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A zselicszentjakabi monostor 
Ottó ispán féle 
1061-i alapítólevele 
Salamon király 1066-i kiváltságlevelében 
és III. Béla 1190 körüli átiratában 

A pozsonyi Madách és a budapesti Gondolat Könyvkiadó közös kiadásában 1988 telén 
jelenik meg a Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon 1000—1301. négy kötetben c. a 
magyar vásártartás kialakulásának első három évszázadát rendszeresen tárgyaló monográfi-
ánk első kötete. Ennek tárgyát a kötet egyedi címe Az Árpád-kori vásártartás írott emiekei és 
azok kritikája az államszervezéstől a tatárjárásig jelzi. Száznégy oklevelet, tíz vásárüggyel is 
foglalkozó törvényt, illetve tizenhét elbeszélő forrást tartalmaz. A vásártartásunk kezdeteire 
fényt vető források a lehetőségek keretei közt teljességre törekvő felsorolása valójában az 
első kötet terjedelmének és munkánknak kisebb részét alkotja. 

Korai kútfőink eredeti példányai, amint ez ismeretes, nagyrészt elvesztek. A ránk maradt 
szövegek hitelessége — felhasználhatóságuk pedig éppen ezen múlik — felette változó. 
Korai okleveleink régiségük és nem kevésbé kis szamuk miatt a legkiválóbb kutatóink 
érdeklődését keltették fel. Kritikai megfigyeléseik maradandó értéket képviselnek, ami 
számunkra a továbblépés lehetőségét nyújtotta. Bár talán sok esetben úgy tűnt, hogy 
forrásaink kritikájában a diplomatikai eszközeink sokoldalú felhasználása és a történeti 
tényanyagunk korlátozott volta miatt többet és határozottabbat lényeges kérdésekben aligha 
mondhatunk, a korai vásártartásunk ügyének programra tűzése új lehetőségeket tárt fel ezen 
a téren is. 

Munkánk első kötete tehát, bár megírásának kifejezett oka és célja a második kötetbe 
foglalandó, tatárjárás előtti vásártörténet forrásanyagának feltárása és közlése volt, e 
források elengedhetetlen és sokrétű kritikája révén, egyszersmind nagyhatósugarú, korai 
okleveleink jelentős részét is érintő forráskritikai munkává lett, amely számos — történetfel-
fogásunkat és kultúránkat meghatározó forrás esetében — új és lényeges felismeréshez 
vezetett. 

Közülük mindössze csak a példa kedvéért említjük Szent István király 1015-i pécsváradi 
monostoralapító oklevelének esetét. Az oklevél némely vásárügyi vonatkozásának és 
dátumformulájának hitelességét igazolva nem csupán gazdaságtörténetünk, hanem az 
egyházszervezés, az első királykoronázás időpontja és több fontos országos esemény 
vonatkozásában új távlatokat felvillantó eredményekig jutottunk el. Ugyanakkor a veszp-
rémvölgyi apácák 1007-ben kibocsátott görög nyelvű, eddig hitelesnek tekintett oklevele 
esetében ugyancsak a gazdasági tények bizonyítják a görög szöveg XIII. századi bő 
átdolgozást is. Ugyanezek a gazdaságtörténeti megfigyelések tették lehetővé a Tihanyi 
oklevél kapcsán még a hitelesség és hamisítás kétségei közt ingadozó Fejérpataky bizonyta-
lanságának eldöntését: az oklevél mai hitelesnek veit változata legalább harminc, de inkább 
kerek száz esztendővel a rajta feltüntetett 1055-i dátum után nyerte el a mai alakját. 

Az alábbiakban munkánk oklevelekkel foglalkozó A sorozatának 8a tételét — Ot tó 
somogyi ispán 1061-i monostoralapító oklevelének általunk elvégzett kritikai vizsgálatát — 
mutatjuk be teljes egészében. Az oklevelet Kumorovitz L. Bernát professzor úr fedezte fel és 
egy kiváló, igen sokoldalú értekezés keretében 1964-ben közölte. Vizsgálatunk körébe a 
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benne említett Drugh falu temploma körül tartott vásár okán került. A könyvünkben nem 
szereplő néhány jegyzetet azért fűztük hozzá, hogy a közegéből kiemelt szöveg önállóan is 
érthető legyen. 

A8a 

* 1061. szept. 1. után Ottó somogyi ispán, miután a Kapós folyó mellett fekvő régiségtől 
omladozó „templom" épületet, uraitól[1. András királytól és Béla hercegtől] megszerezte, az 
ott lakókat áttelepítette, [I. Béla] király és az országnagyok hozzájárulásával Szent Jakab 
tiszteletére monostort alapít, melyet birtokokkal meg szolgálónépekkel lát el, köztük a Drugh 
falubeli vásárt is átengedi. Adományát György püspök foglalja írásba. 

„ . . . Ac terram villae, quae dicitur Drugh, „ . . . meg a Drugh-nak nevezett falu földjét 
totam Sancto Jacobo tradidi: ecclesiam et merca- egészében Szent Jakabnak adtam: a templomot és 
tum et cum quinque domibus ministrorum prae- a vásárt a szolgák öt házával együtt, akik a fentebb 
notato tributo subiacentium; Habetur ibi aratrum feljegyzett adózás alá esnek. Van még ott a szekér-
unum et duae mansiones currus praeparantium; készítőknek egy ekealja [földje] és két mansiója; 
excepi de eadem ipsa terra aliquantulum, quod Ugyanabból a földből kivettem valamicskét, amit 
dedi Georgio episcopo — testi et scriptori donati- György püspöknek — mindezen adományok ta-
onum istarum — cum duabus servorum mansio- nujának és írásbafoglalóiának — adtam a szolgák 
num et cum una vinea et cum vinitore donatum két mansiójával, egy szőlővel és vincellérrel . . . " 
est . . (Kumorovitz: Zsel Alapi. 53.) 

Átírásai: l.#1061. XI. 1. u. / [1066] / [?1190] / 1257. IX. 9. / 1374. VI. 2. / 1377. II. 28. / 
1432. X. 24. / XVII; 2.*1061. Ind. XV. / 1422. V. 22. / 1422. VI. 7. / 1438. (részlet); 3.*1061. 
Ind. XV. / 1422. V. 22. / 1422. VI. 7. / 1438. / 1499. XI. 7. (részlet). 

Kritikája: Az oklevél teljesebb szövegének felfedezője Kumorovitz L. Bernát 1964-ben a 
korai magyar magánoklevél-adás szempontjából kimerítő vizsgálatnak vetette alá Ot tó ispán 
oklevelét (ZselAlapl. 43—83.). A következőkben csupán azokkal a kérdésekkel kívánunk 
foglalkozni, amelyek Kumorovitz érdeklődési körén részben vagy egészben kívül estek és 
időrend, eseménytörténet, vagy diplomatikai tekintetben az oklevélszöveg módosulásainak 
követéséhez újabb támpontokat szolgáltathatnak, illetve a benne előforduló templom 
melletti vásárhely kérdéséhez kapcsolódhatnak. 

Fontos időrendi és jogi kérdések tisztázásához nyújt kiindulópontot Ot tó ispán mo-
nostoralapítását előadó elbeszélésének kezdete: 

„Igitur in monte Sancti Jacobi apostoli, qui est „Tehát Szent Jakab apostol hegyén, amely a 
iuxta ripas fluvii Kapus nominati, erat in honore Kapósnak nevezett folyó partja mellett fekszik, az 
sancti praedicti ecclesia nimia vetustate et neglectu előbb említett szent tiszteletére egy — a rendkívüli 
iam deserta quam cum cernens ego divinis servitiis régisége és elhanyagoltsága miatt — elhagyott 
ac monasticae institutioni confratrum [aptum esse] templom állt, amelyet istentiszteleti szolgálatra és 
populo inibi habitandi, alia possessione inventa, szerzetes testvérek monostora számára [alkalmas-
terram istam deo et sancto Iacobo a dominis meis nakl látván, az ott lakó népnek más birtokot 
quaesivi et impetravi . . . " (Kumorovitz: ZselA- találva, azt a földet uraimtól Isten és Szent Jakab 
lapl. 53.) számára kértem el és kaptam meg . . ." 

Ottó ispán a zselicszentjakabi monostor helyét, amely nem volt birtokában, a fenti idézet 
szerint az ur3\tó\(dominis meis), tehát a királytól és a hercegtől szerezte meg. Kumorovitz 
érdeklődését ez a hely nem keltette fel. Mindössze azt jegyezte meg, hogy 1061-ben alattuk 
I. Béla királyt és Géza herceget, 1066-ban Salamon királyt és ismét Géza herceget kell 
értenünk (ZselAlapl. 78—79.). A kérdés azonban ilyen egyszerűen nem oldható meg. Ot tó 
ispán oklevele kezdetén maga mondja meg, hogy a monostoralapítás gondolatának felmerü-
lésétől a tényleges megalapításig hosszú idő telt el (lásd a 23. oldalt). Ezt még bonyolította, 
hogy a monostor székhelyének luszemelt helyet is meg kellett szereznie, lakóit áttelepítenie, 
ami csak a gazdasági év végével indítható meg, ami viszont házépítésre már alkalmatlan 
időszak. 

A megelőző 1060. esztendő egésze a király meg a herceg szembenálló táborának harcaival 
telik el. Az újabb békés korszak Béla herceg fogságába esett I. András halálával, illetve I. Béla 
december 6-i megkoronázásával veszi kezdetét. Az alapítólevelet pedig, mint azt a vele 
egybekötött XV. Indictio mutatja, Ot tó ispán 1061 ősze táján állította kí. A királyi birtoktest 
megszerzésére, az abba történő beiktatásra, az ott lakók áttelepítésére, illetve neje és a 
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yermek Alexius fenntartására kijelölt birtokok leválasztására a fennmaradt mintegy tíz 
ónap semmiképpen sem lehetett elegendő. 

Béla herceg I. András király ármánykodásától félve a várkonyi események után 1060-ban 
feltehetően fiaival együtt Lengyelországba menekült. A király meg a herceg közti feszültsé-
gek azonban — mint közismert —- már 1058-ban, a gyermek Salamon megkoronázása 
alkalmával kezdődtek. Mivel Ottó ispán előadása szerint a király és a herceg (aominis meis) 
egymással egyetértésben jár el, a fentebbi gyakorlati okok miatt csak I. András és Béla 
személyével azonosíthatjuk őket 1048 és 1057 között. Ezt a hosszú időszakot e^y nem 
bizonyítható feltevéssel tovább szűkítjük. I. András ugyanis 1055-ben megalapította a 
tihanyi apátságot. Tette példaként szolgálhatott O t tó ispánnak és lelki tanácsadóinak 
hasonló cselekedetekre. Ezért úgy véljük, hoey a monostor megalapításához szükséges 
birtokbeszerzési, rendezési, illetve átruházási eljárások 1055 és 1058 eleje között folytak le, 
amikor a XIV. századi krónikakompozíció tanúsága szerint „a király és a herceg nagy 
csöndességben és békességben éltek" (K.épes Krónika 88. fej. SRA. I. 345.). A zselicszentja-
kabi monostor székhelyeül kijelölt földet, néhány más birtokrésszel együtt tehát I. András 
király és Béla herceg engedte át Ottó ispánnak. 

A királyi juttatások közé tartozik a monostornak az adományozott birtokok sorában 
elsőként feltüntetett helye, meg a Szent György egyháza mellett fekvő Duna-sziget. Ezt az 
alapítólevél egyértelműen megmondja. Bizonytalan viszont Szent Márton falu esete, ahol 
Ot tó ispán megkülönbözteti a saját Dirtokát (terra nostra) a kérdéses falu egész területétől 
(tota terra loci illius), amelyet ugyancsak az apátságnak adott. Az oklevél szövege ezen a 
helyen meglehetősen zavaros. A többi ehhez hasonló esettől eltérően itt nem derül ki belőle, 
hogy a helybeli szolgálónépek fele, akik továbbra is a nejének szolgálnak, annak halála után 
kié lesz. Feltehető, hogy az 1257-i, vagy valamelyik korábbi átírás alkalmával, a másoló ezt 
az intézkedést tévedésből kihagyta. Az oklevél szövegéből nem bizonyítható, de nem is 
cáfolható, hogy Szent Márton falu fele ugyancsak királyi céladományként került Ottó ispán 
kezébe. A fenti birtokjogi megkülönböztetésnek egyébként aligha lenne értelme. Drugh falu 
esetét vásártartási vonatkozása miatt külön tárgyaljuk. 

A huszonnyolc egész és részbirtokot felölelő adomány esetében a biztosan királyi 
céljuttatás, esetleg Szent Márton falvának ilyenként felfogható fele a birtokok számához 
viszonyított aránya miatt bátran elhanyagolható lenne. Ha azonban megvizsgáljuk az 
adományozott birtokokon élő szolgálónépek arányszámát, merőben más képet kapunk. A 
monostor fenntartására adományozott szolgálónépek valamennyi fajtájának össz száma — 
mansiót és domust egyaránt családnak tekintve — 291. Ebből 50 család Ot tó nejének halála 
után kerül a monostor tényleges tulajdonába. A kétségtelen királyi juttatásból származó két 
birtokon azonban együttesen 68 szolgáltató családot találunk, ami az adomány csaknem 
egynegyed részét (23,3%-át) jelenti. Ha pedig Szent Márton falvának felét is királyi 
eredetűnek tekintjük, akkor a királyi céladományból származó szolgáltató családok száma 
még 34-gyel emelkedik, ami az összlétszám 1/3 részét is némiképpen felülmúlja (34,7%). Ez 
a körülmény pedig egy gyermektelen alapító esetében elégséges alapot nyújtott arra, nogy 
halála után a monostor tulajdonjogát és védelmét a királyra ruházza át, amit Zsigmond király 
1422. június 7-én kelt ítéletlevelében foglalt, pusztán ezt a kérdést illető részlet igazol 
(Kumorovitz: ZselAlapi. 44.). Ot tó ispán monostoralapítása ugyanis személyi érdemeinek 
elismerését célzó királyi támogatással létesített vegyesalapítványnak tekinthető. 

Ez az intézkedés azonban, amint azt Kumorovitz szépen kimutatta, hiányzik az 
alapítólevél szövegének ugyan nem kifogástalan, de a jelölt és feltehetően kihagyások 
ellenére is összefüggőnek tekinthető 1257. évi IV. Béla-féle hiteles átírásából (ZselAlapl. 66. 
skk.). Kumorovitz más támpontok híján sem a nyilvánvaló átdolgozás időpontját, sem annak 
okát nem állapíthatta meg. A rendelkezésre álló információk fényében erre szerinte vagy 
1257-ben vagy 1377-ben kerülhetett sor. 

A kritikai vizsgálat továbbvitelére az alapítólevél 1257-i hiteles átírását tartalmazó 
szövegében Drugh falu temploma mellett említett, fent teljes szövegkörnyezetben közölt 
vásárhelyes vonatkozás nyújt további lehetőséget. A ránk maradt szövegvariáns szerint Ot tó 
ispán Drugh falu földjével együtt Szent Jakabnak adta a rajta lévő templomot és vásárt 
(ecclesiam et mercatum). Ez az adomány a korai magyar vásárjog elemei alapján az 
interpolátió, a későbbi átdolgozás alapos gyanújára szolgáltat okot. Ot tó ispán ugyanis 
vásárjogot és vásárvámot — levén az 1061 táján még kizárólagos királyi felségjog — nem 
adományozhatott magánoklevélben és magánjogi kezdeményezéssel.' 

Ugyanakkor az oklevél vásárt jelölő mercatus szava más tekintetben int óvatosságra. A 
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vásárhelyeknek pusztán ezzel a latin elnevezéssel történő jelölése okleveles emlékeinkben 
nem lépi át Könyves Kálmán korát, azaz a XI—XII. század fordulóját. Következésképpen az 
oklevél IV. Bélának bemutatott változatában már szerepelnie kellett a mercatus-nak, amelyet 
ebben a korban Ottó ispán nem, hanem csak egy király adhatott a monostornak. 

Ezen a ponton tesz szert nagy fontosságra Szepesi Jakab országbíró 1377. évi február 
28-án Visegrádon kelt ítéletlevelének bevezetése. Ebben elmondja, nogy Tamás apát 1375. 

I'anuár 28-án hat oklevelet mutatott be neki, köztük a királyi kápolnaispán 1374. június 2-án 
telt oklevelét, amelyben átírta IV. Béla király 1257. szeptember 9-i kiváltságlevelét, amely 

„ . . .seriem quarundam literarum privilegialium „ . . .Salamon úrnak Magyarország ugyancsak 
domini Salomonis olim similiter regis Hungáriáé, hajdan volt királyának az úr megtestesülése után 
anno ab incarnatione Domini 1061, indictione 1061-ben a XV. Indictióban kibocsátott bizonyos 
quindecima confectarum de verbo ad verbum kiváltságlevele szövegét szóról szóra átírva ma-
transcriptive in se habentium — continentia inter eába foglalja — egyebek közt a következő megál-
caetera hae clausulae reperiebantur: Ego O t - lapításokat tartalmazza: Én Ottó . . 
to . . 

Kumorovitz L. Bernát az idézett szöveget tanulmányának 52. jegyzetében közölte 
(ZselAlapl. 52—53.). Az Ottó-féle magánoklevél Salamon király által kiváltságlevél formá-
ban történt megerősítésének kérdésével tulajdonképpen nem foglalkozik. Az idézett helyen 
mindössze egy felkiáltójellel figyelmeztet arra az ismert tényre, hogy 1061-ben Salamon nem 
erősíthetett meg semmiféle oklevelet, hiszen már 1060 elején — mintegy hét éves korában — 
Németországba menekült és Béla herceget ugyanazon esztendő december 6-án Magyaror-
szág királyává koronázták (Vö. SRA. I. 356. skk.'). 

Ez a látszólagos ellentmondás — a gyermek Salamon 1061-ben nem volt az ország 
tényleges királya — távolról sem jelenti azt, hogy Ot tó ispán oklevelének dátuma körül 
bármiféle baj lenne. A XV. Indictió alapján, mint már említettük, kiállítását 1061. szeptember 
1. és karácsony tája közé tehetjük. A dátum hitelességének további bizonyítéka Ot tó ispán 
ama kijelentése, hogy adományát a király és az ország valamennyi méltóságának, azaz az 
országgyűlésnek hozzájárulásával és bizonysága mellett adta (a regis atque omnium 
maiorum regni huius probatione et testimonio contuli— Kumorovitz: ZselAlapl. 55.). Arról 
pedig, hogy I. Béla király rövid uralkodása alatt Székesfehérvárott valóban országgyűlést 
tartott a XIV. századi krónikakompozíció mindkét családja egybehangzóan tudósít. (SRA. I: 
359.). A dátummal tehát csupán akkor lenne baj, ha az nem 1060—1063, azaz I. Béla 
uralkodása idejére esne. 

Kálti Márk Krónikájában és annak családjában azonban arról is értesülünk, hogy a 
monostor felszentelésére akkor került sor, amikor Zvonimir szlavón király — aki Géza 
herceg sógora volt — Salamon király meg a herceg segítségével győzelmet aratott a 
karintiaiak felett. A sikeres hadjárat után Ot tó , ez idő tajt már az ország nádora, megkérte a 
királyt és a herceget, jelenjenek meg monostorának felszentelésén, melyet Szent Jakab 
tiszteletére épített Zselicen; ez meg is történt (SRA. I. 364=Képes Krónika 99. Fej.). Az 
esemény datálásának történetét részletesen ismerteti Kumorovitz: ZselAlapl. 48—50., 
melyet különböző szerzők 1064—1068 közé helyeztek. Ma Gerics József datálását, azaz az 
1066-os évet fogadjuk el. 

A monostor 1066-ban vagy annak táján történt felszenteléséről szóló krónikás adat 
azonban ellentétben áll O t tó ispán 1061-ben kelt oklevelének narratiója végén szereplő 
kijelentéssel: „lgitur monasterium deo sanctoque Iacobo construxi. . .", melynek pontos 

'A vásárvámok jövedelmének elosztását — bár csak a tarcali zsinat intézkedéseiből ismerjük írott 
formában (Könyves Kálmán II. Törvénykönyve 25. fej.) — Szent Istvántól eredőnek kell 
tekinteni (Vö. Szt. István II. Törvényk. 23. fej.). A vásárvám-jövedelem egytizedét a püspök, a 
maradék 1/3 részét a megyésispán, 2/3 részét pedig a király kapta. Az első teljes, vasárvámra 
vonatkozó, egyben az első magánszemélynek szóló vásárvámadománnyal II. Géza (1141—1162) 
alatt találkozunk, aki két német vitéznek, Godefridusnak és Albertusnak, átengedte a locsmándi 
vásár egészét. A locsmándi ispán azonban az adományt, amely az ispánnak ősi jogait sértette, nem 
ismerte el. Az egy évtizednél tovább húzódó pert a locsmándi ispán végül 1171-ben elveszítette. 
Az ellenállás az ispánok részéről még hosszú időn át tartott, akik csak az 1231-i második 
aranybulla értelmében mondtak le erről a jogukról. Ottó ispán tehát sem 1061-ben, sem utána 
semmiféle vásárvámjoeot vagy annak részét nem adományozhatta a monostornak. Mint 
szigorúan ellenőrzött Kamarai pénzforrást, egyedül a király engedhette át. (Lásd még a 3. 
jegyzetet is.) 
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értelmezését a narratio kezdete teszi lehetővé: „hoc, quod multis diebus diffiniebam animo, 
qualiter hoc. . . inchoaverim et opere compleverim, audiant omnes christiani." „Ezt amit a 
napok hosszú során át érleltem meg a lelkemben, miképpen . . . kezdtem meg és fejeztem be 
[ti. a monostor építését], hallja meg minden keresztény . . Vagyis az adományokat lezáró 
kijelentés pontos értelme „Felépítettem tehát a monostort Istennek és Szent Jakabnak 
(tiszteletére)" nem pedig „Monostort alapítottam tehát . . (Vő.: Kumorovitz: ZselAlapl. 
68.). Ezt a lényegbevágó megkülönböztetést a fundo meg a construo szavak közti tartalmi 
különbség is nyilvánvalóan megerősíti. így például a pécsváradi alapítólevél dátumsora a 
fundatiót határozottan a szentHés előtti 15., illetve 17. évre helyezi. Hasonló az almádi 
monostor XII. század eleji esete is, ahol két oklevél kibocsátásáról van tudomásunk: az 
alapítás meg a felszentelés alkalmával (Szentpétery: AlmOkl . 360.). Kumorovitz felfigyelt 
ugyan a promulgatio bevezető közlésének fontosságára, de azt nem a fundatio-constructio 
értelmezésére használta fel, hanem a király és a herceg személyének megállapítására (lásd a 
20. oldalon). Mindez azonban még nyomatékosabban emeli ki az Ottó-fele alapítólevél meg 
a Képes Krónika családja elbeszélese közti ellentmondást. Az oklevél ma is ismert szövege 
szerint O t t ó ispán 1061-ben felépíttette a monostort , de Kálti Márk krónikája szerint mégis 
csak a karintiai háború után (1066-ban) szentelteti fel, Salamon király jelenlétében. 

A krónikás adat hitelét azonban az 1061-i oklevél idézett 1257. évi átírása egyértelműen 
alátámasztja, mely szerint O t tó ispán adományának szövegét Salamon király kiváltságlevelé-
ből vette át IV. Béla. Tekintettel arra, hogy az egyszerű birtokátruházó oklevél kiállítását a 
pécsváradi oklevél dátumsora a monostorépítési munkálatok megindításához köti, az 
ünnepélyes kiváltságlevél kibocsátását pedig a befejezett templom és monostor felszentelésé-
hez, amit a pannonhalmi alapítólevél szerkezete szintén feltételez, az ellentmondó adat 
feloldásában is ezt a nyomot kell követnünk. 

O t t ó ispán, miután — mint korábban már megindokoltuk — 1055-1058 eleje közt 
megszerezte a királytól és a hercegtől a szükséges birtokrészeket, gondoskodott neje 
fenntartásáról és Alexius puerről. 1061 őszén, miután az akkor ülésező országgyűlésen 
elnyerte a király meg az országnagyok hozzájárulását, magánoklevélben adja át a kérdéses 
birtokokat a monostor építését megkezdő szerzetesek közösségének. Az építkezés relatív 
gyorsaságát bizonyítja az 1066-hoz Köthető felszentelés. A királyi monostorok rendszerint 
ekkor kapják meg az örökérvényű kiváltságlevelüket. Okkal tehetjük fel, hogy O t t ó ispán, 
aki ekkor éppen az ország nádora, felkéri a szentelésen megjelent Salamon királyt, hogy az 
alapítás megindításakor tett magánadományát, melyet halála után egyébként is a király 
kezébe helyez, királyi pecséttel erősítse meg. Negyed évszázaddal később Dávid herceg 
1091 -i adományával kezdve az ilyen megerősítés típusra a példák hosszú sorával hivatkozha-
tunk (Vö.: Kumorovitz: Magánj Irásb. 11.). 

O t t ó ispán alapítólevelének Salamon király által történt megerősítésében IV. Béla 1257-i 
kijelentése és Kálti Márk feljegyzésének fényében nem kételkedhetünk, annak ellenére sem, 
hogy Szentpétery nem említi regesztagyűjteményében, illetve Péter ispán szászdi alapítóle-
velét nem tekinti királyi oklevélnek. (Krj. I. 8. old.). 

O t tó ispán oklevelének eredeti szövege azonban eleve alkalmatlan lehetett Salamon király 
előtt való bemutatásra, hiszen benne nagybátyja, I. Béla király hercegként és királyként 
egyaránt kiemelkedő szerepet játszik: önzetlenül birtokot enged át a monostor székhelye 
számára, 1061-ben pedig engedélyezi a monostor megalapítását. Ugyanakkor Salamon előtt 
semmiképpen sem lehetett titok, hogy gyermekként történt megkoronázása miatt atyja, 
I. András és Béla herceg közt életre halálra szóló küzdelem kezdődött . A Tisza menti vesztes 
csata után menekülés közben elfogott András király, akit — mint a XIV. századi 
krónikaszerkesztésben olvashatjuk — „Bakony erdejében, Zirc nevű udvarházában gondat-
lanul tartották, meghalt" (Képes Krónika 93. fej.). Atyja halálát, ha nem is közvetlenül, 
Salamon mégis I. Bela királynak tudhatta be. 

Ez a körülmény viszont megmagyarázza az oklevél ránk maradt szövegének két fontos és 
feltűnő ellentmondását. Először: Ot tó ispán mintegy 830 szavas oklevelében sehol sem 
találjuk a monostor alapítását oly előzékenyen támogató király és herceg nevét! Helyette 
„principum nostrorum benevolentia" (fejedelmeink jóindulata), „a dominis meis' (az 
uraimtól) két ízben is, végül „regis ataue maiorum probatione" (a király meg az országna-
gyok beleegyezésével) kifejezéseket találjuk. 

Jellegében és korában Ot tó ispán okleveléhez a legközelebb Péter ispán 1067 körül 
kibocsátott szászdi alapítólevele áll. Ebben Péter ispán több alkalommal nevezi meg a neki 
ugyancsak birtokrészeKet átengedő Magnus (Géza) és László herceget, illetve a tanuk 



sorában név szerint Salamon királyt, az említett hercegeket és másokat. Másodszor: a 
fentebbiekben már kimutatott időrendi problémát, miszerint 1061-ben az alapítás évében, 
nem mondhatta Ot tó ispán az elbeszélő rész kezdetén, hogy „miképpen fejezte be" (opere 
compleverim) a művét, illetve „felépítettem tehát" (construxi) a monostort. Ezt az ellentmon-
dást Kumorovitz a „nem egységes keltezés" feltevésével próbálta megszüntetni (ZselAlapl. 
78.), és Salamon megerősítését Szepesi Jakab országbíró kancelláriája „téves historizálása"-
nak nyilvánítani. Arra való tekintettel azonban, hogy az oklevél szövegében nemcsak az 
utóbbi keltezési problémával, hanem az előbb ismertetett kegyet gyakorló fejedelmi 
személyek nevének elhallgatásával is találkozunk, mindkét jelenseget egyaránt megmagya-
rázó okot kell találnunk. 

I. Béla és Salamon viszonyának ismeretében és arra való utalással, hogy Salamon 
privilégiumát nem Szepesi Jakab, hanem IV. Béla kancelláriája említi, valóban van mód 
mindkét kérdés azonos okra visszavezethető, egyidejű magyarázatára. Ha elfogadjuk IV. 
Béla állítását, hogy Ot tó ispán oklevelét Salamon király valóban megerősítette, akkor neki e 
célból nem mutathatták be az alapítólevél 1061 -i eredeti példányát, hanem annak I. Béla 
hercegkori és királyi szerepét nem említő, Salamon ízlésének jobban megfelelő, módosított 
szövegét. Ebben pedig már joggal befejezett tényként szólhatott Ottó a monostor felépítésé-
ről és művének végleges lezárásáról. 

Természetesen nyitott marad a kérdés, vajon Salamon pusztán a pecsétjét függesztette-e az 
ily módon már királyivá lett magánoklevélre, vagy azt valami módon saját oklevelébe 
ágyazta bele. IV. Béla király oklevelének az átírást tanúsító, a 22. oldalon idézett szakasza, 
különösen annak inter caetera szavai ezt kétféleképpen is valószínűsítik. Feltehető tehát, 
hogy Salamon oklevelének nem volt dátuma, vagy pedig az átíró oklevél dátuma a szükséges 
formulákkal együtt megelőzte az átírt oklevél szöveget. Ilyen esettel például a pécsváradi 
alapítólevél II. Géza által 1158-ban kibocsátott renovatiójában találkozunk (Fejérpataky: II. 
IstvOkl. 34.). E két lehetőség külön-külön megmagyarázza, miért azonosította IV. Béla 
(vagy egy korábbi másik uralkodó) kancelláriája Ot tó ispán oklevelének dátumát Salamon 
kiváltságlevelének dátumával. 

Az a tény, hogy ma Salamon király kiváltságlevelének szerkezetét nem ismerjük, létének 
tagadására nem nyújthat elegendő okot. Nyilvánvaló például, hogy Szent László átíró 
formulájának elhagyását kell feltételeznünk a szászdi alapítólevél 1267-i IV. Béla kancelláriá-
jában készített pnvilegiális átírásának esetében is. Farkas fehérvári prépost, aki ezt az 
oklevelet vicekancellánusként készítette, a leghatározottabb formájában jelenti ki urával, 
hogy az Aba nemzetségbeli Artolph fia Pued ispán Béla királynak Szent László király által 
kiállított és kibocsátott kiváltságlevelét mutatta be, holott az átírás kizárólag Péter ispán 
magánoklevelének szövegét tartalmazza (Foltin: ZáztyÁp. 20.). Ehhez az egyértelmű és 
határozott kijelentéshez általunk már fel nem ismerhető, de elégséges alapjának kellett 
lennie. E két oklevél esete arra is figyelmeztethet, hogy IV. Béla kancelláriája a privilegiális 
formában átíró oklevelek újabb átírásánál nem tartotta fontosnak a korábbi átíró formula szó 
szerinti megismétlését, egyszerűen csak utalt rá, s csupán a kért kiváltságlevél szövegét írta át 
szó szerint. 

Ezek után el kell fogadnunk azt, hogy Ot tó ispán oklevelének IV. Béla 1257-i átírásában 
ránk maradt változata Salamon király által megerősített — kisebb, főként politikai jellegű 
módosításokkal megváltoztatott — szövegét őrizte meg. 

Ezek után már elképzelhető, hogy Salamon a Drugn falu temploma mellett tartott vásár 
vámjövedelmének harmadrészét átengedte a monostornak. Ilyen, az alapítás folyamatának 
későbbi szakaszában tett újabb adománnyal a szászdi alapítólevélben is találkozunk. Céda 
falu esetében azt mondja Péter ispán, hogy „postea concessit mihi Salamon rex cum Magno 
Duce" (Foltin: ZáztyAp. 22.). A postea az oklevél kontextusa alapján nyilván azt jelenti, 
hogy nem az alapítás kezdő szakaszában, hanem az adománylevél elkészítése előtt, Salamon 
király és Géza fejedelem ezt a falut is neki adta. Ha ebből a feltevésből indulunk ki, 
mindenesetre újabb két problémára kell választ találnunk: 1. Miért nem mondja meg Ot tó 
ispán, hogy ezt a jogot Salamon király adományozta, hiszen annak elhallgatására semmi ok 
nem volt. 2. Miért niányzik a vámaaomány hányadának meghatározása? Még ha az első 
kétség kapcsán azt a feltevést kockáztatnánk meg, nogy talán I. Béla adta a vámjövedelem egy 
részét, akikor is fennmaradna a második kétség. 

E miatt az ok miatt a Salamon király megerősítésében fennmaradt alapítólevél egy olyan 
további manipulációját is fel kell tételeznünk, amely ugyan még a vásár mercatus szóval való 
jelölésének idejébe esik, de akkor közjogilag már elfogadható volt a vásárnak, illetve a 
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vásárvám hasznának magánjogi átruházása. Forrásgyűjteményünk anyagából mindenesetre 
kiderül, hogy: 1. Korlátlan vásárvámadománnyal legkorábban III. Béla király uralkodása 
alatt számolhatunk, igazolt formában azonban csak Imre király korában találkozunk vele. 2. 
A vásárvámjog magánjogi átruházása ugyancsak Imre király alatt tűnik fel első ízben. Ez a 
két vásárjogi körülmény arra utal, nogy az oklevél szövegét legkorábban III. Béla 
uralkodásának végén dolgozták át. Ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy a régies 
mercatus önálló használata az azt magyarázó újabb fórum nélkül nem lépi át Könyves 
Kálmán korát, azaz a XI. és XII. század fordulóját. Azonban a fórummal magyarázott 
mercatus is utoljára III. Béla király okleveleiben fordul elő rendre ott, ahol nyilvánvaló, hogy 
a szerkesztésben régi okleveleket is felhasználtak. Ebből pedig az következik, hogy a 
Salamon-féle privilegiális megerősítés szövegének átdolgozására III. Béla uralkodásanak 
vége előtt került sor. 

Ennek pedig igencsak határozott nyomát találjuk Szepesi Jakab országbíró már idézett 
1377. évi ítéletlevelében foglalt 1374-i királyi kápolnaispáni oklevelében; mely szerint Tamás 
zselicszentjakabi apát által neki bemutatott első oklevél, azaz IV. Béla király 1257. 
szeptember 9-i oklevele, amely Salamon király átírásának tényét megőrizte, azt is elmondja, 
hogy Ot tó ispán már tárgyalt oklevelének Salamon-féle megerősítései IV. Béla nem Salamon 
eredetijében, hanem III. Béla átírásában látta. 

Sajnos IV. Béla átíró levele nem eredetiben, hanem négyszeres átírásban maradt ránk, 
úgymint: a királyi kápolnaispán 1374-i, ez pedig Szepesi Jakab országbíró 1377-i ítéletlevelé-
ben, amelyet a Veszprémi Káptalan 1432-i átírása alapján egy XVII. századi egyszerű 
másolatban lelt meg Kumorovitz L. Bernát. Ezért tehát nem meglepő, hogy IV. Béla 
kiváltságlevelében foglalt III. Béla-féle átírást említő sor a nagyon hasonló formulák miatt 
valamelyik átmásolás alkalmával kiesett. Ez a kiesett sor értelemszerűen könnyen pótolható, 
amit kisebb betűkkel jelzünk: 

„ . . .tenorem litterarum privilegialium quon- „ • • • a harmadik Béla úrnak, Magyarország 
dam domini Belae tercii, filii Geise Secundi Hun- egykori királyának, második Géza fianak [az Úr 
gariae regis [ a n n o d o m i n i 1190 t r a n s u p t a m in p r iv i l eg io 1190 .? e s z t e n d e j é b e n k i b o c s á t o t t o k l e v e l é n e k s z ö v e g é t , a m e l y e t 

q u o n d a m d o m i n i Be lae q u a a r t i filii A n d r e a e s e c u n d i s imi l i te r I V . Béla ú r n a k , u g y a n c s a k M a g y a r o r s z á g e g y k o r i k i r á l y á n a k , 

H u n g á r i á é r e g i s ] anno domini 1257 quinto idus Sep- m á s o d i k A n d r á s f i á n a k ] az Ur 1257 szeptember idusa 
tembris regni autem sui anno 22 emanatarum, előtti ötödik napon, uralkodásának 22. évében 
seriem quarundum litterarum privilegialium do- kibocsátott oklevele foglal magába Salamon úr-
mini Salamonis olim similiter regis Hungáriáé . . . nak, Magyarország hasonlóképpen hajdani királya 
de verbo ad verbum transcriptive in se habenti- bizonyos kiváltságlevelének . . . sorait írja át szó-
um . . ról szóra . . 

Ezt a kétségtelenül erősen romlott szöveget Kumorovitz véleményétől eltérően — aki azt 
Szepesi Jakab kancelláriája historizmusával, illetve krónikás adat átvételének tünteti fel 
(ZselAlapl. 78.). — a már kifejtett vásárjogi okok miatt hitelesnek tartjuk. Ehhez járul még az 
a körülmény is, hogy a somogyi konvent 1313. szeptember 14-i átírása megőrizte III. Béla 
királynak a szentjakabi monostor birtokait összeíró 1190-i kiváltságlevelének töredékét. 
(Kumorovitz: ZselAlapl. 55.). Ez a töredék egyrészt azt bizonyítja, hogy III. Béla valóban 
foglalkozott a monostor ügyeivel, másrészt megadja a Salamon-féle kiváltságlevél átírásának 
valószínű keltét is. Aligha kételkedhetünk abban, hogy a birtokösszeírás a legtermészetesebb 
alkalmat szolgáltatta az új privilegiális átíráshoz. 

III. Béla király 1190-re tehető, IV. Béla király oklevelében említett átírása magyarázatul 
szolgálhat mindazon kétségekre, amelyek az Ottó ispán féle alapító oklevélbe foglalt 
mercatus (vásár) átengedése kapcsán támadtak. III. Béla átírásában már elmaradhatott a 
vásárvám átengedett részére vonatkozó feljegyzés. A monostor ugyanis időközben megsze-
rezhette a vásárvám-jövedelem további részeit, vagy éppen III. Béla is átengedhette azt. Ezek 
miatt az okok miatt már elmaradhatott Salamon említése is. Ugyanakkor a módosítás, amely 
így magánjogi jelleget vett fel, ebben a korban már lehetséges. 

III. Béla 1190-ben készített zselicszentjakabi birtokösszeírása arra is magyarázatot nyújt, 
miért volt szükségtelen a nyilván sokkal elnagyoltabb Ottó-féle határjárások feltüntetése az 
egyidejűleg átírt alapítólevélben.2 

Mindezekből pedig világosan következik, hogy Ottó ispán alapítólevele Salamon király 
kiváltságlevelében megőrzött szövegének nagyobb méretű átdolgozására, köztük Ot tó ispán 
neve mögé a Győr nemzetséghez való tartozás beiktatására, III. Béla kancelláriájában 
1190-ben kerülhetett sor. Figyelembe véve azt a fentebbi megállapításunkat, hogy III. Béla 



okleveleiben a mercatus csak a k k o r szerepel , ha k o r á b b i oklevelek alapján készül a dön té s , el 
kell f o g a d n u n k , h o g y O t t ó ispán oklevelében fogla l t D r u g h - i vásár a Sa lamon-fé le 
megerősí tés a lkalmával , a király a d o m á n y a k é n t ke rü l t be a szövegbe , és ezér t a t e m p l o m 
mellet t fekvő vásárhe lyek egyik igen korai emlí tésének t ek in the t jük . 

A n n a k a t é n y n e k az a lá támasztása , hogy I I I . Béla valóban kiváltságlevélbe foglalta és 
egyben át is d o l g o z t a az O t t ó - f é l e adományleve le t , a kegyúr i jog s z e m p o n t j á b ó l is 
messzemenő , d e itt n e m rész le tezhe tő köve tkez te tések levonásara adha t alkalmat . A z a t é n y , 
h o g y a m o n o s t o r m é g 1190 előt t m e g k a p t a D r u g h falu vásárvámjának egészét , egyben az t is 
b i zony í t j a , hogy 1190 előtt va lóban királyi m o n o s t o r o k sorába t a r t o z o t t ? T o v á b b á az a t é n y , 
h o g y a XI I I . s zázadban az A p o r m e g a G y ő r n e m z e t s é g per lekedik a kegyúrságér t , azt is 
jelezheti , hogy O t t ó ispán az egyik nemze t séghez sem ta r tozo t t , h a n e m a halála u t á n — 
esetleg már 1067-ben , amit R a d o nádorságára é p í t h e t ü n k — királyivá lett m o n o s t o r ta lán 
éppen 1190-ben ke rü l t ismét m a g á n k é z b e . A z O t t ó - f é l e kegyúr i jellegű zá ró rende lkezés 
k ihagyását a ké sőbb i királyi d ö n t é s indoko l t t á tet te. 

I t t merül fel m é g a kérdés, h o g y va jon az O t t ó ispán alapí tólevelének régies be tűkke l , 
pe rgamenre írt szövege , amelyen pecsét sem volt , amelye t Tamás apát 1422-ben m u t a t o t t b e 
Z s i g m o n d b í róságának ( K u m o r o v i t z : ZselAlapl . 44-46.) , mely azt éppen nem hitelesí tet t 

1Az a tény, hogy Ot tó ispán adománylevelében felsorolt falvak mellől még a határleírás kísérleti 
formái is teljesen hiányoznak, 1061—1066 táján már feltűnő. Az egykorú gyakorlatot megvilágító 
1055-i tihanyi és 1075-i garamszentbenedeki alapítólevél falvainak esetében ugyanis az adomány-
levélben már szerepelnek a határleírás kísérleti formái is. Bár mindkét oklevélről tudjuk, hogy 
szövegüket később átdolgozták, a módosítások a kezdetleges határleírási formákat nem érintették 
jelentősen, mert az átdolgozások idejére már kialakultak a tökéletes határjárás normái. Követke-
zésképpen a tihanyi meg a garamszentbenedeki oklevelek kezdetleges határleírásai eredetieknek 
tekintnetók. A kezdetleges határleírások hiánya Ot tó ispán okleveleben tehát azt jelzi, hogy a III. 
Béla-kori átdolgozás idején már nem volt rájuk szükség, hiszen azokat a frissen elkészített királyi 
birtokösszeírások tökéletesen helyettesítették. Az Ottó-féle alapítólevél szövege tehát e téren is 
csonkítottnak tekintendő. 
3Azt a feltevést, hogy a bizonyos — rendszerint 1/3-nyi — vásárvám-jövedelemmel rendelkező 
monostorokat a XII. század közepéig királyi monostoroknak kell tekintenünk, az a tény 
támogatja, hogy Könyves Kálmán, amikor a Szent Jobb vagy Berettyó monostorát törölte a 
királyi monostorok sorából, a vásárvámjogát is elvonta. Viszont negyven esztendő elteltével, 
amikor II. Géza a monostort ismét felvette a királyi monostorok sorába, a vásárvámjogot 
visszaadta. Az egyházi intézmények okleveleinek anyaga alapján csupán III. Béla alatt kezdtek 
teljes vásárvámjogra szert tenni. 
4Mivel Szentpétery Imre a szászdi alapítólevelet nem tartotta mindenben megbízhatónak, 
oklevéltanában figyelmen kívül hagyta (Szentpétery: MOkltan 44.). Ezt az álláspontját, igaz 
néhány fejezettel tovább, némiképpen enyhítette (uo. 73. old.). Kétségtelen, hogy a szászdi 
alapítólevél arengája nem egyeztethető össze a hazai diplomatikának ama elterjedt felfogásával, 
hogy a XI. század első felében Magyarországon nem lett volna magánoklevél-kiadás. Ha ugyanis 
tekintetbe vesszük a tihanyi alapítólevél arengájának a szászdi arenga kifejezéseihez hasonló 
szavakkal és fordulatokkal kifejtett, tartalmilag is egyező közlését, akkor az említett tagadó 
szemlélet nem tartható többé fenn. A tihanyi arenga ugyanis ezt mondja: „doctores, philosophi, 
patresque nostri quamplurimi consilio prudentia suaque invenerunt industria, ut quicquid 
humane filii propasinis ratum fieri decemerent, per manus scriptorum iugi studio litterarum 
memoriis commendarent, ne per carriosam vetustatem possunt et deleri." (OMO. 19.), azaz: 
„sokan a tanultak, a bölcsek s atyáink közül saját belátásukból és körültekintő voltukból 
indíttatva tanácsot tartván úgy határoztak, hogy az emberfiák ivadékainak minden ügyét az 
íródeákok keze által oklevélbe foglalva törekszenek megörökíteni, nehogy a régiség miatt 
elapadó (emberi emlékezettel) feledésbe merüljenek." 

A szászdi meg a tihanyi arenga közt a chiroeraphált oklevél követelménye a leglényegesebb 
különbség. A tihanyi alapítólevél esetében a kötelező chyrographum említésének elhagyása 
természetes, hiszen az oklevél kibocsátója maga az autentikus pecséttel rendelkező király, míg a 
szászdi arenga a magánoklevél-adás kötelező formájára vonatkozó igen korai intézkedést is 
tartalmazza. 

A két arenga tehát ugyanarról az országos tanácsban hozott határozatról szól, bár az egyedi 
jellegüknek megfelelően többet vagy kevesebbet idéznek belőle. A két arenga egybehangzó 
tanúsága alapján — bármi is volt eddig a diplomatika-történetünk véleménye — komolyan kell 
vennünk a hazai magánoklevél-kiadás kiterjedt voltát már a XI. század közepe előtt is. 
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volta miatt nem fogadta el, vajon Ot tó ispán eredeti alapítólevele volt-e, vagy csupán annak 
egy egyszerű, igen régi, de csupán házi használatra készített másolata. 

A kérdést, úgy véljük, a szászdi apátság 1067 körül készült alapítólevelének arengája 
egyértelműen eldönti: 

„ . . .prudencia antiquorum sapientum et con- „ • . a régi bölcsek okossága és szokása megkö-
suentudoobtinuit.utsiquispiamcuilibetpersonae veteli, hogy ha a Pannon királyságban bárki bár-
in regno Pannonico quid stabilire decreverit, et miféle személynek valamit tartósan rendelkezé-
quid stabilire fore velit, id prelibati regis licencia, sére kíván bocsátani és azt akarja, hogy az az 
et omnium tarn principum quam episcoporum intézkedése szilárd maradjon, azt a fentebb mon-
testimonio, et sub hujusmodi cirigrafo debeat dott király engedélyével, valamint az összes or-
memorie commendare temporibus futuris . . . " szágnagy és püspök tanúsága mellett, egy ilyen 
(Foltin: ZástyAl. 20—21.). chirographum révén köteles a jövendőbeliek emlé-

kezetére nagyni." 

Ennek az 1067 táján már régi, bevett szokásnak, illetve kötelező erejű rendelkezésnek, 
Ot tó ispán alapítólevelének Zsigmond király 1422. június 7-i ítéletlevelében leírt alakja nem 
felel meg.4 (Kumorovitz: ZselAlapl. 44—45.). Következésképpen Tamás apát által 1422-ben 
bemutatott, régies betűkkel pergamenre írt oklevélszöveget csak az eredeti alapítólevél házi 
használatára szánt, ugyan ősi, de egyszerű másolatának tekinthetjük, amely azonban az első 
változatban valóban Ottó ispán magánoklevele volt. 

Dr. Püspöki Nagy Péter 
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Egy különös várostrom 
krónikája 

A Hadtörténelmi Közlemények 1986. évi 2. számában Tóth Sándor Lászlónak cikke jelent 
meg a kanizsai várostromról és a város közelében vívott csatáról, melyre 1600 őszén került 
sor. Ebben a tanulmányban szó van arról is, hogy több száz, Pápáról szökött vallon katona 
harcolt ekkor keményen a törökök oldalán. Hogyan kerültek a Habsburgok pápai zsoldosai 
a kanizsai török táborba? — teszi fel a kérdést az olvasó teljes jogpal. Nem csak Tóth Sándor 
László cikkében kapunk erre választ, hanem számos kortárs művében is. Elsősorban Istvánfi 
Miklós: Magyarország története című munkájára, Illésházy megfelelő írásaira kell hivatkoz-
nom. Török oldalról Pecsevi Ibrahim és Kjátib Cselebi foglalkozik ezzel az eseménnyel. 
Távol áll azonban tőlem, hogy történelmi tanulmányt írjak, s benne kútfőket idézzek. Égy 
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