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„Az a’ tselekedet, melly
szerint a magvaszakadáshoz közelgő fér jú a’ maga
familiájából való fejér
személyt, azon nemesi fekvő
jószágokban, a’ mellyek tsak
férj úi ágat illetnek, Királyi
privilégiumos
megegygyezéssel, maga
férj úi örökösévé teszi.”1 – Így
fogalmazta meg Czövek
István a úsítás (praefectio)
fogalmát a 19. század első
felében. Vagyis amennyiben
a nemes apa nem
rendelkezett fér utódokkal,
úgy kérhette leányának
úsítását, amit az uralkodó –
rendkívüli és különös királyi
keggyel élve –
engedélyezhetett, a nemes

leányt örökössé téve apja ősi
vagyonában, mintha csak
fér ként örökölt volna. A
jogintézmény besorolását
illetően a nemessé válás
eredeti úton történő
változata, a királyi adomány,
az örökbe fogadás, a királyi
kegyből való törvényesítés és
az ünnepélyes hon úvá
fogadás mellett.2
A úsítás természetesen
nem csak a magvaszakadt
apának, hanem a királynak
is előnyére vált. Az Anjouk az
új nemesi és vezetői rétegük
megerősítésére, hűségessé
tételére, lekötelezésére
használták a jogintézményt,
méghozzá eredményesen.
Az aktus a belső kör bevett
jutalmazási módszerévé vált,
szoros királyi kötések
kialakítására szolgált.3
Az egyik legszélesebb körű
úsítás a Cudar család
esetében történt. Először
1353. július 25-én I. Lajos
úsította Szikszói (Aba
nembeli) Péter leányát, Bulcsi
Domonkos a Simon, Cudar
Péter vére, királyi apród
menyasszonyát apja
javaiban:
„Simon, udvarunk
apródjának, […] Cudar
Péter mester, sárosi ispán,
hűséges hívünk, tudniillik
előbb mondott Simon vére
(atya a) […] hűségéért,[…].”4
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I. Lajos Cudar Péter
hűségére és érdemeire
hivatkozva úsította Cudar
Simon feleségét, ami arra
enged következtetni – a
tisztségei felsorolása mellett
–, hogy mindegyikük közül
Cudar Péter a
legbefolyásosabb.
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A PRAEFECTIO MINT BELPOLITIKAI ESZKÖZ EGYIK REMEK
PÉLDÁJA: A CUDAR FELESÉGEK FIÚSÍTÁSA
Második esetben már Cudar
Péter neje került sorra: 1356.
augusztus 4-én I. Lajos Fonyi
Balázs leányát, Cudar Péter
mester diósgyőri várnagy
(később bán és országbíró)
feleségét úsította és utalt rá,
hogy ezt a kegyet Balázs már
Károly Róberttől megkapta
leánya számára, vagyis itt
már a királyi kegy
megerősítése is felmerült.5
Erre utal az oklevél egyik
mondata is: „[…] Károly király
úrtól kérte és érvényesen
megtartotta, […]”. Ezek
szerint két eshetőség jöhet
szóba: vagy I. Lajos csak a
úsításhoz szükséges
hivatkozási és indoklási
alapként említi meg atyját,
mint a jogintézmény első
alkalmazóját, vagy I. Károly
nem csak egyszer úsított jól lehet, az első és
legnevezetesebb esetet
foglalták írásba.
Látszatra az oklevél záradéka
szinte már nem is úsításra
utal, hanem egy szimpla
öröklési rend változásra,
mely ismét hatalmas királyi
kegyről tesz
tanúbizonyságot:
„[…] Ha megesnék, hogy
Péter mester a mennyei
bíró akaratából örökösök
vigasza nélkül távozna e
világból, akkor mondott úrnő
felesége, Fonyi Balázs leánya
a többször mondott
birtokokat élete végéig
békésen és háborítatlanul
birtokolja, az úrnő halála
esetén pedig Fonyi Balázs
mondott birtokai és
birtokjogai Péter mester
vérei […] teljes jogába és
tulajdonába szálljanak az
előrebocsátott
adományozásunk rendjében

Vagyis ahelyett, hogy
újbóli magszakadás esetén
a Fonyi birtokok visszaháramlanának a királyra, azokat
Cudar Péter vérei
örökölhetik meg. Ezzel az
intézkedésével I. Lajos
egyértelművé tette és
megerősítette a Cudar
vérek udvari
jelentőségét, ott elfoglalt
helyét. Mindemellett a
férj oklevélben való
említése nem véletlen:
Cudar Péter maga kérte
felesége úsítását, ezért
ő is bekerült az
oklevélbe, mint
adományos;
amennyiben feleségénél
magszakadás állna be,
úgy a birtok rá és
rokonaira száll.7

Ez, valamint, hogy a úsítás a
szokásjoggal merőben
szembemenő jogintézmény
volt és mert nem mindenki
részesült ilyen kegyben,
felháborodást váltott ki, főleg
mikor a király a köznemesség
soraiban is kezdte
alkalmazni. Bár a helyzet I.
Lajost nem különösebben
zavarhatta, az 1360-as
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Ugyanebben az évben
Cudar Simon királyi
apród elvette feleségül
fentebb említett, immár
úsított (1353)
menyasszonyát. 1360ban ismét egy Aba
nembeli, Rédei Dezső a
Jakab, két lányát, Annát
és Margitot Cudar
Istvánhoz és Cudar
Miklóshoz adta feleségül.
Természetesen Annát és
Margitot is úsították
még 1360. október 8án.8
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örök birtoklásra és bírásra.
[…]”6

