
Az erdélyi nemesi társadalom 
sajátosságai

Szulejmán szultán akaratából I. János király fe-
lesége és csecsemõ fia megkapta a Tiszától keletre
fekvõ országrészt. Mégis igen hosszú folyamat zaj-
lott le 1571-ig, amikor a speyeri egyezmény meg-
kötését követõen létrejött az Erdélyi Fejedelemség,
amelyet a kortársak röviden Erdélynek neveztek.
Ekkorra alakult ki a terület kettõs függése (a Ma-
gyar Királyságtól és az Oszmán Birodalomtól), for-
málódott az egykori vajdaság és a Partiumnak ne-
vezett vármegyék területi egysége, amelynek pon-
tos határait a Habsburg-uralkodóval kötött megál-
lapodásban rögzítették.

Az új erdélyi államban a királyságbeli és a vaj-
dasági hagyományok összetevõi egyaránt érzé-
kelhetõek. A vajdaságban – ahol a nemesség
alapja esetenként a partikuláris és nem az orszá-
gos kiváltság – a Mátyás-kor politikája meghatá-
rozó hatásokat eredményezett. Az uralkodó elle-
ni 1467. évi lázadás megtorlása egyértelmûen
megszüntette a nagybirtokot, s megnövelte a
vajdai birtokállományt.1 A lázadó fõurak birto-
kai ugyanis a vajdához kerültek, de õt az udvar
gazdasági intézkedéseivel kellõen tudta ellen-
õrizni. A birtokviszonyok átrendezõdése termé-
szetesen jelentõsen hatott az 1437. évi kápolnai
unióval megszervezõdött vajdaságbeli rendiség
belsõ erõviszonyaira. A vármegyék magyar ne-
messége gyengült az egész közösségre kiterjesz-
tett szabadsággal bíró székelyek és az autonó-
mia jogaival élõ szászföldiek szabadságával
szemben.34
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A Magyar Királyságban az 1498. évi törvények jól elkülönítették a bandériumál-
lítás jogával bíró bárói nagybirtokos, arisztokrata réteget. Az országos méltóságot be-
töltõ országbárók helyett, akiknek rangja nem volt örökölhetõ, a 22. tc. szövege sze-
rint 42 család kapott feladatot az uralkodótól önálló bandérium állítására. Erdélybõl
a mindenkori vajda és a székely ispán számára írták elõ a kötelezettséget, de a ké-
sõbb a fejedelemségben szerepet vállaló családok tagjai közül Szapolyai János,
Drágffy Bertalan erdélyi vajda s Báthory György is személy szerint szerepelt a bárók
sorában.2

Amikor 1549–1552 között elkészült az ország nagyobb részére kiterjedõ portális
összeírás, Bihar vármegye 11 329,5 összes portájából két egyházi birtok az ezer por-
taszámmal jellemezhetõ nagybirtokhoz tartozott: a váradi katolikus püspökség (3204
porta) s a váradi káptalan (1449 porta) egyaránt ebben a birtokkategóriában szere-
pelt.3 A világi nagybirtokosok legjelentõsebb képviselõje Török János lett, akinek ép-
pen Debrecen mezõváros birtoklásával (1218 porta) emelkedett portái száma 1000
fölé. Szomszédos vármegyékben birtokolt területük és népességük alapján ebbe a ka-
tegóriába került pl. a Drágffy család, de 1552-ben már csak a Drágffy Bertalan özve-
gye kezén lévõ portaszámot (217 porta) írták össze. Ha tudjuk, hogy a 100 portán fe-
lüli birtok általában már vártartományt jelentett, akkor egyértelmû, hogy a partiumi
Bihar vármegye birtokosai jelentõs hatalommal (a felsoroltakon túl még Bajony Fe-
renc 373,5 porta, a Csákyak összesen 631 porta, Telegdy Mihály 142,5 és Telegdy
Miklós 257 porta) bírtak.4

Középszolnok vármegye 1299,5 portájából 1549-ben Drágffy Gáspár özvegyéé volt
350 porta, Fráter György váradi püspöké 278, Jakchy Mihályé 126,5, a többi 50 porta
alatti. Ez azt jelenti, hogy a 100 porta feletti arány 58,1%, s a 0–10 porta közötti kisbir-
tok 25,4%. Kraszna megyében a 11–100 porta közötti közepes nagyságú birtok aránya
44,1% (363 porta), s 823,5 portából csak 34,8% (287 porta) volt 100 portán felüli bir-
tok. Külön kiemelendõ somlyai Báthory András 287 portaszáma, ami mellett a család-
tagok csak igen kis birtokrésszel rendelkeztek a somlyói uradalomból: Báthory Farkas
13,5, Imre 31, János 9 és özvegy Báthory Miklósné 14,5 portával.5

Az adott helyzetben egyértelmû volt, hogy a fejedelemség részévé váló partiumi
vármegyék örökletes bárói réteggel, jelentõs portaszámot birtokoló vármegyei közne-
mességgel rendelkeztek, amely részesülni kívánt az új hatalom kínálta lehetõségekbõl.

A fejedelem hatalma

Az erdélyi államban a fejedelem hatalmának alapját a két nagyhatalom közötti
egyensúly megteremtése adta. Erdélyen belül a fejedelmi hatalom alapja az a birtok-
túlsúly, amely a vajdai birtokokra alapozódott, de amit a 16. század közepén jelen-
tõsen megnövelt a katolikus egyház birtokállományának átvétele. A váradi püspökök
és a káptalan hatalmas birtokai a fejedelmi fiskus kezére jutva jelentõsen hozzájárul-
tak a birtokadományozásokhoz is, illetve kellõ alapjaivá váltak a váradi vár átépíté-
sének, megerõsítésének, amely erõsség az Oszmán Birodalom határán – 1660. évi el-
foglalásáig – a fejedelemség nyugati védõbástyája volt. Hasonló a helyzet a gyulafe-
hérvári püspökség birtokvagyonával, illetve magával a palotával, amely Izabella ki-
rályné beköltözésétõl a mindenkori fejedelem udvarának adott helyet.

A katolikus birtokvagyon felszámolása, az egyházi méltóságok kiszorulása a po-
litikából lehetetlenné tette, hogy a Magyar Királysághoz hasonlóan Erdélyben is
megmaradjon a katolikus egyházi nagybirtok befolyásoló szerepe. Az erdélyi protes-
táns egyházi vezetõk részt vettek ugyan az országgyûléseken, de korántsem jutottak
olyan meghatározó politikai és hatalmi pozícióba, mint amilyet Magyarországon a
katolikus klérus biztosítani tudott magának.
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János Zsigmond után Erdély fejedelmeit társadalmi helyzetük indította el a pozí-
ció megszerzésének útján. A 17. század közepéig azokhoz a partiumi vagy királyság-
beli nagybirtokos családokhoz tartozó jeles politikusok igyekeztek magukat az erdé-
lyi rendekkel, de elsõsorban az oszmán, illetve királyságbeli támogatókkal elfogad-
tatni, akik Erdélyben is tekintélyre tettek szert. Mindez azt mutatja, hogy a somlyói
Báthoryak, Bocskai, a Rákócziak és Thököly Imre nem véletlenül, hanem nagybirto-
kos, tehetséges arisztokrata mivoltuk miatt kaptak támogatást, s a két említett család
ezért szorgalmazhatta a hatalom dinasztián belüli örökítését. Bethlen Gábor a birtok-
adományok felülvizsgálata és visszavétele alapján szintén megerõsítette saját család-
ja birtokalapjait. Az erdélyi birtokos családok tagjai a 17. század közepén akkor ke-
rültek a fejedelmi székbe, amikor a terület kiszolgáltatottsága, az Oszmán Biroda-
lomtól való függése nõtt, s a török érdeke volt a gyengébb, külsõ befolyástól mentes
vezetõ kiválasztása.6

Az erdélyi fõnemesség
A) A partiumi nagybirtokosok és az idegen karrierépítõk

Habsburg Ferdinánd magyar királyságának idõszakától a magyar királyi tanács-
hoz hasonlóan megszûnt az önálló magyar királyi udvar.7 Helyette a közös (osztrák,
cseh, magyar) udvarban döntötték el a Magyar Királyság hadi, kül- és gazdaságpoli-
tikai kérdéseit, a törökellenes küzdelmet stb. érintõ ügyeit, s a 17. század végéig vis-
sza-visszatérõ problémaként foglalkoztak Erdély ügyeivel is, elsõsorban az uralkodó
jogos igényét kifejezve a királyság részeként számon tartott vajdaság visszaszerzésé-
re-megtartására.

Az Erdélyi Fejedelemség ebben a helyzetben vonzó célpontja lett mindazoknak a
családjuk vagy személyes pályájuk építésén fáradozó politikusoknak, akik nagyobb
lehetõséget láttak a fejedelem oldalán a karrierépítésre, mint a királyság távoli ural-
kodója közelében.

A Sopron vármegyei köznemesi családból származó mihályi Csáky Mihály
Gosztonyi János erdélyi püspök támogatásával végezte Krakkóban tanulmányait, s
1539-tõl Erdélyben töltött be különféle egyházi tisztségeket. Izabella mellett kancel-
láriai titkár, János Zsigmond nevelõje, majd az erdélyi kancellária megszervezõje
volt. Birtokszerzései nyomán több uradalom és mintegy hetven falu birtokosa lett.
Horn Ildikó kutatásaiból tudjuk, hogy pályafutása utolsó éveiben „az evangélikus
egyház egyik legfontosabb patronusának számított”.8

Göncruszkai Kornis Gáspár birtokainak területe Erdélyhez került, ahol Huszt ka-
pitánya, Máramaros vármegye fõispánja lett. Báthory Zsigmond fejedelemsége ide-
jén a Gyulafehérváron házat építõ befolyásos urak közé tartozott, ahol Geszty Ferenc
országos fõkapitány, Gálfi János, Zólyomi Miklós és mások szomszédságában építke-
zett.9 Harmadik felesége – elõbb Mágóchy Gáspár, majd Geszty Ferenc özvegye –,
Horváth Anna révén vált Erdély egyik leggazdagabb fõurává, a Küküllõ vármegyei
Radnót és uradalma birtokosává.10 Befolyását növelték katonai és diplomáciai felada-
tainak sikerei (Bécsben, Prágában, Kassán stb.). 

Kornis Gáspár fiai közül György és Boldizsár áldozatul esett a Báthory Gábor el-
leni széki merénylet megtorlásának. Kornis Zsigmond 1613-ig a Magyar Királyság te-
rületén uralkodói kegydíjat kapott, s Illésházy özvegyének, Pálffy Katalinnak, vala-
mint sógorának, Daróczy Ferencnek, a Szepesi Kamara elnökének támogatását is él-
vezte.11 Karrierjét Bethlen Gábor fejedelemmé választása után teljesítette ki, Zaránd
és Bihar vármegye fõispánja, az ország generálisa, fejedelmi tanácsúr lett, s birtok-
vagyonát is visszakapta. Bethlen Gábortól új adománybirtokokat is kapott: a bihari
Belényes uradalmát, a Zaránd megyei Deszni birtokát.1236
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A fejedelemségbe került magyarországi fõurak között volt olyan is, aki a családi
kapcsolatok lehetõségeit végül mégis a Magyar Királyságban látta kiteljesíthetõnek,
s ezért visszatért oda. Nádasdy Tamás, aki még Szapolyaival került az országrészbe,
a fiúsított Kanizsai Orsolyával kötendõ elõnyös házasság reményében cselekedett.13

De hozzá hasonlóan Erdélybõl kiindulva épített karriert a 17. században Csáky Ist-
ván és László (tárnokmester, illetve országbíró) vagy a nádori tisztséget betöltõ Wes-
selényi Ferenc is.

B) Rangszerzõk

A bárói és grófi rangemelések a 16–17. századi Magyar Királyságban az uralkodói
politika eszközei voltak. A Habsburg-uralkodók az örökletes bárói címeket éppen a
hagyományos arisztokrácia fölötti uralmuk megszilárdítása érdekében osztogatták.
Az Erdélyi Fejedelemségben ilyen rangemelésre akkor kerülhetett sor, amikor a terü-
let átmenetileg Habsburg-ellenõrzés alá került, vagy az erdélyi fõnemesek vállaltak
királyságbeli pozíciókat, amiért uralkodói kegyben részesülhettek.14

A Luxemburgi Zsigmondtól Bihar vármegyében adományokat szerzett körössze-
gi Csákyak már a 15. században az erdélyi vajdaságban szereztek irányító pozíció-
kat, a 16. században pedig a fejedelemségben építettek karriert.15

Csáky István volt az, aki a jelentõs erdélyi birtokszerzések mellett kétszer viselte
a fõkapitányi tisztet (egyszer Bocskai ellenfeleként s birtokai és személye ellehetet-
lenítõjeként, másodszor éppen a fejedelem megbízásából). Kortársai elõször õt emle-
gették úgy mint az erdélyi fõhatalomhoz a családból a legközelebb álló személyt.
Ugyancsak õ volt az, aki a 17. század elején a felvidéki kiköltözést, birtokszerzést el-
indította azzal, hogy 1603-ban erdélyi birtokainak jó részét elzálogosítva magyaror-
szági zálogbirtokot – Sárost és Szádvárt tartozékaival – szerzett. Egyik legutóbbi
munkájában Pálffy Géza is róla közölte, hogy 1605 elõtt anyagi és politikai indokok
alapján bárói rangemelésben részesült.16

Fia, aki Bethlen Gábor halála utáni politizálásának kudarca miatt kénytelen volt
a királyi Magyarországra távozni, viszonylag gyorsan királyságbeli pozícióhoz jutott,
hiszen 1632-ben szendrõi fõkapitány, sõt megbízatása idejére 1633-tól a várhoz tar-
tozó uradalomnak is zálogbirtokosa lett.17 Az udvarnak tett szolgálatok jutalmakép-
pen nyerte el a grófi címet, s 1645-ben lett az uralkodó tárnokmestere.18 Az öreg tár-
nokmester harmadik fia, Csáky László a fejedelemségben igyekezett karriert építeni,
õ és családja lett az ún. erdélyi ág megalapítója s így a családnak az a tagja, aki a gró-
fi címet Erdélyben használta.

Bárói rangemelésben 1588-ban felsõvadászi Rákóczi Zsigmond részesült, aki
Bocskai idején kormányzó, majd annak halála után Erdély fejedelme lett.19 Rhédey
Ferencet (1610–1667), aki rövid ideig viselte a fejedelmi címet (1657. nov. 2. – 1658.
jan. 8.), I. Lipót 1659. január 13-án emelte grófi rangra. Az erdélyi fõurak közül gró-
fi címet szereztek még Wesselényiek (1646) s Rákócziak 1664-ben.

Pálffy Géza grófi címrõl írt egyik legutóbbi tanulmánya utal rá, hogy létezett ún.
területi grófi cím is, mint amilyen a Ferdinánd által 1541-ben Nádasdy Tamásnak,
Majláth Istvánnak és Szilágyi Jánosnak adott „Fogaras várának/földjének örökös gróf-
ja és szabad ura” cím.20

Erdélyben azoknak a területeknek birtokosai, amelyeket a királyi kincstár birto-
kaiból a liber baronátus jogával adományoztak el, különleges helyzetbe kerültek. Az
országgyûlés azonban 1607-tõl éppen a liber baronátus, avagy szabad ispánság in-
tézménye ellen hozott intézkedéseket. Ennek ellenére a 17. század elején, a döntést
követõen Bocskai Miklós a görgényi és a vécsi uradalmat, valamint Sennyei Pongrác
a gyaluit birtokolta liber báróként, kivonva magát és birtokait a vármegyei fennható-
ság alól.21
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Külsõ hatalomtól, a Habsburgoktól kaptak különleges címet azok a fejedelmek,
akik birodalmi hercegek lettek. Báthory Zsigmondnak 1594-ben adtak birodalmi
hercegi címet, s 1622-ben, a királyi címrõl való lemondásakor Bethlen Gábornak is
ezt a címet adományozták.22

C) Az erdélyi vármegyék fõnemesei

A magyarországi gyakorlattól eltérõen a fejedelemség vármegyéiben a fejedelem
két-két fõispánt nevezett ki a helyben birtokos világi nagybirtokosok soraiból. Vár-
megyebeli birtoknagyságtól függetlenül tehát mindazokat ide kell számítanunk, akik
a kinevezésben részesültek.

Jakó Zsigmond Belsõszolnok vármegye példáján nem a birtok, hanem a birto-
kolt jobbágyok száma alapján kísérelte meg elkülöníteni a 16. századi nemesi tár-
sadalom rétegeit. Elképzelésének helyességét alátámasztja, hogy még a 18. század-
ban is az õsi jobbágytelkek számától függött a faluhatárból való részesedés, az örö-
kös jobbágyok száma tehát igen lényeges volt a sok részbirtokos közötti faluhatár
megosztásában. Jakó a 75 jobbágynál többel rendelkezõ réteget nagybirtokosnak
tekintette (Keresztúri Kristóf 420, Csáky István 138, Kornis Ferenc 123, Haller Ist-
ván 97 és Apafi István 75 jobbággyal). Középbirtokosnak vette a 11–50 jobbágyos
réteget (37 nemes, akik közül 17 csak tíz és egynéhány jobbággyal rendelkezett), a
többséget adó kisbirtokosok zömének viszont 2–5 jobbágya volt.23 A kiváló ötletet
azonban nem követte más vármegyék ilyen áttekintése, ezért a fejedelemség egé-
szére hasonló kép nem rajzolható.

A vármegyei nemesség

A fejedelemség vármegyéiben élt az erdélyi nemesség zömét alkotó köznemesség.
A néhány falut birtokló fõnemességgel szemben ez a nemesi csoport kicsi, szórt és
esetenként csak a falvakon belül, azok egy részére kiterjedõ birtokvagyonnal rendel-
kezett. Ezzel magyarázható az a sajátosság, hogy az erdélyi falvakban több nemesi
család is épített kúriát. A saját részbirtok hasznát ugyanis az úrbéres népesség föld-
jei között fekvõ, az allodiumhoz tartozó szántó termésébõl és a terményjáradékok be-
szedése, felélése során vette magához. A földesúr saját gazdaságát így a paraszti gaz-
daságokhoz hasonló módon mûveltette. A falvakra kivetett hosszú fuvar részint az
uraság érdekében végzett posta, a szükséglet kielégítése érdekében az udvarházba
hozott termékek vagy pl. a szõlõ mûveléséhez szükséges fuvarozás (szõlõkarók, hor-
dók, szüretkor a szõlõ, utána a bor) volt. Ha a birtokos más falvakból hozatta a ter-
ményjáradékot udvarába, akkor az ehhez szükséges úrdolgában töltött napok száma
jelentõsen megnövekedhetett.

A vármegyék nemessége számára ezért rendkívül fontosak a jól megkötött házas-
ságok, a gyámságok, a zálogjogon idõlegesen használt birtokok, a rokoni kapcsolatok
révén kialakítható kapcsolati háló. Az elõrejutás módszerei nagyon is hasonlatosak
a nagybirtokosok törekvéseihez, de az elérhetõ célok, a család gyarapodása szem-
pontjából számításba vehetõ eredmények jóval szerényebbek.

A családtagok személyes képességei és ambíciói révén elérhetõ vármegyei és ud-
vari tisztségek (a vármegyék két fõbírója, két alispánja, kisebb nemesek esetében a
vicebírói tisztségek egyike, a jegyzõ vagy az adószedõ feladatai, az udvartartás tag-
jai), amelyek éppen a szakmai jártasság miatt általában nem évente változtak, hanem
hosszabb idõszakra állandósultak, tovább bõvíthették a kapcsolatok körét, az elõre-
jutás lehetõségét.24 Minden esetben, így a megyei esküdtek esetében is fontos szere-
pet kapott a tisztségek díjazása, ami kiegészítette a nemesség birtokaiból befolyó jö-
vedelmeket.25 A vármegyei tekintélyes köznemesség súlyát jelzi, hogy a fõispánokon38
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kívül az erdélyi országgyûlésen is képviselõik (fõbírák, alispánok, jegyzõ) vehettek
részt.

Hasonló szerepet töltöttek be az egyes várakban vállalt feladatok is. Kornis Gás-
pár mint huszti kapitány egyik officiálisának, Gávay Miklósnak birtokigényét karol-
ta fel akkor, amikor el akarta érni, hogy „egynéhány jószágocskát kanyarítson ki ne-
ki a fejedelem”.26

A váradi, kolozsmonostori és gyulafehérvári konventek levélkeresõi is fejedelmi
hivatalnokká váltak, s bár életpályájuk során a requisitori feladatok mellett más te-
vékenységeket is végeztek (tanár, városi hivatalnok, perceptor, nótárius stb.), felada-
taik színvonalas teljesítését gyakran jutalmazták adományokkal. Kolozsvári Márton
deák (1575–1600) Kolozs vármegyében kapott egy birtokrészt, Szentiványi György
(1577–1613) egy újabb ingatlant szerzett zálogba – Borbély Ferenc fõtéri házát –,
Szõlõsi István az armális mellé birtokrészt, Pálfi István (1627–1667) 1636-ban évi
500 kõsót kapott, s hozzá hasonlóan Kászoni Józsefnek (1646–1659) is „mostani meg
romlott desi hazanak épületire” 4000 kõsót utaltak ki. Jelentõsen gyarapította birtok-
vagyonát Benkõ Bálint, Szõlõsi Gábor és Rákosi Boldizsár is.27 Balásfi János kolozs-
vári polgár elõbb a fejedelmi kancellárián szolgált, s ezért kapott Báthory Istvántól
armálist (1582), majd címert, késõbb pedig a Torda vármegyei Kékbükk praediumot
(1584), végül megvehetett egy gyulafehérvári kiváltságolt kõházat is.28

Gálfi Emõke a birtokok, házak és szõlõföldek adatai alapján kimutatta, hogy a
gyulafehérvári káptalan 32 levélkeresõje közül harmincnak egy, 14-nek több háza is
volt (43,7%), 26 requisitornak egy birtoka, 17-nek több (40%). Szõlõt birtokolt Gyu-
lafehérvár mellett 18 fõ, egynél több szõlõt 7.29

Egyértelmû, hogy a hûtlenség címén kezdeményezett birtokelkobzások, a várat-
lanul megnövekedett terhek (pl. a tatár fogságból való kiváltás költségei) teljesen
tönkretehették a nemesi családokat. A hagyományok megõrzése, az archaikus és sok-
szor konzervatívnak érezhetõ vonások a nemesség mindennapi kapcsolatainak, po-
litikájának alakításában éppen a megmaradást célozták, s a túlélés taktikájához tar-
toztak. A tanultságnak, a fejedelemmel és az udvarral kialakított jó kapcsolatoknak
azért értékelõdött fel a szerepe, mert a nagybirtokhoz hasonló személyes viszony
csak különleges szolgálatok eredményessége nyomán alakulhatott ki s járulhatott
hozzá a nemesi család felemelkedéséhez.

A nemesi címszerzõk
Armalisták

A Magyar Királyságban a 16. századtól a személyes szabadság, az armalista neme-
sítés tömeges megadása jelentette a legnagyobb horderejû változást a nemesi társa-
dalomban. Szabó István kutatásaiból tudjuk, hogy jelentõs számban vonatkozott a
birtokadományozás nélküli nemesítés a jobbágyi társadalomra is. A jobbágytartó ne-
messég természetesen ragaszkodott ahhoz a jogához, hogy a privilégium megadása
csak az õ beleegyezésével történjen.30 Különösen, hogy az arra alkalmas jobbágy, ha
a birtokosnak különleges szolgálatokat tett, vagy elõre meghatározott összeget fize-
tett érte, elérhette a telek szolgálat alóli mentességét (exemptio) vagy a személy sza-
badságának elismerését (manumissio) is. 

A Gyulay Ferenc váradi vicekapitány melletti tanúsítvány is azt igazolta, hogy
Padrah Bálintot és Istvánt a jobbágyi és paraszti kötelesség alól „felszabadította,
annyira, hogy tellyes szabadságot engedett nekiek, úgy mindkét ágon levõ maradé-
kaiknak, mindenütt és minden helyen, valahol akarnak, menésre, jövésre[…] mely
efféle jobbágyi kötelességek alól való feloldozásért és elbocsátásért […] mielõttünk
[…] 200 egész mértékû és folyó jó császári tallérokat adtanak és fizettenek”.31 A bir-
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tokos itt ugyanúgy engedélyezte egyúttal azt is, hogy majdan armálisért folyamodja-
nak, mint Csáky László 1652-ben a Margittán lakó Oláh Istvánnak, hogy „õ felségé-
tõl commendációnkra armálist is nyerhessen”.32

1583-ban Kornis Gáspár máramarosszigeti szervitora, Szalai János és felesége
szerzett címeres levelet, 1587-ben Adorján Pál deák kapott armálist a fejedelemtõl.33

Bogdándi Zsolt a kolozsmonostori konvent requisitorai közül Tordai Imrérõl
(1608–1619) és Szõlõsi Istvánról feltételezi, hogy szolgálataik jutalmául nyertek ne-
mesi címet.34

A hivatali szolgálat is lehetett a címeres nemeslevél megszerzésének alapja.
Keresztúry Kristóf pl. Báthory Istvántól 1573-ban mint dési sókamarai ispán jutott a
nemesi címhez s szerezte meg Szentbenedek birtokát is.35 Sárándi Miklós sólyomkõi
provisor 1605-ben Bocskaitól kapott testvérével, Jánossal együtt armálist.36

Báthory István 1583-ban szinyei Affra Mátét a fejedelmi kancellárián teljesített
feladataiért nemesítette.37 1608-ban Báthory Gábor egy bizonyos Nádudvari János-
nak „udvari szolgálataiért” újította meg a nemeslevelét, s adományozott címerhasz-
nálatot számára.38 A fejedelemnek tett személyes szolgálat mutatkozik meg Képíró
János – mezõbándi Egerházi –, valamint Képíró István – nagybányai Csengeri – ar-
málisában, ahol a címerkép maga is utalt a két személy festõi feladataira.39

Ugyancsak nagy számban ismerünk nemesítõ oklevelet, amelyet lelkipásztorok-
nak adományoztak az erdélyi fejedelmek: ilyen Bethlen Gábor armálisa keserûi Daj-
ka Jánosnak, milotai Nagy Jánosnak vagy 1629-ben a fejedelemség összes lelkipász-
torának, I. Rákóczi György oklevele Hidvéghi István gyalui prédikátornak (1639)
vagy I. Apafi Mihály adománya Martonfalvi Tóth György váradi, majd debreceni
rektornak, professzornak s hasonlóan kisbaconi Benkõ Mihály sepsiszentgyörgyi is-
kolamesternek.40

Jelentõs számban maradtak fenn armálislevelek a katonai szolgálat jutalmaként.
Az erdélyi oklevelek esetében nem mindig maradtak ránk a kérelmek, de pl. 1641-
ben a méhkeréki Dalmi család esetében egyértelmû, hogy Bihar vármegye volt az
ajánló.41 Nemigen volt szüksége külön ajánlóra Balogh János fogarasi tizedesnek, aki
1609-ben a Báthoryak szolgálatában eltöltött négy évtized alatt „százszor is vére bõ
hullásával dicséretesen teljesített”, s ezért kapta az armálist, amely a fogarasi Malom
utcában található házára is mentességet tartalmazott, vagy Belényesi Ábrahámnak,
aki a fejedelmi puskások alhadnagya volt, s aki Gyulafehérváron a Tövis utcai házá-
ra szintén mentességet kapott.42

Hajdúk és székelyek

A fejedelemség létrejötte nyomán jelentõsen megváltozott a székelység kötelezett-
ségeinek köre. Határvédelmi szerep helyett az új állam haderejét kellett adnia, de
részt kellett vállalnia az adózásból is. Az egész székelységre kiterjedõ szabadság a
katonai kötelezettség teljesítésére alapozódott.43 Amikor azonban kiderült, hogy a
közösség minden tagja nem képes a katonáskodásra, felgyorsult a kötelezettséget el-
hárító társadalmi réteg (jobbágyság) arányának növekedése. A székely felkelés után,
1562-tõl megnyílt a lehetõsége annak, hogy az erdélyi nemesség a Székelyföld terü-
letén is adománybirtokot szerezzen. 

Ezzel együtt a székely elõkelõk egyéni nemesítése, birtokadományai, házassági
kapcsolatai az erdélyi vármegyék területén tették lehetõvé a birtokvagyon gyarapítá-
sát és a karrierépítést. Így az archaikus székely szabadságjogok megmentésének kí-
sérletei mellett a székely nemesség felemelkedése is elkezdõdött.44

Bocskai felkelése során új kiváltságos katonaréteg szervezõdött, amelynek tagjai
adománybirtokot kaptak az erdélyi fejedelemnek teljesített szolgálatuk fejében. Er-40
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dély határán létrejött a privilegizált hajdútelepülések köre, amelyekhez a 17. század
elsõ felében a bihari ún. kis hajdúvárosok csatlakoztak. Ugyanakkor folyamatosan
nõtt az egyéni nemesítettek és az adománybirtokkal rendelkezõ hajdúk száma.45 A
második hajdúfelkelés vezetõje, Nagy András hajdúkapitány Báthory Gábortól meg-
kapta Nagybajom várát és uradalmát, s további hajdúvezérek is birtokadományban
részesültek. 

Bethlen Gábornak sikerült maga mellé állítani a székelyeket és a hajdúkat. Mind-
két kiváltságolt katonaréteggel külön alkut kötött. A székelyeket egyrészt a katonai
alkalmasság szempontjából vette számba, másrészt át akarta tekinteni a hadakozás-
ra nem alkalmas székelység helyzetét is. A hajdúkat feladatokkal látta el, s Rhédey
Ferenc váradi kapitányt összeíratásukkal is megbízta. A hajdúk Várad fennhatósága
alá rendelése ettõl az idõszaktól eredeztethetõ. A katonai irányítás mellett a bírói fel-
lebbvitel fóruma is a váradi kapitány lett, ami tovább erõsítette a fejedelemség nyu-
gati végvárának egyébként is igen jelentõs katonai szerepkörét.

A két katonaréteg kiemelt szerepe, közösen szerzett szabadsága összefüggött Er-
dély helyzetével. Mindkét réteg tagjai a nemességet tekintették elérendõ célnak, s
egyénileg többek képesek voltak megszerezni a nemesi címet, sõt az adománybirto-
kot is. A 17. század végi hosszú török elleni háború azonban megváltoztatta Erdély
helyét, és hozzájárult a katonarétegek szerepének jelentõs módosulásához is.
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