
ajándék is, amely egymást követően két olyan zseniális politikai elmét állított a magyar nép élére, mint Géza 
fejedelem és I. István király, akinek ezredévre szóló műve egységes egészet alkot. Kiváló érzékkel ismerték fel, 
hogy a nép megmaradását csak a szomszédokhoz való idomulás és az előrevivő történelmi folyamatba való 
betagolódás biztosíthatja. Akaratukat tűzzel-vassal érvényesítették b i rodalmukon belül, s külső szövetségesei-
ket is zseniálisan ismerték fel: a hanyatlásnak indult Bizánc helyett a nyugati keresztény világhoz csatlakoztak. 

Fodor Utván 

Zala vár 1413. évi kiváltságlevele 
és mezővárosiasodása 

A jobbágyok helyzetében a XV. század elején lényeges változások következtek be. A földművelés fejlődése, 
a városi piacra való termelés pénzhez juttatta a parasztokat , gazdagabbá tette a falut. Ez azonban fokozta 
földesuraik kapzsiságát is. N e m elégedtek meg azzal, hogy a parasztok terheik egy részét most már pénzben 
rótták le, hanem a pénzadók növelésére törekedtek. Ezzel párhuzamosan egyre inkább igyekeztek gátolni a 
jobbágyok szabad költözködését , akadályozták a parasztközségek önállósági törekvéseit, a mezővárossá 
válást. E cél érdekében többször intéztek támadást a paraszti földközösségek ellen, s a közös használatú vizek, 
erdők, legelők kezeléséért pénzt kezdtek követelni. 

Tula jdonképpen mi is a mezőváros : latin nevén oppidum? A jobbágyközség és a szabad királyi város közé 
eső alakulat. Nagy részük fejletlen, mégis a városi lét legfontosabb ismérveit már magukban sűrítik. 
Körzetükben a város és a vidék, a mezőgazdaság és az ipar szétválása, a munkamegosztás előrehaladt. Lakosaik 
többsége állandó jelleggel a piacra termel, illetve közreműködik az áruk piaci cseréjében. Széles körű belső 
autonómia: szabadság a bíráskodásban, a belső ügyek intézésében: bizonyos katonai erő, és egyéb kiváltságok 
járultak a címhez. 

A jobbágyközség előtt a különféle szabadságjogot nyú j tó mezővárossá válás egyik állomása a földesúr által 
kiadott szabadságlevél volt. 1413. november 1-én adta ki a zalavári apát és konvent je a következő oklevelet. „Mi 
János, isten kegyelméből szent Adorján vértanú zalai monostorának apátja és a konvent, jelen oklevelünk 
tartalmával emlékezetül adjuk mindenkinek, akit illet, mi együtt érezvén egyházunk Zalawar nevű falujának 
elhagyatottságával és ottlakó jobbágyainknak szegénységével, magunk között alaposan megtanácskozván, 
egyhangúan elhatároztuk, miután a derék János fia Vörös Mihály és Nagy Pál fia Patren Mihály ottlakó 
jobbágyaink ezt vállalták, és nemes Stephanus de Gethye, Andreas magnus de Mendzenth et alter Andreas 
Safar (Gétyei István, Mindszenti Nagy András és Sáfár András) familiárisaink (nemes szolgáink) valamint 
Petrus de Egri et Petrus de Zeggy (Egri Péter és Szegi Péter) tudomásával, a tisztelendő szerzetes úr Ladislaus de 
Myle (Milei László) priorsága és Joannes Chernelde Zenthiacab (Szentjakabi Csérnél János) egyházunk őre 
szolgálatának idején, hogy az ott lakó népeinket és jobbágyainkat mindörökre felszabadítván minden szolgálat 
és földbér alól, terheiket könnyítve örökös szabadsággal ajándékozzuk meg. Az e birtokon lakók, valamint 
jövőben oda települők tehát nekünk és egyházunknak semmi mást nem lesznek kötelesek adni, mint minden 
évben szent Lucia szűz és vértanú ünnepének nyolcadnapján (december 20.) 24 forintot jelenlegi pénzértékben, 
és egy hízott marhát, amit száz dénárért vásárolhatnak, továbbá Szent Ilona királynő ünnepének nyolcadnap-
ján (május 29.) ugyancsak 24 forintot és egy száz dénár értékű hízott marhát, azonkívül minden porta után egy 
köböl takarmányt és egy csirkét. Ezenkívül a Zalawarról monostorunkba vezető töltést, két fahíd kivételével, 
faágakkal illő és jó állapotban kötelesek fenntartani. 

Maguk közül bírót választhatnak és állíthatnak, aki a gyújtogatás, eretnekség és más halálos ítélettel járó 
ügyek kivételével— mely ügyek kizárólag a mi világi tiszttartónk ítélkezésére tartoznak —, minden egyes pert 
maguk között ítélettel eldönthet és befejezhet. Az általuk máshol indítandó perekben viszont megígérjük, hogy 
segíteni fogjuk őket. 

Aki ezt a jobbágyainknak, adott szabadságot meg merné sérteni, az a mindenható Istennek, a dicsőséges Szűz 
Máriának, szent Adorjánnak és minden szenteknek bosszúját vonja magára. 

Ez ügy emlékezetére és örök erősségére kiadtuk jelen a konventünk hiteles függő pecsétjével megerősített 
kiváltságlevelünket. Kelt az úr ezernégyszáztizenharmadik évében, mindszentek ünnepén." 

Megfigyelhetjük, hogy az oklevél tartalmazza azokat a fontosabb kiváltságokat, illetve kötelezettségeket, 
melyeit egy földesúri kézen levő mezővárost is érintettek. Tehát éppen a XV. század elején — amikor is a 
földesurak gátolni igyekeznek parasztjaik önállósági törekvéseit — adta ki az apát a fent idézett oklevelet. Ez a 
tény számos ellentmondást vet fel. 

Megkérdezhet jük, hogy miért érte meg az apátságnak éppen ekkor az oklevél kiadása? A kialakuló és 
fejlődésnek induló piaci kapcsolatok meggyorsították a pénzgazdálkodás fejlődését. Lehetőség nyílt arra, hogy 
a paraszt csak egy dologgal foglalkozzon. H a megfelelő kézügyességgel rendelkezett, kézműves, iparos 
válhatott belőle. A termelés szakosodása pedig létrehozta a fölösleget. A piacokon már nem csak csere, hanem 
a pénzgazdálkodásnak köszönhetően adás-vétel is folyt . Ugyanakkor a földesúr követelései is a fölösleg 
termelésére és piacon való értékesítésére ösztönözték a parasztot . Az egyházat már nem elégítették ki a tizedből 
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és egyéb őt illető szolgáltatásokból befolyó termékek, termények. Nem volt szüksége már a nyersanyagra, 
rászorította parasztjait, hogy termékeiket a piacon értékesítsék, a pénzzel pedig kötelezettségeiket törlesszék. 
Az egyházi tized egy összegben való megváltása a XV. sz. végén már nem ritka eset. 

A zalavári apát nem az „együtt érzés" — mint ahogyan az oklevél fogalmaz — miatt adta ki kiváltáglevelét. 
A XV. század elején, amikor a pénzgazdálkodás még viszonylag gyenge — bár erőteljesen fejlődik — elég volt 
az apátságnak, hogy egyik faluja — nyilván a leggazdagabb — egy összegben fizesse meg kötelezettségeit. A z 
apátság számos más falujából továbbra is te rményben folytak be a jövedelmek. 

Még egy érdekes gondolat felvetődik az előbbi kérdés kapcsán. A pénzjáradékot a terményjáradékkal 
szemben előnyben részesítő nagybirtokos érdekei nem estek egybe a kis- és középbi r tokosok érdekeivel. 
Nekik ugyanis el kellett viselniük, hogy jobbágyaik — élve szabad költözködést biztosí tó jogukkal — a 
nagyobb szabadságot, és kedvezményeket n y ú j t ó nagybirtokra köl tözzenek. Az idézett oklevélben azonban a 
felsorolt familiárisok, azaz az apátság fegyveres szolgái — akik nyilván a fegyveres védelmet voltak hivatva 
ellátni — beleegyeztek a kiváltságlevél kiadásába. Talán másutt is bírtak földeket, és szívesen látták az őket 
illető, egy összegben fizetett pénzt. Erre adat nincsen. De az is elképzelhető, hogy annyira el voltak „kötelezve" 
az apátságnak, hogy a szabadságlevél kiadását megakadályozni nem tudták. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy 
milyen előnyöket jelentett a falunak a szabadságlevél. 

Először is a szolgáltatások egy összegben való fizetéséről ej tsünk szót. Nagy segítség ez a falunak. 
Lehetőségük nyílt rá, hogy ha az időjárás és egyéb mezőgazdaságot formáló tényezők szerencsésen alakultak, 
jóval túl tudják teljesíteni a kirótt összeget. Azáltal, hogy feleslegét pénzzé tudta tenni, pénzével pedig ki tudta 
elégíteni a csak piacról beszerezhető igényeit, t öbb lett a szabad ideje is. Szerszámait, egyéb eszközeit a piacról 
szerezte be, így a szerszámkészítés felhagyásával megtakarított időt is a termelés fokozására tudta fordítani. A 
faluközösség ugyancsak az egy összegű adózás miatt fejlődött nagyot. Kialakulását elősegítette a közös 
érdekek védelme. A Délvidéknél és Erdélynél fejlettebb Dunántú lon az adórendszer is e lőremozdí tó tényező 
volt. Azonban az egy összegben fizetett adó nem csak a közösséget fonta összébb. Távolabbra is mutatott , már 
egy közös szervezet létrehozását is maga után vonta. Az adók behajtása elengedhetetlenné tette a falu 
kialakulófélben lévő önkormányzatának felhasználását. Ugyancsak a kiváltságlevél segítette elő, hogy a falu 
eddigi szószólói, a módosabb gazdák nagyobb szerepet kaptak a falu önkormányzatának és közösségének 
irányításában, és ezáltal a későbbi paraszt-polgári réteg — már Zalavár oppidumban — vezetői legyenek. Szabó 
István is hasonlóan fogalmaz a középkori magyar faluról írott munkájában: „. . . a területi önkormányzat 
lényege elsősorban abban nyilatkozott meg, hogy a közösség mennyire volt képes a bírói hatalom 
gyakorlására." Meg kell állnunk a bíróválasztásnál, hiszen ez is nagy jelentőségű volt. A falu apróbb ügyeibe a 
Földesúr — jelen esetben az apátság — nem szólt bele. A bíró eretnekség, emberölés, gyújtogatás bűnén kívül a 
parasztok egymás közöt t i pereiben ítélkezhetett. Ez elsősorban a bírónak vált előnyére, hiszen a bírságpénz az 
ő gazdagodását szolgálta. Mindezt igazolta, hogy éppen a XIV—XV. szd.-ban az árutermelés és pénzgazdálko-
dás fejlődésével párhuzamosan indul meg a parasztok vagyoni rétegződése. 

Még egy komoly jelentősége volt a parasztok számára a kiváltságlevélnek. Elindultak azon az úton, amely 
végül is a XVI. században a mezővárossá váláshoz vezetett. (Átnézve az oklevéltárakat, ide vonatkozó 
irodalmat, a legkorábbi említést Zalavár opp idumról Füssy Tamás művében, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend 
története című sorozat hetedik részében — A zalavári apátság tör ténete — találtam. Az 1532. augusztus 8-án 
kelt oklevélben Nádasy Ferenc tudatja Nádasdy Tamással, hogy „Zalavár mezővárost és Bárándot kivéve a vár 
összes tartozékát a török lovasság felégette.") 

Végezetül pár sorban az oklevélben említett adókötelezettségről. Füssy Tamás enyhének tartja őket. Persze, 
az ó véleménye elfogult az apátsággal szemben. Sokkal inkább reális Degré Alajos, aki súlyosnak tartja az 
adókat. Összehasonlítási alap a vizsgált oklevél keltezését követően csak 80 évvel van. 1493-ban a sárvári 
adóösszeírás alapján — ami nem teljes értékű összevetés, hiszen az eltelt 80 év számos változást hozott , és 
Sárvár királyi fennhatóság alá tartozó mezóváros volt — kijelenthető: az adó valóban súlyos. 

A kiváltságlevél csak egy rész volt a folyamatból , melynek betetóződéseként Zalavár megkapta a mezővárosi 
rangot és a vele járó kötelezettségeket. Azonban a szabadságlevél, majd később az oppidumi rang messzemenő 
és maradandó változást hozot t . Az egyik: a paraszt számára a piac megteremtése volt. A paraszti árutermelés 
olyan mértékben fej lődött , hogy a XV. század végére az eddig természetben rótt úrbéri szolgáltatás teljesen 
átalakult pénzszolgáltatássá. E fejlődéssel a magyarországi jobbágyságban a feudális kötelékek ellenére is 
egyfajta „parasztpolgár" réteg jelent meg. Ebből már következik a másik nagy változás. Ez a „parasztpolgár" 
réteg fellazította a jobbágyság talaját. Kiváltságaik jobbágytársaik fölé emelték őket. 

Szabó Csaba 
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