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A nemess<5g orsz&ggyiil£si fejeuk^ut valo megjeleu6s6uek 
megsziin&se.

Milyen tisztelt Akadem ia!
Nem pusztdn a szokas kovetelte kotelessignek, hanem 

legbensobb irzelmeim sugallafanak teszek eleget, midon a 
sziket, mely eugem e diszes korben a milyen tisztelt Aka- 
dimia kegyes figyelmibol megillet, elfoglalva, kosziinetet 
mondok a kituntetisirt, melyet az ream nizve kipvisel, ki- 
v&lt ha mirem azt a tudomanyos szolgalatok becsihez, me
lyek jutalmat volna hivatva kipezni. Nimi megnyugvdst csak 
a tudatban lelek, hogy azon tudomanyos ter, melynek egyik 
iginytelen munkasa vagyok, meg oly kevissi miveltetik, 
nyilt kerdese meg oly szamos, hogy talan szeriny tehetsi- 
geimnek is kepes alkalmat nyujtani nimi tudomanyos szolga- 
latokra a jovoben.

A magyar jogtortenelmet ertem ezzel, melyen tisztelt 
Akademia, melynek egyik szinten meg nyilt k ird is it v&lasz- 
tottam szikfoglalo irtekezesemttl, annak elOadasdt tudniillik, 
hogy mily tinyezok osszehatasa folytan es mikor valtotta fe- 
viglegesen a nemesseg fejenkenti riszvetelit az orsz&ggyW- 
lisben a megyei kovetkiildes intizminye, is  hogy e valtozaa 
mily mozzanatot jelez alkotmanyos iletttnk fejlodeseben.

A kozepkori nyugat-europai orszagokban, hol a kozep- 
korral elohalado feudalismus felbontva a kOzjogi egyseget az 
Alladalmi is  tarsadalmi elet szakadozottsagat letesitette es 
ezzel a kozhatalom, kozszabadsag, kOzilet fogalmai ott egy 
idtire tobbe-kevisbbe elhalvanyultak, mdr koran megszllnt, 
hogy egy-egy orsz&g osszes szabad lakosai gylilekeznek ki-
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4 HAJNIK IMRE

ralyuk koriil akar igazsagszolgaltatas, akar jogalkotas v6- 
gett. Hazankban azonban, bol a torzsszerkezetet nem a ma- 
gan jellemii feudalismus, banem nemzeti kozszervezet valtotta 
fel, kozszabadsag, kcizelet gyakorlati jeleutosegii fogalmak 
maradvan, a kozepkor meg keso szazadaiban is a teljes sza- 
badokat vagy nemeseket tomegesen latjuk megjelenni a sze- 
kesfehervari torvenynapokon, vagy a kiralyaink altal idon- 
k6nt tartott orszaggyiileseken. Csak keson es tobbszoros bul- 
lamzas utan a kozszabadsag es kozszereples alapzatait drt 
vAltozasok folytan m6'dosult ez.

A kozszabadsag ugyanis soha sem volt csak jog , banem 
mindig egyszersmind teber is. A kozepkorban tehat, midon a 
nemzetgazdasagi elet tenyezoi kozol csupan a termeszet ado- 
manyaival vitt hatekony szerepet, munka (a toke meg csak 
alareudelt jelentosegiiek voltak, 6s igy a tarsadalom nemzet- 
gazdaszati jelleget az ostermeles nyujtotta, egyediil a fekvS 
birtok viselbette alland6an a kozszabadsag es ezzel a kozsze- 
replcs terbeit. Igy valt a fekvo birtok, a koztevekenys^gnek 
cgykor jutalma, ennek forrasava, jelev6 ; es a birtokviszonyok 
minden lenyegesebb valtozasakoz, bosszabb, rovidebb ido 
mulvan, a birtokosok kozszereplesenek valtozasa is sziikseg- 
k<5p csatlakozott a kozepkorban.

Ily hatasa volt a magyar birtokviszonyok azon neveze- 
tes atalakulasinak is, mely az Arpad kiralyok korszakaban 
vfghez ment. Az adomanyrendszernek, mely kiterjedt birto- 
koknak egyes csaladok kez6ben osszehalmozasat lebetsegesi- 
tette, terjedese egyreszt, a szabad maganbirtoknak mindin- 
kdbbi eldarabolasa masreszt, felbontottak a 12-ik, 13-ik sza- 
zadok folyamaban a regente nagyobb mertekben fennallott 
birtokbeli egyenloseget es ezzel a nemzet szabad tagjai egyen- 
loseget a kozszereplest illetoleg is. Mig egyesek kiterjedt bir- 
tokaikboz csatolt es ezek segelyevel konnyen fentartbato hata- 
lom es jogositvanyok utjan allandoan elokelobb kozszerepl^sre 
tettek szert, addig mas oldalon a koznemessegnek folyvast 
nevekedo reszet kepeztek azok, kik, tekintve birtokukat, a 
kozszereplesnek az alladalmi elet elokaladasaval gyarapod6 
kovetelmenyeit csak nehez aldozatok aian teljesitbettek, mar 
az Arpadkorszak vegevel lalaikozvan, kik elonyosebbnek tar*
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tottdk nemesi szereplesiiket varjobbagyi all&ssal f5lcser61ni, 
vagy kenytelenittettek egyhazi, viMgi nagyoknak felajanlani 
szolgdlatjaikat. ‘ )

A kozszerepl^s e terhes kotelezettsdgei koz6 tartozott a 
sz6kesfehervari torvenynapokon, az orszaggyiil6seken val6 
megjelenes is. A koznemesseg gyer reszvetele a szekesfeliir- 
vari torvenynapokban, mi luilonben a biraskodasi szervezetet 
6rt vdltozasokkal is fuggott ossze, mar IV. Bclat arra inditotta, 
hogy az 1267-ki czikkelyekben legalabb k6t vagy barom ne- 
mesek mindenik megyebCl megjelen6s6t siirgesse es III. 
Endrenek 1291-ki torvenybozasa mar sziiksegesnek tartotta 
ujolag kimondani a kotelezettseget, az osszes uemesseg koz
vetlen reszvetelet illetoleg, a szekesfehervari dveDkent meg- 
njul6 orszagos gyiilekezetekben. 3) IV. Bela ep emlitett ren- 
delete foganatba vetelenek nyomat mindeddig nem talaltam, 
azonban a k6sobbi Arpad-korszak tulajdonkepi orszaggyttld- 
seinek meg annyi emlekei az Osszes nemessegnek azokon je- 
len!et6rol tanuskodnak es az Anjou-korszakbeli orsz&ggyiilesi 
emlekelc is meg hallgatnak a nemesseg kepviselteteserol.

Elso peldajat annak, hogy a nemesseget megyei k(jve- 
tek kepviseltek az orszaggyiil^sen I. Maria kiralyri6 rovid 
uralkodasa nynjtja. Maria ugyanis napolyi vagy Kis Karoly- 
nak az orszag jelentekeny resze altal a tr6nra tortant meghi- 
vasaval kitort zavarok lecsillapitasa erdekeben sziiksegesnek 
tartotta 1385. november 8-ra Budara orszaggyiilest hirdetni, 
de, mond, ugy, hogy az orszag mindenik megyfijebol n6gy 
elokeldbb nemesnek kelljen a kitiizott idore £s helyen megje- 
lenni. (Congregationem generalem . . . .  celebrassemus. Sic- 
videlicet ut de singulis ipsius Begni nostri Comitatibus, qua- 
tuor potiores Nobiles ad diem, et locum praedictos convenire 
debuissent.)4) Ez intezkedes, mely mint mdr e szarak is ma- 
gyarazzak, ujjitast foglalt magaban, az orszag akkori felha-

*) Mimlezekrol bovebben trtekezik «Magvar alkotmany is  jog  az 
Arpadok alatt« czimii muvem. Pest, 1872.

2) 1267. 8. cz. Kovachich : Vestigia Comitiorum 140. 1.
3) Kiilonftsen az 1291. 25. t. cz.
4) V. o* Koyachich Jos. Nic : Sylloge decretorum I. Re3Z, 54, 1,
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borodott dllapotaban es gyors elj&ras netaldni sztiksegessigi- 
ben is lelhetni magyar&zat&t; de a megyei kovetkiildis, tud- 
valevOleg ekkor eltiszor alkalmazva, Zsigmond, Albert ural
kodasa alatt folytonosan szerepel orszaggylilisi eletiinkben, 
melynek szervczetebol egesz a legujabb korig, legalabb nemi 
allandisdggal, tobbe nem ejtetett el. — A kozviszonyok, de 
kiilonosen a koveteket klildo nemesseg politikai szereplise uj 
phasisaval kellett ep azert a megyei kovetkiildes gyakorlatba 
vitelinek osszefuggni. Es valiban ilyet jelelt az I. Maria ural- 
kodas&val befejezett Anjou-korszak.

Az Anjou-dynastia tr6nra jutasa ugyanis a koznemessig 
politikai szereplesenek szomoru napjaiba esett, midon az en
nek szolg&lt regi institutiok felbomolva, a helylikbe lepni hi- 
vatott ujak pedig meg eligge kifejlSdve nem voltak, bogy a 
birtok&ban megfogyatkozott koznemessegnek erot adbattak 
volna a hatalmat vele sulyosan ereztetett egyhazi, vilagi bir- 
tok-aristokratia elleneben. Az uralmat foleg egyhazi, vilagi 
nagyok segelyevel elnyert Anjou-k alatt a koznemesseg meg- 
ezabadult ugyan garazda nagyoknak az Arpad-korszak vig- 
dveit betOltott erfezakoskoddsaitol, de politikaibefolyasat csak 
kevessi emelhette ervenyre. A kortilbellil nyolcz evtizedre 
kiterjeszkedo Anjou-korszak esak igen gyeren latott orszag- 
gylilist, mint ezt kiilonosen Eobert Karoly elleneben a rimai 
p&p&nak panaszosan emlitette fel a nemzet, es igy a legtenye- 
gesebb Ugyek kizdr61agosan a fopapok es orszagnagyok ta- 
nacs&val (cum consilio Praelatorum et Baronum) dontettek el. 
De az Anjou-korszak, midon az egyreszt az osisegi es szent 
korona-file elvek torvenybe iktatasaval a koznemessig bir- 
tok-dllomany&t ujjabb gyors fogyatkozas elleneben biztositotta; 
m&sreszt pedig az ut61s6 Arpadok alatt meg csak csiradz6 
megyei intezminyt megszilarditotta es kifejlesztette, a kozne- 
messignek uj erot adott es politikai tevekenysegenek uj tirt 
nyitott meg, melynek utjan hivatva volt befolyasat a torvenyho- 
zasra meg visszaszerezni. A koznemesseg politikai sulyanak 
njolagos emelkedisirol tesz tehat csak tanusagot, midon mar 
Maria, de kiilonosen Zsigmond, Albert gyakorta hivjak fel a 
megyikbe mindinkabb beilleszkedo nemesseget riszvitelre a 
ftipapokkal is az orszdg ftStisztviseloivel tartando orsz&gos



tanacskozmanyokban, habar csak dltala megyinkint kuldendti 
kOvetek titj&n is, 6s nevezetesebb orsz&gos int£zked£sek mdr 
csak ilyen, a koznemess6g r6szv6televel tartott orszagos gyti- 
lekezetekben letcsiiltek. Igaz, hogy ezzel a regi ertelemben 
vett nemzetgyiil6sek, melyek kiilfoldi szarmazasii fejedelmeink 
nyugat-eurbpai fogalmainak sokkal kev^sbee megfelelO tijr- 
venyhozasi testeknek latszhattak, mint sem a fdpapok, orszdg- 
nagyok 6s kovetek altal latogatott gytilesek, ezzel egyidore 
egeszen kivesztek a gyakorlatbbl; de a koznemessegnek az 
Anjou-k alatt mellcizott befolyasa a torvenyhozasra e gyUl6- 
seken uj bol feleledt, sot ebben vele a nyugatnak peldajara 
varosaiuk is r6szesittettek.

Es Zsigmond, hogy kiilonosen a szegenyebb sorsu nemes- 
s6g befolyasat a torvenyhozasra meg6vja, az 1433-ki orsz&g- 
v&lelmi javaslatban, melyet a megy6khez/ megelozft tan&cs- 
kozas ala v6tel v£gett kttldott, mar erre czelzo allaudo megyei 
kcivetWiIasztasi m6dozatot kivant megallapitani. E javaslat 
23-ik pontja ugyanis rendeli : »Hogy mindenik megydben a 
nemesek 6s egyaltalaban v6ve a birtokosok birsag terhe alatt 
legyenek kotelesek osszegyiilekezni es itt mindenki adjon v6- 
lemenycnek kifejez^st, melynek nyilvanitasaban senki a ha- 
talmasabbak kozcil sem mereszelje akadalyozni, ezekutan pe
dig az egesz nemesi kbzonseg, nem pedig csupan katalmasubb 
es gazdagabb tagjai, valaszszon kebelebol nebany nemest, kik 
a megye szandekarol kellfileg ertesitve, ennek haszna esz- 
kCzldsere a ISpapok es az orszagos m61t6sagokkal hatarozni 
kepesek legyenek. Es igy tort6nj6k ez minden jovendo idok- 
ben.« A 24-ik czikkely pedig ezekbez meg hozzavete, hogy 
mindenki csak egy, altala alland6an lakott, megyenek az or- 
szaggyttlesre vonatkozo tanacskozmanyaiban es kovetvdlasz- 
tasaban vebessen reszt. >) E czikkek nem emelkedtek ugyan 
tSrv6nyer6re, de feltarjak a felfogast es a szandekot, mely 
a megyei kovetkitldesre nezve Zsigmond alatt uralkodott. 
Es az 1397-ki temesvari vegzemenynek bevezet£se, 2)

A KEMES. ORSZAGGV. FEJESK. VAL6 MEGJEL. MEGSZttlfESE. 7

*) V. 0. KoYachich M. J. : Supplementa ad Vestigia I. 410 es 411. 1.
a) fUniversos Praelatos et viros ecclesiasticos ecclesiastica d igni

tate praefulgentes, irja ott Zsigmond, ac Barones nostros ; Item de quibus-
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valamint az 1435-ben alkotottd is eroteljesen hangoztatjdk is 
az e javaslatban kifejezett kepviseleti elvet, midon kiilonOsen 
az ut6bbi »de Praelatorum et Baronum nostrorum, nec non 
Nobilium Regni nostri, totum corpus eiusdem Regni, cum plena 
facultate absentium repraesentantium unanimi voto, consilio, 
deliberatione et consensu* moudja czikkeit keletkezet- 
teknek. *)

Ujjabb fordulat a koznemesseg nagyobb r6szeltetes6re az 
orszaggyillisi tan&cskozmanyokban I. Ulaszl6 uralkodasa alatt 
ktivetkezett be. Ekkor ugyanis jott kitordsre a koznemesseg 
tobbsegenek az egyhazi es vilagi nagyok tulnyoino r£sz6t81 
elt£rcS azon politikdja, mi inndt kezdve szdzadokon &t allandtian 
k£t, habar idonkdnt klilonbozii elnevez6sii, partraszakitotta az 
orszagot is  melyeket talan leghelyesebben kizar61agosan nem
zeti 6s Ndmetorszaghoz simul6 politikanak lehetne jellemezni. 
I. Ul&szl6 tr6nra emelese az elsonek leven diadala, mind a 
koronaztatdsa vegett; mind az altala 1444-ben tartott orszag- 
gyuldsek okmanyai az azokon jelen volt nemesseg feltiintien 
nagy tomegerol emlekeznek. 2) Es I. Ulaszlot61 innen e n6ven 
m&sodik kiralynnkig, habar a megyei kovetkiildis, es pedig 
megyinkdnt majd n6gy 3), majd kdt4), majd ism6t hatarozat- 
lan szamu koveteknek kiildese, rendes jelenseg marad is a 
magyar orszaggyulesi dletben, idonkent, a koznemesseg poli
tikai befoly&s&nak emelked£s6vel, mar ismet folmertil a ne- 
mesek egyenenk6nti megjelendsenek az orszaggytilesen kove-

cunque Comitatibus Regni nostri singulos quatuor probos et Nobiles viros 
ie  plena potestate rectorum consociorum ipsorum fungentes ad f. praes, 
b. Micbaelis Arch. pro congregatione et consilio generali in praemissis 
facienda huc in Themesvar litteris nostris mediantibus convenire man- 
dassemus.* L . Knauz Nandor ertekez6set az 1397-ki orszaggyiil&rol a 
M. Ti5rt. Tar. III. k8t. "213. s. k. 1. 6s r. o. mdg a M. Tud. Tarsas. 6v- 
kBnyveit II. kBt. 80. 1.

>) L . a tiirvenyt&rban Zsigmond 6-ik v£gzemenye bevezet6s£nek
3. §.-&t.

i'J V. 8. Kovacliich J. N. : Sylloge Decretorum I. 61 es 75. 1.
3) Peldaul az 14C9-ki szegedi gyiildsen. Vest. Comitior. 355. 1. v. 

Supplem. ad Vestigia II. 176. 1.
*) P61diul az 1478-ki budai orszaggyiilesen, Vestigia Comitior,

399. 1.



telminye vagy azoknak ily erteleraben megkivasa, is  elvi jo  
gosultsagat a nemesseg fejenkenti reszvetele az orszaggyftli3- 
ben az egisz jelzett korszak alatt megtartotta.

Mar az 1446-ik ev junius elejire Pestre kormanyziva- 
lasztas vigett osszehivott orszaggyiilesre a nemesseg oly tO- 
megesen jelent meg, hogyagyiilestnem Pesten, mint szandek 
volt, lianem a Rakoson kellett megtartani. ') Es a kovetkezO 
iv  tavaszaval Budan tartott orszaggyiiles egyik czikkelye az 
ivenkent piinkosdkor mcgujulo orszaggyttlisekre megannyi 
nemesek megjeleneset rendelte e), azonban a husz jobbagyte- 
leknil kevesebbel bir6 nemeseket folmentve annak terhe 
al61 2) ; mig a tudvalevoleg fokip a koznemessig altal a trdnra 
hozott Hunyady Matyas uralkodasa kczdeten tartott 1458-ki 
orszaggyiiles tizenharmadik czikkelye, e megszoritas elha- 
gyisdval, az osszes nemessignek fejenkenti reszvetelre valo 
megkivasat az ugyanazon idiikozokben tartando orszaggyuli- 
sekre koveteli. 3) Sem az 1447-ki orszaggyiiles rendelkezese, 
sem az 145S. 13. torvenyczikkely nem vetettck foganatba, 63 
kiilonosen I. Matyas, kinek uralkodasa a nemzeti pdrtra 
nezve veszelyt nem kepezett es igy a koznemesseg tomegeg 
reszvetelet a tOrvenyhozasban nem igenyelte, ligy szilv in  ki- 
vitel nelkiil megyei kovetek jelenlete mellett tartotta orszag- 
gytileseit. *) Csak midon a III. Frigves csaszarral letesiiit bi- 
kenek megerOsitese es az altala zalogban tartott szeut ko- 
ronanak visszavaltasa az 1462-ki orszaggyiilesen targyalan- 
dok voltak, iteltc Matyas ez iigyekei olyanoknak, melyekkez 
az osszes nemesseg kozmegegyezese kivantatik meg, is  ip  
azirt a nemessiget egyeneukenti megjelenisre bivta fel, de 
hozzateve, hogy az elmaradast megbirsagolas ne kovesse.5)

De ha ezek szerint I. Ulaszlotol innen egesz a tizenotO-

A KEMES. OHSZiGGY. FEJEXK. VALO MEGJEL. M EGSZCuiSE. 0

’ ) L. Knauz Nandor : Az orsziigos tanacs ei orszig-gyiileseUBrW- 
n6te 1445— 1452. Pest, 1459. 41. 1. ds Vestigia Comitior. 253. 1.

2) A 45. czikkelyben Supplem. ad Vestigia. 89. 1. 6s Knauz id. 
mtiveben.

3J Corpus juris. Decretum Michaelis Szilagyi.
V L. a Matyas-fele vegzemdnyek bevezeteset 6s a kirilyi meghiy6- 

kat Koyachichnal.
5; Y. 6. Vestigia Comitiorum. 3G3. 1.
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dik szdzad vigeig a neraess6g fejenkenti r6szTetelevel tartott 
orszaggyiilesek ritka jelens6gekis; 6s ha csak mindenik megy6- 
nek nemesi kozons6ge ott kepviselve es oda megbiva volt, az 
orszdg, a szent korona egesz teste (totum Corpus Regni, vel S. 
Regni Coronae) az orszaggytilesen jelenlevonelt mondatott ’ ) :  
m igis eit az egesz korszak alatt a tudat, liogy tnlajdonkep 
megannyi nemesek hivatott tagjai az orszaggyiilesnek es hogy a 
megyei kovetek nem egy kiilon rendnek kepviseloi2), hanem 
mint » electi Nobiles « csak p6tolni hivatvak az orszaggyliles- 
rol elmaradt nemesek reszvetelet, 3) es igy a megyei kovet- 
kiildes meg csak a kisegitci intezmenynek termeszetevel birt. 
A Hunyady Matyas utan tionra jutott Jagell6k alatt pedig ha- 
tarozott visszahatast tapasztalunk az osszes nemesseg kozvet
len koteles reszvetelenek az orszaggyiilesben elve fele.

A koznemesseg, mely a Matyas kiraly altal feken 
tartott nagyok nyomdsat a nagy kiraly halala 6ta folyvast 
sulyosabban erezte, az orszag naponkent szembetiinobb rom- 
las&t, politikajaval ellenkezo iranyba tereieset tapasztal- 
ta, ezek egyik okat abbau kereste, hogy a kovet-kiildes- 
intezmenyenek meglionosodasa 6ta a koznemesseg szava 
nem oly nyomatekos tobbe az orszagos tanacskozmauyok- 
ban ; es igy az orszagos iigyek tiilnyom61ag a nagyok, a 
hatalmasok szavazataval dontetnek el. Siirgetesere mar az 
1495-ki orszaggytilesen a 26-ik torvenyczikkelyben kimonda-

Igy II. Uldszlo 1495. i. f. Nativ b. Joh. Bapt. Budan kiallitolt 
adomany levdlben Sora Jdzsa rd=zdre irja : »In congregatione generali 
Regni et Regnicolarum nostrorum pro f. b. Mich. Arch. proxime praeteriti 
hic Budae celebrata, coram nobis ac D. Praelatis et Baronibus ac Electis 
Nobilibus ex unoquoque eiusdem Regni nostri comitatu ad eandem con
gregationem destinatis, totum scilicet Corpus Regni repraesentantibus 
exhibita sunt» stb. A gr. Cs&ky csal&d lticsei levdltaratan Fasc. 3. 17. sz. a.

2) Ep azdrt a megyei kovetek csak »electi nobiles«-eknek nevez- 
tetnek szemben a tobbi mdg jelenlero »singuli nobilis«-ekkel. Lasd pdld. 
1453. 2. t. cz.

3) Hogy a proceres, nobiles alatt, kik az electi nobiles-eken kiviil 
a Praelati et Barones mellett mdg emlittetnek, az orszag azon fotisztvise- 
loit teli drteni, kikrol az okmauyok ziraddkai mondjak : »qui Comitatus 
Regni nostri tenent et houores« azt szainos orszjiggyiildsi iratok tanusft- 
jik .-L , tobbi kozott Knauz Nandor fentebb idezett muvdt.



tott, hogy valahanyszor a jiivoben nevezetesebb Ugyek elin- 
t£z6se v6gett orszdggyul6st tartani kell, arra nem megyei ko
vetek utjan val6, banem egy£ni megjelenesre hivassanak fel 
a fopapok es az orszagos m£lt6sdgokhoz basonl6an az elGke- 
lObb 6s egyszerti nemesek is. ')  Ez intezkeddst az 1498. 1. 
torvenyczikkely azzal eg^szitette ki, hogy a megdllapltdsdhoz 
kepest a legkozelebbi negy evben 6venk£nt, kesobb pedig 
minden harmadik 6vben tartand6 orszaggyulesekre megany- 
nyi nemesek kOtelesek legyenek megjelenni, kivdtelevel az 
orszdgos vagy magdn tisztviselok, a vegvarak orsegehez tar- 
toz6k, a betegek 6s nyomorekok, az orszdgb61 sztiks£gk£p 
tdvollevoknek es azoknak, kik tudvalevoleg szegenyek, az 
osztatlan testvdrek kozol pedig csak egy ds az egy telkes ne
mesek kozol csak minden tizedik legyen koteles megjelenni; 2) 
az 1500.1. torvenyczikkely pedig az orszdggyiil6sroI val6 el- 
maradhatas kedvezmenyet meg a tanulmanyokkal vagy a bi- 
rtisagoknal elfoglaltakra is kiterjeszte, de ugy, bogy ennek, 
valamint az orszagt<M val6 tdvollet mentseg6vel csak egyszer 
lehessen 61ni. 3) Sulyos birsag terhelte az orszaggyulesrol el- 
marad6t, 800 arany forint, ha fopap vagy zaszl6s, 400 ha 
egyszerti nemes, 6s mig az elsok birsaga a kiralyi kinestarba 
hajlott, az orszaggytil6si megjelendsben hanyag nemesek utdn 
behajtand6 birsdgok az 1518-ki bdesi orszaggylilds 28-ik 
czikkelydnek rendeletehez k£pest a szabdlyszevtien megjelent 
szeg6nyebb nemesek seg£lyez£sere voltak forditand6k, a me
gyei kozons£gek altal meghatdrozand6 aranyban *) Gondos- 
kodni arr61, hogy mindenik megye nemesi kozonsdge teljes 
ezdmmabmegjelenjen az orszaggyiilesen, a fo- es alispdnokat 
illette meg, kik ha ajanddkokat elfogadva, vagy megveszte- 
getve, egyes nemeseket hon maradni engedtek, szdz mdrka 
birsagot, 6) sot az 1518. 28. torvenyczikkely szerint tisztUk 
elvesztese mellett mindenik bon hagyott nemes utdn n£gy 
szdz forintnyi birsagot tartoztak fizetni.

X SEMES. OHSZAGGY. FEJENK. VAL6 MEGJEL. MEGSZttJfiSE. 11

' )  L. a torrenytarhjin I I . Ulaszlo 2. v^g-zem6ny6t.
s) U. o. II. Ulaszlo I I I . v. kisebb v6gzemany6t.
3) U. o. Ugyanannak IV. vegzeminya.
*) U. o. II. Lajos II. vegzemi5:iy6ben,
SJ 1498. Art. 1. 10.
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Es vaI6ban a II. Uldszl6 uralkodasa kezdetivel tartot- 
takon kiviil a mokacsi veszig csaknem ivenkent megujul6 
orsz&ggyttlisek, ugy sz61van, megannyian az osszes nemessi- 
get jelen lenni lattak. 1) Oly korban, midon orszaggyulesi 
szereplise koltsegeit mindenki sajatjab61 tartozott viselni, ez 
val6ban oly telier volt, mely gyakran ismetelve a kisbirtokii 
nemessiget vagyoni tonkrejutassal fenyegette, mit nem egy- 
szer elismertek e kornak torvenyczikkelyei is, midon irjak, 
bogy sokan az orszaggyiilesi luiltekezesek vigett kinvtelenit- 
tettek elzalogositani joszagaikat vagy orokos jobbagysagba 
Biilyedni. -) Az ol|garchak ip  e koriilminybol gyartottak 
fegyvert a nemessig fiiggetlenebb resze ellen. Kiscin, nem 
ritkan csak tizenotod, buszad napra az orszaggyiilis kezde- 
tinek kihirdetett hatarnapja uian irkezvin a gyiilis szinbe- 
lyire, kisleltettek a tanaeskozmanyok megkezdesit is  azutan 
is hiiztak, balasztottak azok befejeziset, mig a koznemessig 
jelentikeny risze a vele bozott koltsigekbol kimeriilve, baza 
nem tert is  igy az orszaggyiiles vegzisei az o is a nemesseg- 
nek tiiliik fiiggo risze tanacsaval is  szellemiben litesiilhet- 
tek. 3) Ezt korlatozanddk, rendelik a torvenyczikkelyek, bogy 
az orszaggyiilis kezdetinek batarnapjat mar egy b6nap- 
pal megelozoleg kiildessenek szet a kiralyi meghivik is  a 
fejedelem elolegesen tanacskozzek a fopapok, orszagos milt6- 
sigok is  tobbi tanacsosaival az orszaggyiilesen szonyegre ko- 
zand6 tigyek felett is torekedjek ezek irant velok megallapo- 
d&shoz jutni, ba maskep nem, szavazas utjan, melynil a kira
lyi foajt6nall6mester, titoktartast kovetelve, mindenik szava- 
zat&t kirje ki, 4) a tekintilyesebb riszi dontvin .5) Elirkez- 
vin az orszaggyiilisnek hatarnapja, negyed napra rea okvet-

*) L . II . Ulaszl6 es II. Lajos vegzemenyeinek bevezetesdt, vagy a 
kiralyi meghivfi leveleket K ovachich-nil.

2) «Quoniam autem propter continuas diaetarum  celebrationes, 
pauperes nobiles adeo exhausti sunt, u t eorum multi propter nimias ex
pensas, bona sua impignorando, in perpetuam devenerint rusticitatem « 
ija  az 1526-ki rakosi gyules 16. czikke. Vestigia Comitiorum 621. is  22. 1.

3) 1492. 108. t. cz. a bevezetesben es 1495. 25. t. ez. 1. 6s 2. §.
4) 'Tudvalevoleg kesHbb is a szavazatok osszeszedc.se s. forendi

Abl&nal a k iraly i foajt6rA116mester tiszte volt.
6) 1495. 25. t. cz.



leniil meg kell kezdeni a tanacskozasokat es tovabbi tizenfit 
nap alatt azokat befejezni, az orszaggyiilesen jelenlSvok a 
tavolmaradottakat is koteleziileg hczhatvan v£gzeseket. J)

E czikkek, mint elorelathato volt, csak gyarl6 fogana- 
tositast ertek; es kiilonosen II. Lajos uralkodasa vege fel6 
midon kiralyi es Zapolya partra oszolt az orszag es a partos- 
kodasok a legnagyobb hullamokat vetettek, az elszegenyedett 
nemesseg alkalmas eszkoznek bizonyult azok cz61jai eler6s6- 
nel. Siirgettctett tehat ismetelve, kiilonosen a Zapolyapait 
rdszerol az osszes nemessegnek, meg az egy telkeseknek is 
megjelenese, az 1525. 45. torvcnyczikkely a meg nem jele- 
nore meg a honarulas belyeget is siitven.")Az 1525-ki es 
26-ki pesti, hatvani es rdkosi orsz&ggyttlesek, melyek valosa- 
gos nemesi taborok kepet tiintettek fel, ismeretes tortenete 
elenken illustralja az egyes hatalmasok altal kitartott 6s fize- 
tett elszegenyedett nemesseg orszAggyiilesi szerepleset, es 
kiilonosen hogy mikep szolgalt a Zapolyapart diadalainak 
eszkozeiil. £)

Midon tehat a mohacsi vesz es a kettos kiraly vdlasztas 
utan e koriilmeny, mely a nemesseg egesz tomeget hozta az 
orszaggyiilesre, megsziint es a ket versengo part nem tobbe az 
orszaggyiilesi tanacskozmanvok teren, banem a harczmezon 
dllott egymassal szemben; az orszagnak a Habsburg kiralyok 
korm&nypalczaja ala jutott riszeben ism6t visszat6r£s tortent 
a megyei kovetkiildes int6zmeny6hez, melyet a trdnra jutott 
uj dynastianak politikai tekintetek is ajanlottak. *) Megannyi 
kiralyi meghiv6k, melyek I. Ferdinand kiraly korab61 reank 
maradtak, a mennyiben a megydkhez intezvek, ezeket ne- 
bany vagy el£gseges szamu, csak ritkan batarozottan majd 
ket, 5) majd pedig harom vagy negy kSvetnek 6) kiild£s6re

1) 1492 108. t. cz.
2) L. Kovachich : Sylloge decretorum I. 360. 1.
3) Lasd az ezen orszaggyiilesre vonatkozd je le n t’seket Kovachich 

63 E ngelnel ds v. (i. Szalay : M agyarorszag Torteueto. III. kBtet, ds Pray 
Gr. : E pistolae Procerum  I. kotet.

4) Vedelm i te ldntetek is az orszagban helyt fogott torBkkel szem
ben szintdn szolgaltathaitak erre alapot.

5) Peldaul az 1535-ki pozsonyi orszaggyiildsrs. Szepesmegye level- 
tdr&ban a 463. sz. a. okirat.

Peld, az 1536 ki pozsonyi orszaggyiildsre. U, 0. 464. sz. a, okirat.

A KE1IES. OKSZAGGt. FE JESK , VAL6 MEGJEL. MEGSZtKESE. 1 3
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sz61itjak fel, rendszerint hozza vetven, bogy e vegre alkal- 
niias, rendszereto, kor, tandcs 6s esz dltal kitiino fdrfiak vd- 
lasztassanak. ') Egyedtil azon meghiv6 levelek, melyekkel 
Ferdinand Regensburgb61 1532. Sz. Gyorgy napjara Eszter- 
gornba hivta meg orszaggyttl6sre a megy6ket, sz<Mlitjdk fel 
azok nemess6get; fejenkenti (viritim) megjelenesre. 2) Hogy 
ez orszdggytiles, a melyen val6 megjelenestol Jdnos kirdly 
biveit eltiltotta, azokat reszerol Pestre hivan ossze,E) val6ban 
ily r6szv£t mellett tartatott-e meg; arr61 kutfoink hallgatnak ; ‘ ) 
de Ferdinand meg 1552-ben is; midon az orszaggyiilesen a 
nddorvalasztds ligye is targyaland6 lett volna, csak azert 
hivta fel a nemesseget megyei kovetek klllddsere, mivel; mint 
irja, nem akarta, a regi szokaslioz kepest fejenkenti megjele- 
n£s£t kovetelve, azt sulyosabb kiadasok- es faradalmakkal 
terhelni az akkori haborus idokben. 5) Es nem is I. Ferdinand 
uralkodasdval szakad meg veglegesen az osszes nemesseg 
fejenkenti meghivasdnak az orszaggylilesre gyakorlata.

Miksa kiralynak fia, Ruclolf, az 1572. februar 2-anmeg 
nyilt orszaggyiilesen tr6nut6dnak nyilvanittatvan; legkozel£bb 
a korondt is fejere veendo volt. Miksa ezt kulonds fenyesnek 
6bajtvan; 1572. junius 23-an B6csben kelt meghiv6 levelevel, 
melynek egy peldanya Szepesmegye lev61taraban Criztetik 
ugyanazon ev augusztus 15-re olyk£p hirdetett Pozsonyba 
orszaggyiilest, bogy azon regi szokas szerint a megyek ne- 
messdge egy£nenkent, fejenkent (viritim et per singula ca

*) «Proinde hortam ur vos et etiam’strictissime committimus, ut ex 
vobis aliquot, qui aetate, consilio, et prudentia potiores sunt* kiildjon 
Szepesmegye az 1542-ki pozsonyi orsz£ggyiil6sre, reudeli Ferdinand 
(Bees, 1542. oct, 8-an) kirAlvi m eghivi leveldben. Szepesmegyei lev£lt.

a) F erd inand  (Eatisponae in Dominica Laetare 1532) irja  Szepes- 
megyenck : «Mandamus idcirco fidelitati vestrae harum serie, u t ad diem 
et locum praescriptum  (scii, dietae) viritim sub salvo et securo conductu 
nostro convenire debeatis. * A szepesmegyei leveltarban levo eredetirol.

3) L . V estigia Comitiorum C51- 1.
4) V. ii. Szalay L aszl6 : M agyarorszig tBrtenete IV. 128. 1.
l) » Nolimus enim viritim  vos jux ta  veterem consvetudinem omnes 

evocandos gravioribus expensis et laboribus, hoc belli tempore gravaric 
irja  Ferdinand 1552-ki meghiv6 leveUben. Kovachich : Formulae Solen- 
nes Styli XLV II. I,



pita) jelenjen meg, es pedig a regi vegzeminyekben az or- 
sz&ggylilesrol valo elmaradasra szabott birsagok terbe alatt. ')

A regi szokasnak e felelevenitisit a megyek nem fo- 
godtak szivesen. Legalabb Sarosmegye korlevelet intezett a 
szomszid, nevszerint Abauj-, Zemplen-, es Szepesmegyekhez, 
melyben ezeket egylittes felterjesztesre szolitja fel az ujit&s 
ellen es a megyei kovetkiildes mellett. »Nem keteikedtink, 
irja Szepesmegye kozonsiginek, hogy a ti megyitekben is, 
mint a mienkben, szamosak azon nemesek, kik oly szeginyek 
is  annyira sziikolkodok, hogy vagyoni dllapotuk csak legna
gyobb veszilyeztetesevel indulhatnanak ily hosszu utra es 
varhatnak be, sajat koltsegukon elve, az orszaggyiiles befeje
ziset. Hozzatok, mint kiilonosen kedves szomszedainkhoz, 
kiknek, bizonyosak vagyunk benne, hasonm6dii indulas az 
orszaggyiilesre lett meghagyva, fordulunk tanacsert, hogy mit 
tevok legyiink ily fontos es siUyos iigyben. Nezetiink szerint 
legczelszerilbb lenne, ha mi kettonk, tovabba Abauj is  Zem
plen megyek neviben ktilon *cgyent kuldenink o csaszari is 
kiralyi Felsegehez azon alazatos kerelemmel, e ligednik  meg 
o Felsege azon szokassal, mely hason orszaggyiilisek hirde- 
tisenil eddig kovettetett is ne kenyszeritse ily hosszu utra 
indulni a szeginy sorsii nemessig tomeget, mely ha a jelen 
kedvezo aratas Isten kegyelmebol be nem kovetkezik, a mult 
ivek sziik termese folytan, ehhalallal lett volna kinytelen el- 
veszni; is  a rigi szokashoz kepest csak bizonyos szamu kO- 
vetek kiildessenek ez orszaggyiilesre is .«2) Ily ertelemben meg- 
biz6 levil kiallitasara is  a felterjesztissel felkiildendo egyen 
uti koltsegeinek fedezese czeljabol tizenket forintnak atkiildi- 
sire szolitja fel vigtere Sarosmegye az emlitett megyeket..

Sarosmegye aggodalmaiban az orszag tobb megyijenek 
osztozkodnia kellett, mert Verancz Antal, esztergami irsek,

6) » F idelita ti itaque vestrae, mond a  nevezetes k iraly i meghivo 
levdl, et vestrum singulis harum  serie benigne committimus et mandamus, 
u t sub ea poena, quae in Decreto continetur ad dictum festum N ativ itatis 
b. V irginis M ariae, secundum veterem consvetudinem, virilim et per sin
gula capita Posonium venire et coronationis ipsius solennitati eo ordine et 
apparatu , qui huiusmodi celebritatem maxime decebit, interesse non ne- 
g!igetis.« E redetije a  szepesmegyei leveltarban. 318. sz. .1 .

2) A szepesmegyei levdltarban 320. sz. a. Iev6 la tin  eredetibol,

A KEMES. ORSZAGGY. FEJEKK. VALO MEGJEL. MEG8Zt)KESE. 15
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kanczellar es kiralyi belytartd azon rendeletben, melyet 1572. 
augnsztus 6-an Pozsonyb61 a megyekliez kiralyi megliagyas 
folytan intezett es melyben ezeket ertesiti, bogy a kozelgo or- 
Ezaggyliles es Eudolf koronaztatasa, az elbalasztasukr61 
szallongo birek daczara, a kibirdetett batarnapon kezdetoket 
veendik, a megyeket, az addigi szokasboz kepest, csupan ko- 
veteiknek pontos elkiildesere szolitja fel. ’ ) Es ez6ta soba 
sem hivatott fel tobbe az osszes nemesseg kozvetlen r£szv£- 
telre az orszaggyiilesi tamicskozmanyokban.

Igy sziint meg a nemesseg obajaboz kepest fejenkenti 
r6szvetele a torvenybozasban es bonosodott meg veglegesen a 
megyei kovetkiildes intezmenye. De a megyei kovetkiildes 
kozeletiinkben a tizennegyedik szazad vegetol fogva ismerve, 
a tizenhatodik szazad masodik feleben nem csak bogy allan- 
d6sul, banem egyszersmind uj jcllemet is olt magara. Koriil- 
beliil egyidejiileg ugyanis a megyeknek ismet orszaggyiilesi 
kovetek kiildesere valo felbivasaval szokasba jott a Habs- 
burgbazboli kiralyok alatt, bogy nem csak a fopapok, az orsza
gos m61t6sagok es a kiralyi tanacs tulajdonkepi tagjainak, 
banem egyes elokelobb nemeseknek is, majd nekik osztoga- 
tott, utidjaikra is atszallitbatd czimek alapjan, majd ismet a 
nelkiil, ciket szemelyes megjelenesre felszolito kiralyi megbi- 
v6k kiildettck, milyenek nyomat a vegyes bazakboli kiralyok 
alatt meg nem talaltam. 2) Ezzel a fopapok 6s az orszdg fo- 
tisztjei altal kepezett kiralyi tanacsbol, mely a magyar 01-

1) Eredctije a szepesmegyei leveltjirban 321. sz. a.
2) Lasd az ilyen egye3 szem<jlyekhez intezett Regales-eket m ar I. 

FerdinAnd korabol Kovaehichnal : V estigia Comitior, 057. 1. slb. Azon
ban elofordulnak ily  Regales-ek intezvc cgyesekhez, k ik  csak baroi vagy 
grofi czimet nyertek, ea ilyenekre jogot tarto ttak  mindazok, k ik  a kiraly 
a ltal tanacsosai koze felyetettek. S^oval, mig a vegyes bazakboli k ira 

lyok a la tt csak is orszagos melto^agra visszavezetketo io uri osztalyt is- 
mertek, es az eliliez tartozokat h iv tak  Barones- vagy Froceres-eknek is, 
addig szoro.sabb ertelemben vett, pusztan czimzetes, magnas osztaly csak 
a H absburg-korszakban keletkezett. Es ennek a koznemess6gbol rendi 
tekin tetben kiemelkedese, m agyar kozjogi kovetkezmenyekkel, szeme’y 
Kzcrinti meghivasa alta l az orszjiggyiilesre eszkozoltet^tt. Igy  peldaul 
Zsy Ferencz 1560. ju l. 1-cn Ferdinandiol nyert orokos baroi czim alap- 
jan  kapott regales-t.



szaggyttlesnek mindig egyik ktiltin elem£t kdpeezt az akar 
tomegesen, akar csak kovetjei fitjan jelen volt nemesseggel 
(Regnicolae) szemben, *) a torvenyhozasban egyeni jognal 
fogva reszt venni hivatottaknak, vagy mint azt kesobb mon- 
dottak, a forendeknek gyttlekezete alakult meg, szemben 
azoknak gylilekezetevel, kik a torvenyhozasban csak mint 
masoknak kepviseloi vettek rdszt; mi befejezdset az orszag- 
gyliiesre szemeiyttk szerint meghivand6knak, az e meghiva- 
soknal elofordult visszassagok elkerttlese erdekeben, az 1608- 
diki k. u. 1. torvdnyczikkelyben tortent megbatarozasaval 
nyerte. 2) .

Nem valamely hatarozott klilonvalasi teny utjan tehat, 
mint rendszerint allittatik, hanem a Habsburg-kiralyok alatt 
regi jellemet es feladasat illetoleg, ldnyeges valtoz&son keresz- 
tiil ment kiralyi tanacsnak a forendiiek gyiilekezetev6 val6 
tagulasab61 indu t ki a forendihaz, mit ezuttal csak erin- 
teni 6hajtottam, a forendihaz keletkezese es tortenete rdszletes 
taglalasat kiilon ertekezes targyaul tartvan fenn.

A megyei kovetkiildes ezzel megszlint mer5 kisegito in
tezmeny lenni, milyennek a vegyes hazakbeii kiralyok egesz 
korszaka alatt ismertiik es organumava valt egy a torveny
hozasban nem tobbe egyenileg, hanem csak testliletekkent 
rfeszt venni hivatott osztaly, egy megalakult orszagos rend or
szaggyiilesi szereplesenek. A kSvetkiildesnek ily formaban 
meghonosodasaval ugyanis a koznemes megszlint, nem ugyan 
maganjogilag, nem is egeszen kozjogilag, de igen is sok tekin- 
tetben politikailag szemeiye szerint tagja lenni a szent koro- 
nanak, mely szerepies koltsegeit elviselni tobbe kepes nem 
volt es az 5 helyet a szent korona eletenek tobb nevezetes 
teren a megyei nemesi kozonseg valtotta fel. Ep azdrt egy- 
rdszt ezzel fejezodik be a nemesseg egykor egyseges rendje-
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*) V. 8. az 1495. 25. t. cz., errol tanuskodnak a hatvan i ds rakosi 
orgzaggyul dsekrol reank  m aradt tuddsitasok is, valam int igazolja ezt or- 
sziggyiildseink osszes tOrtenete.

*) A fore idihaz tehat a k iraly i tanacs tag itasanak , nem pedig v a
lamely erdszakos vagy eaetleges kiilonvalisnak, m int rendszerint il l i t ta -  
tik, kBszonte keletkezdsdt. L. kiilSnSsen az 1608. k. u. 1 . t. cz. bevezetd- 
sdnek I. §-at,
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nek a fopapok, fourak is  kijznemesekie, a » status et ordi- 
nes«-re, mint azokat a Habsburg korszak 6ta nevezik, *) osz- 
l&sa, noha a regi egysig nem minden szalainak megszakita- 
saval, mit a megyei kozonsegeknek is, melyeket a mohacsi 
viszig mindig «universitates Nobilium« czimeztek, a Habs
burg korszakbau «universitates Praelatorum, Baronum, Mag
natum et Nobilium« czimezise is visszatttkroz ; sot a meny- 
nyiben nemesseg is  polgarsag csak mint rendek, nem pedig 
tagjaik egisz osszesegivel jelentek meg az orszaggyiilisen, a 
»status et ordines« vagyis a »Karok es Rendek« elnevezis 
alatt idovel kival61ag ok ertettek. Masriszt pedig csak a me
gyei kovetktildes kifejlodisivel levin a megyikre nizve 
egyiitt mindazon ismirvek, melyeket a torvinyhatosag (mu
nicipium) fogalmahoz a magyar kozjog meg nemrigkdvetelt, 
ekkor kezdodik a viglegesen megalakult megyik 2) politikai 
jelentosiginek emelkedise, a nemzet ilinkebb municipalis 
jellemli politikai elete, mi uj korszakot nyit meg kdzjogi ele- 
tiinkben.

3) Hogy a 16-ik ds meg a 17-ik szazadban is a astatus et ordines* 
kifejezes a la tt az orszaggyiiles m egannyi elemei drtettek, arra  ndzve 
lasd az 1608. k. u. 1 . torvdnyezikkelyt.

')  KiiI3n pecsdtet is csak 1550-ben nyertek a megydk, az 1550. 26. 
t. ez. drtelmdben.


