és 
néhány egykorú krónikaszöveg, valamint későbbi krónikaszövegek fel
tehetőleg XI—XII. századi elemei. E források különböző elnevezések
kel illetik a világi társadalom felső és középső, egyaránt fegyverviselő 
rétegét. Az előkelők elnevezései: „principes", „comités", „maiores", 
„seniores", „nobiles". A kevésbé előkelő harcosok neve „milites" és 
„ministri". 

Az előbbiek társadalmi helyzete egyértelmű: ők a korai feudalizmus 
világi arisztokráciája, a fegyverviselő nagybirtokosok rétege, akik a 
királyt fegyverükkel és tanácsaikkal támogatják, birtokaik jövedelmé
ből fegyvereseket tartanak fenn, s ezenkívül a kezdetleges állam köz
igazgatási és bírói funkcióit is ellátják. 

Nem ilyen egyszerűen határozható meg a „miles" réteg helyzete. 
Forrásaink közlései e tekintetben különbözőképpen értelmezhetők, s 
a hazai történetírás egyik legvitatottabb kérdése a XI—XII. századi 
magyar társadalom szerkezete körüli viták során éppen a „miles" 
réteg problémája volt. 

A már az antik latinságban „harcost", „katonát" jelentő „miles" 
szót természetesen a középkori latin nyelvet használó más országokban 
is ismerik és használják, de jelentése nem mindig és mindenütt 
ugyanaz, s más nemzetek középkorkutatóinialk is sok fejtörést okozott. 

J. Lippert megemlíti, hogy a cseh forrásokban szereplő „miles"-ek 
nem feltétlenül lovagok, sőt nem is feltétlenül lovasok, hanem minden 
fegyverforgató férfi általában. A XII. századi „Statuta Conradi" a 
cseh nemességet ,,nobiles"-nek nevezi és ezen belül ,,maiores"-t és 
„minores"-t különböztet meg, birtokaik és tisztségük szerint. Cosmas 
Pragensis krónikája viszont ugyanezt a társadalmi réteget „milites"-
nek nevezi, megkülönböztet közöttük „primi et secundi ordinis"-t s 
csak a „primi ordinis miles"-t nevezi „nobilis"-nak. A nem szabad 
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állapotúak is válhattak harcosokká, s elérhették a nemesség alsóbb 
fokozatait. Éppen ilyenek a „milites secundi ordinis", kik nem harcol
nak külön seregrészben, inkább a „milites primi ordinis" kíséretében 
szerepelnek, mint pajzshordozók, zsákmányvivők. 1087-ben a „primi 
ordinis" milesek lándzsát és kardot viseltek. Nem valószínű, hogy a 
„secundi ordinis" milesek fegyverzete is ugyanilyen lett volna. Az 
„elsőrendű" milesek valószínűleg mind lovasok, de lovas a „másod
rendű" milesek többsége is.1 

A régebbi lengyel alkotmánytörténeti irodalom szerint a miles egy
szerűen: a ,,'katonai rendhez tartozó" személy, szabad birtokos, akár 
utóda a lengyel lovag, a lengyel nemes.2 A későbbi társadalomtörténeti 
kutatások során azonban kiderült, hogy a milesek társadalma koránt
sem ilyen monolitikus. M. Handelsman szerint van olyan miles, aki a 
király kíséretében él. Van olyan, aki elvileg a király kíséretéhez tarto
zik, de a valóságban a királyi udvartól távol eső várakban lakik, 
eleinte talán ideiglenesen, később állandóan, mert a király csak ilyen 
módon tudta táplálni. Voltak fegyverzet szerint kategorizálható szabad 
állapotú milesek: „kiemelkedő" és „közönséges" milesek. Ez utóbbiak 
neve „milites gregarii". A kisbirtokosokat nevezik „militelli ' '-nek is. 
Vannak nem szabad eredetű milesek is, kik azonban átjuthatnak a 
szabad milesek közé. Viszont a szegény szabad birtokosok („militelli") 
is lesüllyedhettek a nem szabadok közé.3 

E. O. Kossmann szerint Lengyelországban a „miles" elnevezés to
vább marad meg, mint máshol. A lengyel forrásokban a milesek neve 
igen sokféle formában szerepel (médiocres, maiores, potentes, satis 
potentes, seniores, militelli stb.). A milesek alsóbb rétegének katonai 
funkciója idejétmúlttá válik — szabad parasztokká válnak, Lengyel
ország nyugati részén már a XII. században. Kelet-Lengyelországban 
egy ideig még mint törpe nemesség, vagy szabad, de nem nemes 
harcosok szerepelnek.4 

K. Leyser megállapítja, hogy a X. századi szász milesek nem voltak 
királyi miniszteriálisok, vagy közszabadok. Az „agrarii milites" s a 
„miles a rmatus" két különböző fogalom. Ez utóbbiakat már kezdik 
lovagoknak nevezni, inkább nemeseknek nevezhetők, mint szabadok
nak vagy éppen miniszteriálisoknak. Nem is voltak sokan. I. Henrik 
korában csak néhány száz nemes tette magáévá a modern hadi
technikát.5 

Ezzel szemben H. Sally kételkedik abban, hogy a „miles" szót 
helyes-e mindig „lovag"-nak fordítani. Vajon a XI. századi angol 

1 Julius Lippert: Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit, I. köt. Die slawi
sche Zeit und ihre gesellschaftlichen Schöpfungen. Prága—Bécs—Lipcse. 1896., 250—263., 431— 
454. o. 

2 Siegfried Hüppe: A lengyel alkotmány története. (Ford.: Szathmáry György.) Bu
dapest, 1894., 91. o. 

3 Marceli Handelsman: Die mittelalterliche polnische Sozialgeschichte. Stuttgart, 1920., 
65—73. o. 

4 Eugen Oskar Kossmann: Die Geschichte der polnischen Bauern und ihrer Freiheit. 
Historische Zeitschrift 205. köt. (1967), 15—45. o. — E. O. Kossmann: Die polnischen liberi 
als herzogliche Heermannen. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55. 
köt. (1968), 182—192. o. 

5 K. Leyser: Henry I. and the Beginnings of the Saxon Empire. English Historical Re
view 1968, 1—32. o. 
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milesek mind nemesek-e, vagy vannak paraszti lovagok is? Guilleaume 
de Poitiers Hódító Vilmos seregében „magnates", „milites mediae 
nobiles", „milites gregarii" elnevezésű társadalmi rétegeket különböz
tet meg, sőt találkozunk „milites rustici" kifejezéssel is. E külön
böző típusú lovagok között a XI. században még nem nagy a különb
ség. A lovag földbirtoka ekkor még csak másfél „hide", alig több, mint 
a jómódú paraszté, fegyverzete pedig — súlyát és formáját tekintve 
— olyan, 'mint az angolszász harcosé. Kb« 1150-ig a lovag alacsony 
származású, .sőt nem szabad eredetű szegény harcos is lehet. A XII. 
század második fölében a lovagi fegyverzet költségesebbé válik. Már 
5—7 „hide" földbirtokra van a lovagnak szüksége, hogy fel tudja 
magát szerelni. Ekkor már kevesebb harcost neveznek lovagnak, kiket 
a fokozódó fegyverkezési költségek arisztokratákká alakítanak át.6 

Franciaországban a X. század végén és a XI. században a „miles" 
szó lovas harcost jelent s egyaránt jelenti az egyszerű lovagot s a 
várral rendelkező „castellanus"-t.7 

P. van Luyn a francia elbeszélő forrásokat elemezve megállapítja, 
hogy a milesek Franciaországban a XI. század elején katonai elitnek 
nevezhetők, lovon, nehéz és drága fegyverekben harcolnak. Két cso
portjuk különböztethető meg a „milites domestiques", a „házi" mi-
lesek, kiket már a X. században „miles" néven említenek, s a „köz
nemesi földbirtokosok", kiket a XI. század első felében kezdenek 
„miles"-nek nevezni. Ily módon megkülönböztetik magukat a néptö
megektől, s megőrzik függetlenségüket a közhatalmat magához ragadó 
castellanusokkal szemben. Franciaországban e folyamat 1050—1060 
körül fejeződik be. Ekkor a milesek a „media nobilitas". A francia 
milesek e két kategóriája hasonlít a német miniszteriálisok két cso
portjához (várakban élők és földadományban részesülők), de függet
lenebb állapotúak, nincsenek olyan sokan, s nem állnak olyan közel 
az alsóbb osztályokhoz. Függetlenebbek és inkább tartoznak a. ne 
mességhez, mint a német miniszteriálisok.8 

A német lovagság, a német „miles" réteg nagyrészt köztudomás 
szerint miniszteriális, azaz nem szabad eredetű. Ugyanakkor miles-nek 
nevezik a társadalom csúcsán helyet foglaló előkelőket is. 

Láthatjuk, hogy a „miles" probléma más, sokkal nagyobb forrás
anyaggal rendelkező országok történetkutatói számára sem egyszerű. 
Természetes, hogy hazai történetírásunknak is egyik fogas kérdése. 
A XIX. szíázad derekán Szalay L. a következőképpen látja a XI—XII. 
századi magyar társadalmat: első rend a főpapok és nemesek. Ide 

6 Harvey Sally: The Knight and the Knight's Fee in England. Past and Present 1970. 
3—43. o. 

7 Georges Duby—Robert Mandrou: Histoire de la civilization française I. köt. Párizs, 
1958., 49—68. o. — L'Europe aux IXe—Xle siècles. Aux origines des Etats nationaux. Varsó, 
1968., 52. o. (Jean-François Lemarignier: Aux origines de l'état français, royauté et entou
rage royal aux premiers temps capétiens 987—1108.) 

8 P. van Luyn: Les milites dans la France du Xle siècle. Examen des sources narrati
ves. Le Moyen Age. Tome LXXVII. 1971., 5—51., 193—238. o. — A XII. századi keresztes had
járatokban a miles fogalom már arisztokratikus jelentésű. Nem az összes lovas harcosokat 
nevezik így, hanem csak egy részüket, kik nemes származásuk és kiváló fegyverzetük által 
kitűnnek. A többi lovas neve „servientes loricati" (serjans a cheval). — R. C. Small: Cru
sading Warfare (1097—1193). Cambridge. 1956., 107. o. — A nyugat-európai java feudalizmus
ban mindig megkülönböztetnek lovagokat és fegyvernökóket. 
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tartoznak a „törzsökök főbbjei", „némely nemzetségek ágai", az udvari 
méltóságviselők, a várak és határok grófjai, a nagyobb hadi kísérettel 
rendelkezők. Ez volt az „úri rend". A második a „vitézi rend" (milites). 
Ezek nem hűbéresek, hanem szabadok. Előbb a törzsek főnökeinek, 
most a királynak seregében harcolnak. Ezért „servientes regis" a 
nevük. Illik rájuk a nemes elnevezés. Közel állnak hozzájuk, de nem 
azonosak velük a várkatonák, várjobbágyok. Ezek földje már hűbéri 
jellegű. A törzsszervezet megszűnte után minden vitéz szabad vá
lasztásától függött, melyik királyi főtiszt zászlóaljában akar harcolni.9 

A XIX. század végén megjelent „millenáris" szintézisben Marczali 
H. írja le a korszak társadalmi viszonyait: a vitézek (milites) és a 
király szolgáinak (servientes regis) rendje Géza idejében jött létre. 
István idejében a vitézi rend, vagy annak előkelő része már keresztény 
volt. Az ispánok legnagyobb része magyar, valószínűleg „azon vidék 
seniorja", melynek „kormányzására meghívták". A seniorok, azaz a 
birtokos arisztokrácia soraiban olvadnak eggyé a régi törzs- és nemzet
ségfők, a vezérek sorába felemelkedett személyek s az adományban 
részesült idegenek. A seniorok sorából jelöli ki a király a comeseket. 

A „miles" ebben az időben külföldön elsősorban a páncélos lovast 
jelentette — később a ,,lovag" szóval lett egyértelmű. Ezek föld, vagy 
zsold ellenében valamely nagyúr szolgálatában álltak. Külföldön a 
miles nem nemes, nem is szabad, hanem kötött viszonyban álló 
személy. A későbbi lovagság nagyobbrészt a miniszteriálisokból, a 
„Dienstmann"-okból került ki. Magyarországon más a helyzet: itt 
a milesek a régi vitézi rend utódai, mely vitézi rend Géza és István 
idejében letelepedett és „földet kapott". Ez a rend volt a királyság, 
a nemzet igazi ereje. De van a miles szónak egy másik jelentése is: 
nemcsak szabad és letelepített harcosokat jelöl, hanem egyes egyházi 
és világi urak fegyveres cselédségét is, kik a jobbmódú szabadokkal 
álltak egy szinten. A XI. század belső küzdelmei során Péter király 
pártján álltak a püspökök és ispánok, Aba Sámuelt viszont a vitézek 
emelték trónra*. Szent László idején már egyértelműleg a királynak 
szolgál a letelepült, földdel ellátott, rabszolgáknak parancsoló vitézi 
rend, a vezérek kora magyar katonaságának utóda.10 

Pauler Gy. szerint a vitézek, a milesek a szabad magyarok, kik 
csak a haza védelmére kötelesek felkelni, de szeretik a harcot, a 
zsákmányt, követik a király zászlóját, de nem közvetlenül, mint az 
előkelők.11 

Árpádkori társadalmunk szerkezetének legtöbb problémáját, ha nem 
is oldotta meg, de felvetette Erdélyi és Tagányi rendkívül érdekes 
vitája. A hagyományos felfogástól Erdélyi L. nézetei álltak távolabb. 
Szerinte az Árpád-kori magyar társadalomban sokkal fontosabb volt 

9 Szalay László: Magyarország története. I. köt. Lipcse 1852., 107. o. 
10 Marczali Henrik: A vezérek kora és a királyság megalapítása. (A magyar nemzet 

története, szerk. Szilágyi Sándor, I. köt.) Budapest, 1895., 266. o. — Marczali Henrik: Ma
gyarország története az Árpádok korában. (A magyar nemzet története, szerk. Szilágyi Sán
dor. II. köt. 154. o.) Budapest, 1896. 

11 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt. I. köt. Bu
dapest, 1899., 253. o. 
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a nem szabad állapotúak és a nem magyar eredetűek szerepe, mint 
hitték. A miles általában fegyveres szolga, szabados. Milese minden 
birtokosnak lelhetett, s volt a királynak is, ispánjainak parancsnok
sága alatt. Elismeri, hogy voltak szabad állapotú milesék is, de sok 
volt a szolgarendű (lovas jobbágyok, tisztek, várőrök, határőrök, erdő-
óvók stb.). A szolga rendű miiest, ha várhoz tartozik „civis"-nek 
nevezik. A ci vis egyik fajtája a határőr, másik az erdőóvó, a bakony-
őr stb. István serege nemcsak magyarokból állott. Szvatopluk és 
Pribina várőrségei Pannóniában s a Vág völgyében a magyar feje
delem szolgálatába kerültek, s Géza alatt újjászervezve, szlovén 
papok által „megtérítve", mint keresztény vitézek megbízható erős 
magvát tet ték ki annak „a magyarokkal és németekkel is vegyes" 
seregnek, mellyel Géza és István a „nemzeti reakciót" leverték. 
A XI. századi törvényekben szereplő miles túlnyomóan szabados 
fegyverest jelent, s csak igen kevés esetben értendő rajta „lovag, 
szabad vagy éppen nemes" vitéz. A frank, morva, szlovén várőrök 
hamar elmagyarosodtak. Szabadosokból István király ispánokat is 
nevezett ki és biztosította számukra a szabad, nemes ispánokkal való 
egyenjogúságot, kivéve h a megfosztották ispáni tisztétől, mert ilyen
kor újra szabadossá süllyedt. 

Erdélyi szerint a ,,minister"-ek az ispánok és a mii esek között fog
lalnak helyet a társadalmi ranglétrán. Ök a „jobbágyok". Ilyen a száz-
nagy és a tíznagy. A XII. században emelkedik társadalmi helyzetük: 
a főpapokkal és főurakkal emlegetik őket együtt. 

A miles szó István törvényeiben tizenkétszer fordul elő, László 
törvényeiben négyszer, Kálmán törvényeiben háromszor. A László
kori miles közel áll a nemeshez. Kálmán megkülönböztet vértes és 
vértezetlen miiest. A vértes nem feltétlenül külföldi lovag, lehet 
szabad magyar vitéz is. Az ispánok szabados vitézeit Kálmán tör
vényei rendszerint civis néven emlegetik. Kálmán törvényeinek elő
szava a jövevény milesekre utal. 

István és Kálmán korának milesei között nagy a különbség. Azokat, 
mint szökevény szolgákat kezelik, emezeket kegyúri hatalmaskodá-
soktól tiltják el. Akár Németországban, ahol a társadalmilag emel
kedő páncélos lovas miniszteriálisok veszik fel a miles nevet, s a 
szabados eredetű miles osztály pár nemzedék alatt vagyonos, tekin
télyes lovagsággá fejlődik. A miles réteg nálunk nem magyar ere
detű. A honfoglaló magyarok készen találták a várakat s azokban a 
frank—szláv miniszteriálisokat. Száz év alatt a magyar várak őrei és 
a magyar urak fegyveres szolgái is felvették a miles nevet, később 
páncélos lovag-milesek is keveredtek közéjük, többnyire külföldiek. 
A „miles osztály" tehát fejlődése két fokán a szabados és lovagi 
fokon egyaránt idegen eredetű. 

Erdélyi úgy véli, hogy a szabad magyarok eleinte sem a szabados, 
sem a lovag milesek között nem találtak maguknak helyet, csak a 
XI. században, egyesek elszegényedése, s némely gazdagoknak a lo
vagokkal való „összébarátkozása" során magyarosodott el a frank, 
német, „szlovén", morva eredetű miniszteriális-miles osztály. 
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A szabadok két rétege a nemesek és közszabadok. A közszabadok 
egyik rétege a hűbéres vitézek és lovagok. Ez a magasabb rangú 
miles. A szolgarendű milesek közé tartoznak a várőrök és a széke
lyek is.12 

Erdélyi L. vitázó partenere a nála tekintélyesebb, módszeresebb, a 
hagyományos felfogáshoz közelebb álló és a fiatalabb Erdélyivel 
szemben mindenesetre túlságosan fölényes hangot használó Tagányi 
K. egészen másként látja az Árpád-kori magyar társadalom szerke
zetét. Szerinte a XI. századi törvényeink csak egyféle miiest ismer
nek, ez pedig szabad állapotú, mert csakis a szabad állapotú ember 
katonáskodott. Nem valószínű, hogy a szláv várak „frank", szlovén 
és morva" várőrei átélték a magyar honfoglalást, utána meg egészen 
hirtelen — elmagyarosodtak. Szent István Intelmei és Kálmán tör
vényeinek előszava irodalmi művek. Szerzőik a társadalom egész 
hadakozó részét nevezik miiesnek. (E szemlélet szerint maga a király 
is miles.) A törvényekben szereplő miles más: nyugatról átvett in
tézmény. István király részben a tőle függő, részben az uraknak tar
tani engedett milesekkel akarta katonai erejét gyarapítani. Ezzel h ű 
béri elem kerül t a magyar társadalomba. A comes és a miles közötti 
viszony hűbéri természetű, a milesek minden rendelkezésünkre álló 
adat szerint szabad állapotúak, nem szabadabb náluk pl. a XV. századi 
nemes familiáris állapota sem. A Szent István és Kálmán-kori miles 
állapota között nem volt lényeges különbség. 

A milesek utódai a serviensek és a familiárisok. Eredetük: a feje
delmek és törzsfők idegen és magyar eredetű kísérete. Géza fejedelem 
magtörte a törzsfők hatalmát, s a kísérettartás jogát magának tartotta 
fenn. István azonban okulva a nyugati hűbéri társadalom példáján 
arra törekedett, hogy a seniorok, a nagyurak minél több miiest 
tartsanak. Tehát Tagányi szerint csak egyféle, éspedig hűbéri jellegű 
miles létezett. így értelmezhető az István IL 11. te. által említett, miies
nek juttatott ajándék. Emlegetik a miles udvarházát is. A miiest a 
bírságok közepes vagyonúnak mutatják, leggyakrabban a megyei 
comestől függőnek, a comes és a köznép között álló társadalmi hely
zetűnek. Függésük akkor kedvezpbb, ha hűbéruruk nem magánsze
mély, Ihanem intézmény. Nagy részük külföldi, tehát hospes. László 
II. 11. itc.-ében a miles már egyenrangúnak tűnik a nobilissal. Szent 
László 1091-ben egyik mii eset a pápához küldi követségbe. István 
I. 25. tc.-e sem bizonyítja, hogy szolgarendű volna. Attól, hogy meg
szökött, még lehet hűbéri szolgálatban levő szabad. Hogy visszakö-

12 Erdélyi László: Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Budapest, 1907. 
— Erdélyi L.: Az első állami egyenes adó elmélete. Kolozsvár. 1912. — Erdélyi L.: A társa
dalmi osztályok Szent István államában és a Békefi emlékkönyv. Történeti Szemle, 1913. 
321—266. o. — Erdélyi L.: Anonymus korának társadalmi viszonyai. Történeti Szemle, 1914. 
191—211. o. — Erdélyi L.: Arpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. Törté
neti Szemle, 1914. 517—561. O., 1915. 32—50., 201—266., 334—352., 481—514. O., 1916. 39—63. o. — Er
délyi L.: Magyar művelődéstörténet. I. korszak, ösi művelődés Kr. u. 1000-ig. Kolozsvár. 
1915., 121., 227—228. o. — Erdélyi lt.: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés leg
régibb története 1301-ig. Budapest, 1922., 95—98. o. 
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vetélik (István I. 25., László III. 2., Kálmán I. 39.), abból még nem 
következik, hogy nem szabad állapotú.13. 

Szekfü Gy. szerint mileseknek nevezik az egyházi nagybirtokon élő 
magasabb rangú, katonai szolgálatra kötelezett személyeket is. A ki 
rályi birtokokon a milesek decentralizáltan, a várbirtokokon nyertek 
elhelyezést. A XI. századi milesek tehát nem hozhatók kapcsolatba a 
királyi famíliával, mer t távol éltek a király személyétől.14 

Hóman B. számos munkájában foglalkozott a XI—XII. sz-i magyar 
társadalom szerkezetével. Szerinte a nemzetségi szervezetben élő né
peknél a szabadok egyenjogúak, egyenlő módon vesznek részt a köz
funkciókban s a honvédelemben. Az állam megalakulásakor a hadi 
és közigazgatási feladatokat a szabad nemzetségtagok összességéből 
alakult (nemesi, lovagi, vitézi) társadalmi osztályok látják el. A XI. 
századi törvényekben csak a „nobiles" és „milites" az igazán szabadok, 
a „liber"-ek már nem, adójuk hadmentességi adó. A nemesek (nobiles) 
dolga a hadsereg és a közigazgatás vezetése. A vitézek (milites) szegé
nyebb szabad magyarok. Egyesek közülük nagy vagyonú urak szol
gálatába álltak, mer t a XI. századi törvények magánosok mileseiről 
is beszélnek. A király vitézei a „milites castri", a várak hadakozó 
népeleme. Nevük később „civis" lett. Nem voltak szabadosok, mint 
Erdélyi L. állítja. A szegényebb szabad magyarokból kialakult miles 
réteg, ha vett is fel idegen elemeket, a törzsökös magyarság tulaj
donképpeni képviselője. Egy a XI. századi magyarsággal azonos kul -
túrfokon élő nép nem kötelezhetett katonai szolgálatra idegen elemet. 
Vitéz, azaz katona, csakis teljes szabadsággal bíró magyar lehetett. 
Szent István seregének legfőbb eleme a milesek, a várkatonák. A vár
szerkezet éppen ezért volt olyan jelentős, mert a várakhoz tartoztak 
a szabad magyarok nagy tömegei. A vitézi osztály volt az a szín
magyar népelem, melyre a király reformjai kivitelében, hadseregük 
az a haderő, melyre a reakciós nemzeti elemekkel való harcában 
számíthatott. Ez az osztály volt a köznemesség őse. Más országokban is 
vitézi osztállyá alakul a szabadok szegényebb része. „Milites"-nek 
nevezik latinul az angol ,,thanes"-t s a cseh-morva „vladiky"-t is. 
S hasonlóan a mi nemességünk kialakulásához lesz pl. az angoloknál 
a „thane"-ből „knight" (lovag), a szerbeknél a „vojnici"-ből (katona)' 
,,vlastelicii" (köznemes). 

A milesek kisebb adománybirtokot vagy szolgálati díjazást (sti
pendium) kapnak. Vannak udvari és várbeli milesek. Ezek a királyi 
serviensek és várjobbágyok ősei. Személyükre nézve szabadok, de 
szolgálati kötelezettségeik következtében helyhez s a király személyé
hez vanníak kötve. Hóman B. később megváltoztatta álláspontját a 
milesek származását illetőleg. A imilesek eszerint részben a király 
szolgálatába állott szabad magyarok, részben bevándorolt szegényebb 

13 Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi László megjegyzéseire. Történeti Szemle 1914. 
435—451. o. — Tagányi K. : Felelet dr. Erdélyi Lászlónak „Arpádkori társadalomtörténetünk 
legkritikusabb kérdéseire". Történeti Szemle 1914. 296—320., 409—448., 543—608. o. — Tagányi 
K. ; Vázlatok a régibb Árpádkor történetéből. Társadalomtudomány 1922. 214—227. o. 

14 Szekfű Gyula: Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány és 
közigazgatástörténet köréből. Budapest, 1912., passim. 
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idegenek, részben felszabadított ,és vitézi sorba emelt királyi szolgák. 
Az udvari mileseket az udvari zászlóaljakban a nádorispán vezette 
hadba. Ezek nem tartoztak a várszerkezethez. Az előkelők (principes) 
s a milesek együttvéve alkotják az „aulá"-t, a királyi famíliát. 

Az egyházi és világi birtokosoknak is voltak mileseik, de ezek 
többsége szolga és szabados eredetű, és csak lassanként érik el a 
királyi milesek életszínvonalát és kiváltságait.15 

A hazánk középkori történetével behatóan foglalkozó német his
torikus K. Schünemann szerint nemcsak előkelő jövevények jöttek be 
Magyarországra a X—XI. században, hanem nagyobb csoport idegen 
harcos is (miniszteriálisok, lovagok), s ezek nemcsak a király, de a 
nagyurak szolgálatába is beálltak. A fegyverviselő vendégeket nevezik 
István törvényei mileseknek. A „hospes" általában a bevándorolt 
külföldi és utódai (míg be nem olvadnak). A hospes lehet miles is. 

A milesek helyzete Magyarországon ugyanolyan, mint Németor
szágban. Függésük általában nem jelenti, hogy nem szabad állapotúak, 
bár lehettek közöttük „hörig" eredetű és ebben az állapotban meg
maradó milesek is. István I. 23. törvénycikke a miles elcsábításáról 
felesleges lett volna, h a nem szabad állapotú. A miles helyzete sokkal 
jobb, mint a parasztoké, de nem tekinthető nemesnek. Csak a későbbi 
századokban lesz azzá. Megállapítja Schünemann, hogy a milesek s az 
Aranybulla serviensei nem tekinthetők a honfoglaló nemzetségek 
kizárólagos utódainak, mint Timon és Marczali vélik. A ,,vulgaris"-ok-
ból (közrendűek) a király, vagy a nagyurak szolgálatában milesek is 
válhattak. Példaképeik és tanítóik a hospes-milesek voltak. A másik 
végletbe esett Erdélyi L., ki a mileseket kizárólag idegeneknek tartja. 
Vele szemben Tagányi K.-nak van szerinte igaza. Általában a hos-
peseket is, a milesek közé számították, de az a körülmény, hogy 
István törvényei (és intelmei) megkülönböztetik őket, arra vall, hogy 
a miles és hospes nem ugyanaz. A Kálmán korában elfogott keresz
tesek közül az előkelőbbek a milesek, vagy civisek közé kerülhettek. 
Voltak keleti miles-hospesek is: a besenyők, székelyek, kunok.1" 

Kiváló jogtörténészünk Eckhart F. szerint az István törvényeiben 
szereplő milesekről keveset tudunk, de ismerjük a német nem szabad 
eredetű miniszteriálisok, s a XI—XII. századi cseh és lengyel mile
sek intézményét. Ezek a királyi föld haszonélvezete fejében katonás
kodtak s később a nemességbe olvadtak bele. A magyar, cseh és len
gyel királyságban már az első fejedelmeknek voltak hűbéres vitézeik 
{milites), k ik birtokadomány fejében teljesítettek hadi szolgálatot. 
A XI—XII. században a bomló nemzetségek elszegényedő tagjai nagy
részt a király védelme alá helyezik magukat s hadi szolgálat fejében 
birtokot kapnak tőle. 

A vitézek (milites) és „jobbmódúak" olyan szabadok, kik katonai 

15 Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. Történeti Szemle 1912. 161—184. o. — 
Hóman Bálint: Társadalmi osztályok Szent István államában. Békefi Emlékkönyv. Budapest, 
1912. 61—80. o. — Hóman Bálint—Szekfű Gyula: Magyar történet. I. köt. Budapest, é.n. 210— 
218. o. — Hóman Bálint: Szent István. Budapest, 1938., 213—215., 249—251. o. 

16 Konrád Schünemann: Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert. Ber l in-
Lipcse, 1923., 58—62., 99. o. 
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szolgálatot teljesítenek a király, vagy más úr szolgálatában, vagy a 
saját birtokukon élve. Ők szolgáltatták az urak fegyveres csapatát, 
kíséretét. Az előkelők igyekeztek a legkiválóbb vitézeket elcsábítani. 
Legtöbben közülük iá király szolgálatában álltak. Voltak közöttük 
idegenek is.17 

Számos tanulmányában rendkívül elmélyülten foglalkozik az Árpád
kori magyar társadalom szerkezetének problémáival Váczy P. Meg
állapítja, hogy az István törvényeiben szereplő anilesek legnagyobb 
része serviens jellegű, akár a német „Gefolgschaft", vagy a szláv 
druzsina harcosai. Nem földbirtokot, hanem „stipendium"-ot kapnak. 
Németországban a milesek rendje nemcsak ilyen harcosokból áll, 
hanem miniszteriálisokból is, kiket a források „iobagiók"-nak nevez
nek. Ök alkotják a földesúri népek hadakozó rétegét. Szolgalatuk 
olyan volt, mint a serviens-milesé, de az ú r jobbágyaiként kezelte 
őket. (Ha közszabad lépett közéjük, ezzel az úr jobbágyává vált és 
szabadságát csak felszabadítás útján nyerhet te vissza.) Ilyen jelle
gűek voltak a hazai harcos elemek közül a várjobbágyok, az exer-
cituálisok, az őrök, az íjászok stb. Az István-kori milesek között is 
voltak ilyenek. A várjobbágyok ősei is olyan milesek, kik a comesek 
alá tartoznak. A hazai milesek rendje tehát rétegezett. A király és a 
földesúr kíséretébe tartozó mileseken kívül találkozunk földesúri jog 
alatt, a kondicionárius népek között élő milesekkel. Szent István 
törvényeiben a két réteg még közös néven szerepel, a XII. században 
már nem. A comesek — a nagyobb egyházi és világi birtokosok — 
miles-csapatokkal vonulnak a király seregébe. 

Szent István törvényei a mileseket egy kalap alá veszik a jómódú 
tehetős emberekkel, de e milesek nem azonosíthatók a későbbi köz
nemesekkel. A miles hol a király, hol a nemesek kíséretében bukkan 
fel, László és Kálmán törvényei miles helyett olykor „minister"-t 
„ministerialis"-t írnak. Találkozunk földesúri hatalom alatt élő mile
sekkel is. E földesúri mileseket nevezik a XIII. században iobagióknák. 
Ilyenek a várjobbágyok, jobbágyfiúk stb. A szabadabb fajta miles 
neve a XIII. században serviens, familiáris. Ez utóbbiak nem földesúri 
jog alapján szolgálják urukat, s ezért módjukban állt őt elhagyni, 
s más senior szolgálatába állni. Szabadon szerződtek és szolgálatukért, 
mely nagyjából megfelelt a iobagióénak, ellátásban (stipendium) és 
ajándékban (donum) részesültek. Ritkán kaptak birtokot, s ha igen, 
teljes tulajdonjogút (nem hűbérit). A Szent István törvényeiben sze
replő milesek nagyobbrészt ilyen serviens jogon szerződtek. A milesek 
jelentős részét lekötötték az ispánságok és a határmegyék, s csak 
elenyészően ösekély töredékük alkotta a király állandó kíséretét. 
E milesek „lefelé" észrevétlen átmenetet alkotnak a „família regia" 
alsóbb, szoligarendű népelemei, az udvarnokok felé. Mivel az ország 
igazgatását a király maga intézte, különös kedvvel alkalmazott köz
igazgatási célokra meghatározott hivatalt nem viselő mileseket. Veszé-

17 Eckhart Ferenc: Jog és alkotmánytörténet. A magyar történetírás új útjai, (szerk. 
Hóman Bálint). Budapest, 1931., 297—314. o. — Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jog
történet. Budapest, 1946., 44—47. o. 
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lyes követségekbe is küldtek mileseket. A nádorispán szerepe olyan, 
mint a várispánságokban az ispáné. Ö a „familia regia" harcos elemei
nek, az udvari mileseknek a parancsnoka. 

A király tehát vitézeit részben udvarában tartja, részben szétszórva 
a várispánságokban. Vitézek veszik körül a földesurakat is. Mindezek 
együttvéve „de militum ordine sunt", mint Freisingi Ottó írta. 

Későbbi tanulmányában Váczy magát a kíséretet nevezi kettős ösz-
szetételünek, felfegyverzett szolgákból és szabadon szerződő nemesek
ből állónak. István I. 24. törvénycikke „hospes"-ről és „nutritor"-áról 
szól. A hospes nem hagyhatja el nutritorát, míg az megállapodásuk 
szerint bánik vele. E törvénycikk két, milesekről szóló törvénycikk 
között van, s így feltehető, hogy a vendégek elsősorban miles szolgála
tot vállaltak. Az I. 23. te. szabad szerződésű milesekről szól, akit el 
lehet csábítani, az I. 25. te. pedig milesről vagy servusról, aki más 
birtokoshoz szökött. Kétféle miles ez. A földesúri hatalom alatt élőket 
adják és veszik, mint általában a földesúri szabadokat és szolgákat. 
Szerepelnek Kálmán I. zsinata 69. cikkelyében is, mely tilalmazza az 
olyan szolgáló (serviens) iskolai oktatását, ki szolgálatát csak ura 
akaratából hagyhatja el.18 

A magyar középkor történetének kiváló ismerője Mályusz E. hang
súlyozza, hogy nemesség a korai Árpád-korban nem létezett. Szent 
István korában a szabad magyarok társadalma három rétegre oszlott: 
a legfelső réteg a király környezetének tagjaiból állt, egyháziakból és 
világiakból, magyarokból és külföldiekből. A királyi környezet tagjai
nak jelzője a XI. században néha, a XII. században általánosabban a 
„nobilis", még általánosabban a „comes", ami nem megyésispánt jelent, 
hanem a comitatushoz, a király kíséretéhez való tartozást. 

A szabadok többi része harcos és nem harcos elemekből állt. A nem 
harcosok szabad állapota csak a XI. század végéig tart. A békés élet
mód mellett földbirtokuk felosztódik, egyre kisebb lesz és végül 
túlságosan kevés a megélhetéshez — így más földjére kényszerülnek. 
Hadiszolgálatuk megváltásáért fizették a szabad dénárt. Kálmán az 
önállóságukat megőrzött libereknek ezt elengedi. Ha fel is tételezzük, 
hogy az otthon ülő liber, azaz a szabad paraszt ezzel újra hadkötelessé 
vált, katonai szolgálatát akkor sem értékelhetjük sokra. Hasonló lehe
tett a későbbi közszékelyekéhez. Csak kis távolságra lehetett elvinni 
és rövid időre igénybe venni, s csak végső szükség esetén. Komolyabb 
hadivállalatra nem volt alkalmas, mer t nem állott módjában a fegy
verforgatás begyakorlása. 

Ha a királynak komoly hadseregre volt szüksége, elsősorban kísé
retét vette igénybe, aztán a megyék harcos eleimét, végül a miiesnek 
nevezett jómódú birtokos réteget. Ez volt a szabad harcos népelem, 
melynek katonáskodását gazdasági ereje, birtokai, servusainak m u n 

is Váczy Péter: A hűbériség szerepe Szent István államában. Századok 1932. 389—392. 
o. — Váczy Péter: A királyság központi szervezete Szent István korában. Szent István Em
lékkönyv, II. köt. Budapest, 1938., 41—52. o. — Váczy Péter: A román és gót stílus kora. Ma
gyar Művelődéstörténet. I. köt. Budapest é.n. 108—118. o. — Váczy Péter: Társadalmunk az 
Árpádok és aa Anjouk korában. Magyar Művelődéstörténet. I. köt. 176—184. o. — Váczy 
Péter: A korai magyar történet néhány kérdéséről. Századok, 1958. 340. s. köv. o. 
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kaja is lehetővé tette. Nem kell nagy számú rétegre gondolnunk, mert 
a középkori hadseregek kicsik. Sokan közülük a király szolgálatába 
álltak s ilyenkor az ispán hatósága alá kerültek. Egy-egy előkelő 
kíséretébe is elszegődtek, s ilyenkor könnyen kerülhet tek függő hely
zetbe, mint Szent István I. 25. törvénycikkéből látható. Ha számuk 
az ősi birtokon nagyon megszaporodott, könnyen a liberek közé 
süllyedhettek. Éles határok nincsenek. Ha a miles nem képes magát 
megfelelő módon felfegyverezni, a liberek közé süllyed, de ha hadi 
érdemeivel újabb birtokokat szerez, hatalmas comes is válhatik 
belőle. A külföldről bevándorolt hospesek is lehettek — társadalmi 
helyzetük, azaz katonai értékük szerint — comesek, milesek vagy 
liberek. 

A letelepülés után tehát a szabad magyarok többségéből „liber" 
lett, s ezek nem katonáskodtak. Lehetséges, hogy Kálmán korában 
hadikötelezettségük felújult, de a várispánságokban és nagybirtokon 
élőkre ez semmiképpen nem vonatkozott. 

A nagybirtokosok a királyt minden hadi vállalkozására elkísérték. 
Fegyverzetük a kor színvonalának megfelelő volt. Nem voltak mind 
idegenek. Hont német, Veszprém lengyel, de Pozsony, Szabolcs, 
Csanád, Torda, Do'boka, Szolnok, Bars, Kéve, Bács stb. magyar ere
detűek. A magyar előkelők, a nyugati háborúk folyamán megtanulták, 
hogy a nehéz fegyverzetű lovag a „régi módra harcoló" íjásszal 
szemben döntő fölényben van. Az új fegyverek kezelését aligha 
mindjárt Szent István korában sajátították el, hanem később, amikor 
az idegen szokások iránti ellenérzés már csökkent, de még a XI. 
században. 

Természetesen nemcsak belőlük állt az egész magyar haderő, hanem 
a középső rétegből, a saját földjükön gazdálkodó jómódú magyarok
ból, a milesekből is. Ezek beállhatnak más, gazdagabb ember fegy
veres szolgálatába, de ilyenkor is megőrzik függetlenségüket, mert 
fegyverrel teljesítenek szolgálatot. E mileseket nevezik később ki
rályi servienseknek. Ezek őrzik meg a régi magyar lovastaktikát. 
Kálmán a comeseket páncélos, vagy páncél nélküli harcosok kiállítá
sára kötelezte. A comesek valószínűleg maguk vezették a liberjeik 
arányában kiállított harcosokat a király seregébe, s e harcosok a 
comesek servienseivé váltak. A comesek az ilyen harcost felfogadhat
ták a milesek közül, de — mint Németországban is történt — a 
szolgarendűek, nem szabad származásúak közül is. 

Mályusz szerint a magyar haderő István korában két részből állt. 
Az egyik résszel a király közvetlenül, szabadon rendelkezett, a másik 
a szabad magyarokból tevődött össze, kik az ő utasítására gyűltek 
össze veszély esetén. A király közvetlen rendelkezésére álló haderő-
rész megint két részből áll: az egyik a király személyes környezete, a 
,,Gefolgschaft", a királyi kíséret, vagy ahogyan nálunk nevezik, „famí
lia". Ez részben, sőt talán nagyobb részben külföldiekből állt, mert a 
király számára a legmegbízhatóbbak azok lehettek, kiknek a magyar 
családok körében nem voltak rokonaik. A másik rész a vármegyék 
fegyveres ereje, valószínűleg erre vonatkozik Freisingi Ottó leírása; a 
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megye kötelékébe nem tartozó szabad magyarok királyi felhívás esetén 
valamennyien, személy szerint tartoztak hadbavonulni, a királynak 
nem engedelmeskedőket a törvények bírsággal, hadmentességi illeték
kel sújtják.19 

Molnár E. megállapítja, hogy a királyi kíséret vezetőiből s a me
gyék szláv vitézeiből földesúri, katonai, tisztviselői uralkodó osztály 
jött létre, melybe beolvadtak a ki nem irtott, csatlakozott, vagy meg
hódolt főnöki és alsóbbrangú vagyonos családok. Ez utóbbiak a ké
sőbbi királyi serviensek ősei. 

A magyarság az uralkodó osztály felső rétegébe főleg a királyi 
kíséretből került. Ennek magyar tagjai többségükben alacsony szár
mazásúak. A honfoglaló ,,főnöki" családok az államszervező harcok
ban elpusztultak, s a megmaradottak a pártharcok során hanyatlottak 
le. A pásztorkorban a pásztor és a harcos közötti határ még nem 
éles. A paraszt és a harcos viszonya már más. A parasztnak nincs 
lova, mert ökörrel szánt. Vagyonát elsősorban ura védi meg. Sem 
indoka, sem alkalma nincs, hogy a nyilazást gyakorolja. Még kevésbé 
juthat lovagi fegyverekhez. 

A korszerű fegyverzetű udvari katonák mellett kisebb úri birto
kosok, a későbbi királyi serviensek is harcosokként szerepelnek. Ezek 
csekélyebb értékű harcosok, kis vagyonuk miatt csak lovas íjászok
ként alkalmazhatók. Elszigetelten élnek, nem katonai szervezetben, 
mint az udvari katonák. 

Vannak paraszt és pásztorkatonák is, így az „őrök", exercituálisok, 
„nyilasok", apátsági milesek, „lovasok", „lovas szolgák", „lovas job
bágyok". A XII. században szabad magyar „dolgozókkal", mint had
kötelesekkel nem találkozunk, mert már földesúri hatalom alatt állnak. 
A haderő élén egy katonai eredetű, katonai szellemű, a lovagi harc
módban gyakorlott csoport állt. Az uralkodó osztály, a katonai nemes
ség egy felső és egy alsó rétegre oszlott. A felsőbe a király és a nagy
birtokosok tartoztak („nemesek", „főemberek", „ispánok"), az alsóba a 
kisebb birtokosok, a „vitézek". Ez utóbbiak lovas íjászok. A nagy
birtokosok vezető csoportja eleinte idegen eredetű. Ezek hozták be a 
lovagi haditechnikát s ezt sokáig „monopóliumszerűén" birtokolták. 
A külföldi lovagok katonai értékük miatt később is szívesen látott 
vendégek. Gyorsan elmagyarosodnak. 

A királyi serviensek elődei kisbirtokú, de úri módra katonáskodó, 
más munkájából élő réteg. Más a várjobbágyok helyzete. Ezek meg
határozott várföldek közös élvezői a ímegye katonai szervezetében. 

A „középvagyónnal rendelkező", rabszolgákkal dolgoztató pásztor
kori családokból kialakult egy anyagilag erősebb réteg, mely mente-

19 Mályusz Elemér: A karizmatikus királyság. Társadalomtudomány, 1934., 160. s. köv. 
o. — Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Századok, 1942. 284—290. o. — 
Mályusz Elemér hozzászólása a régi magyar művészet periodizációjával kapcsolatos vitában. 
Művészettörténeti Értesítő 1965. 205. s. köv. o. — Mályusz egyik újabb könyvében így hatá
rozza meg a mileseket: ,,A milesek azok a jómódúak, kiknek leszármazottai hivatottak 
köznemességgé tömörülni." Jellemző, hogy magánegyház és magánmonostor alapítók is vol
tak közöttük. (Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 
1971. 27—28. o.) 
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sült a termelő munka alól. Ez nem pusztult el egészen az államszer
vező harcokban, mint ahogyan elpusztult a „főnöki arisztokrácia". 
E középvagyonú réteg az István I. 15. törvénycikkben a vitézekkel 
egyenlőnek mondott „jószágos ember" és talán az I. 19. törvénycikk
ben szereplő „kisebb"-ek a „nagyobb"-akkal szemben. Ez az ősi 
magyar réteg a királyi serviensek eredeti magva, mely aztán a XII. 
században kis adománybirtokos jövevényekkel, a XIII. században 
pedig várjobbágyokkal egészül ki. Nem közszabadok, kik „sokszor 
maguk művelték földjüket", mint Váczy P. véli, mert az ilyenek 
függetlenségüket a szükséges katonai eszközök hiányában nem tudták 
megvédeni. E korszakban a társadalmi választóvonal nem a szabadok 
és nem szabadok között húzódott, hanem a katonák és parasztok 
között. Szabadnak lenni nem jelentett kiváltságos társadalmi helyzetet, 
de katonának lenni igen.20 

Horváth M. szerint a XI. században szükség esetén „az egész 
magyar nép" fegyverre kelt. Ez „általános népfelkelés" mellett a 
legnagyobb fegyveres erővel a király rendelkezett, de jelentős volt az 
úri birtokosok s a még nagyszámú szabad parasztok és pásztorok 
szerepe is. Ezek az ispán vezetése alatt teljesítettek katonai szolgá
latot. Róluk szól István I. 22. törvénycikke, mely tiltja a szabadok 
szolgasorba 'hajtását.21 

Bónis Gy. szerint a királynak s a nagyuraknak is voltak mileseik. 
A törvények hol katonáknak, hol „jómódú embereknek" nevezik 
őket, s kiemelik a közönséges szabadok közül. De kifejezik uruktól 
való függésüket is, meg az uraknak a katonákhoz és vendégekhez 
való jogát. A vitéz függött urától, mellette kellett maradnia, engedel
mességgel tartozott neki. Ura parancsára „hatalmaskodnia" is kellett. 

A király katonai kíséretének két rétegét, a comeseket és rnileseket 
elválasztja egymástól a vagyon és a méltóság. De mindkettő része a 
más munkájából élő birtokos osztálynak. A közszabadok elszegényed
nek és hamarosan nem képesek fejenként hadbavonülni. Olykor töb
ben állítanak ki egy harcost. 

A miles nem csupán harcos. A „militia" nálunk is, mint a frank 
birodalomban a szolgálattevők csoportjait jelenti (ministerium). Ezért 
kerül a „minister" László és Kálmán törvényeiben a miles helyére. 
Váczy kétféle miles elmélete nem fogadható el. Szt. István két össze
függő rendelkezéséből (I. 23. és I. 25.) nem lehet egyszer a kötöttségre, 
máskor a szabadságra következtetni. Az udvari milesek parancsnoka 
a nádorispán, a várbeli mileseké (várjobbágyoké) a várispán. A raa-
gánmilesek uruk parancsnoksága alatt vannak. A vitézek függő hely
zete nem jelent szolgaságot, ezt visszakövetelésük lehetősége sem 
bizonyítja. A vitézek rétegének helyzetére az Árpád-kori társadalom
ban az a legjellemzőbb, hogy függő szabadok. (Ennek ellentétei: a 

20 Molnár Erik: A m a g y a r t á r sada lom tö r t éne te az őskortól az Árpád-kor ig . Budapes t , 
1949. 131—132., 276—294. o. 

21 Horváth Miklós: A m a g y a r á l lam nemze tköz i he lyze tének főbb vonása i és a m a 
gyar—szláv ka tona i e g y ü t t m ű k ö d é s a XI. században . Had tö r t éne lmi Köz lemények 1956., 2. 
sz., 37—38. o. 
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nem füiggő szabad, azaz ősfoglaló és a függő nem szabad, azaz 
szolga.) 

Első királyaink valamennyien a katonai uralkodó osztály segítségé
vel maradtak a trónon, annak érdekeit képviselték s uralmát valósí
tották meg. 

A vitézek (milesek) magyar, szláv és jövevény harcosokból álltak, 
egyrészt közvetlenül a király szolgálatában, másrészt az egyes várak 
kerületeiben a várispánok parancsnoksága alatt. A miles a vármegye
rendszer kialakulása során lett „civis", a vár vitéze, később várjob-
bágy. Többségük a király, illetőleg az ispán szolgálatában álló szabad 
lehetett, kit várkatona hivatása megóvott a jobbágysorba süllyedés
től. De nyilván akadtak közöttük a régi szláv lakosságból származók 
is, kiket a megyeszervezet használni tudott.22 

Lederer E. a mileseket kisebb birtokosokként írja le; valószínűleg a 
nemzetségi szabad magyarok „szerencsésebb rétege", akik részt vettek 
a ,,lázadó vez;érek" kalandozásaiban s eléggé meggazdagodtak, utóbb 
a királynak ajánlva fel szolgálataikat az „alsóbb kíséret" tagjai lettek. 
Még nagyok a XI. században a szabadok tömegei, és erős az a fegy
veres, a termelésből kiszorult réteg, melyet minden lázadó maga mellé 
állíthat. Ezekkel akarta megerősíteni uralmát Aba Sámuel. 

A király alsóbb kísérete még valószínűleg könnyű lovas fegyver
zetű.23 A XI—XII. században a királyi hadseregek zömét a várkato
naság mellett, ők adták. A király hívására kötelesek voltak hadba 
szállni. Szolgálatuk a XII. sz. végén kevésbé fontos. 

Györffy Gy. szerint az István törvényeiből ismert miles, a pécsvá-
radi alapítólevélben szereplő szabad miles, megfelel az egyházi job
bágynak. Milesei (jobbágyai) voltak a királynak, az ispánnak, az (egy
házi vagy világi) magánföldesúrnak. De általában miiesnek nevezték az 
ispánok és a szegények között helyet foglaló réteget. A vár milesei 
azonosak a „Szent István király várjobbágyaival", kikkel a XII. század 
óta találkozunk. A XII. században jobbágyai (azaz milesei) voltak az 
ispánnak, püspököknek, apátoknak. 

Az István törvényeiben megmutatkozó korafeudális társadalom 
rétegei tehát : a comesek, kiken ispánokat vagy „bő"-nek nevezett 
nemzetségi őket kell értenünk, a milesek, azaz „jobbágy"-nak nevezett 
kísérő katonák és a szegények, vagy közrendűek (pauperes aut vul
gares), kik szolgasorba süllyedt volt szabad nemzetségtagok. 

A miles tehát a király vagy az urak katonai kíséretének tagja. Nem 
azonos a „nobilis"-szal. A törvények szerint a hatalmaskodást a 
nagyúr, a „nobilis" vitézeivel és szolgáival követte el s többnyire 
maga nem is vett részt benne. A Szent László II. 11. törvénycikkében 
szereplő vagyonelkobzás nyilván a birtokos nemeseket sújtotta, a 

22 Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár é. n. 
88—89. o. — Bónis György: István király. Budapest, 1956. 76—82., 110. s. köv. o. 

23 Elekes Lajos—Lederer Emma—Székely György: Magyarország története az őskortól 
1526-ig. Budapest, 1961. 65—69., 97., 114. o. 
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megnyírás, vesszőzés s a vásárokon való körülvezetés pedig a vagyon
talan vitézeket.24 

Bakay K. szerint a jövevény német lovagok mileseikkel együtt 
jöttek hazánkba. „Második kíséreť ' -nek nevezi a szabad, de nem elő
kelő magyarok társadalmi rétegét. Nevük „jobbágy", István törvé
nyeiben „miles" néven szerepelnek. E réteg a X. század második 
felében alakult ki. 

István törvényeiből látható, hogy a katonai kíséret tagjai nem 
voltak egyenlő társadalmi szinten. A comeseknél a milesek nagyobb 
számúak. Eredetileg nagyobbrészt a köznépből származtak. A feje
delem látta el őket ruhával, fegyverrel, élelemmel, lóval, később 
birtokkal. Feltételezhető, hogy a X. századi sírokban talált kétélű 
kardok tulajdonosai az István-kori és korábbi milesek voltak. A feje
delmi milesek eredetileg közszabadok és csak katonai szolgálatuk r é 
vén nyertek rangot. Sírjaik is a közszabad sírok között voltak. A ké
sőbbiek során a nem fejedelmi szolgálatban levő, a nemzetségi harco
sok összeolvadtak a milesekkel. A miles réteg a köznemesség őse.25 

Kristó Gy. Péter királyt jellemezve megállapítja, hogy Szent István 
idejében ő volt a hadsereg feje. Miután uralomra jutott, a hadsereg az 
ő híve maradt, Aba Sámuel pedig a harcos szabadokra támaszkodott. 
Ezek a krónika által „nemtelenek és parasztok" néven említettek.26 

Székely Gy. szerint a katonák (milesek) is a kizsákmányoló osz
tályba tartoznak. Nem előkelők, magán jogilag uruktól függenek. Emel
kedő osztály. A katona és a dolgozó közötti vérdíjkülönbség István 
korában 10:5, László II. törvénykönyve szerint 25:5. A törvényekben 
szereplő társadalmi elemek közül a „civis"-ek, „miles"-ek és „minis-
ter"-ek — mindnyájan katonák. Nem végeznek termelő munkát. Föld
jüket mások művelik meg. A királyi föld haszonélvezete fejében ka
tonáskodnak, mint a XI. századi délnémet miniszteriálisok és cseh— 
lengyel milesek. 

A XI. század derekán az országot védő vitézek magyarok, besenyők, 
szlávok és németek voltak. A comesek (nagyurak) rétege a fejedelem 
nemzetségfői kíséretéből, a pásztorarisztokráciának a fejedelemhez 
csatlakozott részéből és idegen lovagokból alakult ki. E réteg idegen 
eredetű elemel rövidesen magyarrá váltak. A királyi haderő magvát 
ez a harcos pásztorokból alkotott kíséret s a „vendég" lovagok alkot
ták (milites). A várszerkezet katonáskodó eleme a királyi hadsereg 
kiegészítő részét adta, a milesek mellett. Talán erre vonatkozik 
Freisingi Ottó leírása a colonusok fegyverbehívásáról. Az ispánok a 
várkatonákon kívül saját falvaik bevételeinek nagysága szerint páncé-

24 Györffy György: T a n u l m á n y o k a m a g y a r á l lam eredetérő l . Budapes t , 1959., 27—31. 
o. — Györffy György: A m a g y a r törzsi he lynevek . N é v t u d o m á n y i vizsgálatok. Budapes t , 
1960. 27—34. o. — Györffy Gy.: A középkor i Orosháza tö r t éne te . Orosháza tör téne te , Oros
háza, 1965. 224. o. — Györffy Gy.: Egy k r ó n i k a h e l y m a g y a r á z a t á h o z . Tör téne lmi Szemle, 
1966. 32—33. o. Györffynek a „ j o b b á g y " szóval kapcso la tos fej tegetéseivel egyetér t Darkó 
Jenő: Ada lékok R á b a p a t o n a XI—XIII. századi tö r téne téhez . Ar rabona , 1972. 255—264. o. 

25 Kornél Bakay: Archäologische Studien zur F rage de r Ungar i schen S t a a t s g r ü n d u n g . 
Acta Archeologica 1967. 105—173. o. 

26 Kristó Gyula: Megjegyzések az ún . „ p o g á n y l á z a d á s o k " k o r a tö r téne téhez . Szeged, 
1965. Acta Univers i ta t is Szegediensis de Att i la József n o m i n a t a e . Acta His tor ica t omus XVIII. 
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los, vagy páncél nélküli katonát voltak kötelesek kiállítani. Az 
ispánok a megyei zászlóaljakkal a királyi és a hercegi haderőben 
vonultak fel. 

Megállapítható István király „Intelmei"-ből, hogy a mileseknek 
még nem voltak birtoikaik, mert „táplálták" őket. Csak fokozatosan 
kezd a földtulajdon kialakulni. Az adománybirtokosok körében az et
nikai különbségek általában nem jöttek tekintetbe — Péter korának 
kivételével. A német császár ellen védekező I. András harcosai közül 
Endre és Márton magyarok, Zothmund, Vojtech, Vylungard, Urosa vi
szont magyarországi nem magyarok, vagy külföldiek. Az idegenelle
nes Aba Sámuel főemberei között is voltak nem magyar nevűek: 
Wisce, Ztoiszlausz, Pezili.27 

II. 

A XI. századi magyar társadalom szerkezetét vizsgáló irodalom lé
nyegesebb részének áttekintéséből megállapítható, hogy az előkelők 
rétege körül kevés a probléma. E réteg négy elemből tevődött össze. 
Az első az egyháznagyok, a püspökök, apátok, s egyéb főpapok cso
portja, mely e korszakban még nem hadakozó. A második a „szülefési 
arisztokrácia" a régi törzsi és nemzetségi előkelőknek az a része, mely 
Gézához, illetőleg Istvánhoz csatlakozott, s nem morzsolódott fel az ál
laimszervező harcok során. A harmadik elem a fejedelem, vagy király 
által a hazai lakosság alacsonyabb rétegeiből felemelt magyar vagy 
idegen eredetű személyekből álló csoport. E három elemhez negyedik
ként járult a külföldről, elsősorban Németországból bevándorolt har
cosok előkelőbb származású, vagy már az uralkodó által kiemelt része. 
Ez utóbbiak képviselték a korszerű nehézfegyveres haditechnikát, 
melynek jelentősége a későbbiek során egyre nőtt. 

Nem ilyen egyszerű a „vitézek", a „milesek" eredetének, összetéte
lének és szerepének tisztázása. Láthattuk, hogy az egyes szerzők kö
zött e tekintetben egyáltalán nem mutatkozik egyetértés. A felmerült 
legfőbb kérdéseik nézetünk szerint a következők: 

1. Hogyan és kikből alakult ki a miles réteg? 
3. Csak egyféle miles létezett-e, vagy többféle? 
4. Milyen etnikumúak voltak? 
5. Hogyan viszonylik a miles a királyi várak harcos népeleméhez? 
6. Mi lett a további sorsuk? 
Az irodalom főbb eredményeinek áttekintése után meg kell vizs

gálnunk XI. századi törvényeinket, s ezután próbálunk meg választ 
adni a felvetett kérdésekre. 

Ami eredetüket illeti, a legtöbb szerző (így Marczali, Tagányi, Hó-
man, Mályusz, Györffy és mások) a nemzetségi harcosok egyenes 

27 Székely György: Prefeudális társadalom Magyarországon. Valóság, 1948. 142. o. — 
Magyarország története (szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György). Budapest, 
1964., 58., 63. o. — Székely Gy.: A világi uralkodó osztály szerkezetének és kultúrájának fej
lődése az Árpád-kori Magyarországon. Vasi Szemle 1970. 103—114. o. 

— 18 — 



utódainak tartja, illetőleg a fejedelmi és törzsfői kíséret harcosaiból 
származtatja őket, más szerzők azonban szolgarendű és nem magyar 
eredetű imilesekről is szólnak — így elsősorban Erdélyi L., de rajta 
kívül Marczali, Hóman, Váczy, Molnár E. is. 

Állapotukat tekintve a hagyományos felfogás szerint a milesek, 
mint a törzsi-nemzetségi harcosok utódai szabad állapotúak, vagy leg
alább is többségükben azok (Marczali, Tagányi, Hóman, Eckhart, Má-
lyusz, Bónis, Székely). Egyes szerzők szerint vannak közöttük — még
pedig nem jelentéktelen mennyiségben — nem szabad eredetűek és 
állapotúak is (Marczali, Hóman, Váczy, Molnár E.). Szélsőséges állás
pontnak kell tekintenünk Erdélyi L.-ét, aki szerint a milesek kizáró
lag, de legalábbis többségükben, szolga és szabados eredetűek és ál
lapotúak. 

A szolgarendű milesekről szóló szerzők szerint természetesen két
féle miiest különböztethetünk meg, egy szabad és egy nem szabad ál
lapotút. E felfogást tette magáévá Marczali, aki szerint a miles fegy
veres cselédséget is jelenthet, a hagyományos felfogással élesen szem
beforduló Erdélyi L. (ő a kétféle miles közül a szolgarendűt tartotta 
fontosabbnak), későbbi álláspontja szerint Hóman és különösen Váczy, 
valamint Molnár E., aki a milesek előkelőbb rétegét a szabad úri bir
tokosok közé, az alsóbb rétegét pedig a „paraszt és pásztorkatonák" 
közé sorolja. Velük szemben csak egyféle miiest ismer el Tagányi és 
Mályusz, kik szerint a miles állhatott mások szolgálatában, de szabad 
állapotát ez esetben sem vesztette el. 

Nézetünk szerint a miles-probléma legnehezebb része a második 
és harmadik kérdés. 

A negyedik kérdés: a miles etnikumának problémája könnyebbnek 
tűnik. A hagyományos irányzat kizárólag, vagy zömmel magyar et-
nikumúaknak tartotta őket. Ezzel ellentétben az idegen etnikum je
lentőségét hangsúlyozta a legszélsőségesebb formában Erdélyi L., majd 
K. Schünemann és Molnár E. A legtöbb szerző álláspontja szerint 
háromféle etnikumú miles lehetett: magyar, illetőleg „segédnépi" 
(kabar) eredetű, az ország területén talált nem imagyar — zömmel 
szláv — eredetű és jövevény, főként német eredetű. Túlsúlyban a ma
gyarok voltak. 

Ami az ötödik kérdést illeti: a szerzők többsége szerint a milesek 
egy része a várispánok alá tartozik. E milesek neve egyes szerzők 
szerint „cívis", s ezek a várjobbágyok elődei. A bizonytalan csupán 
az, hogy a milesek mekkora hányada tartozik a várispánságok köte
lékébe, illetőleg mekkora hányaduk nevezhető „udvari" miiesnek. 
A mileseket és a várkatonákat Székely Gy. élesen, a szokásosnál hang
súlyozottabban különbözteti meg. 

A hatodik probléma, a milesek további sorsa, helyzetük későbbi 
alakulása a kutatók számára nem okozott különösebb problémát: a mi-
lesekből, legalábbis is szabad állapotú elemeikből alakulnak ki a ki
rályi serviensek, kik viszont a köznemesség egyenes elődei. Kérdés, 
mi történt — ha voltak ilyenek — a szolga állapotú milesekkel? 
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Mielőtt e ha t kérdéssel kapcsolatban megkíséreljük saját álláspon
tunkat kifejteni, célszerűnek látszik XI. századi törvényeinknek és 
István király „Intelmeinek" a milesékre vonatkozó adatait szemügyre 
vennünk.2 8 

Szent István törvényei számos helyen említik a mileseket. Az I. 
könyv 7. törvénycikkében egymás mellett szerepel a „res", „miles" 
és „servus", vagyis a mileseket a „res" és „servi" között sorolja fel, 
mint a királyi méltósághoz tartozó javakat. E felsorolásból azonban 
nézetünk szerint nem lehet feltétlenül a miles szolgai állapotára kö
vetkeztetni (bár természetesen szabad állapotára sem). Figyelemreméltó 
az I. 14. rendelkezése, mely szerint emberölésért a servusok kivételével 
mindenki 110 aranypénzt köteles fizetni. 

Az I. 15. te. 50 marha vérdíj fizetésére kötelezi a feleségét megölő 
comest, 10 marha fizetésére a miiest, vagy „vir alicuius ubertatis"-t, 
és 5 marha fizetésére a „vulgar is"- ! Eszerint a comes, miles és vul
garis vérdíjának aránya 10:2:1. Tehát a miles, akit a törvény a „bir
tokos emberrel" említ együtt, s úgy látszik, azzal együtt a társada
lom középső rétegét alkotja, közelebb áll a „közrendűhöz", mint a 
comeshez. 

Az I. 22. törvénycikk már egymás mellett említi a comeseket és a 
mileseket, amennyiben megtiltja nekik, hogy bármely szabad sze
mélyt szolgaságra vessenek. E törvényben a miles szolgákkal bíró 
személynek tűnik, kinek hatalmában áll szabadokat szolgaságra vetni. 

Az I. 23. te. kimondja, hogy minden seniornak legyen meg a maga 
milese, és senki idegen ne próbálja azt elcsábítani urától. A miles itt 
függő helyzetben levőnek tűnik, valamely senior, tehát nem a király, 
hanem egy nagyúr milese. De el lelhet csábítani, s ha szolgarendű 
volna, er re nem lenne mód. Emellett szól az a körülmény is, hogy 
a következő, I. 24. te. mások hospeseinek elcsábítását tiltja. A hospes 
pedig feltétlenül szabad állapotú. Az I. 24. után újra a milesekkel 
foglalkozó törvénycikk következik, az I. 25. Abból, hogy két mile
sekkel foglalkozó törvénycikk közé került egy Ihospesekkel foglalkozó, 
Váczy P. valószínűleg joggal következtetett arra, hogy a hospes le
hetett hadakozó, azaz miles is. Az I. 25. tejben szereplő miles viszont 
különbözni látszik az eddig ismert milesektől. Eszerint, ha valakinek 
a milese vagy servusa máshoz szökik, akitől megszökött, az követet 
küld érte, hogy hazavigyék. A miles itt a servusszal, a rabszolgával 
szerepel együtt, egyformán említi a törvény a kettő szökését, s tár-

28 XI. századi törvényeink leghasználhatóbb kiadása Závodszky Levente: A Szent Ist
ván, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest, 
1904. c. művének függelékében található. — A törvényekkel foglalkozó irodalmat 1. Kosáry 
Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. I. köt. Budapest, 1951. 
52—53. o. — Csóka J. Lajos: Szent István Intelmeinek és törvényeinek szerzősége. Vigilia 
1964. 453—462. o. — Az „Intelmek" szövege szintén megtalálható Závodszky idézett munká
jában. Irodalom: Kosáry D.: i. m. 52. o. — Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodal
munk stílusproblémái. Budapest, 1954. 116—131. o. — Bónis György: István király. Budapest, 
1956. 137—138. o. — Csóka J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyar
országon a XI—XIV. században. Budapest, 1967., 11—98. o. — Pelsőczy Ferenc: Szent István 
király intelmei az ezredik év közfelfogásában. Vigilia 1970. 527—535. o. — Szűcs Jenő: István 
király Intelmei — István király állama. Valóság 1970/10. sz. 1—8. — A szerzők között nem 
teljes az egyetértés az „Intelmek" szerzőjéről és keletkezési idejéről, abban azonban meg
egyeznek, hogy a XI. században keletkezett. 
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sadalmi helyzetük hasonlónak tűnik. Kétségkívül e fejezet a legfőbb 
bizonyíték azon kutatók számára, kik szolgaállapotú miles, illetőleg 
kétféle miles létezését állítják. 

Az I. 27. törvénycikkben szereplő miles leányt rabol, s ezért 10 
marha büntetést fizet. Hasonló bűncselekményért a „pauper" vagy 
„vulgaris" büntetése 5 marha. A miles és a vulgaris közti viszony 
itt is 2:1. Szabad vagy szolga állapota e törvénycikkből nem álla
pítható meg, s az I. 3ö-)ből sem, amelyben olyan comesről van szó, 
ki mileseit küldi valakinek a íházát megtámadni, s olyan milesről, 
aki megtámadja a másik miles „icurtis"-át vagy házát. Ezért 10 marha 
büntetést fizet, hasonló esetben a „vulgaris" 5-öt. A miles itt egy
részt mint a comestől függő személy szerepel. A comes lehet me
gyésispán, s ez esetben az itt szereplő miles várkatona, vagy lehet 
egyszerűen főúr, s a miles az ő főúri magáníhadseregének harcosa. 
Másrészt a miles „curtis"-szal rendelkező, s eszerint önállóan gazdál
kodó kisbirtokosként tűnik fel. 

A I. 9. te. szerint előfordult, hogy a miles a comes bíráskodását 
„megvetve" a királyhoz fellebbez — a II. 10. törvénycikkben pedig 
olyan comessel találkozunk, aki igazságtalanul elvett valamit rnile-
sétől. A miles e két fejezetben a comestől függő, de nem szolgaáila-
potú személynek tűnik. Ugyanez áll a II. 11. tc-ben szereplő mi-
lesre is. 

A II. 17. törvénycikkben szó esik arról, hogy a servus megöli 
seniorát, a miles megöli comesét. A miiesnek a comeshez való vi
szonya itt a servusnak seniorálhoz való viszonyához hasonlónak tűnik. 

Eddig István király törvényei. 
Szent László törvényei II. könyvének 11. törvénycikkében „nobilis

ról" vagy „milesről" van szó, ki más házát, esetleg másik nobilis házát 
támadja meg, más liberek és servusok kíséretében. A nobilis i t t a 
társadalom legfelső rétegét jelenti, a miles pedig a nobilishez hasonló
nak tűnik. 

A III. 15. te. a király rendeleteit megszegő személyekről szól: ha 
comes, megfosztják hivatalától a „comitatus"-tól, ha centurio, meg
fosztják tisztségétől és 55 pensât fizet, ha miles, szintén 55 pensa a 
büntetése. A miles társadalmi helyzete eszerint olyan, mint a centu-
rióé, csak a centurióéhoz hasonló tisztsége, beosztása nincs. 

A III. 21. te. más szökevény szolgája vagy cselédje befogadását 
tiltja. A kár t kétszeresen kell megtéríteni — a büntetéspénz comes 
esetében 55 pensa. A társadalom három rétege it t : „comes", „minis
ter", „plebeus" — büntetéspénzeik aránya: 11:5:1. A középréteg most 
a „minister", amit „tisztségviselő"-vel fordíthatunk — távolabb áll a 
közrendűtől és közelebb a comeshez, mint István törvényeiben. Kérdés, 
hogy azonos-e a milesszel. Ugyanez a fejezet arról is intézkedik, 
ml történjék, h a valaki bűncselekmény elkövetése miatt szökésben 
levő szolgát rejteget. Itt csak a „comest" és a „plebeust" említi 55, 
illetőleg 5 pensa büntetést szabva ki rájuk — középső rétegről nem 
esik szó —, mutatva, mennyire korlátozott módon lehet a XI. századi 
törvények szövegéből társadalomtörténeti következtetéseket levonni. 
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Kálmán király I. törvénykönyvének — valóban kifejezetten szép
irodalmi jellegű — bevezetése általában említi a békéhez és „házi 
erény ek"-hez nem szokott milesöket. 

Az I. 9. te. említi a király és a herceg fő tisztségvielőit („maiores 
ministri regis"), kik egymás között, vagy más „nagyokkal" összetűz
nek. Az I. 11. és I. 12. említi a király és a herceg „minister"-eit — 
megemlíti közöttük a „kisebbeket" is {„minores"). 

Nehezen értelmezhető az I. 38. törvénycikk. Eszerint, ha a király a 
cívisek közül valakit egy comeshez, vagy minis terhez küld, ez egyedül 
vonuljon hadba. Ha nem teszi, térjen vissza a (vár-) néphez, ahonnét 
jött. („Si rex forte cuiquam comiti vei ministro aliquem de civibus 
dimiserit, solus in expedicionem pergat; sin autem ad populum, unde 
exiit, revertatur") Talán arról lehet szó, hogy a király a vár katonái 
közül valakit átad egy főúrnak, vagy főtisztviselőnek, hogy annak 
katonája legyen. 

Az I. 40. tc-ből a comesek újfajta katonaállítási kötelezettségét 
ismerhetjük meg. Ha falvaikban liberek élnek, s ezektől lovakat és 
100 pensât tudnak kapni, egy páncélos katonát (loricatum), ha 40 
pensât, páncél nélkülit kötelesek kiállítani. 

Az I. 65. te. szerint senki a comesek vagy milesek közül nem 
gyakorolhat hata lmat egyházi ügyekben. Itt a miles a comeshez 
hasonló befolyásos, hatalmas személynek tűnik. 

Szó esik a milesekről István király „Intelmeť'-nek IV. fejezetében 
is. A királyság negyedik ékessége a princepsek, comesek, milesek 
hűsége és bátorsága, ö k az ország erőssége, védői stb. A király, mint 
atyját és fivéreit tekintse ezeket, senkit sem szabad belőlük szolga
ságba taszítania, vagy szolgának neveznie. Katonák legyenek és ne 
szolgák. Harag, kevélység, gyűlölet nélkül kell velük bánni, hogy 
szeressék a királyt. Ha a király fennhéjázó a comesekkel és princepsek-
kel szemben, akkor a milesek ereje a királyi méltóság romlására lesz. 
A milesek itt a princepsekhez és comesekhez hasonló társadalmi hely
zetűeknek, befolyásos, fontos személyeknek tűnnek. Viszont szó esik 
arról is, hogy nem szabad őket szolgaságba taszítani, vagy szolgaként 
kezelni, katonák legyenek, és ne szolgák. Ebből pedig esetleg arra is 
lehet következtetni, Ihogy voltak szolga állapotú milesek is, esetleg 
egy tendenciára, mely az ilyen milesek szolgai állapotának megszün
tetéséhez vezetett. 

Érdekes és fontos adatot közöl az ,,Intelmek" VI. fejezete is. A ven
dég- és jövevény népek hasznáról szólva megemlíti, hogy sokféle nyel
vet, szokást, tudományt és fegyvert hoznak. Ez célzás a korszerű 
nehézfegyveres haditechnikát behozó hospes-lovagokra, kik István se
regében igen fontos szerephez jutottak. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le tehát XI. századi törvé
nyeinkből? 

Szent István törvényeiben a miles általában mint szabad állapotú, 
bizonyos vagyonnal rendelkező, a közrendűeknél valamivel jobb módú, 
az előkelőknél pedig lényegesen szegényebb harcos szerepel: többször 
a comestől. vagy más úrtól függő harcosként tűnik fel. Seniorától 
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olykor elcsalják, máskor igyekszik a comes bíráskodását kikerülni, s 
közvetlenül a király bírói székéhez fellebbezni. Van olyan fejezet is 
István törvényeiben, mely a miles és comese viszonyát a servus és 
seniora viszonyához hasonlítja. Kifejezetten szolgaállapotúnak tűnik 
az I. 25. tc-ben szereplő miles, akinek szökését a servuséhoz hason
lítják, s helyzete a servus helyzetéhez látszik hasonlónak. 

Szent István törvényei alapján tehát a miiest általában szabad álla
potú, közepes vagyonú harcosnak kell tartanunk, aki bizonyos esetek
ben egyes nagyuraktól, várispánoktól függ. Nem zárhatjuk ki azonban 
annak lehetőségét, hogv Szent István korában létezett egy nem 
szabad állapotú, íszolgarendű miles réteg is, bár az ilyen milesek jelen
tősége s hihetőleg száma kisebb lehetett, mint a szabad állapotú 
mileseké. 

Szent László törvényeiben a miles a „nobilis"-okhoz, az előkelőkhöz 
hasonló helyzetűnek látszik, s lényegében egyenrangúnak a centu-
rióval, a századkerületek vezetőjével. László törvényeiben a társa
dalom középső rétegét többnyire „ iminister"-nek, tisztségviselőnek n e 
vezik. A ministerek vagyoni helyzete távolabb áll a közrendűekétől és 
közelebb az előkelőkéhez, mint az István-kori milesé. László törvé
nyeiben szerepel miles is, minister is. Nem tudjuk, ez kétféle társa
dalmi réteg-e, vagy ugyanazon réteg két elnevezése. Esetleg voltak a 
mdlesek között tisztségviselők (ministerek) is (pl. a centuriók) és vol
tak, akik nem viseltek tisztséget. Kálmán törvényei szerint a tisztség
viselők között is voltak „nagyobbak" és „kisebbek". Kálmán törvé
nyeiben a miles hatalmas, befolyásos személyként szerepel. —> 

László és Kálmán törvényeiben szolga állapotú milesekkel nem 
találkozunk. A miles itt szabad állapotú, befolyásos és eléggé vagyo
nos, olykor tisztségeket viselő harcos. 

Eszerint a XI. század elején István király korában valószínűleg 
létezett egy szolga állapotú miles réteg, de a század végén már nem 
találkozunk vele, vagy felemelkedett a szabad milesek sorai közé, 
vagy megszűnt mint hadakozó elem. 

Hogyan és milyen módon történt ez — nem tudjuk. Talán közelebb 
visz a kérdéshez az „Intelmek" negyedik fejezete. A mindenesetre a 
XI. században, de valószínűleg Szent István korában keletkezett szöveg 
szerint a milesek a princepsekkel és comesekkel együtt az ország 
„díszei", kiket nem szabad szolgaságban tartani vagy szolgának ne
vezni: katonáskodjanak a királynak, és ne szolgái legyenek annak.29 

29 A törvények és az „Intelmek" szövegét 1. Zdvodszky : i. m. — Nézetünk szerint az 
intelmek XI. sz. eleji eredetére vall a VI. fejezet, a „gyenge és törékeny az egy nyelvű or
szág" elve. I. István korában a magyar király még nagyon is rá volt szorulva a jövevény 
egyháziakra és lovagokra, a XI. század végén már sokkal kevésbé. — A milesekre vonat
kozó rész: „Quartus decor regiminis est fidelitas, fortitudo, agilitás, comitas, confidencia 
principum, comitum, militum. Ilii enim sunt regni propugnaculum, defensores inbecillium, 
expugnatores adversariorum, augmentatores monarchiarum. Ilii enim sunt fili mi tibi pat
res et fratres, ex his vero neminem in servitutem redigas, vel servum nomines. Uli tibi mi-
litenti non serviant (kiemelés tőlem — B. A.) eorum omnibus sine ira et superbia atque in-
vidia pacifiée, humiliter mansuete dominare memorie retinens semper, quod omnes homi
nes unius sint condicionis et quod nil élevât, nisi humilitas, nil deicit nisi superbia et in-
vidia. Si eris pacificus, tune dixeris rex et regis filius atque amaberis a cunctis militibus; si 
iracundus, superbus, invidus, inpacificatus super comités et principes cervicem erexeris, 
sine dubio fortitudo militum hebitudo erit regalium dignitatum et alienis tuum tradetur 
regnum." 
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Az „Intelmek" szövegéből kitűnik, hogy a szerző vagy az a személy, 
akinek megbízásából a „libellus"-t megírták, a mileseket a királyság 
igen fontos, az előkelőkkel majdnem egyenrangú elemének tekin
tette. A miles szót — mivel szépirodalmi jellegű mű — néha egészen 
általános értelemben használja. Lehetséges, hogy a milesekkel kap
csolatos jóindulatú és kegyes bánásmód ajánlása is csak a „király
tükör" irodalom általánosságai közé tartozik. A szöveg kiemelt részei 
nézetünk szerint mégis arra engednek következtetni, hogy a milesek 
egy része Szent István korában szolgaállapotú lehetett, esetleg valami
lyen módon ilyen állapotba került, s az ,,Intelmek" szerzője ezt hely
telennek, a királyságra nézve veszélyesnek, így megszüntetendőnek 
tartotta. Az „Intelmek" szövegében tehát talán adatokat találunk arra 
a folyamatra vonatkozólag, mely a nem szabad állapotú miles réteg 
megszűnéséhez vezetett.30 

A fegyveres szolga, a szolgarendű harcos végső fokon önellent
mondó társadalmi képlet, és az európai feudális társadalom viszonyai 
között nem maradhat meg hosszabb ideig. Akinek fegyvere van — 
előbb-utóbb szabad állapotúvá válik. Gondoljunk a német miniszteriá-
lisok fejlődésére, kik nem szabad eredetűek voltak, s a java középkor
ban a német lovagság zöme belőlük került ki. 

A hat kérdésre tehát a következőkben próbálunk választ adni. 
1: A milesek a X. századi fejedelmi, törzsfői és nemzetségfői kísé

retek harcosainak és a nemzetségi harcosok államszervezési küzdelmek 
után megmaradt részének utódai, kikhez hazai, de nem magyar etni
kumú „kabar", szláv és jövevény (elsősorban német, azonkívül orosz, 
olasz stb.) elemek járultak. Az egyes elemek arányát megközelítőleg 
sem tudjuk megállapítani. 

2. A milesek általában szabad állapotúak voltak. A XI. század ele
jén valószínűleg voltak még szolgarendű milesek is, a század végén 
már nem esik szó róluk. 

3. Eszerint Szent István korában még valószínűleg kétféle, szabad 
és szolgaállapotú miles létezett, közülük a szabad állapotú volt a je
lentősebb. László és Kálmán korában már csak egyféle miles van: 
szabadállapotú. 

4. A müesek többségükben magyar és „kabar" etnikumúak, ezen
kívül voltak közöttük hazai szlávok és jövevény németek, olaszok, 
oroszok, lengyelek. A tágabb értelemben szintén milesekből álló ki
rályi testőrségben jelentősnek tűnik az oroszok (varégek) szerepe. 

30 Székely György: i. m. (Vasi Szemle 1970) szerint a katonai kíséret tagjai, a harco
sok Szent István korában még nem voltak földbirtokosok, mert az „Intelmek" arra intik 
a jövendő királyt, hogy adjon nekik táplálást, tisztességes tartást. Ez az „Intelmek" VI. fe
jezetében szerepel, ahol a vendégekről és jövevényekről van szó. Minthogy azonban ezek 
között sok volt a harcos elem, Székely megállapítását a milesekre — vagy legalábbis egy 
részükre — is elfogadhatjuk. A milesek között természetesen lehettek és voltak birtokos 
elemek is. 
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A milesék vezetőinek nagy része német volt.31 A nem magyar etni
kumú müesek gyorsan elmagyaroisodtak. 

5. A miles tartozhatott királyi várispánsághoz, de léteztek váris-
pánságokhoz nem tartozó és udvari mii esek is. 

6. A várispánságokhoz nem tartozó és udvari milesek utódai a 
királyi serviensek, a várakhoz tartozó milesek utódai pedig a várjob
bágyok. A királyi serviensek és a várjobbágyok váltak azután a XIII. 
században kialakuló köznemesség két fő alkotóelemévé. A XII— 
XIII. században is találkozunk köznépi, sőt nem szabadállapotú har
cos népelemekkel. Hogy ezeknek van-e közük a Szent István-kori 
nem szabadállapotú milesekhez, nem tudjuk, de nem tartjuk való
színűnek. Valószínűbb az, hogy e XI. század elején még szolga álla
potú harcosok a század végére legnagyobbrészt szahadállapotúakká 
váltak. Később újabb nem szabadállapotú társadalmi elemek váltak 
fegyverviselőkké, s ezek előbb-utóbb megint felemelkedtek a szaba
dok, később esetleg a nemesek sorai közé. 
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31 A testőrségről 1. Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Buda
pest, 1959., 27—31. és 85—92. o. — Györffy Gy.: Koppány lázadása. Somogy megye múltjá
ból. Kaposvár, 1970., 9. s köv. o. — K. Bakay: i. m. passim. — L. Makkal: Les caractères 
originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe orientale pendant le Moyen Age. 
Acta Historica tom. XVI. (1970.), 275. o. — Bár a testőrség a XI. századi magyar királyság 
fegyveres erejének jól elkülöníthető része, tágabb értelemben véve a testőrt is miiesnek tar
tom. Szent István, Szent László és Kálmán király törvényeiben, valamint az ,,Intelmek"-ben 
csak három szabad társadalmi réteg különböztethető meg: előkelő (főpapok és harcos nagy
urak), harcos középréteg és szegények. A harcos középréteget nevezik — tágabb értelem
ben — miiesnek. Társadalmi tekintetben a királyi testőr is csak ide sorolható, bár speciális, 
funkciója és idegen származása miatt a testőrség a milesek jól elhatárolható csoportja. 

А Н Д Р А Ш Б О Р О Ш И 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАССЛОЕНИЯ Р А Т Н И К О В ВЕНГРИИ 
В ПЕРИОД XI—XII ВЕКОВ 

Резюме 

Одним из невыясненных вопросов истории венгерского общества эпохи королей 
Арпадов является положение социальных категорий, именуемых в исторических 
источниках X I — X I I века «милее». Эта работа ставит своей целью содействовать 
решению этого вопроса. 

Автор статьи дает обзор результатов исследований и литературы по этому во
просу, н также анализирует законы королей Венгрии X I — X I I века и «Поучения» 
Иштвана I Св., после чего делает следующие заключения: 

1. Милесы — это потомки воинов, входивших в свиту князей, вождей (предводи
телей) племен и родовых групп, а также потомки воинов-инородцев, с которыми 
смешивались отечественные «кабарские» и славянские, а также пришлые элементы 
(немцы, русские, итальянцы). 

2. Милесы по своему общественному положению, обычно, были свободными людь
ми. В начале X I века, по всей вероятности, существовали также и милесы кабального 
сословия, но в конце столетия мы уже не встречаемся с ними. 

3. В эпоху Святого Иштвана, по всей вероятности, существовало еще две группы 
милесов: свободных и лично зависимых (либертины и сервы). Среди них более зна-
читательная роль принадлежала лично свободным милесам. В период королей Святого 
Ласло и Кальмана существует уже лиш одна категория милесов: либертины — лич
но свободные милесы. Не известно, каким образом прекратила свое существование 



категория милесов несвободного состояния. Как полагает автор, один из разделов 
текста «Поучения», приписываемого королю Иштвану I Святому, позволяет сделать 
заключение, что в начале XI ве^а часть милесов была несвободным сословием, и их 
освобождению содействовала также и власть короля. Слуга-оруженосец, кабальный 
воин в условиях европейского феодального общества обычно за короткий срок по 
лучал вольное состояние. 

Милесы в большинстве по своему этническому характеру были венграми и 
«примикнувшими» народами (кабары), но были среди них также и отечественные 
славяне и пришлые немцы, русские, итальянцы, поляки. Среди королевских телохра
нителей особенно большую роль играли русские (варяги). Значительная часть пред
водителей милесов была немецкого происхождения. Милесы невенгерского этниче
ского происхождения быстро мадьяризировались. 

5. Большинство милесов было приписано к королевскому замковому округу, но 
были также и милесы, не принадлежавшие к этой категории, а также милесы-удвор-
Ники. 

6. Потомки милесов, не принадлежавших к замковому округу, и потомки милесов-
удровников становились королевскими «сервиентами», а потомки милесов, припи
санных к замковым округам, находились в статусе иобагионов. 

В X I I — X I I I веках мы также встречаемся с воинами из несвободного сословия. Это 
по всей вероятности, не потомки несвободных милесов XI века, а новообразованные 
группы вооруженных ратников которые позже также становятся вольноотпущенни
ками. 
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ANDRÄS BOROSY 

ÜBER EINIGE FRAGEN DER KRIEGERSCHICHT UNGARNS IM 11—12. 
JAHRHUNDERT 

Resümee 

Eine noch nicht klargestellte Frage der Geschichte der ungarischen Gesell
schaft zur Zeit der Arpaden bildet die Lage der in den Quellen des 11—12. Jh. 
unter dem Namen „Miles" erscheinenden Gesellschaftsschieht. Die vorliegende 
Arbeit will zur Lösung dieser Frage beitragen. 

Nach einer Übersicht der bisherigen Ergebnisse der Literatur und einer Ana
lyse der von den ungarischen Königen des 11—12. Jh. erlassenen Gesetze sowie 
der „Admonitiones" wird festgestellt: 

1. Die Milites sind Nachfolger des Gefolges der Fürsten, Stammes- und Sip
penhäuptlinge des 10. Jh. und der freien Krieger der Sippen, denen sich hei
mische „Kabaren", slawische und zugewanderte (deutsche, russische, italieni
sche) Elemente angeschlossen haben. 

2. Die Milites waren im allgemeinen Freie. Am Anfang des 11. Jh. gab es 
wahrscheinlich auch zu den Unfreien gehörende Milites, doch begegnen wir 
ihnen am Ende des Jahrhunderts nicht mehr. 

3. Zur Zeit König Stephans d. Hl. gab es also wahrscheinlich noch zweierlei 
Milites, Freie und Hörige, die Rolle der ersteren war die wichtigere. Zur Zeit 
der Könige Ladislaus d. Hl. und Kolomans gab es nur mehr einerlei Miles: der 
Freigelassene. Es ist nicht bekannt, wie die Unfreien verschwanden. Nach An
sicht des Verfassers kann aus einem Teil des Textes der dem Hl. Stephan zu
geschriebenen „Admonitiones" darauf geschlossen werden, dass am Anfang des 
11. Jh. ein Teil der Milites keine Freien waren und dass deren Befreiung auch 
die königliche Macht förderte. Der bewaffnete Diener, der unfreie Krieger wird 
unter den Verhältnissen der europäischen feudalen Gesellschaft im allgemeinen 
in kurzer Zeit frei. 

4. Die Milites gehören in ihrer Mehrheit dem ungarischen Ethnikum und je
nem der „Hilfsvölker" (Kabaren) an, doch gab es unter ihnen auch einheimische 
"Slawen und zugewanderte Deutsche, Russen, Italiener, Polen. In der königlichen 



Leibgarde war die Rolle der Russen (Waräger) besonders stark. Ein grosser Teil 
der Anführer der Milites waren Deutsche. Die nicht dem ungarischen Ethnikum 
angehörenden Milites vermagyarisierten rasch. 

5. Die Mehrzahl der Milites gehörte zu den königlichen Burggespanschaften, 
doch gab es auch solche, die nicht zu den Burggespanschaften gehörten sowie 
Milites am königlichen Hofe. 

6. Die Nachfolger der nicht zu den Burggespanschaften gehörenden und der 
am Hofe dienenden Milites waren die königlichen Servienten; die Nachfolger 
der den Burggespanschaften zugehörenden Milites waren die Burgmänner, die 
Jobbagiones castri. 

Auch im 12—13. Jh. begegnen wir nichtfreien Kriegern. Diese sind wahr
scheinlich nicht Nachkommen der nichtfreien Milites des 11. Jh., sondern neuere 
bewaffnete Gruppen, die später ebenfalls frei werden. 


