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Jogbiztosítás a pécsváradi bencés monostorban a 12-13. században 
Adalékok a magyarországi exemptio történetéhez

E tanulmány a pécsváradi bencés monostor jogbiztosítási törekvéseit kívánja röviden 
összefoglalni, s ennek tanulságait hasznosítani a magyarországi exemptio története eg}' 
pillanatképének felvillantásában. E tanulmányban elsőként a ma ismert oklevél létrejöttének 
körülményeit vizsgáljuk, ezt követően pedig ennek összefüggéseit a jogbiztosítás egyes 
területeivel.

A pécsváradi bencés monostor ún. alapítólevele már régebben hosszú vitákat váltott 
ki. Az ezekben a vitákban kikristályosodott eredmények ismeretében ma már általában elfogadott, 
hogy a pécsváradi „alapítólevél”, mai formájában többszörösen interpolált, kétes hitelű oklevél.1

Tartalmi szempontból önmagában gyanút keltő a túlontúl gazdag adományok sora, 
amely ha hiteles lenne, Pécsváradot alapításakor gazdagabbnak kellene tekintenünk, mint 
amilyen Pannonhalma volt a 11. századvégén.2 Az adományok felsorolása is inkább összegző 
jellegű, a többszöri adományozás eredményének tekinthető létrejötte, hiszen a ma ismert 
oklevél nemcsak I. István adományait sorolja fel, hanem Damaszló, I. László, ill. II. Béla 
által a monostornak juttatott javakat is, gondosan elkülönítve.

A ma ismert „alapítólevél” szövege ellen formai szempontból is több kifogás 
emelhető, hiszen az oklevelek egymás után következő részei ebben az oklevélben nem az 
általánosan megszokott sorrendben követik egymást. A birtokok összeírását eg}' beékelt 
rész követi, amely zömmel egyházjogi kiváltságokról szól. M indemellett ez a rész is 
megemlékezik birtokokról és jövedelmekről. Ezt követi az egyházi ruházatok, kincsek és a 
szerkönyvek leírása. Ezután áll Damaszló herceg, I. László és II. Béla adományait megörökítő 
rész. Végül következik az I. István-féle oklevél befejezése (sanctio, poena), a megerősítés 
és a dátumsor. Külön érdekesség, hogy I. István megerősítő signuma sem a neki megfelelő 
részben kapott helyet, hanem II. Béla adománya és a befejező rész kezdete között. Az oklevél 
dátumsora is zavaros, szerkezete eltér az általános gyakorlattól, és így tovább.

Az oklevél valójában nagyon keveset árul el magáról az alapításról, sokkal inkább 
összeíró jellegű, számba veszi azokat a javakat és jogokat; amelyeket a 13. század első 
feléig szerzett meg a monostor. Az oklevél létrejöttét, tehát nem az alapítás ténye indokolja, 
hanem a számvetés, jogbiztosítás kényszere, s ebből következőleg nem annyira alapítólevél, 
m int szerzett (és vélt) birtokokat, ill. jogokat összeíró oklevél.
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I. A m a ism ert „alapítólevél” keletkezése

Im énti m egállap ításunkbó l te rm észetszerű  fe ladat az oklevél legalább 
hozzávetőleges keletkezési idejének meghatározása. Az első lépés nyilvánvalóan az alapítás 
tényét rögzítő oklevél rekonstruálása kell legyen. Ám a pécsváradi eredeti alapítólevél (vagyis 
az az eredeti oklevél, amely az alapítás tényét rögzíthette, ill. az adományozó I. István által 
biztosított birtokokat es jogokat tüntette fel) tartalmának, állapotának megállapítása rendkívül 
nehéz, mivel ez az oklevél eredetiben nem áll rendelkezésre, ma már csak későbbi, átdolgozott 
változatait ismerjük.

A feltételezhető eredeti oklevél más oklevelekkel együtt II. Géza király uralkodása 
idején a monostor levéltárát ért tűzvész nyomán megsemmisült.5 A király 1158-ban az 
alapítólevelet átírta, mivel a pécsváradi apát nem sokkal korábban az akkor még létező 
eredetiről készült másolatot (exemplar) bemutatta a király előtt.4 Ezt, a m ár 1158-ban kelt 
átíró oklevelet írta át 1323-ban Károly Róbert5, amelyet szintén átírt IX. Bonifác pápa 
1403-ban.6 Az 1158-as II. Géza-féle oklevelet átírták még külön-külön II. András 1228- 
ban7, IV. László 1274-ben8, 1. (Nagy) Lajos 1379-ben.9 Külön leszármazást követ Károly 
Róbert egy' másik átirata 1329-ből (amely Zsigmond király átiratában ism ert),10 mivel az 
nem az 1158-as oklevelet írja át, hanem  az 1. István-féle oklevelet jelöli meg forrásaként. 
Ebbőlakissé szövevényes szöveghagyományból is kitűnik, hogy az 1158. évi átíró oklevélbe 
foglalt ún. “alapítólevelet” elsőként II. András 1228-ban kelt hiteles oklevele tartalmazza, 
vagyis az “eredeti”, I. István által adott alapítólevél átdolgozására 1228 előtt került sor.

Ennél nehezebb feladat a term inus post quem időpontjának m egállapítása. 
Kiindulópontunk az 1158. évi oklevél szövege lehet, amely sokat elárul II. Géza megerősítő 
oklevele kiállításának körülményeiről. A megerősítést megelőzően ugyanis egy másik ügyből 
kifolyólag az akkori apát, Ganfredus, illetve annak utódja Turros fia, Péter bemutatta I. 
István oklevelét a királynak. A király pedig mivel a tűzvész előtt kevéssel meggyőződött I. 
István alapítólevele (és más o k ie w ^ f ; eiedetLcgéiűl, elpusztulásuk után hozzájárult a 
korábbi okievelek megújításához. A hamisítás körülményei szempontjából nem érdektelen 
megvizsgálni, milyen korábbi ügy volt ez.

Az 1158-benkelt oklevél szerint a pécsváradi apátnem  sokkal előbb perben állott 
a pécsi püspökkel és káptalannal a Szent Péter és a Mindenszentek kápolnák, 12 falu, valamint 
a vendégek és a monostor határain belül birtokos nemesek és nem nemesek tizede miatt. Az 
ügy' az esztergomi érsek elé, m int a két egyházi intézmény rendes bírája elé került.11 Az 
oklevélből azonban nem  derül ki, m iként végződött a per. Valószínű -  m int erre a 
későbbiekben részletesen is kitérünk - ,  hogy' a pécsváradi apátnak sikerült jogait e 12 falu 
tizede tekintetében (vágyás birtokai egy részén) megvédenie. Az oklevél átdolgozásának 
ideje tehát ennél későbbre tehető.

A következő adat, amely segítségünkre lehet az “alapítólevél” átdolgozása idejének 
meghatározásában, a pécsváradi apát, Hysi és két hetényi serviens között kialakult pert 
lezáró oklevél 1212-ből.12 Az ap á tak é t serviens-t megfosztotta hetényi birtokaiktól, mivel 
azok egv bizonyos szolgálatot nem teljesítettek és ki akarták magukat vonni az apát uralma 
alól. Az esztergomi érsek a pert a két hetényi serviens javára döntötte el, kinyilvánította,
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hogy felettük az apátnak nincs joghatósága, birtokaikat visszaadatta. Úgy tűnik, hogy e 
kérdés égető problémát jelentett a pécsváradi apát számára, hiszen éppen az ilyen elemek 
apáti joghatóságban való megtartásáról igyekezett m ár intézkedni az “alapítólevél”.

Az 1158. évi átiratot megelőző események, ill. ez utóbbi per lefolyásából és 
következményeiből világosan látszik, hogy az az oklevélszöveg, amelyet 1228-ban II. András
II. Géza oklevele gyanánt írt át, nem lehet azonos sem az eredeti I. István-féle oklevéllel, 
sem annak 1158. évi átiratával, hanem egy interpolált oklevél. Az átdolgozásra a 13. század 
első felében került sor, mégpedig mindenképpen 1212-1228 között. Az eddig elmondottakat 
figyelembe véve tehát, a ma ismert oklevél szöveg többszöri beavatkozás eredményeként 
jött létre. I. István eredeti oklevele mellett Pécsvárad számára adományokat biztosított 
Damaszló herceg, I. László, ill. II. Béla király. Az adományikat rögzítő oklevelek, miként I. 
István eredeti alapítólevele is, sajnos elveszetek az említett tűzvészben.13 Ezeket az eredetileg 
különálló okleveleket immár egybeszerkesztve írta át II. Géza 1158-ban. Ezt az átíró oklevelet 
dolgozták át utóbb a 13. század elején Pécsváradon, most m ár beleszerkesztve új és régi 
jogigényeket.

II. Jogbiztosítási törekvések a pécsváradi “alapítólevél” szövegében

Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy a pécsváradi monostor mai formájában 
ismert ún. “alapítólevele” milyen jogbiztosítási törekvésekre utal. Ennek vizsgálatához 
elsőként azt kell áttekintenünk, hogy milyen birtokokat és jogokat nyert el a monostor az 
“alapítólevél” révén.

A pécsváradi “alapítólevél” ma ism ert állapotában a következőket juttatja a 
monostornak14 :

I. Az un. I. István által adományozott birtokok, ill. jogok

1. Szolgálónépek, b irtokok, jövedéknek:
- a  monostor védelmére 200 fegyveres, 12, az apátot a király látogatására kísérő lovas, 156 
lovas szolga, 409 lóval és szekérrel szolgáló személy, 110 szőlőműves, 36 földműves, 12 
méhész, 20 vassal adózó személy, 50 halász, 10 kézműves, 6 edénykészítő, 12 esztergályos, 
9 molnár, 10 szakács, 3 fazekas, 6 tímár, 5 pristaldus (poroszló), 5 aranyműves, 8 ács, 3 
molnár, 13 juhász, 3 lovász, 3 kanász, 3 szolga a vendégek ellátására, 4 betegápoló, 5 
harangozó, 6 fiirdőszolga; összesen 1116 mansio, 41 faluban;
-  41 birtok megnevezése: Fonsol, Chomur, Zuniba, Zaczard (Szekszárd), Ylsan, Batatue, 

Kulkedy, Daluch, Chouas, Velente, Zeyk, Zeru, Bobort, Nodoyca, Gyos, Nougrad, 
Gurumbona, Scedluc, Nyuig, Zylag, Pol, Sumlow, Zamtow, Mykuse, Várost bucaozu, 
Kulchoud, Heten, Varkun, Kuesty, B e ly s ’z ’., Suene, Hírig, Kouassede, Vrmandy, Hethen, 
Mortun, Perecud, Berkust, Scholad, Hagmasker, Neuyg
-  két hetivásár jövedelme: egyik Szent Péter egyháza mellett, a másik az alsó falurészben
-  sójövedelem
-  a szabadok dénárjainak harmada a monostor birtokán élő idegenektől
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-  a monostor birtokába tartozó erdők jövedelme, disznók, nádasok adója 
-k iegészítő  állat-adományok: 120 ló, 84 tehén, 1464 juh, 137 sertés, 92 kecske;

2. Egyéb engedmények, adományok:
-  a monostor határain belül malmot, halastavat létesíteni az apát engedélye nélkül tilos
-  a szerzetesek műhelyei körüli vízvezeték adománya
-  azok a nemes és nem nemes birtokosok, akik utóbb birtokaikat István király adományának 
mondanák, ingóságaikkal kiűzhetők
-  egyházi kincsek;

3. Egyházjogi engedmények:
-  apostoli beleegyezéssel és megerősítéssel az említett népek, felsorolt birtokok, ill. a 

monostor területe alá eső minden birtok tizedelési joga
-  apostoli hatalom közvetítésével (engedélyével) a monostor apátja általában egyedül az 
esztergomi érsek zsinatán köteles megjelenni
-  mindazonáltal az apát a megerősítést és a felszentelést vagy a megyéspüspöktől vagy 
bármely más püspöktől, mindenféle ellentmondás nélkül kéri, szerzeteseit magasabb rendekre 
ekképp bocsátja
-  az apát püspök módjára mitrát, szandált gyűrűt viselhet ünnepi alkalomra az udvarban, 
püspöki összejövetelen, ill. bármely más helyre szabadon elmehet és misézhet
-  az apát megkap két királyi kápolnát tartozékaival, nevezetesen a Szent Péter kápolnát, és 
Fehéregy'házat, e kápolnákban az apát által kinevezett papok lássák el az ott élő népeknek 
a szolgálatot
-  a kozmát ci özem urajuKat bármely érsek vagy püspök kiadni tartozik
-  lelkiekben ítélkezésre és rendelkezésre a monostor népei felett az esztergomi érsek és az 
apát jogosultak, világi ügyekben, vérontás esetén kívül, egyedül az apát illetékes;

II. Damaszlc herceg adományai:
-Marcum, Fegwernuk birtokok; egy ezüst tábla Szent Benedek oltárára, egy ezüst utioltár;

III. I. László adományai:
-  200 inansio 5 birtokon: Begey, Zamar, Bocha, Drawa, Medwy.y két vásár jövedelme;

IV II. Béla adományai:
-  Tolnai vásárvám és három szőlőbirtok.15

Az “alapítólevél” szövegében megtalálható birtokadományoknak, ill. jogoknak 
ilyetén csoportosítását maga az oklevél szövege jelöli ki, világosan elkülöníthetőek az egyes 
adományozók által juttatott adományok, jogok. Feli kell hívnunk azonban a figyelmet arra 
az erőteljes szándékra, amely a birtokadományok zöme mellett a jogi kiváltságok körének 
egészét Szent István nevéhez kapcsolja, s ezáltal már az alapítás idejétől élvezetinek állítja 
be azokat (1.1-3.).
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Az “alapítólevél”-ben megfogalmazott jogok alapvetően két területre terjednek 
ki, nevezetesen a monostor birtokaira és népeire vonatkozó joghatóságra, illetve egyházjogi 
kiváltságokra. Ajogbiztosításnak ez a két területe azonban nem választható szét teljesen 
egymástól, m int azt az alábbiakban látni fogjuk.

A pécsváradi apátok számára -  mint minden más egyházi birtokos számára -  
alapvető cél volt a jól szervezett, lehetőleg egybefüggő nagybirtok kialakítása. Ha térképre 
vetítjük az “alapítólevél” által megnevezett birtokokat, elég szabályosnak mondható 
birtokeloszlást találunk. E feladatot már korábban elvégezte Gállos Ferenc, az ő eredményeire 
támaszkodhatunk a pécsváradi egyházi nagybirtok képének megrajzolásában. Ezek szerint 
Pécsvárad “alapítólevél” szerint felvett birtokainak nagyobbik része a monostor szőkébb 
környezetében helyezkedik el, két csoportban: részint Pécsvárad közvetlen közelében, részint 
Babarc környezetében.16 Ezt követik az úti. határbirtokok és a szórt birtokok.17 Ezt a fajta 
szóródást egyébként már Szentpétery is szóvá tette az alapítólevél vizsgálatakor.18 A monostor 
birtoklástörténetéből tudjuk, hogy a legnagyobb változások elsősorban ezeket a határos, ill. 
szórt birtokokat érték. Míg a két központi birtoktest közötti területen Pécsvárad új birtokokat 
szereza 11-13 században, add iga 13. századtól egyre intenzívebb a szélső, szórt birtokok 
elvesztése. Egy részük teljesen elveszett a monostor számára, más birtokok -  főképp a 13. 
század második felétől -  külső tulajdonos kezébe kerültek eladás, bérbeadás útján,19 A 
m onostor belső, nevezhetjük úgy is törzsbirtokai, viszont ezzel ellentétes módon 
egységesedni látszanak ajoghatóság, birtokjog szempontjából.

Úgy tűnik, hogy a monostor eredetileg kevésbé zárt, szóitabb jellegű birtokszerkeze
tét annak köszönhette a kezdeti időkben, hogy az itt élő szerzetesek térítési, egyházszervezői 
feladatokat is elláttak, amelyre konkrét adatunk is van a nagyobb Gellért legendából.20 
Ismert jelenség, hogy egy-egy plébániatemplom adott esetben településképző tényező lehet. 
M inden valószínűség szerint Pécsvárad esetében is e jelenséggel találkozunk. Maga 
Pécsvárad település kialakulásában is alapvető szerepet játszott az a két kápolna (Szent 
Péter, Mindenszentek), ill. Fehéregyháza, amelyekre az okleveles források utalnak. Míg a 
Szent Péter kápolna Pécsvárad település arculatának kialakulásában éreztette hatását, addig 
pl. Fehéregyháza a birtokterület egy másik részén töltött be hasonló funkciót. Az apátok, 
szerzetesek térítő tevékenységére egyértelműen utal Damaszló herceg utioltár adománya21. 
Ilyen jellegű adományról a későbbiekben már nem hallunk. Térítői, egyházszervezői 
tevékenységük jelentős lehetett, ha az első esztergomi zsinatnak kifejezetten tiltania kellett 
a szerzetesek térítői tevékenységét.22

Előző gondolatunkhoz visszatérve, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy e korai, 
vélhetően leginkább a XI. században megmutatkozó térítési tevékenység révén, a monostor 
plébániaegyházain keresztül egy lazább szerkezetű birtoktest felett bírt uralommal. Birtokain 
már korán és intenzív módon bekapcsolódott a jól jövedelmező és a térségre jellemző 
szőlőgazdálkodásba, s bortermelésbe.23 Erre utal az, hogy az apát birtokain feltehetően 
nagyobb számú hospes népesség jelent meg, több periódusban. Jelenlétük elsőként éppen 
az 1158. évi oklevélben hagyott nyomot, lúszen az oklevél az ő tizedükről is megemlékezik. 
Az apáthoz hasonlóan az apátság szolgálatában álló, birtokkal rendelkező népesség (nemes 
jobbágy, ill. földművelő paraszti népesség) is igyekezett részt vermi ebben a folyamatban.
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Ezzel úgy vélem a kérdés lényegéhez értünk, hiszen a XIII. század első felétől nagyon 
markánsan jelentkezik mind a betelepült hospesek, mind a szolgálatokkal terhelt “nemes” 
és “nem nemes” birtokos népesség függetlenedési, ill. jogaik védelmét célzó törekvése. 
Ennek hátterében nyílván az áll, hogy az apátok igyekeztek egyre intenzívebb módon 
kihasználni abortermelés jövedelmező gazdasági előnyeit. Ezzel összefüggésben, mivel az 
eredeídeg lazább szerkezetű birtokállomány távolabbi elemei kikerülni látszottak az apát 
birtokából, talán azért, mert igazgatását képtelen volt megoldani, figyelme inkább a nagyjából 
egy tagból álló központi birtokokra tevődött át, s ezen birtokok fölött hatalmát igyekezett 
tovább erősíteni, szorosabbra vonni. Ez azzal járt, hogy az apát most már egy' zárt, szinte 
egyetlen vonallal körbehatárolható birtok és az ott élő népesség egésze feletti joghatóság 
kialakítására törekedett.

Az előbbiekben felvázolt elgondolásunkat több adat is támogatni látszik. Az első, 
melyre az alapítólevél datálásánál m ár utaltunk -  a Hysi apátot és két hetényi servienst 
szembeállító per -  éles fényt vet a szolgálattal tartozó birtokos népesség függetlenedési 
törekvéseire. Az említett két fél között 1212-re hosszú per alakult ki. Egyrészről Hysi apát 
azt állította, hogy Sala fia Farkas és Jakab a pécsváradi monostor jobbágyai, a monostornak 
(közelebbről meg nem határozott) szolgálattal tartoznak.24 Mivel pedig ezt az apát szerint 
nem teljesítik, megfosztotta őket birtokaiktól. A másik fél, Farkas és Jakab avval védekeztek, 
hogy ők nem a monostor jobbágyai, hanem királyi serviensek, így nem tartoznak a monostor 
s az apát fennhatósága alá. A per az esztergomi érsek elé került, aki megvizsgálva az ügyet 
a két serviens javára döntött, az apátot pedig elmarasztalta, ill. kötelezte, hogy az elvett 
hetényi birtokokat adja vissza Farkasnak és Jakabnak, ezen felül fizessen nekik pénzbeli 
kártérítést. Az apát erre úgy tűnik nem volt hajlandó, s mivel az érsek által kezdeményezett 
ötszöri perbehívás ellenére sem jelent meg, az érsek Farkast és Jakabot felmentette az apát 
vádja alól, s megerősítette szabadságukat, birtokaikat visszaadta.25 Az apátnak tehát nem 
sikerült bizonyítania, hogy' Farkas és Jakab valóban a monostor szolgálattal tartozó jobbágyai 
lettek volna. Ellenben ha fenti azonosításunk megállja a helyét26, akkor az “alapítólevél”- 
ben az apát számára e réteg felett biztosított általános joghatóság éppen az ilyen -  az 1212. 
évi perben jól megfogható -  törekvéseket kívánta megakadályozni, azáltal pl., hogy eltiltotta 
azt a lehetőséget, hogy Istvántól származónak állítsák be birtokaikat, s ezáltal lazítsanak 
kötelékeiken.27 Úgy tűnik a pécsváradi apát sikerrel járt, hiszen ilyen jellegű ügyről a 
továbbiakban nincs tudomásunk.23

Az alapítólevél nem csak egy-egy réteg felett próbálta megerősíteni az apát 
joghatóságát, hanem arra törekedett, hogy az minden birtoka és népe fölé kiterjedjen. Ebből 
következőleg kerültek be bizonyos egyházjogi kiváltságok az alapítólevélbe, amelyek az 
egyedin túl általános jelleggel is megfogalmazták, mintegy körülbástyázták joghatósági 
igényeit.

Erre jó  példa egy az alábbi, m ár röviden említett eset. Az 1158-ben kelt oklevél 
szerint a pécsváradi apát nem sokkal előbb perben állott a pécsi püspökkel a Szent Péter és 
a Mindenszentek kápolnák, 12 falu (Heten, Vrmand, Swena, Daluc, Lykitow, Velente, Berbest, 
Sumlw, Mortun, Neugrad, Scedluc, Gurrumbona) tizede, valamint a vendégek és a monostor 
határain belül birtokos nemesek és nem nemesek tizede miatt. Az ügy az esztergomi érsek
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elé, m int a két egyházi intézmény rendes bírája elé kerül t. Az oklevélből azonban nem derül 
ki, miként végződött a per. Feltehető, hogy apécsváradi apát sikerrel jártjogai biztosításában, 
bár egy későbbi, 1294-ben kelt oklevél szerint a pécsi káptalannak tizedjoga volt 12, a 
pécsváradi monostorhoz tartozó faluban.29 Az ebben az oklevélben említett Nagyfalu azonban 
távol esik a pécsváradi monostor említett birtokaitól.30 A pécsi káptalan megjegyzése szerint 
Nagyfalu gabona- és szőlőtizede a káptalant illeti régtől fogva várnái dézsmakésc miatt, 
amely a pécsváradi monostor 12 falujának tizedjövedelmét jelenti. Vagyis 12 olyan 
pécsváradi birtokról van szó, amelyek beékelődnek a pécsi káptalan birtokai közé, tizedükkel 
a pécsi káptalannak tartoznak. Az 1158. évi oklevélben felsorolt 12 birtok közül Heten, 
Vrmand, Lykitow, Sumlw, Mortim, Neugrad esetében okleveles adat van arra nézve, hogy a 
pécsváradi monostor birtokai voltak,31 a többi, részben nem azonosítható birtok is vélhetőleg 
a monostoré volt, hiszen az ún. “alapítólevél” egy kivételével (Lykitow) az összes előbb 
említett falu nevét a monostor birtokaként tünteti fel.32 Felsorolásuk azonban pusztán 
birtokjogi célokat szolgált. Úgy tűnik, hogy az “alapítólevél” átdolgozása itt arra irányult, 
hogy' a monostor minden birtokára (így e 12 vitás birtokra is) kiterjedő tizedszedési jogot 
tüntesse fel az alapítás korabeli állapotnak. Éppen ezért az “alapítólevélbe” már azt foglaltált 
bele, hogy a monostor minden felsorolt népe felett, ill. m inden birtokán szedhet tizedet, s 
ebből következőleg e 12, a birtokösszeírásban majdnem hiánytalanul elősorolt birtokon 
is.33 A pécsi püspök, Anthim aki az 1158-as átírást megelőzően e falvak tizede ügyében 
perben állt a pécsváradi apáttal, maga is megerősíti az 1158. évi átírást, szerepel annak 
tanúi között.3,1 Úgy tűnik tehát, hogy a 12 falu feletti tizedszedési jog élő valóság volt már 
a XII. század közepén is, m íg a monostor minden birtokára kiterjedő tizedjogot az 
“alapítólevél” hozta meg a XIII. század első felének végén.

Emellett az alapítólevél felsorol számos egyházjogi kiváltságot, melyeket az 
előbbiekben m ár csoportosítva felsoroltunk. Ezeket áttekintve két lényeges elem 
körvonalazható:
1. függetlenség a megyéspüspök joghatóságától, alárendeltség az esztergomi érseknek,
2. püspöki jelleg elnyerése,

Az első elem célja, értelme a monostor nyugodt életének megteremtése, az általá
nosan ismert exemptio egyik legfontosabb eleme. Azon általános szabály alól jelentett egyedi 
kivételt (privilégium) kiváltság gyanánt, amely a szerzeteseket a püspök hatalma alá rendelte, 
a 451. évi khalkedóni zsinat 4. kánonja szerint. Bizonyos esetekben az adott kolostor minden 
közbeeső fórum nélkül közvetlen pápai joghatóság alá került, miliő median te, ezért ezeket 
a kolostorokat nullius kolostoroknak nevezték. Pécsvárad esetében ez nem állt fenn, exempti- 
ója nem volt teljes ilyen értelemben. Mindazonáltal a legfontosabb elemeket tartalmazta, 
mint az apátválasztás szabadságát, a püspök (megyéspüspök) csak megerősíti és felszenteli 
a szerzetesek által választott (!) apátot, ill. a szerzetesek egyházi rendre való felszentelését 
az apátnak tőle kell kérnie. Ez sem korlátlan azonban, mert ellenkezése esetén más püspökhöz 
is folyamodhatnak. A püspök a monostor belső ügyeiben nem ítélhet, rendelkezhet. Ide 
vonhatunk még egy elemet is: a monostor birtokában álló két kápolna világi papi személyzetét 
az apát nevezi ki. Valószínű, hogy utóbb már több kápolnára, plébániára kiterjedt e kiváltság, 
hiszen a XIV. században a monostor több exemptus plébániával is rendelkezik.35
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A másik elem a kifejezetten püspöki tiszthez és joghatósághoz hasonló kiváltságok 
elnyerése, jelesül a tizedszedés és egyes pontificalia-k viselésének joga. Az első érdekessége 
az, hogy' a tizedszedés jogának megadásával egy sajátos joghatósági területjön létre. Az apátnak, 
pontificaliakban joga van útközben misézni, melynek valós voltára felidézhetjük a Domoszló 
herceg utioltár adományát. Mindeme kiváltságok lényege véleményünk szerint abban áll, hogy 
a monostor apátja maga is gyakorolhat bizonyos püspöki jogokat, s ez nagy mértékben alkalmas 
arra, hogy a monostor megerősíthesse joghatóságát birtokai, ill. népeifelett.

Térjünk vissza röviden itt a szöveghagyomány’ozás kérdéséhez. Afelsorolt átiratok 
között megemlítettünk egyet, mely lényegesen különbözik a többitől, nevezetesen Károly 
Róbert 1329. évi átíró oklevelét. Különlegessége abban áll, hogy'előadása szerint I. István 
eredeti oklevelét írja át. Valóban hiányoznak belőle lényeges részek, mint a birtokösszeírás, 
stb. Összességében egy olyan, önmagában is teljes oklevéllel van dolgunk, amely szinte 
csak egyházjogi kiváltságok bizonyítására szorítkozik. Ugyanakkor szövegezése arra utal, 
hogy a hosszabb -  1228-ban megerősített -  oklevél szövegéből készült.36 Elkészítésének 
nyúlváír konkrét oka volt, biztosítani kívánta azokat az egy'házjogi kiváltságokat, melyeket 
ugy'an az ún. “alapítólevél” hosszabb szövege is tartalmazott, mégis a megyéspüspök részéről 
vélhetőleg leginkább támadott rész maradt. Konkrét ügyről sajnos nincsenek értesüléseink, 
elképzelhető, hogy a XIII. század második felében, a XIV. század elején újabb viták 
támadhattak a püspökkel. Annyi talán megállapítható, hogy' az apát törekvése -  legalábbis 
részben -  sikerrel járhatott, mivel pl. a két említett kápolnát, m int a monostor exemptas 
plébániáit találjuk meg a pápai tizedjegyzékekben.37

A jobgiztosítási törekvések az “alapítólevél” elkészülte után sem tekinthetők 
lezártnak. Erre jó  példa az apát és apécsváradi hospesek között kialakult vita a XIII. század 
második felében. Apécsváradi monostorra vonatkozó forrásokban több alkalommal szerepel
nek a pécsváradi hospesek, akik fölött az apát szintén igyekezet megerősíteni joghatóságát. 
Törekvése ebben az esetben arra irányult, hogy a hospeseket Pécsvárad szerényebb 
lehetőségekkel, jogokkal bíró rétegeihez közelítse. Ez azonban úgy tűmk kevés sikert hozott. 
Egy', a korábbi hospeseket követő újabb feltehetően Pécsről betelepülő népesség vert gyökeret 
magán Pécsváradon (Novo Pech -  Új Pécs). Az újonnan érkezettek szabad, megüresedett 
telkekre is települtek, saját településrészük mellett. Az apát igyekezett őket olyan joghatóság 
alá vonni, m int a nem hospes réteget. Ennek egyik sarokpontja volt, hogy igyekezett 
megakadályozni, hogy e népességnek saját bírája legyen. 1258-1259-ben a hospesek 
függetlenedési törekvése sikerrel járt hiszen elnyerték a saját bíró választásának lehetőségét, 
vagyis az apát elismerte különállásukat. A per eredményeként rögzítették emellett telepük 
határait házról házra, utcáról utcára. Ennek ára azonban az volt, hogy a hospesek által 
megszerezni vágyottkét vásári jövedelem az apát kezén maradt.38 Az eset külön érdekessége 
az, hogy, a hospesek jogaik védelme érdekében éppen II. András egy állítólagos privilégiumá
ra hivatkoztak. Úgy tűnik, hogy a pécsváradi hospesekkel való viszony csak a XIII. század 
második felétől vált feszültté, amikor az apát kísérletet tett jogaik korlátozására. Ennek 
tudható be, hogy a megelőző időben készült “alapitôlevéf’-ben külön nem találkozunk velük.

Végül röviden ki kell térnünk arra is, milyen minták állhatták a pécsváradi 
“alapítólevél” készítői előtt. Az eddigi kutatás több alkalommal is felvetette már, hogy a ma
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ismert oklevél más, részben ismert, részben ismeretlen okleveles, ill. esetlegesen elbeszélő 
források alapján készült.39 Az, hogy mai állapotát az 1212-1228 közötti időben nyerte el, 
nem záija ki annak lehetőségét, hogy egyes részei m ár korábban léteztek. Az egyes formulás 
részekre ható más források részletes bemutatásától most el kell tekintenünk, figyelmünket 
inkább a tartalmi rész mintái felé fordítjuk.

Ebben a tekintetben nagyon erőteljes gyanú alakulhat ki, hogy a minták mögött 
Pannonhalma monostorának jogbiztosító tevékenységét kell látnunk. A pécsváradi és a 
pannonhalmi alapítólevél között sok hasonlóság mutatható ki szövegszerűen a formulás 
részekben.40 Ezen túlmenően, a pannonhalmi kiváltságok között több is akad, amely szinte 
majdnem szó szerint megfelel a pécsváradiaknak. Pannonhalma mintát adhatott, amiál is 
inkább, mert m ár a  XII. század második felében, de jórészt a XIII. század első felében 
Pannonhalma nagy hangsúlyt fektetett jogainak biztosítására. Különösenigaz ez két apátra, 
Similisre és Urosra. A monostor okleveles anyagát, oklevéltárát (Liber Ruber) ekkor 
alapozták meg. Ennek hátterében első helyen a somogyi tizedek ügye állt mindig. Ehhez 
való jogukat biztosító okleveleik egy jelentős része a pápaságtól származott, jelentős azon 
oklevelek száma, melyekben egy-egy pápa összeírta Pannonhalma jogait, esetleg átírta és 
megerősítette. Az ilyen pápai oklevelek a XII. század második felétől egyre gyakrabban 
jeleimek meg, azzal összefüggésben, hogy egyre nagyobb számban volt szükséges bizonyító 
erejű okiratra. Bennük találjuk meg a pécsváradi “alapítólevél” egyházjogi kiváltságainak 
majdnem szó szerinti kifejezését, ill. különböző tartalmi mintákat. Elsőként II. Paszkál írta 
át Pannonhalma oklevelét, amely apécsváradival megegyező egyházi kiváltságokat biztosított 
Pannonhalmának az apátválasztásra, a szerzetesek egyházi rendekre való felszentelésére, 
chrisma-ra, szent olajokra vonatkozólag. Megvan benne a püspök eltiltása a monostoron 
belüii m isézéstől (az apát engedélye nélkül), m egerősíti a tizedszedési jogot is, 
hasonlóképpen, mint azt a pécsváradi “alapítólevél”-ben olvassuk.41 Elsőként III. Sándor 
1175. évi megerősítő oklevele tartalm azza mindazon elemeket, melyek a pécsváradi 
oklevélben is megtalálhatók. A pápa oklevelében új elem aprivlegium protectionis, a pápai 
oltalom kiváltságának kifejezése, amely azonban Pécsváradon nem hagyott nyomot. Apápa 
oklevele, miután megerősíti II. Paszkál bulláját, új elemként említi a püspöki jelvények 
(mitra, pásztorbot, gyűrű) használatának jogát.42 Ugyanezen pápa 1181. évi bullája megerősíti 
az előző bullákat, s csak a cassinoi közösséget teszi hozzá új elemként.43 Ugyanezeket 
ismétli meg átírásában III. Orbán pápa is 1187-ben.44 III. Kelemen 1189-es bullája azonban 
sokkalta visszafogottabb, számos kiváltságot nem tüntet fel.45 1216-ban III. Orbán pápa, 
nem sokkal azután, hogy II. András 1213-ben átírta I. István eredeti oklevelét,46 összefoglalta 
Pannonhalma jogait, átírva elődei okleveleit.47 Ugyanígy járt el III. Honorius 1225-ben,43 
és IX. Gergely 1232-ben.49 Úgy tűnik tehát, hogy III. Sándor 1175. évi bulláját követően 
már létezett a minta. A pécsváradi “alapítólevél” hamisítója megkereshette az alkalmas 
részeket az egyes oklevelekben, s alkalmazni Uidta saját munkájában. Mivel pedig Pécsvárad 
részére -  úgy tűnik -  nem készült pápai oklevél, kedvező lehetőséget teremtett a pápai 
engedélyre és hozzájárulásra való hivatkozással emelje be ezeket a jogokat Pécsváradra. A 
XIII. század elején, első felében igen intenzív volt a kapcsolat Pannonhalma és Pécsvárad
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között, pécsváradi szerzetesek nagyon is rendszeresen megfordultak ott. 1215-ben a 
pécsváradi apát kapott megbízatást másokkal, hogy a pannonhalmi apátság és a somogvvári 
kolostor közötti perben, a somogyi tizedek tárgyában.50 Megfordultak Veszprémben51 de a 
legtöbb időt mégiscsak Pannonhalmán, főleg a somogyi tizedek ügyében töltöttek el. 
Különböző ügyekben szálltak még ki, így 1222-ben Göncöl spalatói érsek és Uros 
pannonhalm i apát egyezségének voltak a tanúi,52 1225-ben III. Honorius kérésére, 
hiteleshelyi tevékenységet folytatnak.53 A pécsváradi apát is jelen van akkor amikor Uros 
Pannonhalma talán legkiválóbb apátja összefoglalja apátsága (első) húsz évének eseményeit, 
eredményeit.54 Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 1215. évi lateráni zsinaton 
megfogalmazott bencés reform magyarországi érvényesítésében igen nagy szerep jutott 
Pécsváradnak. A földvári apáttal együtt a pápától nyert megbízatásuk a rendi káptalan 
összehívására szólt Madocsa mellett.55 Érdekes továbbá, hogy a pannonhalmi monostor 
szolgálónépei kötelezettségeinek rendezésekor (1226 körül) Pécsvárad az egyik minta 
Somogy vár és Szekszárd mellett.56 A sort még hosszan lehetne folytatni, az azonban már a 
fentiekből is jól kitűnik, hogy alapvetően sokféle és intenzív kapcsolat alakult ki Pécsvárad 
és Pannonhalm a között, a XIII. század első felében, s ezen keresztül a pécsváradi 
“alapítólevél” hamisítója gazdag forrásanyagból tudott dolgozni, válogatni.

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a pécsváradi monostor jogbiztosító 
törekvéseinek három jelentősebb fázisa mutatható ki. Az első, a II. Géza-féle megerősítő 
oklevél idejével zárul, ekkora már bizonyosanbírta birtokai egy részén (12 faluban) az apát 
a tizedszedési jogot. A második, minőségben legjelentősebb állomás az “alapítólevél” 
megalkotása (átdolgozása) volt, amely egyfelől meglévő jogok biztosítására irányoilt, másfelől 
határozott jogigényeket fejezett ki. Az első csoportba sorolhatjuk a birtokokra, szerkönyvekre 
vonatkozó részeket, melyek I. István, Damaszló herceg, I. László és II. Béla adományait 
tartalmazta. A második csoportba tartoztak többek között a Pannonhalma közvetítette 
egyházjogi kiváltságok, melyek részleges exemptiót biztosítottak, ill. ezen keresztül 
megerősítették az apát joghatóságát birtokai és népei felett. Végül a század második felében 
a pécsváradi hospesek joghatóság alá vonási kísérletének lehettünk tanúi.
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engedélye nélkül valószínűleg szintén az alapítás utáni, későbbi események, folyamatok hatásának 
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decimam duodecim villarum scilicet Heten, Vrmand, Swena, Daluc, Likytowt, Velente, Berbest 
(sic!), Sumhv, Mortun, Neugrad, Scedluc, Gurrumbona insuper et décimas hospitum aliorumque 
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részeket, ill. ezek fajtáit. A neveket az eredeti alakban közöltük. A felsorolásban külön 
csoportosítottuk az egyházjogi kiváltságokat.
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16. Gállos Ferenc véleménye szerint az “alapítólevélben” határleírás nélkül szereplő birtokok között 
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28. Vő.: Gállos 1975. 11., 38-39.; Gállos 1988. 18-19.
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vonatkozó része:”/'.../ Hoc eciam exprimentes declaramus, quod decimacio frugum et vini Indus 
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capitulo Quinqueeclesiensi devoluta ab antique occasione et ratione cultelli nostri Varadiensis 
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Gergely Kiss

The Privileges of the Benedictine M onastery of Pécsvárad in the 12th-13th Centu
ries. Contributions to the Question of ‘Exem ptio’ in M edieval H ungary

The study focuses on one of the most challenging periods of the history' of the Benedictine monastery 
of Pécsvárad. The 12th and 13th centuries have been selected as an epoch in wich the monastery' 
aspired to obtain several cumulative legal claims.
We take our starting point from the view that the founding document dated back to 1015 is not the 
original diploma but the conscription of various privileges and a set of legal claims.
The revision of the original document could possibly happen between the years of 1158-1228, but 
the most plausible period of interpolation fell between 1212 and 1228. The study enquires into the 
question of the nature of the privileges including economic and ecclesiastic immunities alike. Among 
the latter ones the most important were those providing for the free election of the abbot, his ordina
tion and touching upon the question of excommunication etc. The paper also tries to identify the 
models used by the monks of the monastery to build up their legal claims.
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