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Az ELTE BTK Történelemtudo-
mányi Doktori Iskolán belül a 
Középkori és Kora Újkori Egye-
temes Történeti, a Középkori Ma-
gyar Történeti és a Történelem 
Segédtudományai doktori prog-
ram elsőként 2010-ben fogott ösz-
sze, hogy egy közös konferen ciát 
szervezzenek a PhD-hallgatók 
számára. A mára már hagyomány-
nak tekinthető esemény kapcsán 
szokássá vált, hogy a konferenciá-
kon elhangzott előadások tanul-
mánnyá formált szövegét minden 
évben közreadjuk. Az idei kötet-
ben kilenc tanulmányt talál az ol-
vasó. Egyetemes és magyar törté-
nelmi témájú dolgozatok követik 
egymást, amelyek betekintést en-
gednek a középkori hadtörténet, 
diplomácia és információáramlás 
világába, felvillantják az eszmetör-
ténet néhány aspektusát, de érin-
tik a közlekedés, a diplomatika és 
a historiográfia kérdéseit is.
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Előszó

Jaroslav Hašek egyik novellájában csípős anekdotát olvashatunk Ferenc József 
császárról, aki a Švejk szerzője szerint a cseh kérdésben kizárólag hidak avatására 

specializálta magát, és ilyenkor is csak afféle mélyenszántó gondolatokra tellett tőle, mint  
például: „Milyen érdekes, hogy ez a híd átvezet az egyik partról a másikra!”1 amikor az 
embert arra kérik, hogy írjon előszót egy tanulmánykötethez, akkor – bár ez a feladat 
csaknem olyan megtisztelő, mint amilyen egy hídavatás lehet – rögtön átérzi a Hašek 
által nemes egyszerűséggel paralitikus, vén szamárnak nevezett uralkodó kínjait: nehéz 
olyasmit mondani, amit hasonló alkalmakkor mások még nem mondtak. Hát még ha egy 
sorozat tizedik kötetéről van szó! korábban már kilenc előszóban méltatták ékes szavak-
kal – teljes joggal – az eötvös loránd tudományegyetem középkortudományi doktori 
képzéseinek vezetői, Phd-konferenciáink oktatói szervezői a kötetek szerzőinek, fiatal 
kollégáinknak tehetségét, szorgalmát, felkészültségét és elhivatottságát. kilenc előszó 
köszönte meg a kari és az intézeti vezetés, a doktori iskola segítségét – méltán, mert ha 
nincsen dékánjaink, intézetigazgatóink és a doktori iskola aktuális vezetőinek nemcsak 
erkölcsi, de nagyon is kézzelfogható anyagiakban is mérhető támogatása, réges rég nem 
lennének már hasonló seregszemlék egyetemünkön. kilencszer szögezték le, hogy az 
éves medievisztikai Phd-konferenciák sorozata és az azok eredményeit nyomtatásban 
is közzé tevő Micae mediaevales bizony küldetést teljesítenek: nemcsak az ország számos 
egyeteméről (sőt nem egyszer a határon túlról is) érkező doktoranduszok egyik első 
komoly megmérettetését jelentik, de legfiatalabb kollégáink szakmai integrációjában is 
komoly szerepük van. Mindez természetesen igaz. az előszó azonban ettől függetlenül 
nehéz műfaj marad. 

Maradjunk tehát egyfelől a szikár tényeknél, másfelől kapaszkodjunk abba a mentőövbe, 
amelyet a kerek jubileum kínál – hiszen mégis csak a könyvsorozat tizedik kötetét tartjuk 
immár a kezünkben! az elte történelemtudományi doktori iskolájának három prog-
ramján folyik jelenleg medievisztikai képzés: a középkori magyar történeti, a középkori és 
kora újkori egyetemes történeti, valamint a történelem segédtudományai programokon. 
ez a három program gondozza éves konferenciasorozatunkat, és ennek a három prog-
ramnak a diákjai szerkesztik a Micae mediaevales sorozatának egyes darabjait. az eddig 
megjelent tíz kötet tizenhárom konferencia legjobb előadásainak szerkesztett változatát 

1 Jaroslav Hašek: a prágai államrendőrség nyomában. Ford. Hubik istván. in: Uő: dekameron. Bp. 2004. 
527–528.
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előszó

tartalmazza: összesen 123 tanulmányt. szerzőik között valamennyi olyan magyarországi 
egyetem egykori vagy jelenlegi doktoranduszait megtaláljuk, ahol középkortudományi 
doktori képzés zajlik – sőt újvidéki és kolozsvári előadóink és tanulmányszerzőink is vol-
tak. a medievisztika területén mindezzel a Micae mediaevales a második legterjedelmesebb 
doktori kiadványsorozat idehaza, és talán nem ok nélkül bízunk abban, hogy nem csupán 
mennyiségi szempontból járult és járul hozzá szeretett korszakunk jobb megismeréséhez. 

a jelenlegi kötet azonban nem csupán azért különleges, mert éppen a tizedik a sorban: 
szomorú érdekessége, hogy a világjárvány első hulláma miatt a szokásos nyár eleji idő-
pontról előbb novemberre halasztott, majd a második hullám miatt online formában 
megtartott 2020. évi konferencia előadásait tartalmazza. Unalmas és kötelező formulának 
tűnhet, de ilyen körülmények között valóban nem lehetünk eléggé hálásak az előadóknak, 
a hallgatói szervezőknek (kovács enikőnek, rudolf veronikának, szokola lászlónak, 
varró Orsolyának és veszprémy Mártonnak), valamint a plenáris előadásokat rendhagyó 
és akkor még mindannyiunk számára idegen körülmények között is vállaló tudósoknak: 
Prokopp Máriának és F. romhányi Beatrixnak – nagy köszönet illeti őket már csak azért 
is, mert a felkért hozzászólók között akadtak, akik ilyen körülmények között nem tudták 
vagy nem akarták vállalni a közreműködést. szimbólum értékű talán az is, hogy a 2020. évi 
seregszemle előadásainak nyomtatott változata éppen akkor láthat napvilágot, amikor a 
járvány talán végképpen enyhül, a szakmai párbeszéd visszatérhet a megszokott fórumokra 
és mederbe – ám mindennapjainkat újabb kemény kihívások érik.

Mit is kívánhatunk tehát mindezek után a Micae mediaevales sorozatának a tizedik kötet 
előszavának végén? talán azt, hogy a sorozat legalább olyan hosszú ideig éljen 2011-i 
indulásától, mint amennyi ideig Ferenc József császár uralkodott. Ha így történnék, az 
cseppet sem mellesleg azt is jelentené, hogy Magyarországon még 68 év múlva, 2079-ben 
is vannak egyetemek, és létezik középkortudományi doktori képzés. ezért pedig magunk 
– doktoranduszok, oktatók, előadók, hozzászólók, lektorok és szervezők – talán éppen a 
doktori konferenciák hagyományának ápolásával is tehetünk.

Dreska Gábor – Körmendi Tamás – Novák Veronika



9

Rövidítésjegyzék

ÁkiF kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. szeged, 1999. 
(szegedi középkortörténeti könyvtár 15.)

ÁMtF Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. i–iv. 
Bp., 1963–1998. 

aOklt. kristó Gyula (szerk.): Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas 
tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301–1387. Bp. –szeged, 1990–

ÁÚO Wenzel Gusztáv (szerk.): Árpádkori új okmánytár. i–Xii. Pest–Bp., 1860–
1874. 

BUB erich zöllner – Heinrich Fichtenau (Bearb.): Urkundenbuch zur Geschichte 
der Babenberger in Österreich. i–iv. Wien, 1950–1997.

c. tóth:  c. tóth Norbert: Magyarország késő középkori főpapi archontológiája. 
Főpapi arch. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökök, vikáriusaik és jövedelemkezelőik 

az 1440-es évektől 1526-ig. Győr, 2017. (a Győri egyházmegyei levéltár 
kiadványai. Források, feldolgozások 27.)

c. tóth  c. tóth Norbert – Horváth richárd – Neumann tibor – Pálosfalvi tamás 
[et al.]: Arch. – W. kovács andrás: Magyarország világi archontológiája, 1458–1526. i–ii. 
1458–1526 Bp., 2016–2017. (Magyar történelmi emlékek. adattárak.)

cdB Gustav Friedrich [et al.] (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni 
Bohemiae. i–vii/6. Prag, 1904–2013.

cdcr tadeus smičiklas (ed.): Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. i–Xvii. zagrab, 1904–1984. 

cdes richard Marsina (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. i–ii. 
Bratislava, 1971–1987. 



10

rövidítésjegyzék

cdM anton Boczek – Joseph chytil – vincenz Brandl – Bertold Bretholz 
(ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkundensammlung zur 
Geschichte Mährens. i–Xv. Olmütz–Brünn, 1836–1903.

dF MNl Ol, U szekció, diplomatikai Fényképgyűjtemény 

dl MNl Ol, Q szekció, diplomatikai levéltár 

engel: Arch engel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. i−ii. Bp., 1996. 

engel: Gen engel Pál: Középkori magyar genealógia. Bp., 2001. cd-rOM. 

ete Bunyitay vince – rapaics rajmund – karácsonyi János – kollányi Fe-
renc – lukcsics József (szerk.): Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi 
hitujítás korából. i–v. Bp., 1902–1912. 

Fejér cd Georgius Fejér (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 
i–Xi. Buda, 1829–1844. 

FrB Josef emler (ed.): Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českỳch. i–viii. 
Praha, 1873–1932.

HkÍF kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. szeged, 1995. 
(szegedi középkortörténeti könyvtár 7.) 

HO arnold – Nagy imre – Páur iván – ráth károly – véghely dező (szerk.): 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. i−viii. Győr−Bp., 1865−1891.

ÍF Makk Ferenc – Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1050–1116 
közötti magyar történelemről. szeged, 2006. (szegedi középkortörténeti 
könyvtár 22.) 

ÍF ii. Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1116–1205 közötti magyar 
történelemről. szeged, 2018. (szegedi középkortörténeti könyvtár 28.) 

kmJkv. A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). kivonatokban köz-
zéteszi és a bevezető tanulmányt írta Jakó zsigmond. i–ii. Bp., 1990.

kMtl kristó Gyula (főszerk.): Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). 
Bp., 1994. 



rövidítésjegyzék

11

kvOkl. Jakab elek: Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. i–ii. Buda–Bp., 1870–1888.

lexMa robert auty [et al.] (Hrsg.): Lexikon des Mittelalters. i–iX. München–
zürich, 1980–1999.

Mes knauz Ferdinandus – dedek crescens ludovicus (ed.): Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis. i–iii. esztergom, 1874–1924. 

Mklsz Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. A magyarországi középkori latin-
ság szótára. [Praeses consilii editionem adiuvantis János Harmatta. ad 
redigendum edendumque consilio adiuverunt loránd Benkő [et al.]. 
ad edendum praeparavit iván Boronkai.] vol. i. Fasc. i.–vol. vi. Bp., 
1987–2017.

MGH Monumenta Germaniae Historica

MGH dt. Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken und andere 
chron. Geschichtsbücher des Mittelalters. i/1. –vi. Hannover [etc.], 1895–1909.

MGH ss Monumenta Germaniae Historica Scriptores (in Folio). i–XXXiX. Hannover, 
1826–2009.

MGH ss Monumenta Germaniae Historica Scriptores rerum Germanicarum in usum
rer. Germ. scholarum separatim editi. i–lXXXi. Hannover, 1871–2016.

MGH ss rer.  Monumenta Germaniae Historica Scriptores rerum Germanicarum Nova
Germ. N. s. Series. i–XXv. Berlin [etc.], 1922–2010.

MNl Ol Magyar Nemzeti levéltár Országos levéltára 

RA szentpétery imre – Borsa iván (szerk.): Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. i–ii. Bp., 1923–1987. 

srH szentpétery emericus (ed.): Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque stirpis Arpadianae gestarum. i–ii. az Utószót és a Bibliográfi át 
összeállította, valamint a Függelékben közölt írásokat az i. kiadás anya-
gához illesztette szovák kornél és veszprémy lászló. Bp., 1999. 

stUB Joseph von zahn – Gerhard Pferschy (Hrsg.): Urkundenbuch des 
Herzogtums Steiermark. i–iv. Graz, 1875–1975.



12

rövidítésjegyzék

UBB Hans Wagner – irmtraut lindeck-Pozza (ed.): Urkundenbuch des 
Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg , 
Ödenburg und Eisenburg. i–v. Graz, 1955–1999. (Publikationen des instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 7.)

UGds Gustav Gündisch et al. (ed.): Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen 
in Siebenbürgen, i–vii. Hermannstadt–köln–Bukarest, 1892–1991. 

Theiner augustino Theiner (ed.): Vetera monumenta historica Hungariam sacram 
illustrantia. i–ii. róma, 1859–1860. 

zichy Nagy imre – Nagy iván – véghely dezső − Barabás samu − krammerer 
ernő − dőry Ferenc − lukcsics Pál (szerk.): A zichi és vásonkeői gróf 
Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris 
comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. i−Xii. Pest−Bp., 1871−1931. 

zsO Mályusz elemér − Borsa iván − c. tóth Norbert – lakatos Bálint − Neu-
mann tibor (szerk.): Zsigmondkori oklevéltár. i−Xiii. Bp., 1951−2017. 

zsoldos: Arch zsoldos attila: Magyarország világi archontológiája, 1000−1301. Bp., 2011.



13

B e N e i  B e r N a d et t

Egy elfeledett polémia: ifj. Horváth János  
könyvének viharos fogadtatása

ifj. Horváth János (1911–1977) klasszika-filológus, középkorkutató, irodalomtörté- 
  nész, az elte latin tanszékének egyetemi tanára, kutatásainak fő területe a középkori 

latin nyelv, illetve a magyarországi latin nyelvű irodalom volt.1 1954-ben jelentette meg 
stíluskritikai vizsgálati eredményeit tartalmazó, az Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk 
stílusproblémái című munkáját, amely szakmai körökben vegyes fogadtatásban részesült. 
a művet körülvevő viták ismertetése előtt fontosnak tartjuk Horváth vizsgálati mód-
szerének, valamint lényeges megállapításainak bemutatását, a neves középkorkutató 
viszonylag újszerűnek ható vizsgálatai ugyanis több értékes eredményt is szolgáltattak a 
magyar medievisztika számára.

A könyvről és Horváth vizsgálatának fontosabb eredményeiről

a középkori magyarországi latin nyelvben, bár az az idők során lényegében nem változott, 
mégis jól megfigyelhetők az egymást váltó stílusirányzatok.2 léteznek olyan stíluselemek 
(ars dictandi), amelyeket íróink a nyugati irodalomból tanult elemként hoztak magukkal, 
ezek jól felismerhetők és kimutathatók, ráadásul behatárolják egy szöveg keletkezési idejét. 
célszerű ezeket a stíluselemeket olyan történeti elbeszélő művekben vizsgálni, amelyek 
pontosan datálhatók, majd a kapott eredmények kivetíthetők a pontosan nem datálható 
szövegeinkre is. a tanult stíluselemek leválasztásával előtűnnek azok a stílussajátosságok, 
amelyek legszembetűnőbben a történeti irodalomban figyelhetők meg, mivel ez a műfaj 
tartotta fenn a legszorosabb kapcsolatot az élőszóbeli irodalommal. Horváth a magyar 
krónika-irodalom megközelítőleg pontosan datálható darabját, anonymus Gestáját 
vizsgálta elsőként, és a névtelen jegyzőnél tapasztalt, nyugati tanultsággal nem magya-

1 Életéről ld. Magyar Életrajzi Lexikon. Online dokumentum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 
(letöltés ideje: 2016. október 11.), illetve Harmatta János: emlékezés Horváth Jánosra. in: Bollók János 
(szerk.): Opuscula classica mediaevaliaque in honorem J. Horváth ab amicis discipulis composita. Bp., 1978. 
5–11.

2 ifj. Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. 33.

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
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rázható stíluselemek megfigyeléséből nyert további kapaszkodókat a krónikáinkban a 
legkülönbözőbb időkből ránk maradt textusok kronológiai és stilisztikai szétválasztásához.3

Horváth a középkori stílustanítók (albertus de Morra, Hugo Bononiensis, Thomas de 
capua, Johannes anglicus, Onulf von speyer, konrad von Mure), valamint 20. századi 
történészek munkái alapján ismertette a rímes és a ritmikus próza mibenlétét. rímes 
prózáról a 10. század második felétől a 12. század végéig beszélhetünk, amit a 13. század 
folyamán a hangsúlyon alapuló ritmikus próza, a stilus Romanus vagy Gregorianus szorított 
ki. az elbeszélő művekben a rímes próza a 11–12. században igen gyakori, alkalmazása 
vagy hiánya önmagában nem bizonyítja egy mű hitelességét, hiszen egyes esetekben még 
a 13–14. században is kimutatható. egy művön belül azonban a hitelesség ismertetőjele 
lehet abban az esetben, ha a tartalmi, tárgyi szempontból későbbi időkre mutató részek 
nélkülözik a rímes prózát, míg a korábbi állapotokat tükröző részekben ennek szabály-
szerű alkalmazása jól megfigyelhető. ennek megállapítása segíthet bennünket az egyes 
műveken belüli későbbi interpolációk kimutatásában.4

Horváth János néhány, elbeszélő történeti forrásaink szempontjából fontosabb ered-
ményét szeretném a következőkben ismertetni. az ősgeszta keletkezését i. andrás király 
uralkodása idejére helyezte, szerzőjeként pedig azt a Miklós püspököt nevezte meg, aki 
a tihanyi alapítólevélben királyi jegyzőként szerepel. Pozsony ostromának leírásánál 
ugyanazon személyek neveit olvashatjuk, akik az 1055. évi tihanyi alapító oklevélben 
is szerepelnek, és akik valószínűleg Miklós püspök ismerősei lehettek. Miklós püspök 
királyi nótáriusi állásából kifolyólag nem csak közelről követhette az eseményeket és állt 
közvetlen kapcsolatban a királyi család tagjaival, hanem bepillantást nyerhetett a hiva-
talos iratokba is, amelyeket felhasználhatott történeti munkájához. Fő forrásai azonban 
szóbeli értesülések lehettek, amelyeket részint a hercegektől, részint kortársaitól – például 
a pogánylázadást túlélt Beneta püspöktől – szerzett. rímes prózáját egyenlő kólonokra 
osztotta, amelyeket általában kólonvégi rímek kötnek össze, a hosszabb kólonokban gyak-
ran fellelhetők a mellékrímek is. stílusára jellemzőek a retorikus hatásra számító kiélezett 
ellentétek, szójátékok, adnominatiók, valamint az etimologizálás alkalmazása. Árulkodó 
a német hadjárat ismertetése után, a 91. fejezet közepén olvasható kronológiai összegzés 
is, amely után az acephalus-kódexben salamon uralkodásának leírása következik egy új 
fejezetben. Horváth szerint itt szakadhatott meg az i. andrás-kori krónika, és mivel ez a 
krónikás elmulasztotta az i. andrás uralkodását ismertető fejezetek elején a kronológiai 
összegzést, a folytató itt pótolta ezt a hiányosságot. a külföldi források felhasználásának 
módja is egy i. andrás-kori krónika létét bizonyítja, amit mások is feltételeztek.5

3 Uo. 4.
4 Uo. 48–69., 73.
5 Uo. 305–315. i. andrás-kori ősgesztát feltételeznek: toldy Ferenc: Nemzeti történelmünk kezdetei. 

Századok, 2 (1868) 382–383., 385–392., Pauler Gyula: anonymus külföldi vonatkozásai. Századok, 
17 (1883) 108. 1. jegyzet, domanovszky sándor: a  Budai krónika. Századok, 36 (1902) 828–829., Uő: 
anonymus és a ii. Géza korabeli gesta. Századok, 67 (1933) 168., Uő: Kézai Simon mester krónikája. 
Forrástanulmány. Bp., 1906. 129., Uő: Praefatio. chronici Hungarici composito saeculi Xiv. in: Scriptores 



egy elfeledett polémia: ifj. Horváth János könyvének viharos fogadtatása 

15

Horváth János stílusvizsgálatai nyelvi és szövegkritikai vizsgálatokkal kiegészítve 
bebizonyították, hogy kézai simon tekinthető a huntörténet szerzőjének, nem pedig 
Ákos mester. Bár a két szerző prózai stílusa között nincs éles eltérés, latinságukban és 
történet-, valamint társadalomszemléletükben viszont annál lényegesebb különbség 
mutatkozik. ahogy Györffy György is megállapította, a huntörténet szerzője olasz és 
német nyelvismeretről tesz tanúbizonyságot.6 tartalmi szempontból bizonyítható, hogy 
aki a huntörténet prológusát írta, az a magyar történetnek is a kézai által ábrázolt for-
máját tervezte megírni. a hun és a magyar krónikát összekötő sorok szintén a prológus 
szerzőjétől származhatnak, hiszen a két szöveg ritmikus jellege megegyezik.

Ákos mester és kézai történet- és társadalomszemléletében is eltérés figyelhető meg. 
kézai és a huntörténet szerzője is – szemben anonymusszal vagy Ákos mesterrel – Géza 
fejedelem uralkodására teszi a magyar történelem fordulópontját. kézai magyar történe-
tének ii. Appendixében kitér a szolgaság kérdésére, a szolgarend keletkezésére és a szolgák 
felszabadítására.7 a huntörténet szerzőjét is foglalkoztatta ez a kérdés, ám nem valószínű, 
hogy a főúri családból származó, oligarchikus történelemszemlélettel rendelkező Ákos 
mester figyelmet szentelt volna ennek a témának. a prózai stílust tekintve Ákos mester 
és kézai között nincsenek határozott és lényeges különbségek, így ezeket a vizsgálatokat 
Horváth a fentebb röviden felvázolt nyelvi és szövegkritikai vizsgálatokkal kellett, hogy 
kiegészítse.8

rogerius Carmen miserabiléjét Horváth mintaszerűen elemezve megállapította: roge-
rius művét ritmikus prózában írta, a legteljesebb cursus-alkalmazással. rogerius műve, bár 
levélformában kezdődik, mégis szélesebb olvasói réteghez szól, amire az ajánlólevélből 

Rerum Hungaricarum. edendo operi praefuit emericus szentpétery. i–ii. Bp., 1937–1938. i. 235., Nagy 
Géza: szent istván vérsége és a magyar kútforrások. Turul, 26 (1908) 118–119., tóth zoltán: a magyar 
királylándzsa történetéhez. in: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 
Bp., 1933. 539–540., Győry János: adalékok Xi. századi krónikáinkhoz. Egyetemes Philológiai Közlöny, 67 
(1943) 218., Uő: Gesta regum – gesta nobilium. Tanulmány Anonymus krónikájáról. Bp., 1948. (az Országos 
széchényi könyvtár kiadványai 29.) 74., Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp., 1948. 
5. Pauler Gyula és Györffy György később módosították az i. andrás-kori ősgesztával kapcsolatos 
nézeteiket. klaniczay tibor elfogadva Horváth elméletét, szintén i. andrás-kori gesztát feltételezett: 
klaniczay tibor: A magyar irodalom története. i. Bp., 1964. 57. Újabban pedig szabados György képviseli 
ezt a nézetet: szabados György: az állami emlékezet emberi határai. a korai magyar gesták irányultságáról 
és időrétegeiről. in: csörsz rumen istván – Hegedűs Béla – vaderna Gábor (szerk.): Margonauták. 
Írások Margócsy István 60. születésnapjára. i. Bp., 2009. 476–482., Uő: Magyar államalapítások a IX–XI. 
században. Előtanulmány a korai magyar állam történelmének fordulópontjairól. szeged, 2011. (szegedi 
középkortörténeti könyvtár 26.) 334–340., Uő: identitásformák és hagyományok. in: sudár Balázs [et 
al] (szerk.): Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Bp., 2014. (Mta Btk MŐt kiadványok 
1.) 289–305.

6 Györffy Gy.: Krónikáink, 178.
7 kézai simon nézeteinek összefoglalására és ifj. Horváth János recepciójára újabban ld. Molnár Péter: 

a magyar jobbágyok eredete kézai simon szerint: az értelmezés lehetőségei és zsákutcái i–ii. Századok, 
151 (2017) 575–606., 713–742.

8 ifj. Horváth J.: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk, 371., 374., 377., 379., 388., 397.



Benei Bernadett

16

következtethetünk. a levélforma a középkori stílustanítók hatásával magyarázható, akik 
könyveikben az összes stilisztikai és szerkezeti szabályt a levélíráson keresztül ismertetik, 
mintha más műfaj nem is létezett volna. a carment pedig Boëthiusra utalva alkalmazza 
rogerius: az említett ajánlólevél egyik mondatában szó szerint idézi a De consolatione 
philosophiae-t. Generikus történetszemlélete és történetírói módszere újszerű, a sko-
lasztikus dialektika mintáját követi, azaz a világos kérdésfeltevéseket a feltett kérdésekre 
vonatkozó adatok célszerű csoportosítása követi, ami mellett az adott kérdést több ol-
dalról is megvilágítja, érthető módon és jól tagolt formában. Mindez azt igazolja, hogy 
rogerius maga osztotta fejezetekre művét, és ő látta el megfelelő, skolasztikus jellegű 
(causa, responsio) címekkel azokat.9

szent istván nagyobbik legendájának szerzőjét Horváth kevésbé tehetséges stilisztá-
nak minősítette, aki szövege megalkotásakor a rímes prózán kívül nem élt más retorikai 
díszítéssel.10 egyébként később körmendi tamás is egyetértett abban, hogy a legenda 
szerzője nem tartozik a legkiválóbb stiliszták közé, azonban a legenda szövegéből vett 
példákkal igazolta a retorikai díszítő elemek (pl. hyperbaton, adnominatio) meglétét.11 
a Hartvik-legendával kapcsolatosan Horváth megállapította, hogy a püspök stílusára 
jellemző az antik előzményekre visszamenő, szerénykedő formula, a captatio benevolentiae 
alkalmazása. emellett Hartvik célja az olvasó jóindulatú figyelmének megszerzésén kí-
vül „a mondatok művészi felépítése, a szépen hangzó szavak alkalmas elhelyezése és az 
egész mű felépítésében, az egyes részek egymásutánjában bizonyos rendnek, ordo-nak a 
megvalósítása is.”12

Pozitív kritikák Horváth könyvéről

Horváth könyvéről a Magyar Nyelv folyóiratban Galgóczi György álnéven Horváth János 
tollából 1954-ben jelent meg pozitív hangvételű recenzió. Horváth János (1878–1961) kos-
suth-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, az Mta tagja, a magyar irodalomtörténetírás 
egyik legkiválóbb művelője volt. Bár kutatásai a magyar irodalom minden korszakára 
kiterjedtek, elsősorban irodalmunk kialakulásának kérdéseit oldotta meg eredményesen.13 
a jeles irodalomtörténész úgy vélte, hogy „irodalom- és történettudományunk körében ki-
vételes figyelmet és meleg elismerést érdemlő jelenség ifj. Horváth Jánosnak […] nemrég 
megjelent könyve”. a stíluskritikai vizsgálatokkal megállapított eredmények többségével 

9 Uo. 240–249.
10 Uo. 136–142.
11 körmendi tamás: szent istván király Nagyobb legendájának nyelvezete. Fons, 10 (2003) 111–117.
12 ifj. Horváth J.: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk, 37., idézet helye: Uo., valamint Thoroczkay Gábor: 

a Hartvik-legenda a XiX–XX. századi történetírásban. Fons, 10 (2003) 44.
13 Magyar Életrajzi Lexikon. Online dokumentum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ (letöltés 

ideje: 2016. október 11.) és korompay H. János: Horváth János, a tanár és irodalomtörténész. Holmi, 9 
(1997) 972–978.

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/


egy elfeledett polémia: ifj. Horváth János könyvének viharos fogadtatása 

17

egyetértett, erénynek tartotta, hogy a munka reflektált korábbi eredményekre, és sokszor 
megerősítette kiváló kutatók, például domanovszky sándor megállapításait, valamint azt, 
hogy ahol lehetett, felhasználta az irodalom- és történettudomány előzményeit. Néhány 
esetben további vizsgálatokat javasolt, például Pais dezső újabb hozzászólása után felül-
vizsgálandónak tartotta, hogy a tihanyi alapítólevél szerzője Miklós püspök lett volna. 
Horváth recenziója végén azt az óhaját fejezte ki, hogy ifj. Horváth vesse hasonló jellegű 
vizsgálat alá magyar nyelvű irodalmi szövegeinket is.14

1954-ben a Művészettörténeti Értesítő hasábjain újabb elismerő és méltató recenzió 
jelent meg dercsényi dezső (1910–1987) művészettörténész tollából. dercsényi 1951-től 
tanított műemlékvédelmet és magyar középkori művészetet a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetemen. Munkássága meghatározó volt a ii. világháború utáni magyar 
műemlékvédelemben és annak nemzetközi elismertetésében.15 Pozitívan értékelte ifj. 
Horvát vizsgálati módszerét és annak eredményeit.16 Mindezek után 1955-ben az állami 
szervek kossuth-díjjal jutalmazták ifj. Horváth János munkáját, aki az előző évben az 
irodalomtudományok doktora lett, 1955-ben pedig ezek mellé egyetemi docensi címet 
is szerzett.17

karácsonyi Béla (1919–1995) történész, klasszika-filológus, a szegedi egyetem docense, 
aki a középkortudomány és különösen a korabeli elbeszélő források általános módszertani 
és kritikai kérdéseivel foglalkozott,18 1955-ben a következőket írta a századok hasábjain: 
„közel két évtized kutatásainak gazdag és sokrétű eredményét foglalta össze a tudományt 
számos új megállapítással és a problematika jelentős bővítésével előrelendítő könyvében 
Horváth János, középkori latin nyelvű irodalmunk egyik legkiválóbb ismerője.”19

egy évvel később, 1956-ban közölte az antik tanulmányok Gerics József (1931–2007) 
recenzióját, aki 1954-ben végzett az elte történettudományi karán latin–levéltár szak-
páron, és ifj. Horváth János közeli tanítványa volt. a történelem segédtudományaival, 
középkori forráskritikával, valamint 13–15. századi államtörténettel foglalkozott, hosszú és 
eredményes pályafutás után az elte nyugalmazott professzoraként hunyt el.20 a könyv 

14 Galgóczi György [Horváth János]: ifj. Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái 
(könyvismertetés). Magyar Nyelv, 50 (1954) 234–242. idézet helye: 234.

15 Magyar Életrajzi Lexikon. Online dokumentum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ (letöltés 
ideje: 2016. október 11.)

16 dercsényi dezső: Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 
(könyvismertetés). Művészettörténeti Értesítő, 3 (1954) 315–316.

17 ld. 1. jegyzet.
18 Online dokumentum: http://nevpont.hu/view/10330 (letöltés ideje: 2016. október 11.). karácsonyi 

ellentmondásos, az 1950-es években komoly politikai szerepkört is magáénak tudható egyéniségét 
többször megidézi legismertebb tanítványának emlékirata is. kristó Gyula: Érték és értelem. Önéletírás 
korrajzzal. szeged, 2016.

19 karácsonyi Béla: Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái (könyvismertetés). 
Századok, 89 (1955) 955. idézet helye: Uo.

20 Online dokumentum: http://nevpont.hu/view/8490 (letöltés ideje: 2016. október 11.) és solymosi 
lászló: Gerics József (1931–2007). Századok, 141 (2007) 1057–1061.

http://nevpont.hu/view/10330
http://nevpont.hu/view/8490
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érdemei közül kiemelte azt, hogy Horváth vette elsőnek rendszeres vizsgálat alá a stílus, 
a művészi próza követelményeinek alkalmazása szempontjából középkori latin szövege-
inket, továbbá helyeselte, hogy a szerző a szövegkritika eljárásmódjával együtt alkalmazta 
módszerét. végül sajnálatát fejezte ki, amiért Horváth nem vonta be vizsgálódásai körébe 
iii. andrás 1298/1299-es törvénykönyvét és nem próbálta meg a dekrétum második 
részének keletkezési idejét tisztázni.21

Viták a mű körül (Mezey László és Győry János megszólalásai)

ifj. Horváth János könyvét 1955-ben azonban ketten is élesen bírálták, hosszabb vitákat 
generálva a szerzővel. a következőkben ezeket ismertetem. Mezey lászló (1918–1984) 
irodalomtörténész 1947-től 1954-ig az egyetemi könyvtár régiség- és ritkaságtárában 
könyvtárosként dolgozott, majd az Mta irodalomtörténeti intézetéhez került. az elte-n 
1948-tól adott elő, a Magyar könyvszemle szerkesztőbizottságának és az Mta könyvtör-
téneti Munkabizottságának is tagja volt. a középkori írásbeliség és a középkori kódexek 
kutatásával foglalkozott, nemzetközi ismertséget szerzett a kódextöredékek kutatása terén 
kifejtett műhelyteremtő munkássága nyomán.22

Horváth János könyvéről írt kritikája 1955-ben jelent meg a Filológiai közlönyben. Bí-
rálatában óvatosságra intette Horváthot, kiemelve, hogy a stíluskritikai vizsgálati módszer 
alkalmazása „csak a tartalmi vizsgálat ismert és bevált eszközei mellé rendelve” valósítható 
meg, „mégpedig úgy, hogy a döntő szó mindig a tartalmi érveké lesz.” Mezey szerint, 
bár a szerző ajánlja a kellő óvatosságot, a gyakorlatban Horváth mégsem ismert határt 
a módszer alkalmazásában, a könyv megírása során lényegében formalista alapfelfogást 
érvényesített. Mezey fontosnak tartotta a rímes, illetve a ritmikus próza alkalmazásában 
meglévő szerzői tudatosság és következetesség kérdésének tisztázását is, amely pusztán a 
magyar források vizsgálatán keresztül eldönthetetlen, ezért nagyobb terjedelmű szövegek 
elemzésére lenne szükség. a bírálat szerint a rímelés alkalmi felbukkanásának, a véletlen 
rímelésnek nincs korszakjelölő határa. középkori latin nyelvű forrásaink stílusalakításá-
val kapcsolatban „inkább az olvasmányok közvetett hatására kell gondolnunk, másoktól 
ellesett szövegdíszítő kísérletekre inkább, mint mesterségbeli jártasságból fakadó önálló 
és tudatos kezdeményezésekre.” a Horváth által alliterációkra hozott példák elég nagy 
részéről kimutatható, hogy az alliteráció nem keresett, hanem elkerülhetetlen volt, való-
színűleg formulák és egyházi kifejezések, memoriterek átvételéről lehet szó. az oklevelek 
esetében nagyobb biztonsággal alkalmazható Horváth módszere, mivel azok szövegei 
csak tudatosan lehetnek díszítettek. a ritmikus próza ritmusképletei kevésbé lehetnek 
véletlenszerűek, de itt sem beszélhetünk minden esetben tudatosságról. az ókori klasz-

21 Gerics József: Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái (könyvismertetés). 
Antik Tanulmányok, 3 (1956) 325–326.

22 Magyar Életrajzi Lexikon. Online dokumentum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ (letöltés 
ideje: 2016. október 11.)

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
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szikusok, különösen cicero, valamint a ritmikusan szerkesztő egyházatyák olvasása a 
grammatika ismeretének javulásával jelentős mértékben járult hozzá a szebb és elegánsabb 
kifejezésmód kialakulásához, amiből az következik, hogy „egy nagy ezeréves stiláris ha-
gyománnyal van dolgunk, melynek hatása […] feltétlenül utánzásra adott ösztönzést.”23

Horváth János a Filológiai közlönyben támadó hangnemben válaszolt Mezey tár-
gyilagosan megfogalmazott észrevételeire. Megfogalmazása szerint az ezeréves stiláris 
hagyománnyal kapcsolatos állítás „szellemes elképzelés”, amelyet azonban sem a külföldi 
szakirodalom, sem pedig a „tények” nem igazolnak. a ritmikus próza korjelző, segítségé-
vel megközelítőleg lehetséges a kormeghatározás. tadeusz zielinski lengyel professzor 
műve alapján kijelenthető, hogy cicero szélesebb körű ismeretét a középkorban nem 
lehet feltételezni. az ókori klasszikusok nem lehettek ritmus szempontjából mintaképek 
a középkorban, hiszen míg az ókorban a prózaritmus megvalósításában a szótagok kvanti-
tását vették figyelembe az egyes szerzők, a középkorban viszont már a szavak hangsúlyán 
alapult a ritmus. a középkori ritmikus próza klasszikus kritériumok alapján ritmustalan-
nak mondható: metrikai szempontból a középkori elmélet és gyakorlat szerint a cicerói 
klauzulák mintegy 60%-a hibásnak bizonyulna. ez fordított esetben is igaz, klasszikus 
szabályok szerint a középkori ritmikus formációk is szabálytalannak tekinthetők, így 
nem jöhettek létre a klasszikusok utánzása, valamint az egyházatyák olvasása révén. az 
is köztudott, hogy cicero és a klasszikusok változatosabb klauzulákat használtak, mint 
a középkor szerzői, akik csak a velox, planus és tardus ritmikus formációkkal éltek, ezért 
sem szolgálhattak mintaként Horváth szerint.24 Mezey azon megjegyzésére, miszerint 
önmagában egyetlen módszer sem csalhatatlan, Horváth egy művéből származó idé-
zettel reagált: „a ritmusvizsgálat tehát ennek a két szerzőnek az esetében [Ákos mester 
és kézai – B. B.] kétségbevonhatatlan eredményekhez nem vezet, de a nyelvi, tárgyi és 
szövegkritikai vizsgálatok eredményeit kiegészíti és hathatósan támogatja.”25

Mezey válaszában több olyan külföldi szakirodalmi tételt is idézett, amelyek egybe-
hangzóan azt állítják, hogy a ritmikus próza nem hiányzik teljesen a 7–9. század között 
keletkezett szövegekből, csak elhomályosult, szabálytalanná lett, szórványossá vált. ludwig 
traube a 20. század elején periodizálta a ritmikus próza történetét, 1050 évre (a 400 és 
1450 közötti időszakra) számítva a cursus használatát. Mezey sajnálatát fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy Horváth nem a ténylegesen felvetett kérdéseket tárgyalta válaszában, 
hanem azt igyekezett bizonyítani, hogy Mezey összekeveri a metrikus és a hangsúlyos 
prózaritmust. Mezey ezt követően cáfolta Horváth zielinskire alapozott állítását, misze-
rint cicerót csak szűk körben ismerték a középkorban. egyrészt amennyiben Horváth 
figyelmesebben olvasta volna zielinski írását, nem jutott volna erre a következtetésre, 
másrészt Mezey külföldi kutatók (mint például a nagynevű Max Manitius) eredményeit 

23 Mezey lászló: Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái (könyvismertetés). 
Filológiai Közlöny, 1 (1955) 274–278. idézetek: 275., 277–278.

24 ifj. Horváth János: Megjegyzések Mezey lászló könyvismertetéséhez. Filológiai Közlöny, 2 (1956) 291–
297.

25 Uő: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk, 391.
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összegezve arra a megállapításra jutott a kérdésben, hogy cicero, ha nem is minden mű-
vében, ha nem is minden könyvtárban, de tisztelt, olvasott szerző volt és annál nagyobb 
mértékben gyakorolt hatást a középkori auktorokra, mint azt Horváth Megjegyzéseiben 
feltételezte. cicero példaképül szolgált, igaz, nem az időmérték alkalmazására, hanem az 
ékesszólásra, a kifejezés szépségére.

Mezey a stiláris hagyomány igazolására Horváthot követve Harry Bresslaut idézte, 
aki világosan ír egy a nótáriusi intézményben kialakult és öröklődő oklevélszerkesztési 
és fogalmazási hagyományról, valamint arról, hogy már a kora középkorban is léteztek 
formulás könyvek. ezek a könyvek azért nem jutottak el hozzánk, mert itáliától északra 
az oklevélkiadás ebben a korban az egyházi személyek feladata volt, Horváthnak viszont 
annyiban igaza volt, hogy jegyzői formulák valóban csak a 12. századtól maradtak ránk. 
az oklevélszerkesztés mellett a külföldi szakirodalom elismeri a levélírás művészetének 
jelentőségét is a stiláris hagyomány kialakulásában, amelynek művészetét az antiktól „örö-
költe” a középkor. a stiláris hagyomány fenntartásához a fentiek mellett hozzájárultak még 
a ritmikus klauzulákat tartalmazó egyházi szövegek (collecták vagy oratiók). a latin egyház 
liturgikus oratiói alkalmazták a cursust, amire létezett szabály is, a cursus gyakorlati haszná-
lata ezer évre megy vissza. Mások szerint az átformálódott cicerói klauzulák megtalálhatók 
az egyházatyák műveiben és a liturgikus imádságokban is. kimutatható továbbá a grego-
rián zene prózaritmussal, illetve későbbi fejlődésében a cursusszal való szoros kapcsolata 
is. a tudományos irodalom tehát ellentétben Horváth állításával nem tud arról, hogy a 
prózaritmus használatában a 7. és a 11. század között teljes szünet állt volna be. elismer egy 
ezeréves stiláris hagyományt, amelynek fenntartásához hozzájárulhattak a klasszikusok, 
az egyházatyák ismerete, az egyházi oratio-szerkesztés és a korális zeneszerzés. Horváth 
megállapítása, miszerint a ritmikus próza kizárólag bizonyos korokra korlátozódott, így 
korjelzőként használható a tudományos eredmények teljes körű figyelembevétele nélkül, 
téves. különbséget kell tenni a cursus következetes, tudatos, valamint szórványos, hangzás 
utáni, véletlen, alkalomszerű használata között is. ez utóbbi előfordulásokat a külföldi 
szakirodalomban az író jó fülének köszönhető szerencsés véletleneknek vagy bizonyos 
mennyiségű cursus-típus hatásának minősítették. erre a kellő óvatosságra igyekezett első 
bírálatában Mezey felhívni Horváth figyelmét. a ritmikus próza kormeghatározóként való 
felhasználása tehát mindig a tudatosság mértékétől és a ritmikus klauzulák számától függ. 
Horváth rogerius Carmen miserabiléjéről készített elemzése ennek figyelembevételével 
készült, így elemzései közül ez a legelfogadhatóbb.

a forráskritika különbséget tesz okleveles és elbeszélő források között a különböző 
stíluselemek kritikai alkalmazhatóságának tekintetében, így, ha a prózaritmus kormeg-
határozó jellege okleveles anyagra vonatkozóan megállapítható és gyakran sikeresen 
alkalmazható, ebből még nem következik, hogy ugyanígy érvényes ez a szabályszerűség 
az elbeszélő források esetében is. Mezey szerint Horváthnak figyelembe kellett volna 
vennie ugyanazon kritikai eszköz alkalmazása során a műfaji sajátosságokból eredő kü-
lönbségeket, és szét kellett volna választania a stíluselem előfordulásában kimutatható 
szabályosságokat és esetlegességeket. Mezey sajnálatát fejezi ki, mivel ezen felvetéseire 
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ifj. Horváth János nem reflektált. Mindezen hiányosságok ellenére vitathatatlan Horváth 
vállalkozásának úttörő jellege.

Összegezve Mezey megállapításait: a prózaritmus kormeghatározásra elbeszélő jel-
legű források esetében csak megszorításokkal alkalmazható, figyelembe kell venni e 
stílusdíszítő elem használatában jelentkező tudatosság mértékét, valamint azt, hogy a 
prózaritmus alkalmazása összefüggésben áll a különböző intenzitással jelentkező évez-
redes stiláris hagyománnyal. egyedül a ritmus vizsgálatától nem lehet kormeghatározó 
eredményeket várni.26

ifj. Horváth János Mezey lászlónak írt válasza a következő évben, 1957-ben jelent meg 
a vitát addig is közreadó Filológiai közlöny hasábjain. Horváth a prózaritmus fogalmá-
nak tisztázásával kezdte érvelését: álláspontja szerint ritmikus prózának olyan szöveg 
tekinthető, amelyben bizonyos meghatározott szabályok szigorúan és következetesen 
érvényesülnek, azonban a különböző nyelvterületeken a ritmusnak más és más szabályai 
vannak. Áthághatatlan az a ritmikai törvény, amit már az antik grammatikusok is tanítottak, 
miszerint a mondat végi klauzuláknak minden körülmények között meg kell felelniük a 
prózaritmus szabályainak. Horváth meglátása szerint Mezey igyekszik összezavarni a rit-
mikus próza fogalmát: az antik, klasszikus időmértékes, metrikus próza ritmusrendszerét 
összemossa a középkori tisztán hangsúlyon alapuló ritmikus prózáéval. a két rendszer 
szabályai ugyanis különbözőek, az alkalmazott klauzulák száma is háromra (velox, planus, 
tardus) szorult vissza a 12. századra, szemben az ókorban alkalmazott klauzulák gazdag 
formavilágával. a cicerói metrikus próza nem lehetett a középkori hangsúlyon alapuló 
ritmikus próza mintája. Horváth ezt követően a traube-féle periodizációt ismerteti, 
amellyel hiába akarta Mezey az ezeréves stiláris hagyományt igazolni, éppen hogy ez a 
periodizáció cáfolja ezt az állítást, hiszen a korszakolás alapja valamilyen jellegzetesség, 
sajátság megkülönböztetése. 27

a nyugati szakirodalom szerint cicero és az egyházatyák nem lehettek a mintái a késő 
középkori hangsúlyon alapuló ritmikus prózát író szerzőknek, mert metrikus prózában 
írták műveiket. a kutatás még egyetlen 700 és 1100 között keletkezett prózai szövegről 
sem bizonyította be, hogy szabályokhoz igazodó, következetesen ritmizált szöveg volna. 
igaz, hogy voltak, akik azt állították, hogy a ritmikus próza fellelhető a 9–10. században, 

26 Mezey lászló: a  prózaritmus és forráskritika. válasz ifj. Horváth János megjegyzéseire. Filológiai 
Közlöny, 2 (1956) 298–309.

27 traube négy korszakot különböztet meg: 1. a ritmikus próza első korszaka (cursus metricus), ami 400-ig 
tart; 2. a 400-tól 700-ig tartó cursus leoninus korszaka, amely időszak megtartja a metrikus klauzulákat, 
de már a hangsúly által támasztott ritmus-követelményeknek is eleget tesz, a ritmikus formák száma 
csekélyebb, a klauzulák szerkezete is átalakul (cezúra); 3. a 700-tól 1100-ig tartó időszak prózája, amelyre 
a prózaritmus elvadulása jellemző, ugyanis nem található meg benne a következetesen, szabályosan 
alkalmazott ritmus; 4. az 1100-tól 1450-ig tartó korszak elnevezése a cursus leoninus reformatus vagy 
cursus Gregorianus, amely időszak prózája kizárólag a hangsúlyon alapul, és csak három ritmusformációt 
ismer. vannak tehát a ritmikus prózának élesen elkülönülő, meghatározott periódusai, így az adott 
korszakokra jellemző jellegzetességek bizonyos keretek között döntő bizonyítékokat szolgáltathatnak 
egy szöveg keletkezési idejére vonatkozóan.
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ám ezt később visszavonták, amiről Mezey viszont hallgatott. Nem lehet azt állítani, 
hogy a cursus szórványossá vált, folytonosan jelen lett volna, ha ez mégis így lenne, an-
nak szabályait nem ismerjük. Úgy látszik, a 700-tól 1100-ig tartó korszakban szünetelt a 
ritmikus próza gyakorlata.

a Mezey által emlegetett folytonosság bizonyítékául felhozott formuláriumokkal 
kapcsolatban Horváth azt írja, hogy a kérdéses – azaz a Meroving- és karoling-korból – 
25 maradt ránk, melyek közül a jeles diplomatikust, Bresslaut idézve, egyről, a Formulae 
Marculfiról sikerült csak igazolni, hogy ritmikus próza szabályait követve íródott. a 8–9. 
századi frank oklevelek esetében már nem lehet a ritmikus próza tudatos használatát va-
lószínűsíteni. az elveszett formuláriumok feltételezéséből pedig nem lehet messzemenő 
következtetéseket levonni. Bresslau kiemeli, hogy a vulgarizmusoktól telített latin nyelv 
reformálása a klérushoz köthető, a karoling nyelvi reform itáliában kezdetben nem ha-
tott az okleveles gyakorlatra. a karoling-korban egy olyan stílusreform figyelhető meg, 
amely szakított az előző korszak stíluseszményével, de nem elevenítette fel a klasszikus 
kor stílusát, sem nem alkotott cicerói értelemben metrikus prózát. az oratiók esetében 
sem figyelhető meg a ritmikus próza megszakítatlan történeti folytonossága. túlnyomó 
többségük ritmikus törvények szerint készült, de a bennük alkalmazott klauzulák, ritmus-
rendszerek minden korszakban mások. cicerói tisztán metrikus oratio nem maradt ránk, 
vannak azonban olyan oratiók, amelyek a cursus mixtus szabályait követik, azaz egyidejűleg 
tesznek eleget a metrikus és hangsúlyos követelményeknek. léteznek tisztán hangsúlyo-
zási elveket követő oratiók, amelyek később keletkeztek, valamint olyanok is, amelyek 
teljesen ritmustalanok. a kérdéses 7–9. század közötti időszakban egy olyan oratio sem 
keletkezett, amelyik akár a metrikus, akár a hangsúlyon alapuló ritmust követte volna. Így 
nem beszélhetünk az oratiók területén sem a ritmikus próza történeti folytonosságáról. 
abban a korszakban, amikor a ritmus mind az oratiókban, mind a prózai szövegekben 
megmutatkozik, mindkét műfajban ugyanazt a ritmikus rendszert követik a szerzők. 
amennyiben igaz lenne Mezey állítása, akkor az oratiókban jelentkező ritmusformáknak 
a prózai szövegekben is kellett volna jelentkezniük, de nem ez történt.

Horváth szerint egy régi latin nyelvű szöveg korának megállapításához szükségesek a 
stíluskritikai, ritmikai vizsgálatok, azonban minél több módszerrel együtt alkalmazzák, 
annál biztosabb eredményeket hozhatnak. Állítása szerint ő maga is így járt el könyvében, 
vizsgálatait tartalmi elemzéssel, a történeti-társadalmi háttér felgöngyölítésével támasztotta 
alá. Ha Mezey rossznak tartja magát a módszert, akkor azt bizonyítsa az eredmények 
tudományos kritikájával, azonban nem ezt tette, csak általánosított. Összegezve: ifj. 
Horváth János szerint Mezey egyetlen bizonyítékot, konkrét vizsgálati eredményt sem 
tudott felhozni megállapításai igazolására az általánosításokon kívül.28

Mezey lászló a Filológiai közlönyben 1957-ben vitazáró megjegyzéseket tett közzé. 
sajnálattal vette tudomásul, hogy Horváth nem azokhoz a kérdésekhez szólt hozzá, amiket 

28 ifj. Horváth János: a prózaritmus és forráskritika. válasz Mezey lászlónak. Filológiai Közlöny, 3 (1957) 
135–148.
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Mezey feltett neki, hanem a másik fél álláspontját figyelembe nem véve, monológszerű-
en, durva hangvétellel az általa megválaszolni kívánt kérdésekre adott feleletet. Horváth 
igyekezett bebizonyítani, hogy az időmértékes és a hangsúlyos prózaritmus nem egy és 
ugyanaz, bár vitapartnere „formálisan ezt tényleg nem állította”. Mezey Horváth mód-
szerének általánosító jellegét bírálta, többször is kiemelve a forráskritika módszereinek 
elsődlegességét. Nehezményezte, hogy Horváth hallgatással mellőzte tárgyi korrekcióit, 
a jegyzeteiben említett művek felett is elsiklott, amely szakirodalmi tételek pedig leg-
feljebb pár évtizedesek. Mezey hangsúlyozta, hogy a stíluskritika használhatóságának 
kritériuma a tudatosság, a következetesség. Bár Horváth állítása szerint a középkorban 
használt klauzulák 60%-a hibásnak minősül cicero mértékével mérve, Mezey a maradék 
hibátlan 40%-ot elfogadható érvnek tartja amellett, hogy bizonyos mértékben mégiscsak 
ismert volt cicero a középkorban. végezetül megállapította, hogy ezzel a vitastílussal, a 
tárgyi érvek mellőzésével, valamint személyeskedéssel, becsmérlő hangnemmel nincs 
értelme folytatni a polémiát; bírálatát továbbra is fenntartotta, a vitát azonban a maga 
részéről lezárta.29

a másik bíráló, Győry János (1908–1973) irodalomtörténész a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetemen tanult, 1947-től ugyanitt világirodalmat tanított, 1949-től pedig a 
francia tanszék oktatója, később professzora lett. Fő kutatási területe a középkori francia 
és provanszál irodalom volt, a témával kapcsolatos műveivel nemzetközi hírnevet szerzett, 
de jelentős az anonymus-kérdéssel foglalkozó műve is.30

Győrynek Horváth János könyvéről írt kritikája 1955-ben jelent meg az irodalom-
történeti közleményekben. Mondanivalóját sértődött, durva hangnemben fejezte ki és 
számos negatívumot emelt ki Horváth munkájából. a könyv lektoraként egy kivétellel 
elfogadhatatlannak tartotta Horváth elemzéseit, ennek ellenére mégis megjelent a kötet, 
lektorként Győry nevének feltüntetésével. Állásfoglalása szerint Horváth előtt még senki 
nem vállalkozott arra, hogy Árpád-kori latin nyelvű irodalmunkat stíluskritikai vizsgálat-
nak vesse alá, és eredményeit monográfiában adja közre. Helyeselni lehetne a módszert, 
Horváth alaptételei azonban hibásak, műve tárgyi tévedésektől hemzseg. Fontosabb 
kritikai megállapításai közé tartozott Miklós püspök krónikaírói szerepével kapcsolatos 
gúnyos megjegyzése. szentpétery imre Magyar oklevéltanában olvasható, hogy a tihanyi 
alapítólevelet könyvírással írták. Mivel Horváth szerint ennek Miklós püspök az írója, így 
Horváth illőnek tartotta, hogy legalább egy krónikát is a szerzőnek juttasson. csakhogy az 
alapítólevél dátuma 1055, és a záradék szerint a szövegező ekkor már nem él; azért, hogy 
Horváth bebizonyítsa, hogy a záradék élő személyről tanúskodik, elhagyja a főmondat 
beatissimo praesule N. kifejezését. Nem lehet Miklós püspök a jegyző és a scriptor is egy 
személyben, hiszen, ha így lenne, nem nevezné magát beatissimusnak.

29 Mezey lászló: vitazáró megjegyzések. Filológiai Közlöny, 3 (1957) 149–150. idézet helye: 149.
30 Magyar Életrajzi Lexikon. Online dokumentum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ és http://

nevpont.hu/view/9287 (letöltés ideje: 2016. október 11.) 
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a kutatásban később is nagy visszhangot kapott Győry alábbi fejtegetése: a képes 
krónika azon utalásából, miszerint „Ha valaki tudni kívánná, hogy Boldog lászló mennyi 
jót tett népével, az ő tetteiről szóló munkából teljes ismeretet szerezhet”, Hóman Bálint 
a de gestis eiusdem kifejezésben utalást látott egy Gesta Ladislai című műre. Jelen esetben 
azonban a krónika értelemben vett gesta mellett nem állhat az eiusdem szó, lászló-gesztáról 
nem beszélhetünk, legfeljebb csak lászló-koriról. Maga a cím is ellentmond az Árpád-
kor szellemének, ami csak a „dinasztikus származásrend krónika-formáját ismeri”. Győry 
szerint Hóman nem tudta, hogy a gesta szó legendát is jelenthet a középkori latinságban, 
Horváthnak pedig nem kellett volna arra a következtetésre jutnia, hogy a krónika ezen 
része nem a legendára utal, így még a legenda előtt kellett keletkeznie a 12. században. 
Győry bírálatának első felét azzal zárta, hogy „Horváthnak sem oknyomozó módszere, 
sem tárgyi és nyelvi felkészültsége nem volt kielégítő Árpád-kori irodalmunk alapvető 
világnézeti, időrendi és szövegkritikai kérdéseinek tisztázására”.

a bírálat második felében Horváth vizsgálati módszerét kritizálta, véleménye szerint a 
szerző elemzései (a könyv mintegy kétharmada) nevetségesek, mivel ötletszerűen fogja 
rá egy-egy szövegrészletre, hogy rímes vagy ritmikus prózában íródott, a rímes próza 
használata pedig bizonyító érvényű egy szöveg 11–12. századi keletkezése mellett. Győry 
szerint Horváth rossz német szakirodalomhoz, karl Polheim Die lateinische Reimprosa 
című kötetéhez fordult útmutatásért a ritmikus próza fogalmának tisztázására, figyel-
men kívül hagyva a Győry által javasolt frissebb munkákat, például alfredo schiaffini 
olasz nyelvész tanulmányait. Győry János a középkori rímes próza mibenlétét a tiszta 
rímben (similiter cadens vagy desinens), valamint a főhangsúlyt hordozó szavak azonos 
számának meglétében látta. Horváth nem ismerte fel azt a szabályt, hogy a rímes próza 
kötött hangsúlytörvényt alkalmaz, figyelmen kívül hagyta, hogy a szótagszámnak nincs 
szerepe a latin rímes prózában, önkényesen szabdalt szét „egészséges” prózasorokat. Nem 
a korszak leggyengébb írójához, a német Onulf von speyerhez kellett volna mérnie Árpád-
kori irodalmunk stílusát, hanem a tipikus európai technikához. a tihanyi alapítólevélről 
tévesen állapította meg Horváth, hogy virtuóz módon ritmizált, ugyanis, ha a szerző 
stíluskritikai módszerét alkalmaznánk a dokumentumra, akkor annak nem 1055-ben, 
hanem a tatárjárást követő években kellett volna keletkeznie.

Horváth könyvében 1250 mondattagról állítja, hogy rímes próza, Győry szerint ebből 
233 sor valóban középkori értelemben vett rímet tartalmaz, 1017 rímtelennek tekinthető. 
Önkényes módon hoz létre „ficam-verseket”, ahelyett, hogy anonymus szépen ritmizált 
prológusát elemezné. Horváth azt tekinti prózaritmusnak, ami neki tetszik, így ezzel a 
módszerrel datálni és szerzőséget megállapítani felelőtlenség, hiszen bármiről bármi 
bebizonyítható. Mivel prózaritmus kutatásával csak kevesen foglalkoznak, könnyű félre-
vezetni a gyanútlan olvasókat, Horváth megállapításai ugyanis tévesek, legjobb esetben 
is hiányosnak minősíthetők. az sem volt igaz Győry János véleménye szerint, hogy a 
trispondaicus magyar sajátosság volna, a 12. századi franciaországi Liber sancti Jacobi című 
műnek is ugyanez az uralkodó cursusa. ezek után meglepő, hogy rogeriusról viszont 
kitűnő elemzést adott, ami „élesen kirí az erőszakolt tévedések tömkelegéből”.
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Összegzésként elmondható, hogy ifj. Horváth János az oklevélszerkesztést magyarázó 
ars dictandik előírásait igyekezett ráerőltetni az Árpád-kori prózairodalomra, nagyszabású 
revíziót végzett rajta, szétszedve minden eddigi eredményt, elmozdította a korszakhatáro-
kat egy olyan módszerrel, amit ő maga sem ismer. Így óvakodni kell Horváth módszerétől 
és eredményeitől.31

Győry János elfogult és durva hangvételű bírálatára ifj. Horváth János az irodalomtör-
téneti közleményekben reagált, sorra igyekezve megcáfolni Győry észrevételeit. a Győry 
által felsorolt tartalmi kifogásokra egyenként megfelelve a stíluskritikai észrevételekre 
tért rá. Horváth úgy vélte, Győry ferdített, amikor azt állította, hogy szerinte a rímes 
próza használata igazolja egy okleveles szöveg 11–12. századi keletkezését. kormegha-
tározás szempontjából a rímes próza megléte nem számít döntő érvnek, ezt Horváth 
sehol sem állította; a ritmikus próza jelentkezése viszont magyarországi viszonylatban 
eldönti, hogy adott oklevél 1200 után keletkezett-e. rácz elemér, akit Horváth többször 
is idézett művében, ugyanerre az eredményre jutott. a datált okleveles forrásokból nyert 
tapasztalat segítséget nyújthat a datálatlan legenda- és krónikaszövegeink keletkezési 
idejének megállapításában.

a rímes prózában a Győry-féle magyarázattal szemben nem a hangsúllyal bíró szavak 
a lényegesek, hanem a nagyjából egyenlő hosszúságú beszédszakaszok, kólonok; egyik 
középkori dictator sem beszél a rímes prózával kapcsolatban hangsúlyról vagy szavakról, 
csak szótagokról. a Győry által említett schiaffini Johannes de Garlandia ( Johannes 
anglicus) meghatározását veszi alapul a rímes próza definiálásánál, akit maga Horváth 
is idézett: „rímekről, összecsengésről és rímelő kólonokról (clausule) van szó, amelyek 
szótagszám szempontjából egyenlőnek látszanak, pedig nem egyenlőek.” Hangsúlyról 
egyetlen középkori stílustanító sem ír a rímes próza kapcsán, ezt Győry felfedezésének 
kell tekinteni. Győry elmélete, amely szerint a rímes prózában egyenlő számú szavakból 
kell a kólonoknak állniuk, csak az isokólonokra korlátozná a rímes prózát. ezek az alak-
zatok retorikai figurák, gyakran előfordulnak a rímes prózában is, azonban a rímes próza 
kategóriája sokkal szélesebb körű, mint az isokólonoké. a rímes prózát nem kötötték 
olyan szigorú szabályok, mint a ritmikus prózát, vagy mint amilyen szigorú szabályokat 
Győry tévesen akart elfogadtatni, ezen kívül a középkori stílustanítók szabályaival is 
ellenkezik. Horváth továbbra is hangsúlyozta: a középkori rímnek is van fejlődéstörté-
nete, milyensége szintén alkalmas lehet bizonyos keretek között a kormeghatározásra. 
schiaffini elmélete magyarázati kísérletként fogható fel csak, amit a rímes próza külföldi 
gyakorlata sem támaszt alá.

Horváth János a továbbiakban azt fejtegette, hogy nem beszélhetünk tudatosan és 
következetesen ritmizált prózáról a 12. század vége előtt. csak nagyobb szövegegység 
vizsgálatából lehet megállapítani a tudatos ritmizálást, hangsúlyozni kell azt is, hogy pró-
zaritmus szempontjából a mondatvégek a legfontosabb részek, ha ezek nem ritmizáltak, 

31 Győry János: Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái (könyvismertetés). 
Irodalomtörténeti Közlemények, 59 (1955) 340–348. idézetek: 343–344., 347.
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akkor tudatosan ritmizált szövegről nem beszélhetünk. további vizsgálatokra szorul – 
ahogyan írta is könyvében –, hogy mi az oka annak, hogy bár külföldön nem tanították a 
di- vagy trispondaicust, 13. századi krónikásunk, Ákos mester kizárólagosan ezt használja. 
Győry közölhetett volna a 12. századi Liber sancti Jacobira támaszkodó adatokat bírála-
tában. a kézai-krónikával kapcsolatos tartalmi vitakérdések tárgyalása után végezetül 
Horváth úgy vélekedett, hogy Győry János egyetlen felvetése sem állta meg a helyét, 
ferdített, hamisított, és egyes esetekben felületes tájékozottságról tett tanúbizonyságot, 
így feltehető a kérdés, miszerint „ki lépte át a tudományos tisztesség határát – végleg?”32

Karácsonyi Béla vitazáró cikke

karácsonyi Béla 1956-ban az irodalomtörténet című folyóiratban szólt hozzá mind-
két polémiához, és kelt ifj. Horváth János védelmére. Érdekes tényként, bármiféle 
következtetés nélkül állapította meg, hogy mindkét bírálat 1955-ben, Horváth János 
munkásságának kossuth-díjjal való kitüntetése után érkezett. karácsonyi megszólalá-
sának bizonyosan komoly nyomatékot adott az 1956 előtti politikai életben betöltött 
nem jelentéktelen szerepe is.

Mezey lászló bírálata óva inti az olvasót Horváth módszerétől, ám érdemi-tartalmi 
elemzést nem nyújtott, tudományosan elfogadható érvekkel nem tudta alátámasztani 
megjegyzéseit. Mezeynek igaza van a rímes próza kapcsán abban, hogy nem minden rím 
a tudatosság jele, azonban, ha a szöveg írója ezeket az összecsengő alakzatokat a mondat 
végén helyezi el, és ez gyakran megismétlődik az adott szövegben, akkor rímes prózáról 
beszélhetünk. a ritmikus prózával kapcsolatban is helytelenek és felületesek Mezey lászló 
megállapításai, az alábbiak ténynek tekinthetőek: 1. a latin klasszikus auktorok nem al-
kalmazták a középkori értelemben vett prózaritmust, aminek az alapja nem az időmérték, 
hanem a hangsúly volt; 2. a középkori stílustanítóknál szereplő stylus Tullianus nem azonos 
cicero stílusával, ahogyan ezt Horváth a könyvében ki is fejtette; 3. alig mutatható ki a 
kapcsolat az egyházatyák stílusa és ciceróé között: Jeromos és Ágoston sem értik már a 
cicerói ritmizálást, azt nem is alkalmazzák; 4. Nem valószínű, hogy a karoling-kori írók 
szép és elegáns prózaritmusban írták volna műveiket, az időmértéken alapuló prózaritmus 
a 7. században eltűnik, a hangsúlyon alapuló pedig csak a 12. század végén jelenik meg. 
Mezey, amennyiben ismeri a karoling-kori prózaritmus szabályait, közölje azokat; 5. 
ebből következik, hogy az a megállapítás is téves, miszerint ez a karoling-kori ritmikus 
próza Bolognai Hugo tankönyve előtt virágzott volna; 6. tudománytalan a tudatosságot 
nélkülöző, „mindig minden lehetséges” nézőpont.

karácsonyi megállapításai, bár nem ismerte a vita végét, igazak, Mezey észrevételei sok 
esetben nem jutottak túl az általánosításon. Mezeynek talán annyiban volt igaza, hogy 

32 ifj. Horváth János: Megjegyzések Győry János könyvismertetésére. Irodalomtörténeti Közlemények, 59 
(1955) 349–364. idézetek: 356., 364.
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Horváth nem minden esetben reagált a megjegyzéseire, így a felek elbeszéltek egymás 
mellett, azonban az is igaz, hogy tények és konkrétumok hiányában nehéz vitatkozni.

Győry János hangvétele a hitvitákat idézi, szubjektív, gyűlölettől átitatott – vélte ka-
rácsonyi. igaza volt abban, hogy lektorként való feltüntetéséből nem derült ki, hogy ő 
nem értett egyet a könyv megjelentetésével, ez azonban nem a szerző felelőssége, hiába 
is igyekezett ezt Horváthra hárítani. Joga volt kifogással élni, viszont a bírálata elvakult, 
nélkülözi a tudományos igazságokat. karácsonyi Béla sorra cáfolta Győry János történeti 
jellegű megállapításait, stilisztikai következtetéseiről pedig az alábbiakat mondta: a rímes 
prózát, aminek egyáltalán nincs köze a hangsúlyhoz, a szerző olyan nem létező, szigorú 
törvényekhez köti, amelyek megléte esetén nem lenne olyan összefüggő szöveg a világ-
irodalomban, amely megfelelne előírásaiknak. ezzel ellentétben a szigorú szabályokhoz 
kötött ritmikus prózával szemben sokkal megengedőbb. karácsonyi Béla a következőkben 
különböző krónikákból (képes krónika, acephalus-kódex, sambucus-kódex) származó 
szöveghelyeket vetett próba alá, azt vizsgálva, mennyire ritmizáltak. azt tapasztalta, hogy 
Győry azon állítása, miszerint Horváth ritmikusnak mond ritmushibáktól hemzsegő szö-
veghelyeket és fordítva, hamisnak bizonyult. Győry János méltatlan hangneme mögött 
az a személyes indíték sejthető, hogy ifj. Horváth cáfolta Győry néhány korábbi, kevésbé 
megalapozott állítását, könyvismertetése, hangneme viszont példa nélküli volt 1945-öt 
követő vitairodalmunkban. Összességében kiderült, hogy Győry stíluskritika területén 
való tudományos előismeretei hiányosak, nem érti az alapfogalmakat és „a tájékozatlan-
ságából próbált tudományos hangvételű kritikát fabrikálni”.

Mezey lászló és Győry János bírálata sem tárgyilagosnak, sem pedig korrektnek nem 
volt tekinthető karácsonyi Béla szerint. ezen könyvismertetők és a feltétel nélküli elismerő 
dicséret között kellene lennie egy középútnak. Horváth módszere helyesnek bizonyult, és 
bár egyes területeken még további vizsgálatokra van szükség, remélhetőleg új kutatókat 
is új módszerek kitalálására ösztönöz.33

Hatvan év távlatából

ifj. Horváth János stíluskritikai vizsgálatai úttörő jelleggel bírtak a magyar medievisztikai 
kutatások történetében. a hangsúlyon alapuló prózaritmus kialakulása, ahogyan azt 
a nemzetközi szakirodalom is igazolja, a 12. század végére tehető, így egy szövegről az 
alapján, hogy mennyire felel meg a ritmikus próza szabályainak (elejétől a végégig ritmi-
zált, az abszolút mondatvégek ritmizáltak) hozzávetőlegesen eldönthető az adott szöveg 
keletkezési ideje. Önmagában azonban egy vizsgálati módszer sem állja meg a helyét, ifj. 
Horváth helyesen járt el, amikor elemzéseit más kutatások (történeti, filológiai, forrás-
kritikai, társadalomtörténeti) eredményeit figyelembe véve végezte el. ezek többségéhez 

33 karácsonyi Béla: Hozzászólás Horváth János könyvének vitájához. Irodalomtörténet, 44 (1956) 309–321. 
idézet: 320.
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azóta számosan (többek között Mályusz elemér, Gerics József, kristó Gyula, veszprémy 
lászló, szovák kornél) hozzászóltak, sokban megújítva Horváth megállapításait.34 tehát 
a prózaritmus vizsgálatát, mivel nem lehetséges vele az évtizedre való pontos datálás, 
mindenképpen ki kell egészíteni filológiai, lexikai stb. vizsgálatok eredményeivel, és így 
vonni le a végkövetkeztetéseket egy-egy szöveg keletkezésével kapcsolatban. az pedig – 
jórészt a (háttér)körülményeket ismerő kutatógenerációk végleges távozása miatt – hat 
és fél évtized elmúltával ma már a feledés homályába vész, hogy kutatótársai részéről 
milyen személyes-szakmai indítékok vezettek Horváth alapvető munkájának lényegében 
igaztalan, súlyos elmarasztalásához.

34 Mályusz elemér: A  Thuróczy-krónika és forrásai. Bp., 1967. (tudománytörténeti tanulmányok 5.) 
26–27., 31–35., Uő: krónika-problémák. Századok, 100 (1966) 720., Gerics József: Legkorábbi gesta-
szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp., 1961. 63., kristó Gyula: a  tihanyi alapítólevél és Xi. 
századi szóbeliségünk. in: Uő: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. (Nemzet és emlékezet) 354–358., 
veszprémy lászló: korhűség és forrásérték a magyar krónika egyes fejezeteiben. in: Bárány attila – 
dreska Gábor – szovák kornél (szerk.): Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. i–ii. 
Bp., 2014. ii. 810., 813., Uő: Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI–XIII. század 
közepe). History Writing and Historians in Hungary during the Reign of the Arpad Dynasty (Eleventh–Mid 
Thirteenth Century) Bp., 2019. (rerum fides 2.) 107., szovák kornél: Utószó. in: Képes Krónika. Ford. 
Bollók János. Bp., 2004. (Millenniumi Magyar történelem – Források) 244–245.
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A Forgotten Polemic: The Stormy Reception  
of János Horváth Jr.’s Book

János Horváth Jr. (1911–1977) was a classicist, medievalist, literary historian, and profes-
sor of the department of latin literature at eötvös loránd University. His research 
focused on the latin literary practices of medieval Hungary, of which his book ‘Árpád-kori 
latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái’ (‘The stylistic Problems of Hungarian literature 
in the Árpád era’), published in 1954, offered a critical analysis. The book’s reception 
was ambivalent: while several historians commended its results, two scholars, lászló 
Mezey and János Győry, heavily criticised them. This paper not only presents Horváth’s 
methodology, main results, and its valuable contribution to the field of medieval studies 
in Hungary, but also recounts the stages of this polemic.

Keywords: style criticism analysis, medieval rhymed and rhythmical prose, polemics
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B O G N Á r  l Á s z l ó

Angol hírszerzés az ellenséges előkészületekről 
Flandria és Middelburg mint angol hídfők (1385–1387)*

a százéves háború v. károly (1364–1380) által elkezdett szakaszában (1369–1389)1  
  a la Manche csatorna ellenőrzése szempontjából alapvetően a franciák voltak 

előnyben. a korábbi erőviszonyok eltolódásában több tényező is fontos szerepet játszott. 
Miután az 1356-os poitiers-i csatában az angolok fogságba ejtették a francia királyt, ii. 
Jánost (1350–1364), a Francia királyságot politikai instabilitás jellemezte a háborús vesz-
teségek és az uralkodó váltságdíjának kifizetésével járó újabb anyagi nehézségek okozta 
folyamatos lázadások miatt.2 az 1360-as évek végére károly megerősítette pozícióját, 
angliában viszont éppen ezektől az évektől kezdve a királyi hatalom meggyengülése 
érzékelhető, amely egyik mélypontját a gyermek ii. richárd (1377–1399) regnálásának 
idejére érte el. előde, iii. edward (1327–1377) uralkodása végén életkorából kifolyólag 
egyre kisebb hajlandóságot mutatott a hadviselésre, valamint az ország irányításában is 
kevesebb szerepet vállalt. Örököse, a Fekete Hercegként elhíresült edward romló egészségi 
állapota miatt szintén elvonult a politikától.3

az 1360-ban megkötött brétigny-i béke4 ellenére az angolok és a franciák – szövet-
ségeseik oldalán – továbbra is hadat viseltek egymás ellen az ibériai-félszigeten. az an-
golok kasztília trónjának megszerzésében Pétert, a franciák pedig trastamarai Henriket 
támogatták. Bár az 1367-ben Nájeránál megvívott csatában5 az angolok szövetségeseikkel 
legyőzték Henriket és az őt támogató franciákat, 1369-ben a trónt mégis Henrik szerezte 
meg.6 az angolok és a franciák az ibériai-félszigeten folytatott harcokba alapvetően a 

1 ennek a két évtizedes periódusnak a definiálására az angol és a francia szakirodalomban gyakran a 
„caroline phase”, illetve „phase caroline” kifejezést használják.

2 Georges duby szerk.: Franciaország története. i. a  kezdetektől a Bourbon-restaurációig. [Ford. sujtó 
lászló] Bp., 2005. 420–423.

3 M. H. keen: England in the Later Middle Ages. A Political History. 2. ed.. london–New York, 2003. 203–
204.

4 duby, G. szerk.: Franciaország története, 423–424.
5 a csata eseménytörténetéhez bővebben ld.: Jonathan sumption: The Hundred Years War. ii. Trial by Fire. 

london, 2001. 540–591.
6 Joseph O’ callaghan: A History of Medieval Spain. london, 1994. 524–528.

* köszönettel tartozom Bárány attilának, aki külső lektorként értékes megjegyzéseivel járult hozzá a 
tanulmány megszületéséhez.
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gályák támogatásának a reményében  avatkoztak be.7 ezzel összefüggésben nem meglepő, 
hogy John richard alban anglia védelmével foglalkozó doktori disszertációjában 1369 és 
1380 közé helyezi a franciák és a kasztíliaiak „üss és fuss”8 stratégiájának a legsikeresebb 
időszakát.9 az angol városok ellen indított sorozatos támadások meggyengítették a part 
menti közösségeket. az erőegyensúly további eltolódása a francia szövetségi rendszer 
irányába azt eredményezte, hogy vi. károly (1380–1422) környezetében az anglia elleni 
átfogó támadás gondolata egyre hangsúlyosabban jelent meg, először haditervek, majd 
pedig konkrét előkészületek formájában is.10

az 1380-as években a franciák már több alkalommal is azt tervezték, hogy partra szállnak 
angliában, és tartós hídfő kialakításával a saját országában győzik le ii. richárdot. 1383-ban 
Norwich püspökének Flandriába vezetett hadjárata tulajdonképpen azt a célt szolgálta, 
hogy az angolok a francia haderő lekötésével a kontinensen csökkentsék ennek lehetőségét. 
1385-ben Jean de vienne admirális skóciában szállt partra.11 a franciák ezzel a lépéssel 
meg akarták osztani az angol haderőt, miután vi. károly délről indított volna támadást 
anglia ellen. Utóbbira végül nem került sor, részben azért, mert a gentiek elfoglalták az 
Écluse ellenőrzése szempontjából fontos stratégiai helyen fekvő damme városát.12 1386 

7 John richard alban: National Defence of England, 1337–1389. Unpublished Phd thesis (University of 
liverpool) liverpool, 1976. 277.

8 az angol nyelvben „hit and run”-ként ismert. Thomas Walsingham egy 1380-hoz kapcsolódó leírásában 
jól szemlélteti a stratégia lényegét: a támadók kifosztották és felgyújtották a városokat, de amikor 
közeledő katonákat láttak, akkor tengeri madarak/sirályok módjára visszatértek a vízre. The Chronica 
Maiora of Thomas Walsingham, 1376–1422. transl. by david Preest. With introduction and notes by James 
G. clark. Woodbridge, 2005. 109., Henry Thomas riley (ed.): Thomae Walsingham, quondam monachi S. 
Albani, Historia Anglicana. ii. london, 1864. 438.

9 alban, J. r.: National Defence of England, 282.
10 arra, hogy az angolok számára az 1380-as évek elején milyen nehézségeket eredményezett a francia 

hajók jelenléte a la Manche csatorna térségében, több példát is találhatunk a krónikákban. Thomas 
Walsingham például 1380-ra vonatkozóan kiemeli, hogy az angolok, amikor Bretagne-ba akartak menni, 
sok esetben a kihajózásra választott angliai kikötő helyzetét és a lehetséges kockázatokat felmérve, inkább 
calais-ba hajóztak, ahonnan szárazföldi úton mentek a hercegségbe, a tengeri utakat ugyanis ellenséges 
gályák felügyelték. The Chronica Maiora of Thomas Walsingham, 107. Froissart leírása szerint 1382-ben 
anna királyné nem mert a kontinensről angliába hajózni csaknem egy egész hónapig, normandiai 
hajósok ugyanis a tengeren a kihajózására vártak, és fogságba akarták őt ejteni. Gaston raynaud (ed.): 
Chroniques de Jean Froissart. X. Paris, 1897. 166. angol nyelvű kiadásban lásd: Thomas Johnes (trans. & 
ed.): Froissart Chronicles. vi. london, 1808. 30–31.

11 a sereg méretét illetően komoly eltérésekkel találkozhatunk a szakirodalomban, ld.: léon Mirot: Une 
tentative d’invasion en angleterre pendant la guerre de cent ans (1385–1386). Revue des études historiques, 
81 (1915) 249–287., 417–466., 262., alban, J. r.: National Defence of England, 65., Jonathan sumption: The 
Hundred Years War. iii. Divided Houses. london, 2012. 538.

12 damme félúton van Bruges és Écluse között, továbbá a korszakban a város volt a zwyn folyó 
hajózhatóságának a határa. az üledék már ugyan feltöltötte damme kikötőjének jelentős részét, 
és a nagyobb hajók már nem tudtak elhajózni idáig, de a település a flamand csatornahálózat és a 
gabonaelosztás központjaként továbbra is fontos volt. Július 15-én éjszaka Francis ackerman és Peter van 
den Bossche 1500 emberrel elhagyta Gentet. a gentiek még azelőtt elfoglalták a franciák ellenőrzése alatt 
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folyamán a franciák nagy haderőt vontak össze Écluse-ben és a közeli kikötőkben, de 
végül – főként a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt – nem tudtak kihajózni.13

az angolok az 1380-as évek közepén több hídfővel is rendelkeztek a kontinensen. 
a calais, Bordeaux és Bayonne környéki erődítések és települések jó lehetőséget kínáltak 
számukra egy támadás felvonulási területeként, de ezzel párhuzamosan a kémtevékeny-
ség szerveződésének is a fő központjai voltak.14 a híráramlás vonatkozásában érdemes 
figyelmet fordítanunk olyan térségekre is, amelyek közvetlenül nem tartoztak egyik 
király fennhatósága alá sem, például az angol–francia szövetségi rendszerben a kortársak 
szemében bizonytalan pártállású iv. János bretagne-i herceg (1364–1399) udvarára15 vagy 
a flamand térségre.

Flandria alapvetően három hatalmi érdekszféra – anglia, Francia királyság, Német-
római Birodalom – határán feküdt. az 1380-as évek közepére a térség szerepe rendkívül 
fontossá vált. városai elhelyezkedésükből, méretükből és a gyapjúiparban betöltött 
kiemelt jelentőségükből kifolyólag viszonylag önálló politikát folytathattak. 1384-ben 
meghalt a flamand gróf, Male-i lajos, akinek örököse a lányával megkötött házasság ered-

álló várost, hogy a helyőrség reagálhatott volna, várnagyuk ugyanis éppen Bruges-ben volt. a franciák 
napokig próbálták visszafoglalni a várost, de végül Gentből további erősítés érkezett. Július végére 
damme-ban már több ezer genti állomásozott. Uo. 551. a város elfoglalása nagymértékben veszélyeztette 
a francia előkészületeket Écluse-ben. alig néhány nappal azután, hogy a gentiek beléptek damme-ba, 
összeesküvés formálódott, amely a francia uralkodó és Fülöp Écluse-ben felhalmozott készleteinek a 
megsemmisítését célozta. terrier de loray: Jean de Vienne: Amiral de France 1341–1396. Paris, 1878. 204–
205. Bővebben ld. lejjebb a Flandria és Middelburg  c. részben.

13 sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 590–591.  
14 alban úgy fogalmaz, hogy az angolok által tartott területek a Francia királyságban jó bázist jelentettek 

a kémkedéshez. ebből emeltem ki az általam három legfontosabbnak tartott központot. alban, J. r.: 
National Defence of England, 303.

15 Michael Jones iv. János politikájával foglalkozó monográfiájában úgy fogalmaz, hogy a herceg vi. 
károlynak tett 1381. szeptemberi hűségesküje újabb szög volt az angol–breton jó viszony koporsójában. 
Johanna, anyai és apai ágon is angol kötődésű hercegnő 1384-ben bekövetkezett halála után Jánosnak 
már kevés oka maradt arra, hogy angol szolgákat fogadjon fel. Michael Jones: Ducal Brittany 1364–1399: 
Relations with England and France during the Reign of Duke John IV. Oxford, 1970. (Oxford Historical 
Monographs) 40., 96–97. emiatt az angol hírszerzés hatékonysága valamelyest biztosan csökkent 
János udvartartásában. arra, hogy az angol nemesség nagy része mennyire idegenkedett a Jánossal 
való együttműködés ötletétől – sumption szerint főleg azért, mert nem bocsátották meg a herceg 
1381-es árulását –, jó példa, hogy felmerült még annak az ötlete is, hogy az angol fogságban lévő Jean 
de Blois-t, a hercegség egy lehetséges örökösét kísérlik meg kijátszani János ellen. sumption, J.: The 
Hundred Years War, iii. 628. Ugyanakkor az évtized közepétől már a francia elbeszélő forrásokban is 
találhatunk bizonytalanságot, illetve olyan részleteket is, amelyekben a hercegre nem tekintettek vi. 
károlyhoz hű vazallusként, sőt azt feltételezték, hogy János valójában összejátszik az angolokkal. saint-
denis krónikása például színjátékként értelmezi az angol kézen lévő Brest városának ostromát. János 
döntésének háttereként azt feltételezi, hogy a herceg ezzel az angoloknak nyújtott támogatását igyekezett 
leplezni. Jones, M.: Ducal Brittany 1364–1399, 103., l. Bellaguet (ed.): Chronique du Religieux Saint-Denys, 
contenant le règne de Charles VI, de 1380 a 1422. i. Paris, 1839. 433.
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ményeképpen a burgundi herceg, Merész Fülöp (1364–1404) lett.16 a városok számára 
az angliához való közeledés jó lehetőséget jelentett a gyapjú importja miatt gazdasági 
és – a károlyhoz vazallusi és családi szálon is kötődő Fülöp pozícióinak a meggyengítése 
okán – politikai alapon is.

a flamand grófi cím megszerzéséért folytatott rivalizálás az angol és a francia uralko-
dók között korábbra nyúlik vissza. iii. edward már 1361-ben megkísérelte megszerezni 
az akkor 12 éves Flandriai Margit, Male-i lajos egyetlen örökösének a kezét fia, cam-
bridge grófja számára.17 a flamand városok közül Gent18 kihasználta a grófság ellenőrzését 
célzó angol ambíciók kínálta lehetőséget. 1382-ben a városiak lajossal való konfliktusuk 
miatt ii. richárdhoz fordultak segítségért.19 1384-ben lajos halála után richárd – francia 
trónigényére alapozva, amely alapján Flandria grófjának hűbérura is volt – saját régenst 
nevezett ki, John Bourchier-t a tartomány élére, mivel Fülöp nem tett neki hűbéresküt.20

Úgy tűnik, Fülöp már a flamand gróf örököseként is próbált jó kapcsolatot kialakí-
tani a flandriai városokkal. ezt mutatja az is, hogy az 1384 előtti tíz évben kilencszer, az 
azt követő húsz évben csak nyolcszor járt Flandriában, tehát a látogatások gyakorisága 
kevesebb, mint a felére csökkent.21 a városok szoros gazdasági kapcsolata miatt Fülöp 
számára alapvető fontosságú volt az angolokkal való jó kapcsolat kialakítása.22 a fennálló 
politikai állapotok (richárd Gentet támogatta Fülöp ellen, a konfliktusok fokozatosan 
elmélyültek anglia és a Francia királyság között) ugyanakkor arra sarkallták a burgundi 
herceget, hogy a francia uralkodóval való szoros kapcsolatát kihasználva végleges katonai 
megoldással álljon elő az angolok legyőzésére.23

Jelen tanulmányban a korszak krónikáinak és a kiadott okleveles anyagnak az elemzé-
sén keresztül ennek a változó politikai kötődésű régiónak, a Fülöp ellen lázadó flamand 
városoknak és Middelburgnak az angliai kapcsolatait mutatom be. kérdéseim leginkább 
arra irányultak, hogy az ellenséges tervekről és előkészületekről milyen információk 
álltak rendelkezésre a védelem megszervezéséhez, és ezek hogyan jutottak el az angol 
lakossághoz és politikai elithez 1385-től 1387 nyaráig. szintén kérdésként merült fel az 
is, hogy megfigyelhető-e egyes eseményekhez kapcsolódóan kiemelten sikeres vagy 
sikertelen angol hírszerzés.

16 laura crombie: Philip the Bold’s Planned Franco–Burgundian invasion of england and scottish 
alliance, 1385–1386. History, 101 (2016) 3–19., különösen 6.

17 richard vaughan: The Dukes of Burgundy. Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State. 
Woodbridge, 2009. 4–5.

18 a 14. században Gent Párizs után Észak-európa második legnagyobb városa volt. Jonathan sumption: 
The Hundred Years War. i. Trial by Battle. london, 1999. 12.

19 vaughan, r.: Philip the Bold, 24.
20 Uo. 35.
21 Uo. 17.
22 caroline Barron meglátása szerint a flamand városok számára ez a gazdasági kapcsolat fontosabb volt, 

mint az angoloknak. caroline Barron – Nigel saul ed.: England and the Low Countries in the Late Middle 
Ages. Bodmin, 1998. 6.

23 vaughan, r.: Philip the Bold, 48–49.
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Források és lehetőségek

arról, hogy angliában mit tudhattak a francia előkészületekről egyaránt találhatunk töre-
dékinformációkat a korszak narratív forrásaiban és okleveles anyagában is. ezek az adatok 
jól kiegészíthetik egymást, mivel alapvetően másra helyeződik bennük a hangsúly.24 az 
okleveles forrásokból elsősorban a király és a védelem megszervezéséért felelős személyek 
utasításai alapján következtethetünk arra, hogy milyen információk jutottak el angliába 
az ellenséges előkészületekről. túlnyomó többségük földrajzilag a Wight-szigettől a 
Great Yarmouth városáig terjedő partvonalra vonatkozik.25 az ezen kívül eső területek 
védelmét célzó utasítások közül az egyik rendelet26 Hartlepool védelmére ad parancsot. 
az oklevél szerint a város azért lehet kiváló célpontja az ellenségnek, mert jó kikötővel 
rendelkezik, amely kitűnő fedezéket biztosít a hajóknak, amiről a franciák is tudnak, ők 
ráadásul északon számíthatnak még a skótok támogatására is.27 a forrásokban szereplő 
területek nagy száma és az említett partvonal hosszúsága is azt mutatja, hogy az angolok 
megközelítőleg sem rendelkeztek pontos információval a francia támadások célpontjairól 
vagy arról, hogy mikorra várható a partraszállás. alapvetően tehát a földrajzi viszonyok 
és így valamelyest a stratégia, illetve a politikai erőviszonyok alapján következtettek arra, 
hogy a franciák hol próbálnak majd partra szállni.

az elbeszélő forrásokban ezzel szemben leginkább a közhangulatra és az azt befolyásoló 
szóbeszédekre vonatkozó leírásokkal találkozhatunk. a terveket illetően ugyanakkor már 
sokkal kevesebb a tényszerű elem. Walsingham például megemlíti, hogy a franciák 600 
hajóval sáska módjára próbálják meg elárasztani az országot, valamint Jean de vienne 

24 az általam átvizsgált, kiadott okleveles anyagban az 1385–1386-os évből eddig nagyságrendileg 30 
rendeletet találtam a védelem megszervezésével kapcsolatban. ez a szám még tovább bővíthető más 
okleveles források – például az exchequeri hivatal által vezetett, megyékből befolyó jövedelmeket 
összegző pipe rollok – elemzésével is. eddig az alábbi okleveles forrásokat vontam be az elemzésembe: 
Thomas rymer (ed.): Foedera, conventiones, literae, et cuiuscunque generis acta publicainter regis Angliae 
et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates… iii/iii. Hagae comitis, 1740. 
197., Calendar of the Close Rolls (továbbiakban: CCR) 1381–1385. london, 1920. 538–539., 542., 555–556., 
CCR 1385–1389. london, 1921. 169., 264–265., 262., 186–187., 336., 169., Calendar of the Patent Rolls 
(továbbiakban: CPR) 1385–1389. london, 1900. 217., 259., 260.

25 a kancellária által kiadott close rollok alapján a Wight-sziget védelme érdekében alapvetően egyedi 
rendelkezést hoztak: a sziget lakosságát mentesítették az alól, hogy máshová hívják őket az ország 
védelmére, a területet védő lakosság helyzete ugyanis már alapvetően kedvezőtlen volt a hadra fogható 
emberek kis száma miatt. CCR 1385–1389, 161. a halászok védelmében is születtek rendelkezések: CCR 
1385–1389, 42–43., 195. 

26 ebből a szempontból atipikusnak tekinthető a kancellária 1385. május 8-án keltezett rendelkezése, 
amely Harlech és más walesi várak erődítését adja parancsba, ii. richárd ugyanis olyan információval 
rendelkezett, hogy ellenségei az ottani uralmát akarják megtörni. CCR 1381–1385, 549. de érdekes az is, 
hogy a kancellária egy 1385. június 12-én keltezett utasításában lewis cliffordnak és más személyeknek 
parancsot küld az anyakirályné és a királyság védelme érdekében. eszerint az uralkodó az anyja országon 
belül történő utazásait sem tartotta már biztonságosnak. CCR 1381–1385, 553.

27 CCR 1385–1389, 190.
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északon csak magára akarja vonni az angol sereg figyelmét, amíg a francia haderő délen 
partra száll.28 Ugyanakkor a támadás szándékán kívül másról nemigen olvashatunk. en-
nek ellenére Froissart elbeszélésében azt állítja, hogy az angolok a francia és a flandriai 
eseményekről különösen jól értesültek voltak.29 sokkal valószínűbb azonban, hogy az 
angolok többségéhez csak kevés konkrét részletet tartalmazó szóbeszéd juthatott el. a  
krónikákban szereplő tényszerű elemek kis arányának egyik kézenfekvő magyarázata 
nyilvánvalóan az lehet, hogy a francia tervekben is gyakori volt a változtatás és a halasztás, 
ami általános bizonytalanságot eredményezett a kontinensen is.

a források rendszerint csak töredékes vagy homályos utalásokat tesznek egy-egy in-
formációszerzést célzó megbízásra. Miként az Hennequin du Bos, egy korábban mindkét 
félnek hírszerzést végző kém châtelet-i kihallgatásából is kiderül, az információgyűjtéssel 
megbízott személyek legtöbbször szolgaként szegődtek nagyobb udvartartásokba, a to-
borzóterületeken pedig ló- vagy ruhakereskedőnek, szerzetesnek, zsoldosnak vagy éppen 
vándorkereskedőnek álcázták magukat.30 a hírszerzőkről viszonylag kevés az információ, 
módszerük ismeretében viszont éppen ezért fontosnak tartom azoknak a közegeknek a 
feltérképezését, amelyekben feladatukat végezték.

Flandria és Middelburg

arra, hogy az angolok kapcsolata a franciaellenes csoportokkal a flandriai térségben 
mennyire volt szoros és ez milyen mértékben hátráltathatta a francia előkészületeket, jó 
példa Froissart egyik elbeszélése az Écluse-ben szervezkedő lázadókról. leírása szerint az 
écluse-i lakosok angolokat támogató gentiek segítségével egyetlen éjszaka alatt kísérelték 
meg a várost csellel az angolok kezére juttatni. a helyőrség tagjait álmukban szándékoz-
ták megölni, a francia hajókat pedig fel akarták gyújtani, de még a várost védő gátakat is 
megpróbálták volna lerombolni. végül egy lakos kihallgatta őket és tájékoztatta Écluse 
várnagyát, aki őrizet alá vette a szervezkedőket.31

egy 1385. június 15-én, Westminsterben keltezett parancs rámutat arra is, hogy az 
Écluse körüli vizeken sem volt megkérdőjelezhetetlen a francia befolyás, ugyanis az angol 

28 The Chronica Maiora of Thomas Walsingham, 226.
29 „tout ce que on faisoit en France, en Flandres, à Bruges, au dam et à l’escluse pour ce voyage, estoit 

sceu en engleterre.” – léon Mirot – albert Mirot (éd.): Chroniques de Jean Froissart. Xiii. Paris, 1957. 
12. a magyar nyelvű kiadásban még nagyobb hangsúlyt kap az angol hírszerzés hatékonysága: „Bármi 
történt is Franciaországban és Flandriában – damméban, Bruggében vagy sluisban –, tudták mindjárt 
az angolok, meg talán még többet is, mint ami valójában történt.” [kulcsár zsuzsanna vál., utószó és 
jegyz.]: Froissart krónikája. [Ford. Hap Béla – szeredi anna] Bp., 1971. 266.

30 az én figyelmemet Jonathan sumption munkája hívta fel a forrásra, ahol ő részletes összefoglalást ad 
Hannequin du Bos-ról. a forrást ld.: Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 
1392. i. Paris, 1861. 379–393. Életéhez ld.: sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 579–580.

31 Gaston raynaud (éd.): Chroniques de Jean Froissart. Xi. Paris, 1899. 240. ld. még: sumption, J.: The 
Hundred Years War, iii. 553.
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admirális nevében két kereskedőnek a hajóját, rakománnyal együtt Écluse környékén, a 
tengeren foglalták le.32 ezek szerint 1385 nyarán nemcsak Écluse városában voltak angol-
barát csoportok, hanem az angol admirálisnak egyes esetekben még a városhoz közeli 
vizekre is sikerült kiterjesztenie az ellenőrzését a hajók rekvirálása jogán.

Écluse – mint hajók állomásoztatására használt mélytengeri kikötő, kereskedelmi és 
információs csomópont – jelentőségével a kortársak is tisztában voltak. ezt mutatja az 
is, hogy 1385-ben a burgundi herceg befolyását Écluse-re is ki akarta terjeszteni. Froissart 
leírása alapján Fülöp akkora várat akart építeni a városban, amely a tengerről akár 20 
mérföldről is látható lett volna, 33 valamint calais-hoz hasonlóan szinte bevehetetlen erő-
dítménnyé akarta fejleszteni a várost.34 a nagy távolságból látható vár minden bizonnyal 
jó megfigyelőpont is lehetett, így a város védelmének erődítése mellett az információ-
szerzést is szolgálhatta.

Mivel Gent a burgundi herceggel szembeni ellenállása eredményeképpen gyakorla-
tilag elvesztette a l’escaut folyó feletti ellenőrzést, így joggal merül fel a kérdés, hogy 
háborús közegben egy alapvetően blokád alatt tartott város milyen mértékben tudott 
kommunikálni az angolokkal. az információ áramlását tovább nehezítette az is, hogy úgy 
tűnik, Middelburg volt Fülöp kémhálózatának egyik központja. 1384 novemberében ii. 
richárd utasítására35 John Bourchier Middelburgon át Gentbe hajózott 100 men-at-arms 
és 300 íjász kíséretében. Jonathan sumption meglátása szerint mindez Fülöp kémei orra 
előtt történt.36 arra, hogy Fülöp kiemelt figyelmet fordított Middelburg megfigyelésére, 
más adat is utal. 1385-ben például kémei jelentésének köszönhetően a hercegnek sikerült 
megvennie egy nagy vitorlás hajót, még mielőtt ezt az angolok megtették volna.37

Június elején két követ elhagyta Gentet, és megkísérelt eljutni londonba,38 ahová 
június 4. után meg is érkeztek,39 útjuk során tehát valószínűleg nem tartóztatták fel őket. 
a flamand követek sikeres és vélhetően viszonylag gyors utazásának egyik magyarázata 

32 CCR 1381–1385, 536.
33 Chroniques de Jean Froissart. Xi. 241–242.
34 Június 15-én Gilles le Foulont és Écluse tengeri ügyekért felelős bailliját arra utasítja, hogy biztosítsák 

az anyagi forrásokat az erőd építésére. vaughan, r.: Philip the Bold, 33. az építkezés Fülöpnek 200 000 
frankjába (kb. 33 000 livre) került. ez az erődítmény (a Groot kasteelnek elárasztott árka, 16 tornya és 
12 láb vastag, 50 láb magas fala volt) azt a célt szolgálta, hogy biztosítsa Fülöpnek a legerősebb flamand 
kikötő megtartását és ellehetetlenítse, hogy Gentbe készleteket szállítsanak. sumption, J.: The Hundred 
Years War, iii. 517. ld. még: Mirot, l.: Une tentative d’invasion en angleterre, 434.

35 Miután 1384. július 12-én az angolbarát Frans ackerman és támogatói megölték a Fülöpöt támogató 
rees van Herzele-t Gentben, és az angol uralkodó zászlóját állították fel a piactéren, az angol katonai 
beavatkozás még inkább sürgetővé vált Flandriában. sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 534.

36 „He reached Ghent shortly afterwards via Middelburg under the noses of Philip of Burgundy’s spies.” – 
Uo. 534.

37 Uo. 539.
38 Uo. 541.
39 a király tanácsa (Great council) június 4-én ült össze a readingi bencés apátságban. sumption meglátása 

szerint a genti követek azután érkezhettek meg, hogy a tanácskozás lezárult. az ülés időtartamára 
pontosabb információt nem találtam, de mivel alapvetően a francia és a skót fenyegetés volt a tárgyalás 
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az lehet, hogy a város az angolok számára is jelentős információszerző csomópont volt.40 
1386 őszén az angolok folyamatosan híreket kaptak a franciák előkészületeiről. london 
mellett Middelburgból is rendszeresen küldtek ki hajókat a flamand partok kémlelésére.41 
ezzel szemben egy 1386. december 22-én keltezett parancs szerint be kellett várniuk egy-
mást a londonból Middelburgba készülő hajósoknak, tehát az angolok szolgálatában álló 
tengerészek valószínűleg még a téli időszakban is fokozott veszélynek voltak kitéve a város 
környékén.42 Ugyanakkor, miként az a hajók megvételénél is látszódott, valószínűleg egy-
fajta verseny is kialakult a két oldalt szolgáló hírszerzők között. Éppen ezért elképzelhető, 
hogy a városban tevékenykedő angol kémek sok esetben összekötő kapocsként – Fülöp 
embereit ellensúlyozva – segíthették a genti követeket is.

Lehetséges kapcsolatok 1385 után

Miután 1385. december 18-án Merész Fülöp kiegyezett a gentiekkel, a város befolyása 
politikai szempontból meggyengült, de alban szerint az angol kémek a franciaellenes 
csoportokkal egészen 1387-ig fenntartották a kapcsolatot, amíg a burgundiak azt le nem 
leplezték.43 Peter van den Bossche-nak, a flamand háborúk egyik veteránjának, aki elle-
nezte, hogy a gentiek megállapodjanak a franciákkal, ebben feltételezhetően nagy szerepe 
volt. 1386 nyarán bizonyosan a calais közeli Guînes helyőrségénél szolgált, így közremű-
ködhetett a Flandriából eljutó hírek továbbításában. az alkalmi levelezéseket, amelyekkel 
a gentieket a lázadásra próbálta biztatni, azonban elfogták a burgundi herceg emberei.44

1387 márciusában Bossche arundel grófjának flottájában szolgált. az 1387-ben megvívott 
cadzandi tengeri csatában elért angol győzelem után azt javasolta az admirálisnak, hogy 
támadják meg Écluse-t, úgy tudta ugyanis, hogy a hely nagyon rosszul volt védve. az an-
golok ezt végül nem kísérelték meg. Froissart szerint ez komoly hiba volt, mert az angolok 
akár meg is szerezhették volna a várost, ha hallgatnak Bossche-ra.45 ezt az információt 
ugyanakkor érdemes komoly forráskritikával kezelnünk. adrian r. Bell feltételezése sze-

témája, amely minél előbb válaszlépést kívánt, valószínűleg igyekezhettek rövid időn belül döntésre 
jutni. Uo. 544.

40 az angolok legjobb hírforrása az ellenséges mozgásokról a tengeren járőröző hajók jelentéseiből 
származott. az angol kémek calais-ból és Middelburgból szerveződtek, és Németalföldön 
koncentrálódtak. Uo. 579–580.

41 Uo. 585.
42 CCR 1385–1389, 293.
43 alban, J. r.: National Defence of England, 306.
44 sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 574. ld. még: crombie, l.: Philip the Bold’s Planned Franco–

Burgundian invasion, 15.
45 „et sachiez que, se les anglois eussent bien sceu le certain convenant de l’escluse, ilz eussent esté 

seigneur de la ville et du chastel, ou se ilz eussent creu Pierre du Bos, car il conseilloit trop fort, quant ilz 
furent au dessus de la bataille et ilz eurent saisy toutte la navie, que on venist à l’escluse et que de fait on 
le gaingneroit […]” – Chroniques de Jean Froissart, Xiii. 141.



angol hírszerzés az ellenséges előkészületekről 

39

rint elképzelhető, hogy a történetíró egyik legfontosabb forrása éppen maga Bossche volt, 
és személyesen ő számolt be a krónikásnak a cselekményekről. a toborzási összeírásokból46 
tudjuk, hogy Bossche47 15 men-at-armst és 15 íjászt vezetett a hadjárat alatt. a legtöbb 
katonának, aki alatta szolgált, flamand neve volt, tehát főleg flamandokkal harcolhatott 
az angolok oldalán. talán ez a flamand kötelék lehet a magyarázat arra, hogy Froissart 
miért volt sokkal tájékozottabb az eseményekről angol kortársainál. ezért lehetséges, 
hogy Froissart szándékosan felnagyítja Bossche szerepét a történések bemutatásánál.48

Hírek a tengerről

egy flottáról, miután az kihajózott, a szárazföldön információgyűjtést végző személyek 
minimális hírhez juthattak. a hajók mozgásának felderítése leginkább a tengeren történt. 
ennek a folyamatnak van egy alapvetően spontánabb, központi hatalom által kevésbé irá-
nyított, és egy szervezettebb formája. a halászoktól szerzett  ismeretek például az utóbbi 
kategóriába sorolhatóak. Froissart egyik 1386-os évre vonatkozó leírása alapján simon Burley, 
dover várnagya a város halászain keresztül rendszeresen hírekhez jutott a sandwich-nél és 
dovernél tervezett partraszállás ötletéről.49 a hadviselő felek központilag megszervezett 
őrjáratok útján is információkat szerezhettek az ellenséges csapatmozgásokról és a part 
menti előkészületekről. 1385-ben az arundel grófjának flottájában szolgáló kilenc balinger50 
fő feladata az volt, hogy híreket gyűjtsenek a normandiai partokon történtekről.51

a tengeren szerzett ismeretek közül a legmegbízhatóbbak a foglyoktól származó vagy 
zsákmány útján megtudott hírek lehettek. 1386 őszén egy francia flottából néhány hajót 
a vihar a temze torkolatához fújt, amelyek így angol őrizet alá kerültek.52 az egyik hajón 

46 angolul: muster rolls.
47 Bell felhívja rá a figyelmet, hogy a forrásban Piers van Busch néven szerepel.
48 adrian r. Bell: Medieval chroniclers as War correspondents during the Hundred Years War: The 

earl of arundel’s Naval campaign of 1387. in: chris Given Wilson ed.: Fourteenth Century England. vi. 
Woodbridge, 2010. 171–184., különösen 179–180.

49 Froissart szerint a halászok kénytelenek voltak egészen Boulogne-ig és Wissanig elhajózni a jó fogásért, 
és ott a francia halászoktól hallottak híreket. Chroniques de Jean Froissart, Xiii. 81–82. a részletet angol 
nyelvű kiadásban ld.: Thomas Johnes (ed. & trans.): Froissart Chronicles. viii. london, 1808. 100–101.

50 a hajótípus elnevezésének és funkciójának bőséges irodalma van. ian Friel szerint a 14–15. századra a 
gálya szó használata kikopott az angol nyelvből, és helyét egyre inkább a balinger, illetve a bárka vette 
át. ian Friel: ships and shipping in Medieval england. in: Michel Balard (ed.): The Sea in History. 
ii. The Medieval World. La mer dans l’histoire. Le Moyen Âge. Woodbridge, 2017. 607–608. Úgy tűnik, 
hogy a kortársak számára sem volt teljesen egyértelmű a balinger és a bárka között húzódó határvonal. 
Bővebben ld.: James W. sherborne: english Barges and Balingers of the late Fourteenth century. The 
Mariner’s Mirror, 63 (1977) 109–112. 

51 az általam vizsgált francia nyelvű kiadás szerint 80–100, az angol nyelvű fordítás szerint 60 vagy 80 
hajóból állt az angol flotta, valószínűleg ezen kívül értendő még a 9 kisebb hajó. Chroniques de Jean 
Froissart, Xi. 212., Thomas Johnes (ed. & trans.): Froissart Chronicles. vii. london, 1808. 11–12.

52 Chroniques de Jean Froissart, Xiii. 92–93., Froissart Chronicles, viii. 111.
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a partraszállás utánra tervezett, hídfőnek szánt hordozható erőd darabjait szállították, 
továbbá elfogták azokat a személyeket is,53 akiknek az építmény felállítása volt a feladata. 
a megszerzett elemeket és a foglyokat először londonba vitték, ahol a lakosság meg is 
tekinthette a zsákmányt.54 a hordozható építmény darabjait végül Winchelsea erődít-
ményeibe építették.55 Érdekes kérdés lehet, hogy a támadás állandó veszélye miatt az 
alapvetően felfokozott érzelmi állapotban élő tengerparti közösségben milyen érzéseket 
váltott ki a korszak viszonyaihoz mérten monumentális építmény56 látványa annak fé-
nyében, hogy a település lakosságának nagy része minden bizonnyal csak szóbeszédek 
és rendelkezések útján tájékozódott az eseményekről.57

az erődöt szállító hajókat a calais-i lakosok szerezték meg a város várnagya, William 
Beauchamp vezetésével.58 egy évvel korábban, 1385 szeptemberében a calais-i tengerészek 
többször megtámadták a franciákat. a francia tanács szeptember 10-én döntött amellett, 
hogy egy évvel elhalasztja az anglia elleni támadást, ami alapján sumption azt feltételezi, 
hogy a szeptember 13-án calais-nál fogságba esett hajósoktól értesültek az angolok először 
a támadás felfüggesztéséről.59

Híráramlás a margate-i/cadzandi csata előtt

1386 decemberében richard Fitzalan, arundel grófja az angol történelemben először 
megszerezte mind az északi, mind pedig a déli és nyugati hajóhad irányításáért felelős 
admirális hivatalát.60 Így több és pontosabb információhoz juthatott hozzá, aminek szintén 
jelentős szerepe lehetett abban, hogy katonai szempontból komoly eredményeket ért el.61 

53 Froissart krónikájának angol nyelvű változatában munkások (workmen), a franciában pedig az 
ácsmunkáért felelős mesterek (les maistres, qui charpentée l’avoient, estoient) szerepelnek. Chroniques 
de Jean Froissart, Xiii. 92–93., Froissart Chronicles, viii. 111. Mirot fontosabb ács- vagy építészmestereket 
(des principaux maîtres charpentiers) említ. Mirot, l.: Une tentative d’invasion en angleterre, 286–287.

54 Chroniques de Jean Froissart, Xiii. 92–93.
55 léon Puisieux: Étude sur une grande ville de Bois construite en Normandie pour une expédition en Angleterre 

en 1386. caen–Paris, 1864. 13., Jill eddison: Medieval Pirates: Pirates, Raiders and Privateers 1204–1453. 
stroud, 2013. 120.

56 a franciák által szállított hordozható város mintegy 400 hektárt kerített volna körbe. loray, t. de: Jean de 
Vienne: Amiral de France, 211. Bővebben ld. még: Mirot, l.: Une tentative d’invasion en angleterre, 286.

57 erre példaként ld. a Forrástípusok és lehetőségek c. rész hivatkozásait feljebb.
58 Mirot, l.: Une tentative d’invasion en angleterre, 286–287.
59 sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 555.
60 angolul: admiralty towards the north és admirality towards the south and west. az angol admirálisokat 

1369 és 1389 között lásd david simpkin tanulmányának 5.2-es táblázatában. david simpkin: keeping 
the seas: england’s admirals, 1369–1389. in: richard Gorski ed.: Roles of the Sea in Medieval England. 
Woodbridge, 2012. 83.

61 angliában ő volt továbbá az egyik legnagyobb haszonélvezője a gyapjúexportból befolyó jövedelemnek 
is, ezért számára kiemelt jelentőségű volt az angol kereskedelem biztosítása a flamand városokkal. 
sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 524. az árucseréből befolyó jövedelem és az angol partok 
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az 1386-ban az angliai támadásra felkészített flotta jelentős része 1387 elején továbbra is 
Écluse-ben horgonyzott. Jean de Bucq, a flamand admirális – egy Fülöp és károly által 
megbízott, nem pedig a városok által felfogadott személy – azt az utasítást kapta, hogy 
kísérjen el egy kereskedőkonvojt la rochelle-be, majd térjen vissza Flandriába, időköz-
ben pedig derítse fel az angol partokat. Fitzalan flottája a Bucq őrizetére bízott hajókat a 
visszaútjukon, Margate környékén támadta meg és győzte le március 24-én, a menekülőkre 
pedig másnap cadzand szigeténél mért végső csapást.62

az információgyűjtés érdekében Fitzalan ezért már 1386/87 telén több hajómestert is 
a tengerre küldött. a westminsteri krónikából megtudjuk, hogy az angol flotta március 
16-án elfogott két francia gályát, amelyeket azért küldtek, hogy az angolokról gyűjtsenek 
híreket. Fitzalan tőlük ismerte meg a flamand flotta útját.63 a flamand ismeretekről az angol 
hajókat illetően ellentmondásos információkkal is találkozhatunk. Thomas Walsingham 
leírása alapján a flamand kötelékben a hajósok biztonságban érezték magukat, angol 
árulóktól ugyanis arról értesültek, hogy az angol flotta májusig még nem áll majd készen 
a kihajózásra.64 ennek ellenére valószínűbb, hogy a flamandok számítottak arra, hogy 
találkoznak az angolokkal. egyrészt miután Fitzalan flottája kihajózott, meglátta őket egy 
normandiai tengerész, aki ezt egyből megüzente Bucq-nak la rochelle-be.65 Másrészt a 
Flamand krónikából megtudhatjuk, hogy Bucq maga is tett erőfeszítéseket az angolok 
helyzetének felderítésére. kiderül továbbá az is, hogy az admirális, bár tudott az angolok 
jelenlétéről a tengeren, mégis elég erősnek érezte a flottáját a legyőzésükhöz, a kereskedők 

védelme miatt a parlamentben alapvetően az új háborús frontok nyitását szorgalmazta a kontinensen. 
tony k. Moore: The cost–Benefit analysis of a Fourteenth-century Naval campaign: Margate/
cadzand, 1387. in: richard Gorski ed.: Roles of the Sea in Medieval England. Woodbridge, 2012. 103–124., 
különösen 104–105. ennek érdekében politikájának minden bizonnyal fontos eleme volt az angol tengeri 
haderő ütőképességének növelése is.

62 a csata pontos idejéről és annak időtartamáról többféle adattal is találkozhatunk a krónikákban. annak 
ellenére, hogy a harc két külön napon, ráadásul más helyszínen is történt, rendszerint egyetlen csataként 
hivatkoznak rá.

63 Uo. 111. ebből az epizódból több dolog is leszűrhető. egyrészt a gályákon lévők között biztosan voltak 
olyanok, akik tisztában voltak a flamand admirális tervezett útvonalával. elképzelhető, hogy Bucq terve 
jól ismert volt a legtöbb kortárs számára, de az sem kizárható, hogy a kiküldött megfigyelők jelen esetben 
nem véletlenszerűen felfogadott hajósok voltak, hanem olyan személyek, akiket más hírszerzéssel 
kapcsolatos ügyekbe is bevontak már, máskülönben nem lett volna a birtokukban ilyen ismeret. 
Másrészt ez az eset is igazolja alban azon állítását, hogy a 14. században a kémkedés még nem hordozta 
azt a bélyeget, amit a későbbi évszázadok kapcsoltak hozzá. alban, J. r.: National Defence of England, 337. 
a leírás alapján az elfogott legénységet gyakorlatilag úgy kezelték, mint a csatában elfogott személyeket, 
akikről joggal feltételezhették azt, hogy kapcsolataik révén váltságdíj megfizetésével kiválthatják 
magukat. Jelen esetben úgy tűnik, a hajósok az információk átadásával nyerték vissza szabadságukat.

64 „adversarii vero, nibil tale suspieantes, quibus, ut fertur, promissum fuerat a quibusdam angliae 
proditoribus, (quibus regnum raro carebat), nostrum navigium  citra mensem Maium minime fore 
paratum, agebant per omnia magis secure, ventum pro vebiculo, et armatos pro tutela, tenentes.” 
– riley, H. t. (ed.): Historia Anglicana, ii. 154. angol nyelven ld.: The Chronica Maiora of Thomas 
Walsingham, 246.

65 sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 603.



Bognár lászló

42

egy része ugyanakkor inkább elkerülte volna a harcot.66 Fitzalan győzelméhez nagyban 
hozzájárulhatott, hogy a csata kezdete után mintegy 70 hollandi és német hajó átállhatott 
az angolok oldalára.67 Figyelembe véve, hogy Fitzalan kapcsolatrendszere olyan mértékben 
kiterjedt volt, hogy egy ilyen méretű haderőt mozdíthatott el Bucq parancsnoksága alól, 
elképzelhető, hogy a flamand flottán belül az angol kémek szándékosan kétes hitelességű 
információmorzsákat hintettek el annak érdekében, hogy az amúgy sem túl egységes 
kereskedőkonvoj erőit megosszák.

Összegzés

a vizsgált időszakban az angolok viszonylag kevés tényszerű információval rendelkeztek 
az ellenséges terveket illetően. a legtöbb angol leginkább csak a háborúban szerzett 
zsákmány formájában láthatta egyértelmű bizonyítékát az ellenséges előkészületeknek. 
1386 végén ennek egy különleges esete a hordozható erődítmény néhány darabja volt. 
ennek ellenére az angolokhoz kiterjedt információszerző hálón keresztül jutottak el a 
hírek a kontinensről. az általános bizonytalanság okát tehát érdemes inkább a francia 
előkészületek nagy területi kiterjedésében és a gyorsan változó politikai környezetben 
keresni. a legfontosabb hídfő az angolok számára calais volt, de Middelburg szerepe sem 
elhanyagolható a flamand városokkal történő kapcsolattartásban. az angolok több esetben 
eredményesen kommunikáltak a városon keresztül Genttel, igaz biztonságosnak – vagy 
legalábbis titkosnak – ez egyáltalán nem volt mondható.

Bár 1385 után Gent politikai mozgástere alaposan lecsökkent, úgy tűnik, hogy az ango-
lok továbbra is kapcsolatban tudtak maradni a franciaellenes csoportokkal. erre jó példa 
Bossche tevékenysége: bár levelei 1386-ban már nem, vagy csak alig jutottak el a városba, 
továbbra is az angolok oldalán szolgált, viszonylag közel a flamand határhoz, 1387-ben 
pedig Froissart szerint fontos stratégiai értékű ismereteket is közölt az angol admirális-
sal Écluse védelmi készültségéről. Fitzalan az ellenségről megtudott 1387 márciusában 
rendkívül hatékonyan használta fel. ebben a korai előkészületek és a francia megfigyelők 
elfogása mellett nagy szerepet játszhatott az is, hogy a gróf mindkét admiralitás hivatalát 
birtokolta, ami azt eredményezte, hogy több hír juthatott el hozzá. Nem zárható ki to-
vábbá az sem, hogy a téves információk elhintésével a flamand köteléken belül sikerült 
megosztania a tengerészeket.

66 adolphe Hocquet (ed.): Chroniques de Franche, d’Engleterre de Flandres, de Lile et espécialment de Tournay. 
Mons, 1938. 310–311.

67 „Mais touttesfois furent Flamens desconfis; car alemans et Holandois se partirent hors de le part des 
Flamens et se mirent de le partie des englez et se combatirent contre Flamens, dont ce fut moult grant 
trayson. dont il y avoit environ lxx. vassiaux.” – Uo. 313., sumption, J.: The Hundred Years War, iii. 604.



angol hírszerzés az ellenséges előkészületekről 

43

English Intelligence on Hostile Preparations  
The Low Countries as an English Barbican (1385–1387)

in the caroline phase of the Hundred Years War, the english were at a disadvantage in 
controlling the seas. By the 1380s, an invasion of england became an increasingly ac-
complishable plan in the court of charles vi. However, in most cases, the French could 
not even disembark from their ports. The principal reasons for their failed attempts were 
the unfavourable weather and the actions of the frequently rebelling population of the 
low countries, especially of Ghent. in this paper, i examine what kind of information 
the english political elite and common people had concerning the French preparations 
against england and how they obtained this intelligence. instead of the often-mentioned 
barbicans as calais, Bordeaux, Bayonne, i discuss how some of the greatest cities in the 
low countries obstructed the French invasion plans and fulfilled the role of intelligence 
centres for the english. Most of these territories were held by Philip, duke of Burgundy, 
but they often preferred to ally with the english. in this analysis, i used both narrative and 
normative sources, in which different kinds of information can be found; for this reason, 
in the first part, i give a small glimpse into the methodology of the research. From the 
works of contemporary chroniclers, we learn what rumours circulated in the local com-
munities and how people reacted to the threat of a French attack. By the orders of the 
king and leading elites of the realm, we may deduce what was known in england about the 
hostile preparations and what the crown intended to communicate to its subjects. in the 
later sections, the pieces of evidence i have analysed suggest that many residents in sluys, 
Middelburg and Ghent wanted to place their town under the protection of richard ii, and 
for this reason, they had to contact other english-friendly groups. Finally, the different 
pieces of information the opposing sides had on hostile movements before the battle of 
Margate/cadzand, and how these sources influenced the military conflict, are discussed.

Keywords: Hundred Years War, english channel, spies, information flow, ship, military 
history, Battle of Margate/cadzand
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B O r B Á s  B e N J Á M i N

Előzetes egyezségek a zsákmányról a 12–13.  
századi keresztes hadjáratok során

Bevezetés

a középkori hadseregek számára egy hosszúra nyúlt katonai hadjárat során – különösen 
idegen földön zajló nemzetközi vállalkozás esetében – a sereg egységének és fegyelme-
zettségének megőrzése kulcsfontosságú feladat volt. e tekintetben a sereg vezérei kiemel-
kedően fontos szereppel bírtak. Ugyanakkor az egység, illetve a fegyelem megteremtése 
és biztosítása még egy kiemelkedő, elismert fővezérnek is komoly nehézségeket okozott 
a hazai földektől távol, különösen olyan zord körülmények között, amelyek a szíriába, 
Palesztinába vagy egyiptomba érkező keresztesekre vártak.1 katonáik eltökéltségének 
fenntartása érdekében a sereg vezéreitől elvárták, hogy a hadakozókat arannyal, kincsekkel, 
a gyors meggazdagodás,  s ezáltal egy jobb élet reményével kárpótolják.2 ebből kifolyólag 
a hadizsákmány elosztásának és a belőle való részesedésnek a szabályozása a keresztes 
hadjáratokon résztvevő valamennyi félnek érdeke volt.

az alábbi dolgozatban korabeli források felhasználásával bizonyítom, hogy a várha-
tó zsákmány sorsának szabályozására már a korszakban is kötöttek bizonyos előzetes 
egyezségeket. igaz ugyanakkor, hogy ezek a megállapodások nem tekinthetők olyan 
kifinomultnak és részletesnek, mint majd a késő középkoriak és a kora újkoriak. Mind-
azonáltal a keresztes hadjáratokon ejtendő zsákmányról szóló megállapodások nemcsak 

1 a keresztes hadjáratok logisztikájára a negyedik keresztes hadjáratig bezárólag lásd: alan v. Murray: 
The Middle Ground: The Passage of crusade armies to the Holy land by land and sea, 1096–1204. 
in: Theotokis Georgios – Yildiz ayel (eds.): A Military History of the Mediterranean Sea: Aspects of War, 
Diplomacy and Military Elites. leiden–Boston, 2018. (History of Warfare 118.) 185–201., John France: 
Western Warfare in the Age of the Crusades, 1000–1300. 2001. 137., 224., John France: Victory in the East. 
A Military History of the First Crusade. New York–cambridge, 1994. 137., 139.

2 a hadizsákmányból származó problémákra példaként lásd a William longespée, salisbury harmadik 
grófja és iX. lajos francia király közti konfliktust a hetedik keresztes hadjárat során. a vita egy olyan 
zsákmány kapcsán robbant ki, amire az angolok egy magánakció során tettek szert egy szaracén karaván 
megtámadását követően. Henry richards luard (ed.): Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani, 
Chronica Majora. i–vii. london, 1872–1884. (a továbbiakban: Chronica Majora) v. 132–133. angolul: 
John allen Giles (trans.): Matthew Paris’s English History: From the Year 1235 to 1273. (a továbbiakban: 
Matthew Paris) ii. london, 1853. 354–356.
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az elosztásra vonatkozó szokásokról árulhatnak el többet, de magának a zsákmányke-
zelésnek a gyakorlati oldalát is megvilágítják, melyről ezidáig a hadtörténeti kutatás is 
csak igen kevés ismerettel rendelkezett. Ugyanezen témában írt korábbi dolgozatom már 
érintette annak kérdését, hogy vajon a 13. századi szentföldön szerzett hadizsákmányok 
elosztására vonatkozóan létezett-e valamiféle szokás a keresztesek körében.3 Írásomban 
amellett érveltem, hogy a hadjáratok kortársai igenis tudatában voltak a zsákmányszerzés-
re vonatkozó szabályoknak és szokásoknak. ennek legékesebb példája, hogy a Jeruzsálemi 
Asszízák, a Jeruzsálemi királyság 13. században összeállított szokásjoggyűjteményének 
több cikkelye foglalkozik ezzel a gyakorlati kérdéssel a főbb méltóságviselők feladatkö-
reinek ismertetése kapcsán; ugyanakkor a keresztes hadjáratokon részt vevők közül nem 
mindenki tartotta tiszteletben ezeket az írott és íratlan szabályokat. Jean de Joinville, a 
hetedik keresztes hadjárat (1248–1254) krónikása művében egy helyütt utalást tesz arra, 
hogy az elosztási arányt, amely a királynak járó részt egyharmadban, a többi keresztesnek 
járó részt kétharmadban rögzítette, már az ötödik keresztes hadjárat (1217–1221) során, 
Brienne-i János jeruzsálemi király (felesége jogán: 1210–1212, régensként: 1212–1225) 
idejében is „jó szokásként” tartották számon.4 Mostani dolgozatomban a hadizsákmány 
jelentőségét illető kutatásaimat folytatom, melyben főként a negyedik keresztes hadjárat-
tól (1202–1204) a hetedik keresztes hadjáratig terjedő időszak forrásait veszem vizsgálat 
alá. ennek keretében a keresztes hadjáratok tényleges zsákmányelosztási gyakorlatát 
kívánom összehasonlítani azon eredményeimmel, melyeket a fenti szokás, valamint a 
Jeruzsálemi Asszízák szokásjoggyűjteményének rendelkezései kapcsán már összegeztem. 
a dolgozat során a következő kérdésekre keresem a választ: Hogyan sikerült az európa 
különböző területeiről érkező kereszteseknek biztosítani saját részesedésüket azokból 
az anyagi javakból, melyek a közös katonai műveletekből származtak? Miképpen volt 
lehetséges a szokás által meghatározottnál nagyobb részt kihasítani a hadizsákmányból? 
Mely tényezőket vették figyelembe, amikor a háborúban szerzett zsákmányt újraosztották 
és kiutalták a katonai kontingensek és résztvevők számára?

Előzetes egyezségek a zsákmányról

számos korabeli forrás tanúsítja, hogy a zsákmány igazságos elosztása a keresztes hadjá-
ratok kezdete óta problémásnak bizonyult, és a visszaélések gyakoriak voltak, függetlenül 
attól, hogy keresztény vagy muszlim seregekről beszélünk.5 ezért a hadjárat résztvevői 

3 Benjámin Borbás: are There rules in War? On the importance of War Booty for the teutonic knights 
in the Thirteenth-century Holy land. East Central Europe, 47 (2020) 10–28.

4 Jean de Joinville: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. közread. csernus sándor. Bp., 2015. (a középkori 
francia történeti irodalom remekei 2.) 84.

5 Chronica Majora v. 132–134. angolul: Matthew Paris ii. 354–356., Chronica Majora iv. 537–538. angolul: 
Matthew Paris, ii. 157., Francesco Gabrieli (ed. and trans.): Arab Historians of the Crusades. transl. from 
the italian e. J. costello. london, 2009. (routledge revivals) 11–12.
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időnként igyekeztek a keresztes hadjárat vezérével vagy vezetőivel külön egyezségre lépni 
annak érdekében, hogy ily módon biztosítsák maguk számára a katonai erejüknek és a 
hozzájárulásuknak megfelelő részesedést az esetleges zsákmányból.

ezen egyezségekre elszórt utalásokat is találhatunk néhány krónikában, mint például 
Jean de Joinville, Geoffroy de villehardouin, i. Jakab aragón király (1213–1276) vagy pedig 
türoszi vilmos művében.

a katonai hadjáratokat megelőző előzetes egyezségek megkötése nem számított újdon-
ságnak a korszakban. a jelenségre már az első keresztes hadjárat (1096–1099) idejéből 
is találunk példát. erről türoszi vilmos beszámolójából értesülhetünk egy vita kapcsán, 
mely i. alexiosz komnénosz bizánci császár (1081–1118) és a keresztes sereg vezérei között 
tört ki Nicea 1097-es ostromát követően:

A vezérek hasonlóképpen kitartóan ragaszkodtak azon véleményükhöz, hogy a császár 
csalárd módon járt el az egyezség rendelkezéseinek tekintetében. Ugyanis a köztük 
kötött egyezség cikkelyeiben állítólag ez a kikötés szerepelt: tudniillik, „ha a Szíriába 
történő teljes vonulás során, Isten vezérlete alatt, úgy esne, hogy elfoglalnak egy olyan 
várost, ami korábban a [császár] birodalmához tartozott, akkor azon várost annak 
környező tartozékaival együtt vissza kell adni a császárnak; azonban a zsákmányt, 
az elvett holmikat és minden mást érintetlenül a seregeknek kell átadni kérdés nélkül, 
kárpótlásképpen munkájukért és kiadásaik költségeiért.”6

Bizáncban a későbbiekben is jellemző volt, hogy a profi, harcedzett zsoldos katonák 
(frankok, törökök vagy a katalán kompánia) hűségének biztosítása érdekében az állam 
egyezségek keretében hajlandó volt lemondani a hadizsákmány nagy részéről. ez rész-
ben arra szolgált, hogy a császár szolgálatába állók kellő motivációval rendelkezzenek, 
másrészt pedig arra, hogy a hadjáraton lévő vagy szolgálatot teljesítő csapatok ellátása 
biztosított legyen.7 az az elgondolás, hogy az otthonától távol harcoló, vonuló sereg 
döntő részben a harcok és portyázások útján szerzett zsákmányból tartsa el magát, a 
későbbi korokban is felbukkan. a pápaság és a császárság kiélezett konfliktusa idején 
lausanne-i Gerold jeruzsálemi pátriárka (1225–1238/1239) és pápai legátus ii. Frigyes 
német-római császár (1220–1250) keresztes hadjárata (1228–1229) kapcsán panasz-
kodik az uralkodóról, aki véleménye szerint készületlenül érkezett a szentföldre, és a 
sereg ellátását helyben kívánta megoldani: „minthogy kiközösítettként érkezett, alig 

6 Guillaume de tyr: Chronique. (Éd. crit. par r. B. c. Huygens.) i–ii. tvrnholti, 1986. (corpus 
christianorum. continuatio Mediaevalis 63–63a) (a továbbiakban: Chronique) i. 211. (13.[12]). angolul: 
emily atwater Babcock – august c. krey (trans.): A History of Deeds Done Beyond the Sea, by William, 
Archbishop of Tyre. i. New York, 1943. 167. amennyiben másként nem jelzem, a dolgozatban idézett 
szemelvényeket saját fordításban közlöm. türoszi vilmos gyakran hangsúlyoz és emel ki olyan eseteket, 
amikor a keresztes sereg vezérei és alexiosz császár közti előzetes megállapodásokat utóbbi szegte meg. 
Uo. 10. jegyzet.

7 savvas kyriakidis: The division of Booty in late Byzantium (1204–1453). Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik, 59 (2009) 171–172.
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negyvenedmagával és pénz nélkül, azt remélte, hogy szükségleteit a szíria lakóitól 
szerzett zsákmányból fedezheti.”8

a harmadik keresztes hadjárat (1189–1192) két prominens vezére, i. (Oroszlánszívű) ri-
chárd angol király (1189–1199), illetve ii. Fülöp francia király (1180–1223) még útrakelésük 
előtt a franciaországi vézelay-ben szövetséget kötött.9 egyebek mellett ígéretet tettek arra 
is, hogy a háború jogán szerzett zsákmányt egyenlő arányban osztják el egymás közt.10 
azonban richárd már a szicíliai Messina városának elfoglalása során megszegte ezt az 
egyezséget. Nem csak azzal gerjesztette haragra Fülöpöt, hogy saját zászlóit tűzette ki az 
elfoglalt város tornyaira, de a zsákmányt is magának akarta megtartani. a francia király 
éppen a korábbi előzetes egyezségre hivatkozva kérte jussát, és súlyos vita alakult ki kette-
jük között. Miután richárd azzal fenyegetőzött, hogy egyedül folytatja útját a szenföldre, 
Fülöp közvetítők útján megbékélt vele, megújították szövetségüket és ígéretet tettek arra, 
hogy a későbbiekben valamennyi zsákmányt egyenlően osztják szét.11

Noha az Itinerarium szerzője szerint a két király akkó 1191-es elfoglalását követően a 
fegyvereken, az ellátmányon és a városon egyenlő arányban osztozott meg, valamint a 
foglyokról is sorsvetés útján döntöttek, más beszámolók arról tanúskodnak, hogy richárd 
újfent konfliktusba került a zsákmány miatt.12 ezúttal v. lipót osztrák herceg (1177–1194) 
volt a szenvedő fél, akinek zászlóit richárd levetette a város falairól és tornyairól, sőt, a 
földön meg is tapostatta azokat, mondván, hogy lipót nem játszott akkora szerepet akkó 
elfoglalásában, hogy ilyen tettre feljogosítva érezze magát. Márpedig a korabeli gyakor-
latban maguknak a zászlóknak a kihelyezése azt jelentette, hogy az illető igényt kíván 
formálni az elfoglalt város kincseire.13 ebből következően richárd az osztrák herceg tettét 
nemcsak alaptalannak, de egyben remélt zsákmányára nézve is veszélyesnek ítélhette. az 
esetről tudósító kútfők nem egyeznek minden részletben, de annyi bizonyosnak látszik, 

8 Chronica Majora iii. 179. a  pátriárka levelével kapcsolatban felmerült, hogy hamisítvány lenne, és a 
császár elleni propaganda termékének tekinthető. Mindez azonban nem cáfolja azt, hogy egyébként a 
korszakban a seregek ilyen úton történő utánpótlása bevett gyakorlat volt. lásd: James Matthew Powell: 
Patriarch Gerold and Frederick ii: the Matthew Paris letter. Journal of Medieval History, 25 (1999) 1. 
19–26. a  pátriárka csalódottságát növelte, hogy a császár a szultánnal kötött tíz éves fegyverszüneti 
egyezmény (1229) értelmében ugyan Jeruzsálemet és egy vékony partmenti sávot visszaszerzett a 
Jeruzsálemi királyságból, de ezt a pátriárka a templomos és az ispotályos lovagrendekhez hasonlatosan 
megalkuvásnak, és a királyság korábbi területeiről történő végleges lemondásnak tekintette.

9 ezen esemény feldolgozása során nagyban támaszkodtam Bárány attila tanulmányára, aki részletesen 
elemzi a konfliktust. Bárány attila: Oroszlánszívű richárd fogsága. in: Bárány attila – Pósán lászló 
(szerk.): Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában. debrecen, 2021. (Memoriae 
Hungariae 13.) 32–83. köszönettel tartozom továbbá veszprémy lászlónak, aki felhívta rá a figyelmemet.

10 itinerarium peregrinorum et gesta regis ricardi. in: William stubbs (ed.): chronicles and Memorials of 
the Reign of Richard I. london, 1864–1865. (rolls series 38.) i. 150. (ii. könyv, 12. fejezet)

11 Uo. 166. (ii. könyv, 18. fejezet)
12 Uo. 234. (iii. könyv, 18. fejezet)
13 knut Görich: verletzte ehre. könig richard löwenherz als Gefangener kaiser Heinrichs vi. Historisches 

Jahrbuch, 123 (2003) 70–71.
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hogy alapvetően presztízskérdésről volt szó, amelynek jelentős anyagi vonzatai is voltak.14 
st. Blasien-i Ottó szerint a durva fellépés fő oka is az lehetett, hogy az angol király saját 
szándékai szerint akarta szétosztani a zsákmányt. a hadijelvények megszégyenítésén túl 
richárd a zsákmány nagyobbik részét is magának követelte, mellyel sokak ellenszenvét 
vívta ki maga ellen.15 Érdemes megjegyezni, hogy a győzelemhez való hozzájárulás 
mértékét nem csupán a zsákmányból történő részesedés nagyságával jutalmazták: a hadi-
jelvényeknek a legyőzött városban való kihelyezése, a sátrak meghatározott rend szerinti 
felállítása láthatóan szimbolikus jelentőséget is hordozott magában, s egy olyan hierarchia 
szerint történt, amely alapvetően a résztvevő felek katonai erején, a hadicselekményekben 
való szerepvállalásukon alapult.16 amint a fentebbi esetből láthatjuk, ezek a tényezők 
nagyon szorosan összekapcsolódtak s egymásra is hatottak.

előzetes egyezségek megkötése máshol is az uralkodók és vazallusaik vagy szövetsége-
seik közti tárgyalások részét képezte. Példának okáért i. Jakab aragón király a saját maga 
által írt krónikájában17 említést tesz egy ilyen jellegű tárgyalásról, melyre az általános 
Cortesen került sor.18 a bárók, a klérus és a városok küldöttjei mind részt vettek a tanács-
kozáson, és a hadjárat előkészítésével voltak elfoglalva. Ígéretet tettek, hogy hűségesen 
szolgálják majd a királyt, és mindegyikük vállalta, hogy meghatározott számú lovagot 
vagy katonát bocsát az uralkodó rendelkezésére:

Ezen beszédek után megkértek, hogy készítsek el egy írást, mely rendelkezne azon földek 
megosztásáról, melyeket az ő segítségükkel hódítanék meg, valamint az ingóságokéról; 
az írás tartalma pedig az volt, hogy én, midőn az Úr győzelmet ad nekünk, a lovagok 
és a fegyveresek, a hajók, a gályák és a vízi járművek, valamint a bennük lévő felszerelés 
szerint fogok nekik részesedést adni, és azoknak pedig , akik velem együtt jöttek, a lo-
vasságnak és a gyalogságnak az általuk hozott hadifelszerelés szerint fogok részt adni. 

14 Bárány a.: Oroszlánszívű richárd fogsága, 32–35.
15 adolf Hofmeister (ed.): Ottonis de sancto Blasio chronica. in: MGH ss rer. Germ. XXXXvii. 54–55.
16 Görich, k.: verletzte ehre, 71–72.
17 i. (Hódító) Jakab aragón király, Barcelona grófja, Montpellier ura, Mallorca és valencia királya. 

a mallorcai mórok elleni sikeres hadjárata (1229/1230) a reconquista fontos epizódját jelentette. az azt 
követő években Jakabnak további hadjáratok indításával (Menorca [1232], ibiza [1235], valencia [1232–
1238]) sikerült kiterjesztenie fennhatóságát olyan további területekre is, melyek korábban a mórokhoz 
tartoztak. krónikáját, a llibre dels fetst (az események könyve; befejezve 1276-ban) ő maga írta, és 
Mallorca meghódításának rendkívül részletes és fontos, ugyanakkor gyakran szubjektív beszámolóját 
adja. különösen óvatosan kell kezelni az általa leírtakat az erőviszonyokat és a vezetés kérdését taglaló 
események kapcsán. a  beszámoló kimondottan szubjektív Jakab leghatalmasabb vazallusaival való 
viszonyának tekintetében. ez részben a hosszú kiskorúságából fakadó nehézségek eredménye, minthogy 
Jakab csupán öt éves volt, amikor apját megölték az 1213-as muret-i csatában, ő maga pedig fogságba 
esett. korai éveiben az ő és bárói közötti nézeteltérések gyakoriak voltak, és ezek Jakab beszámolóján is 
erős nyomot hagytak. Odilo engels: Jakob i der eroberer. in: lexMa v. 281–282., France, J.: Victory in 
the East, 143.

18 a középkori spanyol területek államaiban, csakúgy, mint Portugáliában vagy szardínián, a rendi követek 
gyűlését nevezték cortesnek.
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A zsákmány elosztása pedig mindarra fog vonatkozni, amit a sereg indulását követően 
a hadjárat során szereznének; így hát, Istenre ígéretet tettem nekik, hogy ezt mulasztás 
nélkül betartom; másfelől pedig ők is megígérték, hogy jól és hűségesen fognak szolgálni 
engem, s nem fognak több embert feljegyezni, mint ahányan ténylegesen eljöttek [a had-
járatra]. Ezt az előkészületet tettem mallorcai átkelésünkhöz.19

a résztvevők jól felfogott anyagi érdeke is az volt, hogy egy költséges és veszélyes 
hadjáratra történő útra kelés előtt lefektessék a feltételeket.20 a fenti esetben az volt az 
elgondolás, hogy minden vazallus számára katonai erejének megfelelően juttatnak egy 
meghatározott részt a közelgő hadjárat során elfoglalt földekből és a megszerzett zsák-
mányból. Noha az arányosság elve a zsákmányelosztás kapcsán igazságos megközelítésnek 
tűnik, más megoldások szintén léteztek.21

sok esetben találhatóak (közvetett) utalások előzetes megállapodásokra; ez főként 
olyan eseményeknél fordulhatott elő, ahol a krónika írója fontosnak tartotta kifejteni az 
egyezségek részleteit is. ez egyrészt történhetett azért, mert a szerzőt általában érdekel-
ték a katonai ügyek s így a zsákmányelosztás kérdése, másrészt abból kifolyólag, hogy az 
epizód kiemelt jelentőségéggel bírt, és kihatása volt a későbbi eseményekre.22

további példát szolgáltat az előzetes egyezségekre egy Geoffroy de villehardouin 
krónikájában található leírás, aki rendkívül színes és részletekbe menő beszámolót nyújt 
konstantinápoly elfoglalásáról a negyedik keresztes hadjárat során.23

19 John Forster (trans.): The Chronicle of James I. King of Aragon, Surnamed The Conqueror. i. london, 1883. 111–112.
20 a háború professzionalizálódása a 13. századi európában valószínűleg itáliában érte el a csúcspontját: 

az itáliai városállamok által felbérelt nagyszámú zsoldoskompániák megkövetelték a nagyon részletes 
katonai szerződések (condotte) kidolgozását. ezek szabályozták az odaveszett lovak utáni kárpótlást 
(mendum), a zsákmány elosztását, valamint a foglyokkal való bánásmódot és azok váltságdíját. France, 
J.: Victory in the East, 134., Michael edward Mallett: Mercenaries and their Masters: Warfare in Renaissance 
Italy. Barnsley, 2009. 20–21., daniel Waley: condotte and condottierri in the Thirteenth century. 
Proceedings of the British Academy, 61 (1975) 337–371.

21 Matthew Paris állítása szerint a keresztesek abban reménykedtek, hogy az 1219-ben elfoglalt damietta 
kincseiből egyenlő arányban részesülnek. „a seregben az volt az általános vélekedés, hogy a városból 
elhordott javakat vissza kellene szolgáltatni, és egyenlően kellene szétosztani a győztesek között.” – 
Chronica Majora iii. 55.

22 a második keresztes hadjárat (1147–1149) folyamán a német és a flamand keresztesek között 
viszály alakult ki a zsákmány miatt, annak ellenére, hogy korábban erről egyezséget kötöttek, és 
szabályozták annak elosztását. William stubbs (ed.): Osbernus de expugnatione lyxbonensi. in: Uő 
(ed.): Chronicles and Memorials of the Reign of Richard. i. london, 1864. clxxix–clxxx. akár katonai 
szövetségek is felbomolhattak, ha a zsákmány elosztása nem történt mindkét fél megelégedésére. 1246-
ban a mongol hódítás elől menekülni kényszerülő, majd ezután zsákmányból és rablóhadjáratokból élő 
horezmiek és az egyiptomi szultán között került sor kenyértörésre a foglyok kapcsán. a konfliktus oka 
az volt, hogy utóbbiak egy korábbi megállapodás ellenére a szultánnak járó előkelő keresztény foglyok 
busás váltságdíjából is részesedést követeltek, melyet a szultán kevélyen elutasított. Chronica Majora iv. 
537–538.

23 a negyedik keresztes hadjárat eredeti célja Jeruzsálem visszaszerzése volt a muszlimoktól, amit az 
egyiptomi ajjúbida szultanátus elleni megelőző sikeres katonai támadás útján kívántak elérni. azonban 
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Geoffroy egy champagne-i nemesember legidősebb fia volt. az 1185. évi champagne-i 
marsallá választásának köszönhetően a keresztes hadjárat idején már kellő katonai és 
ítélkezési tapasztalattal rendelkezett. Minthogy személyesen is részt vett a negyedik 
hadjáraton, műve, az 1207–1208 körül befejezett De la Conquête de Constantinople (Bizánc 
megvétele)24 első kézből származó beszámolót nyújt az 1198 és 1207 közti eseményekről. 
a keresztes hadjárat végeztével Geoffroy a latin császárságban maradt és „Romania” mar-
salljává nevezték ki; így hivatalából fakadóan eredeti dokumentumokhoz is hozzáférhetett. 
Műve egyike a hadjáratra vonatkozó legfontosabb forrásoknak, melyet nagyon pontos 
kronológiája még értékesebbé tesz. kutatásunk szempontjából különösen becsesnek 
számít, hiszen egy katonaember beszámolója, aki maga is érdekelt volt olyan ügyekben, 
mint a vezetés kérdése és a zsákmányelosztás módja.25

amint azt villehardouintől az alábbi idézett forrásrészletben megtudjuk, a konstan-
tinápoly elestét követően felhalmozott kincsek elosztásának módja mögött ugyanaz a 
többször visszatérő elképzelés állt, miszerint a résztvevő feleknek katonai hozzájárulásuk 
mértékében arányosan kell részesülniük a zsákmányból.26 a franciák és a velenceiek vezető 
szerepe számos alkalommal feltűnik a forrásokban, s ennek megfelelően határozták meg a 
zsákmányból való részesedésüket is. annak érdekében, hogy biztosítsák részüket a város 
elfoglalása során remélt kincsekből, a sereg vezetői egyezséget kötöttek, és az osztozkodás 
feltételeit írásban is rögzítették. erre a konstantinápoly elleni végső rohamot megelőzően 
került sor. ekkor a hadsereg vezérei tanácsot tartottak, ahol megállapodtak a majdani császár 
megválasztásának módjáról, valamint a város feldúlásából származó zsákmány elosztásáról.

Ezután a sereg vitézei megbeszélést tartottak, és megvitatták, hogy miként cselekedjenek 
majd a város bevétele után. Többféle vélemény hangzott itt el, de a tanácskozás végén 

a keresztes sereg logisztikai nehézségekbe ütközött az adriai átkelés kapcsán, s így arra kényszerült, 
hogy a velencei köztársaságtól kérjen segítséget a katonák átszállítása érdekében. a  köztársaság ezt 
megelőzően több hónapon át hajlandó volt a korábbi egyezségen felül is ellátmányt biztosítani a velence 
körül állomásozó frank seregnek és bevárni a keresztesek többi csapatát. ez a serenissima érdeke is 
volt egyben, hiszen utóbbiak pénzügyi hozzájárulása nélkül a jelenlévők nem tudták kifizetni a tengeri 
szállítás súlyos költségeit. Belátva, hogy további keresztesek megérkezésére hasztalan várni, a jelenlévő 
seregek vezetői vállalták, hogy eleget tesznek a köztársaság követeléseinek cserébe azért, hogy velence 
magára vállalta az átkelés és az ellátmány költségeit. ezen alku eredményeképpen a keresztes sereg 
először, 1202-ben megostromolta zárát, mely velence kereskedelmi riválisa volt, és a Magyar királyság 
fontos városának számított dalmáciában. ezt az eseményt követte 1204 áprilisában konstantinápoly 
ostroma és elfoglalása, mely egyben a negyedik keresztes hadjárat végét is jelentette. Thomas F. Madden: 
Food and the Fourth crusade: a New approach to the „diversion Question”. in: John H. Pryor (ed.): 
Logistics of Warfare in the Age of the Crusades. Proceedings of a Workshop Held at the Centre for Medieval 
Studies, University of Sydney, 30 September to 4 October 2002. aldershot [etc.], 2006. 216–217.

24 Magyar fordítását lásd: Geoffroy de villehardouin: Bizánc megvétele. [Ford. és a jegyzeteket írta szabics 
imre] Bp., 1985.

25 Günter Prinzing: Gottfried von villehardouin. in: lexMa viii. 1687–1688.
26 ernest strehlke (ed.): Tabulae Ordinis Theutonici. Berlin, 1869. (a továbbiakban: tOt) 45. és Forster, J.: 

The Chronicle of James I. King Of Aragon, 111–112.
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abban állapodtak meg, hogy ha Isten segítségével beveszik a várost, az összes zsákmányt 
egy helyre hordják és illően elosztják maguk között. S ha a város urai lesznek, a franciák és 
a velenceiek közül kiválasztanak hat-hat férfiút, akiknek esküt kell tenniük a Szentírásra, 
hogy azt fogják megválasztani császárnak, aki megítélésük szerint a legjobban szolgálja 
majd ennek az országnak a javát. S akit majd ily módon császárrá választanak, az 
megkapja mind a városban, mind a másutt szerzett hadizsákmány egynegyedét, vala-
mint a Bukeleón- és a Blakhernai-palotát. A többi részt pedig kétfelé osztják a velenceiek 
és a sereg katonái között. Ezután kiválasztanak tizenkét-tizenkét férfiút a legbölcsebb 
keresztesek és velenceiek közül, avégett, hogy szétosszák a hűbérbirtokokat és a javadal-
makat az emberek között, s hogy meghatározzák a császárnak teendő szolgálataikat. 
A franciák és a velenceiek e megállapodást kötötték – s mindkét részről esküt is tettek rá 
[…]. Így kötötték meg tehát az egyezséget, és az is elhatároztatott, hogy aki nem tartja 
be, azt a papok kiátkozzák.27

villehardouin beszámolója alapján úgy tűnik, hogy a felek ebben az esetben kitartottak 
a megállapodásuk mellett,28 ugyanakkor az igazságos elosztásnak és más részleteknek 
is ellentmond robert de clari beszámolója. robert de clari pikárdiai lovag, a hadjárat 
másik krónikása szerint az előzetes megállapodás ellenére az elosztás nem igazságosan 
történt, s ezt a két dolgot folyamatosan szembeállítja egymással elbeszélése során. clari 
nem tagadja, hogy az egyszerű keresztesek és közkatonák is részesültek a zsákmányból, 
de annak mértékét aránytalannak tartja. a kincsek őrizetére kiválasztott férfiak számát 
– villehardouin-nal ellentétben – ő tíz-tíz főre teszi, hozzátéve, hogy a legtöbbet éppen 
ezek tulajdonították el a zsákmányból.29

robert de clari ezenkívül beszámol egyfajta szóbeli megállapodásról is, mely a zsák-
mányolás morális szabályait volt hivatott lefektetni, illetve meghatározott egy bizonyos 
értékhatárt, melyen felül a rablott értékeket az egyén már nem tarthatta meg, hanem 
azokat a közösbe kellett beszolgáltatnia.

Miután mindezt így elhatározták, a sereg minden tagját megeskették a szentekre, hogy 
a zsákmányolt aranyat, ezüstöt és új kelmét, melyek értéke öt sou30 vagy annál több, 
hiánytalanul a táborba viszik, kivéve a szerszámokat és az élelmet, és hogy nem tesz-
nek a nőkön erőszakot, és nem fosztják meg őket a ruhától, amelyet viselnek, mert akit 
ilyen tetten kapnak, azt megölik. Megeskették őket a szentekre, hogy nem emelnek kezet 

27 Geoffroy de villehardouin: Bizánc megvétele, 84–85. Érdemes megfigyelni, hogy a zsákmányelosztást 
olyan más fontos kérdések mellett vitatták meg, mint a császárválasztás vagy a hűbérbirtokok felosztása.

28 Geoffroy de villehardouin: Bizánc megvétele, 92–93.
29 robert de clari: Konstantinápoly hódoltatása. Ford. csernus sándor, cs. tóth annamária. Bp., 2013. (a 

középkori francia történeti irodalom remekei 1.) 101–102.
30 a francia sou a latin solidus megfelelője, garashoz hasonló ezüst váltópénz volt. 5 sou értékéért egy 

jobb minőségű köntöst vagy egy gyengébb minőségű bőrpáncélt lehetett vásárolni. christopher dyer: 
Standards of Living in the Later Middle Ages. Social Change in England c. 1200–1520. cambridge [etc.], 1998. 
(cambridge Medieval textbooks) 176., 206.
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szerzetesre, sem klerikusra, sem papra, hacsak önvédelemből nem kényszerülnek rá, és 
hogy sem templomban, sem monostorban nem tesznek kárt.31

természetesen voltak olyanok is a seregben, akik nem tartották tiszteletben ezt a meg-
állapodást és eltulajdonítottak bizonyos tárgyakat a közösen szerzett javakból.32 Mindez 
azonban nem teszi semmissé a tényt, hogy a jelentősebb vezetők igenis törekedtek arra, 
hogy az egyezség betar(ta)tásával biztosítsák maguk és katonáik részét a zsákmányból. 
villehardouin szintén azt állítja, hogy kizárólag különmegállapodások útján lehetett 
nagyobb részt biztosítani a kincsekből, máskülönben a zsákmányt egyenlően osztották 
szét a seregben.33

Kiváltság a zsákmányra – a Német Lovagrend 1221-es privilégiuma

szerencsénkre az előbb említett különmegállapodásokból néhány fentmaradt. ezek közé 
sorolható egy olyan dokumentum is, melyet Brienne-i János jeruzsálemi király állíttatott 
ki lánya nevében a Német lovagrend számára. Fontos megemlíteni, hogy két évvel 
korábban, már damiettának az ötödik keresztes hadjárat alatt történő ostroma során is 
létezhetett a két fél között egyfajta szóbeli megállapodás, hiszen ebből az évből (1219) 
rendelkezünk egy olyan tanúsítvánnyal, mely igazolja, hogy a lovagrend nagymestere a 
rablott holmik felét átadta a királynak.34

az alábbi kiváltságlevél szintén a hadizsákmány elosztását kívánta szabályozni s egyfajta 
előzetes megállapodásnak tekinthető. Mivel a dokumentum mindössze két évvel később, 
1221-ben kelt ugyanazon felek között, ugyanazon kérdéskör kapcsán, ezért kiváló és egy-
ben nagyon ritka lehetőséget kínál a zsákmány kezelésének összehasonlítására. Brienne-i 
János 1219-es tanúsítványa kapcsán egy fontos részlet és különbség, hogy az irat damietta 

31 robert de clari: Konstantinápoly hódoltatása, 93.
32 Geoffroy de villehardouin: Bizánc megvétele, 92–93.
33 Uo. Hasonló visszaélésre lásd: Chronica Majora iii. 55. robert de clari egészen más véleménnyel 

van a kincsek seregben való megosztásának és a gazdag konstantinápolyi ingatlanok felosztásának 
igazságosságáról, hiszen állítása szerint a közkatonák véleményének kikérése nélkül döntöttek ezekről. 
robert de clari: Konstantinápoly hódoltatása, 101–102., 120.

34 „Én, János, isten kegyelméből a jeruzsálemi latinok tizedik királya, tudtul adom mindenkinek, úgy a 
jelenlegieknek, mint a jövendőknek, hogy midőn Hermann, a jeruzsálemi németek szent Mária kórháza 
rendjének mestere, illetve testvérei átadták nekem mindazon szerzeményeknek fele részét, melyeket 
damietta városának elfoglalásával nyertek és szereztek, megígértem és megengedtem az előbb mondott 
mesternek és testvéreknek, hogy azok átadása sem számukra, sem pedig számomra nem teremthet 
bármiféle precedenst.” – ernest leroux (ed.): Archives de l’Orient Latin. Párizs, i–ii. 1881–1884. ii. 
166. a  keltezés szerint az okiratot 1219 márciusában állították ki, tehát nyolc hónappal damietta 1219 
novemberében sorra kerülő végső elfoglalását megelőzően. valószínűsíthető tehát, hogy az oklevél 
inkább az elővárosokban, illetve a város külső erődítményein belül rablott zsákmány feletti egyezséget 
volt hivatott rögzíteni.
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elhúzódó ostroma során keletkezett, és nem tesz említést a város végső elfoglalása során 
szerzett kincsek sorsáról. Utóbbi kérdéssel kapcsolatban azonban segítségünkre lehet az 
1221 márciusában (tehát damietta elfoglalása után, de a keresztes hadjárat sorsát megpe-
csételő al-manszúrai vereség előtt) kelt kiváltságlevél.

Legyen köztudott mindenki számára, úgy a jelenvalóknak, mint a jövendőbelieknek, hogy 
én, János, Isten kegyelméből a jeruzsálemi latinok tizedik királya, Izabella lányom helyes-
lésével és hozzájárulásával, Hermannak, a jeruzsálemi németek Szent Mária ispotálya 
rend mesterének, illetve testvéreinek adtam, juttattam és adományoztam alamizsnaként 
örök időkre, úgy a jelenben, mint a jövőben, azoknak jámborsága és jó híre okán azt, 
amit azon nyereségből birtokolnék, melyeket az említett testvérek harcban szereznének, 
midőn embereim velük tartanak a királyi jelvény35 alatt, az én távollétemben. Azonban a 
magam részére s a Jeruzsálemi Királyságban uralkodó utódaim részére visszatartom azt 
a részt, amelyet a nyereségből birtokolnék, tudniillik mindazon zsákmánynak fele részét, 
melyeket az említett testvérek harcban szereznének falvakban, várakban, csatatereken, 
hadjáratokban, vagy bármely más helyeken, az én jelenlétemben.36

Mint látható, Brienne-i János – hasonlóan az 1219-es egyezséghez – abban a kiváltságban 
részesítette a Német lovagrendet, hogy a teuton lovagok az általuk szerzett hadizsákmány 
fele részét megtarthatták maguknak, amennyiben maga a király személyesen vett részt a 
hadjáraton. Ugyanakkor megengedte nekik, hogy a jövőben az általuk szerzett zsákmány 
egészét megtartsák, ha olyan harci cselekményre kerülne sor, melyben maga a király sze-
mélyesen nem lenne jelen.37 a rend mindkét esetben az átlagosnál jobb helyzetbe került a 

35 valószínűleg a király címerével ellátott zászlók, pajzsok és más uralkodói jelvények.
36 „Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris, quod ego Johannes dei gracia latinorum 

lerusalem rex decimus, laude et concessu Ysabellis fille mee, dono et concedo et in perpetuum quitto 
in helemosinam fratri Hermanno magistro domus hospitalis sancte Marie Theutonicorum ierusalem 
et fratribus eiusdem domus presentibus et futuris propter religionem et bonam famam eorum partem, 
quam habeo in lucro, quod faciunt in armis predicti fratres, cum homines mei cum signo regali cum eis 
sunt me absente; mihi vero et successoribus meis in regno lerosolimitano retineo partem, quam habeo 
in lucro, quod faciunt predicti fratres in armis me presente, videlicet medietatem tocius lucri sui in villis 
sive in castris sive in campis sive in expeditionibus sive in quibuscunque aliis locis.” – tOt 45. (Nr. 
55.) Figyelemreméltó, hogy mind az 1219-es tanúsítványnak, mind pedig ezen 1221-es kiváltságlevélnek a 
tanúsorában ott találjuk Montebéliard Odót, a Jeruzsálemi királyság constable-jét, illetve az előbbiben 
még tanúként szerepel saint Omer-i raoul sénéchal is, aki azonban 1220-as halála miatt értelemszerűen 
nem lehetett jelen a két évvel későbbi kiváltságlevél kiállításánál. ezen tisztségviselők jelenléte a 
dokumentumok megszövegezésénél azért fontos, mert jól egybevágnak azon feladatkörökkel, melyeket 
a Jeruzsálemi asszízák a zsákmány kezelését illetően előírnak ezeknek a magas rangú beosztottaknak. (a 
sénéchal a királyt illető rész kezeléséért és őrzéséért felelt, míg a constable dolga az elosztásnál történő 
segédkezés és a tényleges elosztást végző marsall ellenőrzése volt.) John of ibelin: Le Livre Des Assises. 
ed. by Peter W. edbury. leiden–Boston, 2003. (The Medieval Mediterranean 50.) 580., 583.

37 lehetséges, hogy az uralkodó jelenléte vagy távolléte a hadjáraton döntő tényező volt a zsákmányelosztás 
kapcsán. Ha a király jelen volt, a kortársak közül néhányan számíthattak talán arra is, hogy ezáltal a 
Jeruzsálemi királyság szokásai és törvényei is alkalmazandók, még ha a vállalkozásra a királyság vagy 
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zsákmányelosztás szempontjából, hiszen Joinville elbeszélése szerint a szentföldön bevett 
szokás azt írta elő, hogy a zarándokok összességének a zsákmányolt javak kétharmada 
járt, melyen természetesen a Német lovagrendnek osztoznia kellett volna másokkal.38

Nem sokkal a rend megalapítását követően a teuton lovagok a jeruzsálemi királlyal 
kötött kedvező egyezség előnyeit élvezhették a harcokban szerzett zsákmány elosztásá-
nál. ez részben a hadjárat szervezésében és a diplomáciában betöltött fontos szerepükre 
(a pápa és a német-római császár közti közvetítésre) vezethető vissza,39 de ugyanilyen 
fontos lehetett katonai szerepvállalásuk az ötödik keresztes hadjárat során.40 Utóbbiak 
szemléltetésére érdemes kiemelni, hogy a Német lovagrend nagymestere, Hermann von 
salza (1209–1239) részt vett az akkóban tartott első haditanácson,41 de a teuton lovagok 
a templomosoknak is segítő kezet nyújtottak atlit várának, az úgynevezett Castrum 
Peregrinorumnak az építésekor (1218).42 továbbá a Német lovagrend aktív szerepet vállalt 
a keresztes hadjárat egyéb katonai hadműveleteiben is, megvédte a rátámadó ellenségtől a 
templomosok és a keresztesek damietta körül fekvő táborát,43 valamint részt vett a város 
körüli muszlim tábor elleni portyában.44

Mivel a hadjárat során a Német lovagrend tagjai bizonyították hasznosságukat és 
hűségüket, Brienne-i János király bizonyosan lehetséges és igen értékes szentföldi szö-
vetségesként tekintett a nemrégen alapított lovagrendre. a királyi kiváltságlevél, illetve 
más pápai privilégiumok45 elnyerése mögött tehát a lovagrendnek az ötödik keresztes 
hadjáraton való, az európai fejedelmek elismerését kiérdemlő szerepvállalása állt.46 
Érdemes megjegyezni, hogy a damiettai kincsek egyenlő elosztása igenis „precedenst 

a szentföld határain kívül (például damietta esetében) is kerülne sor. ez a jogértelmezési kérdés 
feszültségekhez és a hadjárathoz csatlakozó más nagyhatalmú vezetőkkel való összetűzésekhez 
vezethetett, hiszen ők egy másfajta elosztási módban lehettek érdekeltek. a probléma abban rejlett, hogy 
nem volt egyértelmű válasz arra a kérdésre, hogy vajon a királlyal együtt a királyság szokásai és törvényei 
is „jelen vannak-e” (még külföldön is), vagy a kettőt szét kell választani egymástól.

38 Jean de Joinville: Szent Lajos élete, 84.
39 Nicholas edward Morton: The Medieval Military Orders, 1120–1314. Harlow [etc.], 2013. (seminar 

studies) 32., 35.
40 Borbás Benjámin: a  Német lovagrend szerepe a 13. század első felének keresztes hadjárataiban. in: 

kis iván [et al.] (szerk.): Micae Medievales. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról 
és Európáról. VIII. Bp., 2019. (elte Btk történelemtudományi doktori iskola, tanulmányok – 
konferenciák 13.) 42–47. 

41 l’estoire de eracles empereur et la conqueste de la terre d’Outremer. in: Recueil des Historiens des 
Croisades. Historiens Occidentaux. i–v. Párizs, 1844–1895. ii. 322–323.

42 Wilhelm Wattenbach (ed.): annales sancti rudberti salisburgenses. in: MGH ss iX. 780.
43 Oliveri scholastici Historia damiatina. in: Hermann Hoogeweg (Hrsg.): Die Schriften des Kölner 

Domscholasters, späteren Bischofs von Paderborn und Kardinalbischofs von S. Sabina Oliverus. tübingen, 
1894. 210.

44 Oswald Holder-egger (ed.): albert Milioli notarii regini liber de temporibus et aetatibus et cronica 
imperatorum. in: MGH ss XXXi. 490.

45 tOt Nr. 311., 312., 321., 322., 326., 327., 340., 345., 358.
46 Borbás B.: a Német lovagrend szerepe, 45–47.
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teremtett” a későbbiekben, annak ellenére, hogy Brienne-i János a teuton lovagok számára 
adott 1219-es tanúsítványában ezzel ellentétes szándékát egyértelműen kinyilvánította.

a fentiekben láthattuk, hogy a korszakban létezett szabályozás a zsákmányelosztásra 
vonatkozóan. Noha ezek többségét csak elbeszélő források említéseiből ismerjük, a ko-
rabeli törvényi rendelkezések összeállítói szintúgy fontosnak tartották, hogy munkáikba 
belevegyék a zsákmány sorsát taglaló kérdéseket is.47 ezek együttesen bizonyítják, hogy a 
13. században a zsákmány elosztásával kapcsolatos „jó szokás” elképzelése valóban létezett, 
ugyanakkor az nem magától értődő, hogy a katonák és a vezetőik valóban tiszteletben 
tartották-e ezt a tradíciót. továbbá az előzetes megállapodások és kiváltságok még törvé-
nyes és elfogadott utat is biztosíthattak a kedvezményezetteknek, hogy figyelmen kívül 
lehessen hagyni a szokás alapján meghatározott arányokat, s ezáltal bizonyos résztvevők 
a hadizsákmányból nagyobb részt kaparinthassanak meg maguknak.

A zsákmányolt holmik jelentősége és az előzetes egyezség hiányának  
káros következményei

a zsákmánnyal kapcsolatos teljeskörű vizsgálódás fontos elemét képezi a hadjáraton 
szerzett különféle anyagi javak, úgymint értéktárgyak, tábori és katonai felszerelések, 
fegyverzetek, ostromgépek, valamint ezek logisztikájához elengedhetetlenül szükséges 
szállítóeszközök és élőállatok viszonylagos vagy abszolút értékének megállapítása. ennek 
alapos körüljárása azonban jelen tanulmányban terjedelmi korlátokból kifolyólag nem 
lehetséges. az alábbiakban inkább egy példán át kívánom szemléltetni, hogy általában 
miként tekintettek a kortársak a hadjáraton szerezhető különféle tárgyakra és mekkora 
szerepet tulajdonítottak ezeknek.

a zsákmány jelentőségét érzékeltető példák közül az egyik legbeszédesebbet a Német 
lovagrend marsallja, Peter von koblenz levelében találjuk, aki kasztília és león kirá-
lyának48 küldött üzenetében iX. lajos francia királynak (1226–1270) a rend irányában 
tanúsított igazságtalan viselkedéséről panaszkodott (1254 májusa). Peter von koblenz 
marsall kimondottan élénk levelezést folytatott a nyugati fejedelmekkel, s később a Né-
met lovagrend szentföldi főhadiszállása, Montfort várnagyává, majd pedig a nagymester 
helyettesévé nevezték ki.49

Tudja meg magasságod, hogy miután Franciaország jeles királya először szállt partra 
Cipruson útja során, hogy segítséget hozzon a Szentföldre, összehívott minket színe 

47 a 13. század során gyakorló jogászok által összeállított Jeruzsálemi asszízák több cikkelye is foglalkozik 
a hadizsákmány kezelésével, valamint ezzel kapcsolatban a sénéchalra, a marsallra, illetve a constable-re 
háruló kötelességekkel. John of ibelin: Le Livre Des Assises, 580., 583., 587.

48 X. alfonz, kasztília és león királya (1252–1284) és német ellenkirály (1257–1275).
49 Nicholas edward Morton: The Teutonic Knights in the Holy Land, 1190–1291. Woodbridge, 2009. 106.
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elé, hogy véleményünket és támogatásunkat kérje.50 Ezért helyesen feltételeztük, hogy 
nemcsak az ellenségtől, de tőle is illő kárpótlást fogunk nyerni.51 Valamennyi erőnket 
rendelkezésére bocsátottuk és […] erőforrásaink oly nagy részét használtuk fel, hogy 
nem maradt elég arra, hogy illő szolgálatot teljesíthessünk az Úr számára és neki.52

Peter von koblenz marsall már rögtön levele kezdetén hangsúlyozza a Német lo-
vagrend tagjainak a hadjárat során betöltött jelentős szerepét. kiemeli, hogy a rendre 
a vállalkozás kezdetétől fogva fontos szereplőként tekintettek, melyet jól mutat, hogy 
– valószínűsíthetően a templomosok és az ispotályosok mellett – ők is részt vettek a iX. 
lajos elnöklete alatt ülésező haditanácsban. Peter von koblenz érveléséből világosan 
kiderül, hogy ő maga a rendet a hadjárat egyik fő vesztesének törekszik feltüntetni, 
mivel a lovagrend emberi és anyagi erőforrásokat tekintve hatalmas áldozatokat hozott 
a vállalkozás sikeréért. a Német lovagrend marsallja nem tudja leplezni csalódottságát 
lajos királlyal szemben, akitől illő kárpótlást vártak a rend veszteségeinek enyhítésére. 
Jelenlegi vizsgálatunk szempontjából minket most az a levélben is megjelenő felfogás 
érdekel, mely szerint a hadjárat résztvevői számítottak arra, hogy kiadásaik egy részét a 
hadizsákmányból fedezzék. ezeket a tárgyakat vagy saját maguk szerezték a harc során, 
vagy pedig a zsákmány újraelosztása során kerültek kezükbe, ami a sereg fővezérének 
felügyelete alatt történhetett.

a következőkben Peter von koblenz hosszasan panaszolja a hadjáratok negatív követ-
kezményeit, melyek magát a Német lovagrendet is sújtották:

[Az egyiptomi Damietta gazdag városának elfoglalását követően] a király úr megtagadta, 
hogy bármit is adjon nekünk vagy bárki másnak a keresztények közül […]. Mindent 
magának követelt, azt állítva, hogy mindaz az övé, hiszen ő a sereg vezére. Sokan úgy 
gondolják és nyíltan ki is mondják, hogy a város később Isten igazságos ítélete folytán 
veszett el, ahogyan azt ők korábban előre meg is jövendölték. […]53

Ebben az ügyben [ti. a hadjáratban] becsületünk érdekében többet költöttünk, mint 
amennyi rendelkezésünkre állt, így hát tekintélyünk megőrzése miatt nagy költségen újra 

50 Érdemes felhívni a figyelmet a Német lovagrendnek a döntéshozatalba és a hadjárat előkészítésébe 
történő bevonására.

51 Figyelmet érdemlő az a sereg fővezérével szemben támasztott elvárás, hogy pénzzel és az ellenségtől 
szerzett hadizsákmányból kárpótolja a résztvevőket.

52 Malcolm Barber – keith Bate (transl.): Letters from the East. Crusaders, Pilgrims and Settlers in the 12th–
13th Centuries. [e-book] london–New York, 2016. (crusade texts in translation 18.) Nr. 70.

53 kiemelendő az isteni igazságszolgáltatás hangsúlyozása koblenz marsall érvelésében. a  levélíró 
összeköti a kereszteseket sújtó balszerencsét lajos igazságtalan viselkedésével, aki a zsákmányelosztás 
jó szokásával szembement. a hadizsákmány jelentőségét és a hozzá kapcsolódó szokások erejét mutatja, 
hogy az isteni közbeavatkozásnak a zsákmányelosztás igazságtalanságával történő összekapcsolása 
megállta a helyét a korabeli érvelésben. Hasonló felfogásra lásd: Chronica Majora v. 134. angolul: 
Matthew Paris ii. 356.
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fel kellett szerelkeznünk lovakkal, fegyverekkel és más, a harchoz szükséges dolgokkal, 
remélve mindeközben, hogy az ügy hamarosan befejeződik. […]

Ennek eredményeként olyan súlyos adósságba vertük magunkat a pénzkölcsönzők 
kapzsisága okán, hogy, hacsaknem Te és más keresztények minket hűen meg nem segí-
tenek, birtokainkból igen sok mindent eladni és hátrahagyni kényszerülünk, olyannyira, 
hogy rendünk, mely mindezidáig a Jeruzsálemi Királyságban a keresztények világossága 
és tükre volt, soha többé nem lehet a régi.

Érdemes megjegyezni, hogy alig néhány évtizeddel az 1230-as évekbeli baltikumi 
megtelepedésüket követően milyen élesen jelenik meg a forrásban a Német lovagrend 
erőfeszítése, hogy poroszországi és szentföldi pozíciót egyidejűleg megőrizze. a levél 
későbbi tartalma rávilágít arra, hogy az erőforrások megosztása mind katonai, mind 
pedig pénzügyi értelemben majdhogynem lehetetlennek bizonyult olyan krízishelyze-
tekben, amikor mindkét terület rendkívüli nehézségekkel nézett szembe. Mivel a biro-
dalmi és szicíliai lovagrendi rendházakból Palesztinába küldött ellátmány gyakorta akadt 
fenn logisztikai vagy diplomáciai akadályokon,54 ezért közvetlenül a helyszínen, azaz a 
szentföldön szerzett bárminemű bevétel létfontosságú volt. ezen problémák fényében 
világosabbá válik, hogy egy olyan fiatal és újonnan alapított lovagrend esetében, mint 
a Német lovagrend, miért bírt kiemelkedő jelentőséggel a hadizsákmány. a rablott és 
harcban szerzett holmi, legyen az akár pénz, akár fegyver, értékes bevételi lehetőségnek 
számított, így a megfelelő részesedés biztosítása a jövőbeni sikeres hadviselés egyik 
szükséges eszközét jelenthette. látva Peter von koblenz aggodalmait a lovak, a fegy-
verek és a páncélzat elvesztése kapcsán, elképzelhetjük, mekkora csapást jelenthetett 
számukra, hogy a damietta falain belül remélt és talált kincsektől megfosztották őket. ez 
a zsákmány, legalábbis részben, fedezhette volna súlyos kiadásaikat és lehetőséget adott 
volna szétzúzott haderejük újjáépítésére. de, ahogyan azt a marsall állítja, iX. lajosnak, 
a sereg fővezérének igazságtalan cselekedete, a zsákmány méltatlan elosztása, nem is 
szólva a kudarcba fulladt keresztes hadjárat szörnyű következményeiről, a csőd szélére 
sodorta a lovagrendet. ezáltal kölcsönök felvételére kényszerültek és jelentős adósságot 
halmoztak fel. a katonai hadjáratok résztvevői tehát nyilvánvalóan számítottak arra, hogy 
a hadizsákmány egy bizonyos meghatározott részét megtarthatják maguknak, vagy ré-
szesülhetnek azokból, s így – minimum a költségeik és veszteségeik fedezésére elegendő 
mértékben – kárpótlást nyerhetnek.

54 Morton, N. e.: The Teutonic Knights in the Holy Land, 103–104., 181–183.
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Összefoglalás

a fenti eset jól rávilágít a zsákmányra vonatkozó előzetes egyezségek hiányából fakadó 
káros következményekre. ezek a megállapodások nemcsak a résztvevő felek hozzájárulá-
sának megfelelő részesedést garantálhatták, de egyben elejét is vehették az ebből származó 
konfliktusoknak. a keresztes hadjáratok soknemzetiségű seregeinek sikeressége döntő 
mértékben függött vezetőik összehangolt cselekvésétől. ennek érdekében kerülni, s ha 
lehetséges volt, meg kellett előzni minden olyan konfliktust, mely a sereg egységét veszé-
lyeztethette. katonaemberekről lévén szó, a koncon való marakodás a hadjáratok egyik 
leggyakoribb problémája lehetett, mely nem pusztán a nyílt terepen történő összecsapások 
és ostromok idején, de a sereg vonulása során vagy a portyázások alkalmával is előfordul-
hatott. az utánpótlás biztosítása, élelmiszerek beszerzése, fegyverzet, csatamének, sátrak 
és szállítóállatok pótlása egy ilyen távoli vállalkozás esetében szinte kizárólag a helyszínen 
történő fosztogatás útján valósulhatott meg, nem is beszélve a gyors meggazdagodást 
jelentő rablott kincsekről és luxustárgyakról, melyek ilyen úton kerültek a keresztesekhez. 
a felsorolt példákból kitűnik, hogy az ellenséges területen történő zsákmányolásnak 
hármas célja volt: azonkívül, hogy az ellenség hátországának, illetve anyagi és emberi 
erőforrásainak gyengítését szolgálja, biztosította a vonuló sereg ellátását s egyben motiválta 
is annak tagjait a gazdag hadizsákmány ígéretével. ennek megfelelően a hadjárat sikere 
vagy egy terület védelmét ellátó katonák motiválása szempontjából döntő jelentőségű 
volt, hogy a várható haszon kiszámítható legyen, elosztása pedig megfeleljen a résztvevők 
igazságérzetének. Mint láthattuk, ennek rendezésére különböző megoldások születhettek, 
de a katonák egyéni teljesítménye, valamint az egyes seregek vezetői által kiállított katonák 
létszáma mindvégig döntő jelentőséggel bírt a részesedési arányok meghatározásakor.
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Privilege on Plunder – Preliminary Agreements  
on the Booty and Securing  

Spoils of War in the 13th-Century Crusades

during a long military campaign, especially an international venture on foreign soil, 
maintaining the unity and discipline of the army was a key task, especially in the harsh 
conditions that awaited the crusaders arriving in syria, Palestine or egypt.  in order to 
maintain the determination of their soldiers, the army leaders were expected to compen-
sate the soldiers with gold, treasure, the promise of a quick fortune and thus the hope of 
a better life.   consequently, the distribution and sharing of the spoils of war were in the 
interests of all the parties involved in the crusade.

in this essay, i have collected a number of references in contemporary sources to dem-
onstrate that certain prior agreements were already made in the period to regulate the fate 
of the expected spoils. it is true, however, that these agreements cannot be considered as 
sophisticated and detailed as in the late medieval and early modern eras. Nonetheless, 
studying agreements on the spoils to be taken in the crusades not only sheds light on the 
customs regulating their sharing, but allows us to examine the practical aspects of spoils 
management itself. Numerous contemporary sources attest to the fact that the fair distri-
bution of booty was often problematic and abuses were common, whether in christian 
or Muslim armies. For this reason, the crusaders and military orders sometimes sought 
to reach a separate agreement with the leader or leaders of the undertaking in order to 
secure for themselves a share of any booty proportionate to their military strength and 
contribution. These agreements could not only guarantee a share commensurate with 
the contribution of the parties involved, but also prevent any resulting conflict. since the 
success of the multinational armies of the crusades depended crucially on the coopera-
tion of their leaders any conflict that might threaten this unity had to be avoided and, if 
possible, prevented.

covering the costs of waging war far from domestic homelands was not an easy task, 
and logistical as well as financial problems could hinder the efficiency even of the most 
well-organized institutions, such as the military orders. Thus, any kind of income gained 
directly on the spot, that is on the Holy land, was essential. The article studies the meth-
ods of division and storing of war booty during the 13th-century crusades in the Holy 
land. it argues that preliminary agreements and privileges offered legal and accepted 
ways to ignore customarily established proportions, thus allowing participants to acquire 
a larger share from the spoils and to finance their military activity.

Keywords: crusades, military orders, Holy land, teutonic Order, spoils of war, agree-
ments
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Szerb despoták birtokai Magyarországon  
(áttekintés)

a szerb nép késő középkori történetéről szólva elmondhatjuk, hogy az gyorsan  
  végbemenő változásokat tükröz. a szerb államiság néhány évtized alatt a császári 

birodalom magaslatairól a létezésért folytatott harc mélységeibe süllyedt. tanulmányunk 
célja mindazonáltal nem a szerb állam késő középkori berendezkedésének és történeté-
nek részletes bemutatása. Mindebből a következőkben csak a legalapvetőbb vonásokat 
törekszünk felvázolni, elsősorban azon tényezők bemutatására fordítva a figyelmet, 
amelyek arra sarkallták zsigmond királyt, hogy a szerb despoták kezére magyarországi 
javakat juttasson.

Források és irodalom

sajnálatos módon a szerb középkorral foglalkozó kutatók azzal a súlyos problémával 
kénytelenek szembenézni, hogy a szerb uralkodók és államuk okleveles hagyatéka az 
idők viharában nagyrészt teljes mértékben elenyészett. Bár a középkori magyar állam 
diplomatikai termése is jócskán megszenvedte az idők megpróbáltatásait, a fennmaradt 
okleveles anyag még így is számos lehetőséget kínál a kutatónak. amikor a szerb despoták 
birtokviszonyairól szándékozunk értekezni, legfőképpen a Magyarországon megőrzött 
okleveles anyagra támaszkodhatunk. több generáció tudósainak hála ma a kutató számos 
okmánytárat tud kézbe venni. Noha Fejér György több kötetes kiadványa mára sok vo-
natkozásban elavultnak mondható, továbbra is számos hasznos okirattal szolgál. szintén 
említést érdemel a Hazai okmánytár, a zichy család okmánytára, a teleki féle Hunyadiak 
kora Magyarországon,1vagy a Thallóczy lajos és Áldásy antal által összeállított oklevéltár 
szerbia és Magyarország középkori kapcsolatairól.2 Mivel debrecen a despoták terjedel-
mes birtokai közt jelentős helyet foglalt el, Herpay Gábor e városra vonatkozó oklevéltára 
is jelentős segítséget nyújt a kutató számára.3 a legújabb oklevélkiadások sorában külön 

1 teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. i–Xii. Pest, 1852–1857.
2 Thallóczy lajos – Áldásy antal: Magyarország és Szerbia közti összekötettések oklevéltára 1198–1526. Bp., 1907.
3 Herpay Gábor: Debrecen szabad királyi város levéltára diplomagyüjteményének regesztái. debrecen, 1916.

* a nyelvi korrektúrát hálásan köszönöm dr. almási tibor tanár úrnak.

*
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helyet foglal el a Zsigmondkori oklevéltár, amely a despoták birtokairól számos adattal 
szolgál a témával kapcsolatban. ezenkívül szerbiai középkorkutatók tollából is született 
néhány figyelemre méltó forráskiadás, többek között sima Ćirković, aleksandar krstić,4 
rokai Melin5 munkásságának köszönhetően. annyi mindenesetre így is leszögezhető, 
hogy még mindig tetemes a kiadásra váró oklevelek mennyisége.

a korszakra vonatkozó legjelentősebb szerb vonatkozású elbeszélő forrásunk Bölcs 
konstantin (konstantin Filozof, 1380 k.–1431 u.) életrajzi munkája lazarević istván 
despotáról. Bár formailag kétségkívül biográfiai természetű, a legendaszerű középkori 
szerb žitije műfaj – azaz a szentek életét elbeszélő egyházi szövegek – vonásait viseli 
magán, mindazonáltal konstantin a despotát sokkal inkább államférfiként és vitézként 
ábrázolja, míg a vallási motívumok háttérbe szorulnak a szövegben.6 az értelmezés 
szempontjából hátrányos körülményként említendő viszont, hogy konstantin nem 
foglalkozott különösebben az időrenddel, mivel narratív technikája nem az események 
kronológiai rendet követő elbeszélésére épül, nyelvezete pedig gyakran megnehezíti, 
illetve bizonytalanná teszi az értelmezést. elszórtan fellelhetők még adatok a despota 
birtokairól más kortárs és későbbi íróknál is, mint például Bonfini, Thuróczy, Windecke, 
Orbini és mások elbeszélő szövegeiben.

Jelen tanulmányunkban – tekintetbe véve a terjedelmi korlátokat – elsősorban a 
kérdés mérvadó szerb nyelvű szakirodalmának legjelentősebb eredményeit igyekszünk 
bemutatni.7 a taglalt téma iránt már a 19. században érdeklődött a kutatás. Pesty Fri-
gyes 1877-ben tette közzé munkáját a szerb despoták címéről és birtokairól.8 Bár szinte 
másfél évszázad választ el bennünket írásának megjelenésétől, Pesty tanulmányának 
számos eleme ma is hasznosítható, ámbár következtetései (és részben adatai is) mára 
már elavultnak számítanak.

a szerb kritikai történetírás már kezdeteitől fogva adalékokkal szolgált a középkori 
szerb–magyar viszony kérdéskörének tárgyalásához. korai történészek közül sokan a 
történelmi Magyarország déli vidékéről származtak, például ilarion ruvarac,9 Jovan 

4 aleksandar krstić: dokumenti o ugarskim posedima despota Đurđa datim u zalog Jovanu Hunjadiju 
1444. godine. Mešovita građa, 32 (2011) 125–156., Uő: Povelja despota Đurđa Brankovića o davanju u 
zalog poseda u Ugarskoj Jovanu Hunjadiju. Stari srpski arhiv, 11 (2012) 151–174., Uő: Pismo despota 
stefana lazarevića svojim ugarskim službenicima o pravima pavlinskog manastira svetog lavrentija 
kod Budima. Stari srpski arhiv, 12 (2013) 133–143., Uő: dva neobjavljena latinska pisma despota 
stefana lazarevića. Inicijal. Časopis za srednjovekovne studije, 3 (2015) 197–209., aleksandar krstić – 
Neven isailović: donacija despota Đurđa vukovića (Brankovića) Pavlu Biriniju iz verone: problem 
autentičnosti. Inicijal, 4 (2016) 195–227.

5 Melina rokai: Protestna povelja Budimskog kaptola kojom elizabeta silađi zabranjuje planirano 
otuđenje poseda porodice Hunjadi-silađi. Stari srpski arhiv, 12 (2013) 145–156.

6 konstantin Filozof: Žitije despota Stefana Lazarevića. (Ford. Gordana Jovanović). Beograd, 1989. 9–12.
7 Bővebb áttekintést ld.: Borisz sztojkovszki: a  szerb történetírás a középkori szerb–magyar 

kapcsolatokról. Történelmi Szemle, 56 (2014) 329–337.
8 Pesty Frigyes: Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországon és a rácz despota cím. Bp., 1877.
9 ilarion ruvarac: Stari Slankamen. zemun, 1892.
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radonić,10aleksa ivić,11dušan Popović12 és mások. eredményeikre építve a későbbi tör-
ténészek számos tanulmányban és monográfiában adtak teret a középkori szerb–magyar 
kapcsolatok kérdésének. itt meg kell említeni a többkötetes A szerb nép története című 
szintézist, amely a mai napig a legbiztosabb kiindulópont a szerb középkorkutatásban.13 
a magyar vonatkozású kérdéseket sima Ćirković, Jovanka kalić és Momčilo spremić 
neves szerb medievisták dolgozták fel. Munkáikban helyet kapott a szerb despoták birto-
kainak kérdése is. ehhez hasonló összefoglaló munkát Jovanka kalić állított még össze, 
külön hangsúlyt fektetve a szerbség késő középkori történetére.14 ennek megfelelően a 
despoták javairól ugyancsak szó esik ebben az összefoglaló munkában is. külön helyet 
kaptak a szerb uralkodók Magyarországon birtokolt jószágai a Momčilo spremić által 
írt Branković György-életrajzban is.15 a szerb despota-ország működéséről és annak 
eszmei hátteréről eddig a legátfogóbban andrija veselinović értekezett a Szerb despoták 
állama című monográfiájában.16 sima Ćirković17, rókay Péter18 és dušanka dinić-
knežević19 nevéhez pedig a szerb nép 15–16. századi migrációinak kutatása fűződik. 
aleksandar krstić és a már többször említett Jovanka kalić szintén figyelmet fordítot-
tak a despoták bírtokainak igazgatására20 a szerb despota-állam utolsó éveit kutatva 
Đorđe Bubalo egy tanulmányban foglalkozott a despota-birtokok szerepével a magyar 
védelmi tervekben 1458-ban és 1459-ben.21 kevesebb eredmény mutatható fel a témát 
illetően a despota-ország bukása utáni időszakra vonatkozólag. ezek közé sorolható 
dušanka dinić-knežević tanulmánya a szerémségi despotákról,22 míg Nenad lemajić 

10 Jovan radonić: sporazum u tati i srpsko–ugarski odnosi od Xiii–Xvi. veka. Glas Srpske Kraljevske 
Akademije, 187 (1941) 117–232.

11 aleksa ivić: Istorija Srba u Vojvodini: od najstarijih vremena do osnivanja Potisko-pomoriške granice (1703). 
Novi sad, 1929.

12 J. dušan Popović: Srbi u Vojvodini. i–iii. Novi sad, 1957–1963.
13 Jovanka kalić (ed.): Istorija srpskog naroda. i–vi. Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371–1537) ii. (a 

továbbiakban: isN ii.). Beograd, 1982. (srpska književna zadruga).
14 Jovanka kalić: Srbi u poznom srednjem veku. Beograd, 2012. (zavod za udžbenike).
15 Momčilo spremić: Despot Đurađ Branković i njegovo doba. Beograd, 2020.
16 andrija veselinović: Država srpskih despota. Beograd, 2006.
17 sima Ćirković: seoba srpskog naroda u kraljevinu Ugarsku u Xiv i Xv veku. in: dragutin ranković 

(ed.): Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka: zbornik radova posvećen tristagodišnjici Velike seobe Srba. 
Beograd, 1990. 37–46.

18 Petar rokai: Prilog poznavanju položaja srba u Ugarskoj u Xv veku. Zbornik Matice srpske za istoriju, 6 
(1972) 87–91., rókay Péter: a szerbek betelepülése Magyarországra a Xv. században. in: zombori istván 
(szerk.): A szerbek Magyarországon. szeged, 1991. 51–63.

19 d. dinić-knežević: slovenski živalj u urbanim naseljima srednjovekovne južne Ugarske. Zbornik Matice 
srpske za istoriju, 37 (1998) 7–41.

20 Jovanka kalić: carinici despota stefana lazarevića u Ugarskoj. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, 
13 (1976) 1. 71–83., aleksandar krstić: despot Đurađ vuković i zakup komore u Nađbanji. Istorijski 
časopis, 64 (2015) 237–252.

21 Đorđe Bubalo: Posedi srpskih despota u odbrambenim planovima kraljevine Ugarske 1458. i 1459. 
godine. in: Momčilo spremić (ed.): Pad Srpske despotovine 1459. godine. Beograd, 2011. 229–243.

22 dušanka dinić-knežević: sremski Brankovići. Istraživanja, 4 (1975) 5–44.
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kiadott doktori értekezésében foglalkozott a szerb elit működésével az állam bukása 
után.23 több más munkát is felsorolhatnánk ugyan, de ezek a despoták birtokaival csak 
mellékesen foglalkoznak. ezért célszerűnek tartottuk, hogy a magyarországi despota-
javak tanulmányozásának legjelentősebb eredményeit jelen tanulmány keretei között 
összegezzük. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy jelen tanulmány a legjelentősebb 
birtokegységek szemügyre vételére fog összpontosítani, a figyelmet pedig elsősorban 
arra fordítja, hogy ezek a javadalmak milyen szerepet töltöttek be a szerb–magyar 
viszonyban és a migrációs folyamatok alakulásában. a despoták birtokállományának 
teljes számbavétele monografikus megközelítést igényelne. szintén, a terjedelmi korlátok 
figyelembe vétele miatt, nem térhetünk ki a despotajavak adminisztrálási kérdésére, 
vagy a birtokokat igazgató személyek életrajzára és pályafutására sem.

Nemzetközi háttér

Miután lázár nagyfejedelem országa a rigómezei ütközet következtében elveszítette uralko-
dóját és a szerb nemesség színe-virágát, Milica özvegy fejedelemasszony magára maradt két 
kiskorú fiával, istvánnal és vukkal.24 Északról zsigmond király igyekezett erősíteni befolyását, 
délről pedig oszmán portyázók dúlták az országot. koszovó ura,25 Branković vuk26 – lázár 
fejedelem veje – megpróbálta kihasználni a helyzetet és a lazarevićok kárára kiterjeszteni 
tartományának határait, arra törekedve, hogy kikerülje az oszmán fennhatóságot, megtartva 
saját független pozícióit. Miután Milica Bajezid szultán hűbérese lett, sikerült megkímélnie 
országát a további pusztításoktól. lázár fejedelem szentté avatásával pedig – amelyet a szerb 
Ortodox egyház odaadóan szorgalmazott – fiai legitimitást nyertek.27 Míg a lazarevićok 
hűbéri kötelezettségeiket rendszeresen teljesítették az oszmánok iránt,28 addig Branković 
vuk konokul ellenállt a hódítóknak, ám kevés sikerrel.29

23 Nenad lemajić: Srpska elita na prelomu epoha. sremska Mitrovica–istočno sarajevo, 2006. (istorijski 
arhiv „srem“, Filozofski fakultet istočno sarajevo).

24 isN ii. 47.
25 Branković vuk úr tartományáról bővebben: Mihailo dinić: Oblast Brankovića. in: sima Ćirković (ed.): 

Srpske zemlje u srednjem veku. Beograd, 1978. 148–178.
26 Branković vuk életrajza a rigómezei ütközetben betöltött szerepének értékelésével: Marko Šuica: 

Vuk Branković – slavni i velmožni gospodin. Beograd, 2014. a gospodin (úr) fogalom tartalmáról mint 
uralkodói címről ld. bővebben: Gospodin. in: sima Ćirković – rade Mihaljčić (ed.): Leksikon srpskog 
srednjeg veka. (a továbbiakban: lssv) Beograd, 1999. 121., rade Mihaljčić: Vladarske titule oblasnih 
gospodara. Prilog vladarskoj ideologiji u staroj srpskoj prošlosti. Beograd, 2001. 104–113.

27 Miloš Blagojević: Srpska državnost u srednjem veku. Beograd, 2011. 323.
28 isN ii. 56.
29 Wertner Mór: a fejedelmi Brankovicsok. Turul, 8 (1890) 31., stanoje Bojanin: Povelja vuka Brankovića 

kojom oslobađa manastir Hilandar plaćanja „turskog danka”. Stari srpski arhiv, 9 (2010) 147–158.
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a balkáni viszonyok 1402-ben vettek éles fordulatot.30 timur lenk (tamerlán) 
ankaránál vereséget mért Bajezid hadára; a csatában részt vett lazarević istván és 
unokaöccsei, Branković Gergely, György és lázár. Miután a szultán fiai közt háború 
kezdődött, a balkáni hűbéresek egy időre mentesültek az oszmán befolyás alól. ennek 
ellenére a félsziget rendezetlen viszonyai nem teremtettek alkalmat a helyzet adta 
lehetőségek teljes kiaknázására. a Brankovićok és lazarevićok között tovább dúlt az 
ellenségeskedés.

lazarević istván despota31 visszatérve országába megszilárdította hatalmát.32 szá-
molva a nemzetközi helyzettel, igyekezett kihasználni a hirtelen oszmán meggyengülést. 
Önmagát szabad uralkodónak ítélve,33 amikor szembesült a ténnyel, hogy a Brankovićok 
szulejmán segítségével veszélyeztetik országát, szövetséges viszony létrehozására töre-
kedett zsigmond királlyal.34 zsigmond pedig, aki 1403 végére megszilárdította uralmát, 
a despotában hasznos szövetségesre lelt.35 ekkorra feladva a törökpolitikában korábbi 
támadó alapállását, zsigmond király az aktív védelem kialakítását állította törekvései 
középpontjába az oszmánokkal szemben. ennek jegyében országa déli határainak védel-
mét egy láncszerűen összekapcsolódó hűbéres terület kiépítésével remélte megoldani. 
a despota országa különösen fontos helyet kapott ebben a védelmi stratégiában, mivel 
az a portyázó hadak és a szultáni seregek fő útvonalán feküdt.36

30 Georgije Ostrogorski: Istorija Vizantije. Beograd, 1996. 516.
31 a despota címről és annak különböző felfogásairól ld. bővebben: lssv 149–150., sima Ćirković: 

Postvizantijski despoti. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 38 (1999–2000) 395–406., veselinović, 
a.: Država srpskih despota, 39–93.

32 isN ii. 66, veselinović, a.: Država srpskih despota, 38–40.
33 Bölcs konstantin a despota életrajzában megörökítette a Belgrád polgárai számára kiadott oklevél 

néhány sorát, amelyben a despota kifejezte, hogy a tatár támadás isten akaratából megszabadította a 
török uralomtól. despot stefan lazarević: Književni radovi. (Ford. Đorđe trifunović). Beograd, 1979. 
152., 166.

34 előbbi próbálkozásai kudarcba fulladtak 1398-ban, mivel az elégedetlen főurak ezt elárulták a szultánnak, 
mert abban bíztak, hogy oszmán segítséggel tartományurakká válhatnak. a  fiatal fejedelmet anyja 
közbelépése és a szultánnál tett személyes látogatása mentette meg. konstantin Filozof: Žitije, 88–90., 
Miodrag Purković: Knez i despot Stefan Lazarević. Beograd, 1978. 46–47., isN ii. 70., a szerb nemesség 
ekkori fejlődéséről: Marko Šuica: Narastanje novih moćnika (1389–1402). in: siniša Mišić (ed.): Vlast i 
moć. Vlastela Moravske Srbije od 1365. do 1402. godine. kruševac, 2014. 21–38.

35 Bár a szövetségkötés pontos idejét nem lehet megállapítani, az valamikor 1403. december 18. után – 
amikor zsigmond király vácott oklevelet adott ki a despotához igyekező emberei számára – és 1404. 
április 16. előtt történhetett, mivel a magyar király e napon a Fülöp burgundi herceghez intézett levelében 
megemlíti, hogy a despota szövetségre lépett vele. Mihailo dinić: Pismo ugarskog kralja Žigmunda 
burgundskom vojvodi Filipu. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 13–14 (1956) 93–98., ryszard 
Grzesik – stanislaw a. sroka: ismeretlen dokumentum a Xv. század eleji magyar–szerb viszonyokról. 
Aetas, 17 (2002) 4. 104–107., radonić, J.: sporazum u tati i srpsko–ugarski odnosi, 147., Petar rokai – 
zoltan Đere – tibor Pal – aleksandar kasaš: Istorija Mađara. Beograd, 2002. 131. (clio)

36 ivica Prlender: sporazum u tati 1426. godine i Žigmundovi obrambeni sustavi. Historijski zbornik, 44 
(1991) 23–41.
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a szövetségkötés révén a despota biztosította országa északi határait, megszerezte 
Nándorfehérvárt és Macsót.37 a szerb despota-állam politikája ezáltal kilépett a balkáni 
térségből, és a későbbiekben többször sikerült magyar segítséget szereznie.38 Miután 
zsigmond király istván despotát felvette a sárkány-rendbe, a hűbéri kötelék még szoro-
sabbra fűződött.39 a szerb–magyar kapcsolatok ilyesforma fejlődése maga után vonta a 
királyi adományokat. ahogyan azt a despota életrajzírója, Bölcs konstantin megemlítette, 
istván szinte soha nem tért vissza Magyarországról adomány nélkül.40

Birtokadományok

Mivel a vizsgálatunk tárgyát képező birtokok elszórtan feküdtek Magyarország megannyi 
vármegyéjében, a bemutatás áttekinthetősége érdekében igyekeztünk ezeket nagyobb 
egységekbe csoportosítani, méghozzá úgy, hogy egy-egy tömb kialakításánál az azonos 
országrészben elhelyezkedő vármegyéket vettük alapul.

Kelet-Magyarország (Szatmár, Bihar és Szabolcs vármegyék)

az első birtokadományok 1411-től adatolhatók a forrásokban. Feltételezhető, hogy az 
adományok talán már valamivel előbb a despota kezére jutottak. radonić azon az állás-
ponton volt, miszerint a despota 1403–1404 körül csak mint Belgrád és Macsó birtokosa 
tett hűségesküt, később viszont, 1411 táján már egész országával lett zsigmond király hű-
bérese.41 1411-ben lazarević istván gazdag adományokat kapott szatmár vármegyében. 
zsigmond király jóvoltából birtokba vehette szatmár, Németi, Nagybánya és Felsőbánya 
városokat arany- és ezüstbányáikkal, a pénzverde jövedelmeivel, több mint egy tucat faluval 
és pusztával együtt.42 a szatmári javak megszerzésével egy időben istván despota kezére 
jutott a debreceni uradalom, benne debrecen mezővárossal, Böszörménnyel, Nánással, 
számos faluval, továbbá pusztákkal és más javakkal – a források megközelítőleg 35-öt 
említenek – Bihar és szabolcs megyékben.43

37 isN ii. 71–72., kalić, J.: Srbi u poznom srednjem veku, 98.
38 Thallóczy l. – Áldásy, a.: Magyarország és Szerbia, 49–50., 51., Jovanka kalić: srbija i Beograd 

početkom Xv veka. Godišnjak grada Beograda, 25 (1978) 101., isN ii. 81., rokai, P. – Đere, z. – Pal, 
t.– kasaš, a.: Istorija Mađara, 133., veselinović, a.: Država srpskih despota, 117., kalić, J.: Srbi u poznom 
srednjem veku, 100.

39 Fejér cd X/4. 682–693., zsO ii/2. 192., Baranyai Béla: zsigmond király úgynevezett sárkány-rendje. 
adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez. Századok, 40 (1926) 681–719., Mályusz elemér: 
Zsigmond király uralma Magyarországon 1387–1437. Bp., 1984. 61., Miloš antonović: despot stefan 
lazarević i zmajev red. Istorijski glasnik, 1–2 (1992) 15–25.

40 konstantin Filozof: Žitije, 118.
41 radonić, J.: sporazum u tati, 172–173.
42 Fejér cd X/5. 141–144., Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 52–53., 54–55.
43 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 54.
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Északkelet-Magyarország (Bereg , Zemplén és Abaúj vármegyék)

Északkelet-Magyarországon is adatolható a szerb uralkodók birtoklása. Bereg megyében 
Munkács vára és mezővárosa, miként Bereg, lampertszásza (a mai Beregszász Ukrajná-
ban) és vári mezővárosok is az ő kezükön voltak számos más faluval és a határig terjedő 
erdővel együtt. lazarević istván szerezhette ezeket a birtokokat valamikor 1422 és 1423 
táján. zsigmond király és Ulászló lengyel király késmárkon lebonyolított találkozója 
alkalmával istván despota is felbukkan a jelenlevők között.44 Összhangba állítható ezzel 
a ténnyel, hogy 1424. november 19-én munkácsi várnagyként rác Miklós nevével talál-
kozunk.45 kis idővel később, 1425 februárjában istván lampertszászai bíró istván despota 
nevében tiltakozott egy birtokba iktatás ellen.46 istván despota nem sokkal halála előtt 
kiváltságokat adott Munkácsnak.47 ekkoriban szerezhette meg tokajt és tállyát is.48

az ország északkeleti részén még két vármegyében voltak javai lazarević istván és 
Branković György despotáknak. Birtoklásuk abaúj vármegyében lazarević istván ide-
jétől adatolható. erre utalnak az 1427. évi kamarahaszna-lajstromok, amelyekben despoti 
jegyzettel ellátva szerepelnek a szerb uralkodók javai, portánként megszámlálva a hozzájuk 
kötődő érdekeltségeket. (ezek kisebb települések, és a következő módon jegyzi le őket a 
lajstrom: Arka, Marchelfalua, Noway, Raad, Santho, Vylman, Wyfalw).49 Megjegyzendő, 
hogy talán erről a vidékről rendelkezünk a legpontosabb ilyen jellegű adatokkal. a ka-
marahaszna összeírásából ugyanakkor kimaradtak a legfontosabb jószágok, nevezetesen 
a boldogkői uradalom és regéc vára tartozékaival.50

A despoták budai palotája

amikor a szerb despoták javairól van szó, külön említést érdemel egy palota, amelyet a 
szerb történetírás lazarević istván despotához köt. Mivel a szent lőrinc-kolostor joga-
iról ő egy Budán keltezett levelében tájékoztatja magyarországi tisztviselőit, könnyen 
lehetséges, hogy ez a feltevés nem is teljesen alaptalan.51 istván despota hosszan időzött 
Magyarországon, Budán pedig többször is megfordult 1411-ben és 1412-ben a magyar–len-

44 zsO X. 329., c. tóth Norbert: zsigmond magyar király és ii. Ulaszló lengyel király személyes találkozója 
a lublói béke után (1412–1424). Történelmi Szemle, 56 (2014) 351.

45 engel: Arch. i. 370.
46 zsO Xii. 161.
47 Balajthy Józseg: Munkács, azaz Munkács városnak és várának topographiai, geographiai, históriai és 

statistikai leírása. debreczen, 1836. 170., siniša Mišić – Marija koprivica (ed.): Šumadija u XV veku. 
Beograd, 2018. 177.

48 dl 54 487., engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437). Bp., 1977. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből 83.) 144–145., 160., 162., engel: Arch. i. 438., 444–445. 

49 a despoták kezén összesen 260 adófizető porta volt a jegyzék szerint. engel Pál: Kamarahaszna-
összeírások 1427-ből. Bp., 1989. (Új történelmi tár 2.) 31., 33., 34., 35.

50 Fejér cd X/7. 451., engel P.: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya, 99., 144–145.
51 krstić, a.: Pismo despota stefana lazarevića svojim ugarskim službenicima, 137–138.
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gyel békekötést követő ünnepségek során52 és máskor is. a budai palota megszerzésének 
istván despota személyéhez kötése mellett szólhat az a mozzanat is, hogy utóbb Magyar-
országon György despotát soha sem övezte olyan bizalom és elfogadottság, mint elődjét. 
véleményünk szerint ezen nem sokat változtat Bonfini azon megállapítása, miszerint a 
budai palota megszerzése György despotához kötődik.53 a despoták budai lakhelye az 
egykori Olasz utca keleti házsorában helyezkedett el, nem messze a Garaiak palotájától. 
1440 októberében szepesi lászló és Wolfgang budai esküdt voltak a szomszédai.54 egyes 
feltevések szerint a budai palota lehetett a despota birtokigazgatási központja. Maga az 
épület monumentális városi ház volt, a kortársak is „nagynak” nevezték. egyes részei 
most is állnak Budán az Országház utca 9-es szám alatt.

Délvidéki vármegyék (Torontál, Krassó, Bodrog , Csongrád, Szerém vármegyék)

Nehezebb feladatot képez a despota-birtokállomány további részeinek feltérképezése, 
mivel az adományokról szóló oklevelek java része nem maradt fenn. egy-egy település 
esetében annak a despota-birtokhoz tartozását csak későbbi részadatok alapján lehet 
kimutatni.

a délvidéki vármegyékben felvetődő birtokok esetében szinte kizárólag ilyen adatokról 
van szó. torontál vármegyében valószínűsíthetően még lazarević istván szerzett javakat, 
együtt a vármegye ispáni tisztségével. zsigmond király egyik 1414. március 29-én toron-
tál vármegyének küldött parancsában legalábbis ilyen értelmű utalás olvasható.55 Nem 
sokkal később, 1417. március 3-án felbukkan a szerb despota alispánja is torontálban.56 
a kicsiny torontál vármegye jelentősebb települései a despoták kezén voltak, köztük a 
tisza partján Becse,57 egy mára már nem létező tó szigetén Becskerek (a mai zrenjanin), 
továbbá aracs, Basalhida (Bašaid), ecsehida (talán Écska) és számos kisebb település. 
a meglevő forrásanyag alapján hasonló vethető fel a krassó megyében fekvő Érdsomlyóról 

52 O. emir Filipović: viteške svečanosti u Budimu 1412. godine i učešće bosanskih predstavnika. in: 
dubravko lovrenović (ed.): Spomenica akademika Marka Šunjića (1927–1998). sarajevo, 2010. 285–307.

53 annál is inkább így lehet ez, ha Bonfini eme közléséhez Thuróczy János krónikájából merítette a 
kiindulási alapot, aki a birtokadományokat helytelenül Nándorfehérvár átadásához köti. Thuróczy 
János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. [Bp.], 1978. (Bibliotheca historica) 357.

54 a palotáról részletesen írt Jovanka kalić és végh andrás. ld.: Jovanka kalić: Palata srpskih despota u 
Budimu. Zograf, 6 (1975) 50–58., végh andrás: Buda város középkori helyrajza. i. Bp., 2006. 237–238., 
244–245., végh andrás: Buda város középkori helyrajza. ii. Bp., 2008. 77–78.

55 dl 30 769., Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 58.
56 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 60., Ortvay tivadar – Pesty Frigyes (szerk.): Oklevelek 

Temesvármegye és Temesvárváros történetéhez. i. Pozsony, 1896. 531–532., rókay P.: a szerbek betelepülése 
Magyarországra, 56., engel: Arch. i. 210., zoltan Čemere: Arača. Istorija jednog iščezlog naselja. Novo 
Miloševo, 2017. 33. ezt az adatot alekszándár ivanov ebben a vonatkozásban nem tartja minden kétséget 
kizárónak. az sincs kizárva, hogy az adat valójában 1447-ből való. a. d. ivanov: Banat u doba kralja 
Matije Korvina. Beograd, 2017. [Phd-értekezés kézirat] 236.

57 engel: Arch. i. 275.
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(mai nevén versec) is, bár az első adat, amely a despoták általi birtoklását alátámasztja, 
Branković György idejéből származik.58

Nem messze a torontáli javaktól, a tisza jobb partján adatolhatók a despoták kisebb 
birtokai Bodrog és csongrád vármegyékben. a bácskai tiszamentén a despoták kezén 
volt Peszér mezőváros az átkelővel (ada és zenta között dűlőnév őrzi emlékét), Péterréve 
a révvel együtt (ma Bačko Petrovo selo), Perlek mezőváros (ó-Becsétől északkeletre egy 
halom), asszonyfalva és csurog. Bár ezekről a településekről igazán kevés adat maradt 
fenn a diplomatikai anyagban, számos révet jegyeztek fel tartozékaik között, így valószí-
nű, hogy ezek a kicsiny birtokok jelentős anyagi haszonnal járhattak. a későbbiekben a 
birtokvesztések kapcsán olykor fel-fel bukkan a nevük.

sokkalta ritkábban vetnek fényt a források a Bodrog vármegyéhez tartozó duna 
menti possessiókra, amelyek szinte csak felvillannak az okleveles anyagban. Így 1417 őszén 
Bodrog vármegye hatósága jelentést tesz zsigmond királynak a szerb despota egyik apáti 
tisztviselője ellen lefolytatott vizsgálatról. az iratban felbukkanó apáti (Apathy) possessio 
a mai apatin környékén feküdt. ezt azért fontos megjegyezni, mert a szerb történetírás a 
szóban forgó birtokot magával apatin településsel azonosítja, ami nem feltétlenül helyt-
álló. Ugyanennek az évnek a nyarán Bodrog megye hatósága parancsot kapott a despota 
más bepanaszolt tisztviselői által elkövetett garázdálkodás kivizsgálására is. ezeket a 
tisztviselőket egy arnat (Arnath) nevű possessión foglalkoztatta a despota.59 csánki 
dezső szerint ez valahol apáti (apatin) és szonta környékén terülhetett el.60 Nyomot 
nem hagyott a helyi topográfiában.

Hasonló mondható el a szerb uralkodók szerém vármegyei jószágairól is. Bár hézagos 
adatokkal rendelkezünk ezekről a településekről, amelyek a szerb nép vallási és etnikai 
identitásának megőrzésében kiemelkedően fontos helyet foglalnak el, valamennyire 
mégis részletesebben lehet beszélni róluk. az itteni birtokok despota-kézre kerülésének 
körülményei közelebbről ismeretlenek. Bertandon de la Broquière keleti utazásáról ké-
szült beszámolója utal arra, hogy zimony (zemun) már a 15. század harmincas éveinek 
elején György despota kezén volt.61 a birtokok egy másik csoportjáról igen érdekes 
oklevél tanúskodik, amely szerint 1442-ben György despota átadta állítólagos rokona, 
veronai Birini Pál részére birtokainak jelentős hányadát. ebben a máig vitatott hiteles-
ségű okiratban a szerb uralkodó kezén tűnik fel szalánkemén vára és mezővárosa is.62 
Ha feltételezzük, hogy az említett oklevél hamisítvány (amire az okiratban semmi sem 

58 1431. április 28-án egy perben tűnik fel Mihály fia lászló alvárnagya. valószínűsíthető, hogy Geszti Mihály 
fia lászlóról van szó ebben az okiratban. Geszti volt György despota egyik legjelentősebb tisztviselője 
Magyarországon. Pesty Frigyes (szerk.): Krassó vármegye története. i–iv. (a továbbiakban: krassó) iii. 
340., 341–342., engel: Arch. i. 309.

59 zichy vi. 451.
60 csánki dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. i–iii., v. Bp, 1890–1897., 1913. ii. 136.
61 Bertandon de la Brokijer: Putovanje preko mora. (Ford. Miodrag rajičić). Beograd, 1950. 133.
62 az okirat megemlíti a szerémségben még Olczar és Garafalwa nevű possessiokat. krstić, a – isailović, N.:  

donacija despota Đurđa, 224., 226.
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utal), akkor is megalapozottnak látszik az a feltételezés, hogy a hamisító minden bizonnyal 
ügyelt arra, hogy a megszerezni szándékozott birtokot olyan személyhez kösse, aki egykor 
a tényleges tulajdonos lehetett, vagy legalábbis birtokos volt a térségben, mint ahogyan 
azt az oklevél állítja. Megjegyzést érdemel, hogy az ebben az oklevélben felsorakoztatott 
többi Magyarországon fekvő település (világosvár, siri, Becse, aracs, Basalhida stb.) 
szinte kivétel nélkül igazolhatóan a despoták kezén volt.63 szávaszentdemeterről és más 
szerémségi birtokokról még ennyi sem állapítható meg, mivel először 1451-ben bukkannak 
fel azon egyezmény kapcsán, amelyre szendrőben került sor a Hunyadiakkal.

A világosvári uradalom

a zaránd megyében fekvő világosvár és annak uradalma abból a szempontból a ritka 
kivételek közé sorolható, hogy fennmaradt az átruházásáról szóló adománylevél. Miu-
tán György despota 1439 nyarán elvesztette szendrőt és országának legnagyobb részét, 
Magyarországon talált menedéket.64 albert király tudatában volt annak, mit jelentett 
szendrő elvesztése a magyar állam számára is. ezért igyekezett maga mellé állítani az 
akkor még dúsgazdag despotát, akinek érdekében állt egy oszmánellenes akció támoga-
tása. szegeden 1439. augusztus 1-jén a magyar király György despotának adományozta 
a zaránd megyében fekvő világosvárat, siri, Galsa és Meszt mezővárosokat a vámokkal 
együtt, valamint hat körzetbe – Magyarkalodva, aranyág, kápolna, csúcs, körösbánya 
és ribica – osztva mintegy 141 falut és pusztát. léteznek olyan feltételezések is, amelyek 
szerint száműzetésében a despota le is telepedett ezeken a birtokokon. Mivel elvesztette 
országának legnagyobb részét, ez nem vethető el.65

szerb urak ebben a térségben már korábban is megfordultak. Menekülve a hazájukat 
fenyegető szultán elől, Magyarországon találtak menedéket a néhai szerb királynak, 
vukasinnak – Uros császár társuralkodójának – a fiai, dmitar és andrijaš. közülük dmitar 
tisztséget kapott világos közelében mint zaránd megye ispánja.66

Birtokok más megyékben (Pest, Pilis, Külső-Szolnok)

számos különböző jogállású település felbukkan a forrásokban, amelyek kapcsán csupán 
néhány adat tartotta fenn a despotákhoz tartozásuk emlékét. Így Magyarország szívében 
György despota zálogjogon bírta Hévízvölgyét (ez a mai Galgahévíz lehetett), turát a benne 
levő vámmal (keletre aszódtól), valkót, illetve néhány pusztát és falut.67 később ezeknek 
a javaknak a hovatartozása kérdésében a despota perben állt a rozgonyiakkal, minthogy a 

63 Ortvay t. – Pesty F.: Oklevelek Temesvár, i. 531–532., Pesty F.: Brankovics György, 12., 15–17., 23., csánki d.: 
Magyarország történelmi földrajza, ii. 124–126., 127., 128.

64 isN ii. 246–250.
65 szentkláray Jenő: A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon. Bp., 1887. 15.
66 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 45., 46., engel: Arch. i. 240.
67 turát egy összeírás 1437-ben a despota kezén említi. engel P.: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya, 201.
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király az utóbbiaknak adományozta a despota olyan zálogos birtokait is, amelyekért az nem 
kapta meg a zálogösszeget.68 Biát és torbágyot ezzel szemben saját birtokuknak tekintették 
a szerb uralkodók. György (még csak az úr cím birtokosaként) például 1429 májusában Bián 
időzött, és innen erősítette meg debrecen mezőváros kiváltságait.69

Thuróczy János krónikájában feljegyezte, hogy amikor György despota átadta Nándor-
fehérvárt, zsigmond király megjutalmazta magyarországi birtokokkal, köztük megemlítve 
túrt és varsányt.70 eme két, külső-szolnok vármegyében (ma Mezőtúr és tiszavarsány) 
fekvő településről valójában nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kapta meg őket a des-
pota, mivel – ahogy erről már szó volt –, Thuróczy a despota-birtokok kérdésében tévedett, 
ami közlésének forrásértékét csökkenti. a szóban forgó birtokokra vonatkozó első biztos 
adatokkal a már említett Birini Pálnak kiadott oklevél szolgál, amely alapján annyit lehet 
leszögezni, hogy ezek legkésőbb 1442-ben György despota tulajdonában lehettek.71 Úgy 
tűnik, ebbe az irányba mutat i. Ulászló király 1443. november 22-én Pirotban kiadott oklevele, 
amellyel György despotának megengedi, hogy familiárisai sorából nevezze ki külső-szol-
nok megye ispánját.72 Más adatot inkább a birtokvesztések idejéből említenek a források.

Birtokvesztések

György despota Magyarországon soha nem élvezett olyan tekintélyt, mint egykor nagy-
bátyja. zsigmond király halála után Magyarország belső problémái és a despota-állam 
egyre szorultabb helyzete sem könnyítették a szerb uralkodó helyzetét. az idős főúr albert 
király halála után – miután hiába igyekezett fiát, lázárt a magyar trónra ültetni –, támo-
gatta albert özvegyét és újszülött fiát, akikhez rokoni szálak is kötötték Jagelló Ulászlóval 
szemben. amikor Jagelló Ulászló mégis magyar király lett, György despota „hűtlensége” 
miatt elvesztette birtokainak jelentős részét. ezek között volt debrecen (Hédervári lőrinc 
nádornak adta a király),73 Munkács vára (Pálóczi lászló kapta meg),74 Becse vára a tisza 
mentén álló településekkel (a Thallóczyaké lett),75 Perlek és Peszér mezővárosok (várdai 

68 az ügy elrendeződött 1440-ig, amikor is a despota megkapta az összeg jelentősebb részét, valamennyit 
pedig elengedett. dl 13 163., dl 13 172., dl 13 520., Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 
127., 129–130., 131., Bártfai szabó lászló: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–1599-ig. Bp., 1938. 
173., 175., 179., isN ii. 326.

69 dl 13 268., dF 278 794., Neven isailović – aleksandra Fostikov: Povelja gospodina Đurđa Brankovića 
kojom potvrđuje slobode građanima debrecena. Mešovita gađa, 33 (2012) 57–68.

70 Thuróczy J.: A magyarok krónikája, 357.
71 Benedek Gyula (közread., ford., jegyz.): Mezőtúri oklevelek 1219–1526. szolnok, 2000. (documentatio 

historica 3.) 40., krstić, a – isailović, N.: donacija despota Đurđa, 224., 226.
72 sima Ćirković: rasciani regales vladislava i Jagelonca. Zbornik Matice srpske za istoriju, 1 (1970) 80.
73 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 374., radvánszky Béla – závodszky levente: 

A Héderváry-család oklevéltára. i–ii. Bp., 1909–1922. i. 197–200.
74 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 137.
75 dl 55 215., Popović, d.: Srbi u Vojvodini, i. 75.
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istvánnak juttatta a király, előtte pedig a Thallóczyaknak),76 a budai palota (a rozgonyiak 
kapták),77 Érdsomlyó (Országh Mihályhoz került, majd ő az adományt elcserélte)78 és 
világosvár (Maróti lászló kezére jutott).79 az új király ezzel a nyomással igyekezett a des-
potát meghódolásra bírni, miközben néhány adománylevélben rögzítette azon szándékát, 
hogy a meghódolás után visszaadja e javakat előbbi tulajdonosuknak. a birtokelkobzások 
el is érték céljukat, és az agg despota végül meghódolt a fiatal király előtt.80 az elvett 
javak visszakerültek György kezébe.81 ennek ellenére a despota, úgy látszik, bizalmatlan 
maradt, és birtokainak védelmére 1442-ben kiállíttatott egy oklevelet állítólagos rokona, 
Birini Pál számára, aki talán egy jelentéktelen familiáris lehetett.82

az igazi megpróbáltatások, már ami a birtokállományt illeti, valamivel később kezdőd-
tek, amikor a despota arra kényszerült, hogy a birtokok nagyobb részét Hunyadi János 
vajda és családja számára engedje át. az öreg despota vagyonos ember volt, és kincstára 
nemritkán biztosított kiutat számára szorult helyzetéből. Miután ország nélkül maradt, 
vállalta az anyagi áldozatot, hogy támogassa Magyarország főnemeseit egy érlelődő 
oszmánellenes háborúban országának visszaállítása érdekében. elsősorban Hunyadi 
Jánost igyekezett maga mellé állítani, kinek előző évi győzelmei nagy hatással voltak a 
kortársakra. zálogul adta neki 1444-ben szatmárt, Németit, Nagybányát, Felsőbányát, 
debrecent, világost, Érdsomlyót, Munkácsot és más egyéb javait. emellett a Hunyadi 
familiárisok is részesültek adományokban.83

a „hosszú hadjárat” után, amikor a despota visszakapta országát, kiéleződtek az ellen-
tétek Hunyadi és a Branković család között. a két fél összecsapásait a despota birtokállo-
mánya sínylette meg a leginkább. rigómezőről visszavonulva Hunyadi szendrőn a despota 
tömlöcébe került, ahol a szerb uralkodó vissza tudta zsarolni tőle elfoglalt javainak egy 
részét (Érdsomlyó, világosvár).84 kiszabadulva viszont Hunyadinak a despota hűtlenségét 
felhozva indokul sikerült az országgyűlésen kicsikarnia a birtokelkobzást. 1450 májusában 
azután szendrőn olyan megállapodás született a felek között, miszerint az elzálogosított 
birtokok mindaddig a Hunyadiak kezén maradnak, amíg a despota nem fizet ki értük 
155000 forintot.85 amikor a pápa utóbb feloldozta Hunyadit fogságban kicsikart esküje 
alól, a megállapodás szertefoszlott, így a birtokelkobzások tovább folytatódtak.

76 zichy iX. 17–18.
77 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 374–377.
78 krassó iii. 381–383.
79 Frigyes Pesty – livia Magina – adrian Magina: Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului 

Timişoara. ii. cluj-Napoca, 2014. 112–117. (a továbbiakban: diplome ii.)
80 isN ii. 327.
81 dl 39 817.
82 krstić, a – isailović, N.: donacija despota Đurđa, 195–227.
83 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 142–143., krstić, a.: dokumenti o ugarskim posedima, 

125–156.
84 Bubalo, Đ.: Posedi, 233.
85 krstić, a.: Povelja despota Đurđa Brankovića o davanju u zalog poseda, 158–161.
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Hunyadi a tárgyalások során a despota becsei mezővárosában tartózkodott. Minthogy 
az idős despota még mindig jó kapcsolatokkal rendelkezett az oszmán udvarban, Hunyadi 
végeredményben hajlott a megbékélésre a Brankovićokkal. ezért szendrőn 1451. augusztus 
7-én megállapodás köttetett közöttük, amely rögzítette az addig átadott javak Hunyadi-
kézen maradását. a szerződést Hunyadi Mátyás és a despota unokája, cillei erzsébet 
tervezett frigye erősítette meg.86 a kontraktus egyebek mellett kilátásba helyezte kölpény, 
szávaszentdemeter, szalánkemén, zimony, Becse, Becskerek, Érdsomlyó és világosvár 
átadását, ha a tervezett házasságra végül nem kerül sor.87 Hunyadi ugyanakkor megtartotta 
a maga kezén tokajt, túrt és varsányt is. a Brankovićok és a Hunyadiak viszonya akkor 
sodródott újra válságos szakaszba, amikor szilágyi Mihály 1455 decemberében megtámadta, 
megsebesítette és foglyul ejtette a despotát kölpényben, így bosszulva meg lászló fivére 
megölését. szabadulását a despotának Becse, Érdsomlyó átadásával, valamint váltságdíjjal 
kellett megfizetnie. a birtokok elvételét csak v. lászló (és a cilleiek) közbelépése akadályozta 
meg.88 Bár cillei erzsébet 1455 végén meghalt, a despota nem engedte át azokat a javadal-
makat, amelyek a házasság elmaradása okán a Hunyadiakra szálltak volna.89 Nándorfehérvár 
ostroma idején, amikor György és a Hunyadiak félretették ellentéteiket, a despota Becséről 
írt levelet – valószínűleg carvajal bíborosnak – beszámolva arról, hogy Hunyadi a despota 
szalánkeméni mezővárosában készíti fel a flottáját.90

szilágyi újabb támadást György 1456 végén bekövetkezett halála után intézett a des-
poták birtokai ellen, amikor az utód, lázár despota a magyarországi belvillongásokat 
kihasználva elfoglalta kevét és más várakat a magyar határon. a feldühödött hadvezér 
nem ismert irgalmat: emberei Becsén családostól lemészárolták a despota várnagyát. 
Miután lázár 1458 januárjában meghalt, birtokszerzései is semmissé lettek.91

ahogyan a despota-állam egyre közeledett a teljes összeomláshoz, a magyar vezetés 
egyre inkább érdekelt lett maradékai megkaparintásában. szilágyi, akit a budai udvarban 
addigra félreállítottak, megkísérelte a despota-ország megszerzésével elfoglalni magának 
a szerb trónt. ennek érdekében többek között tárgyalásokat folytatott 1458-ban és 1459-
ben is lázár özvegyével, ilonával és testvérével, istvánnal. az alkudozások részleteit jelen 
keretek között nem tudjuk tárgyalni, de röviden a következőről volt szó: azzal a céllal, 
hogy maga mellé állítsa lázár örököseit, szilágyi kilátásba helyezte György despota bir-
tokainak visszaszolgáltatását abban az esetben, ha az előbbiek átadják neki szendrőt és 

86 ebben az időben, bár férje életben volt, katalin grófnő gyakran igazgatta a család birtokait. alkalmazott 
várnagyai között szerb katonákat is, akik közül leginkább Bogavac Milaković hagyott nyomot a 
forrásokban. Momčilo spremić: kantakuzina (katarina) Branković. Mons Aureus, 30 (2010) 81–108.

87 teleki J.: Hunyadiak, X. 305–312., spremić, M.: despot Đurađ, 396–397.
88 stojanović ljubomir: Stari srpski rodoslovi i letopisi. sremski karlovci, 1927. 238–239., spremić, M.: 

despot Đurađ, 512–513.
89 Bubalo, Đ.: Posedi, 234.
90 Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 204–206.
91 adatolhatók szerb kisebb nemesek birtoklásai is Magyarországon. ilyenek voltak: radics, Bogdán vagy 

Mihailo. isN ii. 325., 329.
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Galambócot.92 szilágyi erzsébet (vagy talán Mátyás király)93 azonban mereven elzárkó-
zott ettől, eltiltva fivérét az elidegenítéstől. a magyar király végül szegeden megállapodást 
kötött a boszniai királlyal, és az utóbbi örökösének, tomasević istvánnak adta nászaján-
dékként a despota-javakat,94 amikor az lázár leányának kezével együtt elnyerte a szerb 
despota-állam maradékait. Bosznia és a despota-állam egyesítése azonban nem hozott 
eredményt az oszmánokkal szembeni védekezésben. amikor tomasević istván átadta 
a szultánnak szendrőt, Mátyás király a despota-birtokokat elkobozta hűtlenség miatt.

Miután a despoták állama elvesztette a túlélésért folytatott küzdelmet, a Brankovićok 
a környező országokban találtak menedéket. György despota unokája, vuk, Gergely 
törvénytelen fia Magyarországon katonáskodott egészen 1485-ben bekövetkezett haláláig. 
a szerb despota cím fennmaradt a későbbiekben is, ám mivel a szerémségi despoták föld-
birtoklása nincs kontinuitásban a korábbiakkal, ezek tárgyalása külön tanulmányt érdemel.

Összegzés

a szerb despoták birtoklása Magyarországon szorosan kötődik a magyar határvédelem 
politikájához és az oszmánok elleni harchoz. ezek a megszerzett birtokok fontos szerepet 
játszottak a két ország kapcsolatainak elmélyítésében és az egymásra gyakorolt hatás 
erősödésében. azáltal, hogy számos magyar köznemes állt a despoták szolgálatába, a 
magyar igazgatási szokások egy része meghonosodott szerb földön is, míg számos Ma-
gyarországra költözött szerb tisztviselő előfutára volt a későbbi jelentősebb szerb nemesek 
betelepülésének ( Jaksićok, Belmuževićok, stb.). ezek a személyek megtapasztalhatták, 
milyen érvényesülési lehetőségek léteznek a szomszédos államban. dél-Magyarországon a 
despota-birtokok befogadó menedéket jelentettek számos otthonát vesztett szerb számára. 
az áttelepüléseknek szintén nem csekély szerepük volt a kor demográfiai változásaiban 
is, főleg Baranya, Bácska, a temesköz és a szerémség területén, mert a szerbek nagy 
számban vállaltak katonai szolgálatot az oszmánok által zaklatott délvidéki vármegyék 
térségében. a szülőföldjének elhagyására kényszerült szerb népesség szerb ortodox egy-
házban találta meg az összetartozását kifejező köteléket, amelynek kebelében közösségi 
tudata megőrizte és ápolta a középkori szerb állameszmét, a szerb uralkodók kultuszát és 
a középkori kultúra örökségét, átvészelve így több évszázad megpróbáltatásait. a szerb 
egyház kolostorai sorában különösen kiemelkedő helyet foglal el az utolsó Brankovićok 
által alapított krušedol kolostor. ezek az egyházi központok fontos szerepet töltöttek be 
a szerb nép identitásának megőrzésében egészen a szerb államiság újonnani felépüléséig, 
és részben mind a mai napig.

92 Becsét és Érdsomlyót visszaadta Mátyás király azzal a kitétellel, hogy azok elkoboztatnak, ha átadják 
Galambócot az oszmánoknak. Thallóczy l. – Áldásy a.: Magyarország és Szerbia, 240.

93 Pálosfalvi tamás: szegedtől Újvárig. az 1458–1459. esztendők krónikájához. Századok, 147 (2013) 358.
94 annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy tomašević tényleg átvette-e a birtokokat, további kutatásokat 

kíván.
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The Properties of the Serbian Despots in Hungary

The aim of our article is to present an important, but scantily studied, aspect of medieval 
serbian-Hungarian relations and to summarise the achievements of research previously 
conducted in this field. in this paper, we primarily aim to determine, as closely as possible, 
the geographical location and size of the serbian despots’ estates and the development 
of their administration. an important facet of our study is determining the political and 
military role of these lands and their function in the defence of the Hungarian state. 
We pay particular attention to the serbian migration and its demographic, religious, 
and ethnic consequences, as these are closely related to the despots’ properties and the 
development of Hungarian-serbian relationships in the shadow of the Ottoman threat. 
The paper seeks to provide insight into the latest achievements of serbian medievalists 
and as well as to suggest directions for further research.

Keywords: properties, despots, serbian-Hungarian relations, serbs, migrations
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r U d O l F  v e r O N i k a

Az Árpádok és a Pettauiak

a német és osztrák medievisztikában régóta fokozott érdeklődés övezi a Német- 
   római Birodalom különböző térségeiben élő, és az adott fejedelemségben vagy akár 

birodalmi szinten is nagy karriert befutó miniszteriális-nemzetségeket.1 Feltűnésük, há-
zasodási stratégiáik, politikai szerepvállalásuk, társadalmi emelkedésük és birtokszerzéseik 
története nemcsak az adott egyházi vagy világi fejedelemség köztörténetét és politikai 
viszonyait árnyalhatja, hanem értékes adalékokkal szolgálhat a társadalom-, gazdaság-, 
művelődés- és eszmetörténet számára is. a kutatás részéről nem meglepő módon mindig 
azokra a nemzetségekre irányult a legnagyobb figyelem, amelyeknek képviselői a helyi 
politika élvonalába tartoztak és/vagy a nemzetközi porondon is megfordultak. ezen 
miniszteriális-nemzetségek közé tartoztak a salzburgi érsekség stájerországi miniszteri-
álisai, a Pettauiak (Herren von Pettau) is. a 13–14. század folyamán már a nemességhez 
számított Pettauiakat elsősorban a 20 várat és számtalan birtokot felölelő vagyonuknak, 
másodsorban pedig politikai befolyásuknak – többek között az 1325 óta viselt tartományi 
marsalli (Landmarschall) címüknek – köszönhetően a második legbefolyásosabb stájer 
nemzetségként tartották számon a cillei grófok után egészen az 1438. évi kihalásukig.

ennek ellenére a nemzetség történetének feldolgozására viszonylag későn, csak a 20. 
század második felében került sor. elsőként Hans Pirchegger osztrák történész jelente-
tett meg egy, a Pettauiak család- és birtoktörténetét feldolgozó tanulmányt.2 Bár ezt 
követően más, kifejezetten a nemzetségre fókuszáló értekezés nem született, a Pettauiak 
mégsem merültek feledésbe. a salzburgi érsekség, illetve salzburg városának középkori 

1 a teljesség igénye nélkül: karl Weinhold: der Minnesinger von stadeck und sein Geschlecht. 
Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 35 
(1861) 152–186., Hans Pirchegger: donnersbach und die Herren von trenstein. Zeitschrift des Historischen 
Vereins für Steiermark, 45 (1954) 33–49., Fritz Posch: das steirische Ministerialgeschlecht der Nitberg-
Neitberg (Neuberg). in: Herwig ebner (Hrsg.): Festschrift für Friedrich Hausmann. Graz, 1977. 409–
440., ludwig Freidinger: die Herren von kranichberg und ihre Beziehungen zur steiermark. teil i. 
Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, 88 (1997) 39–69., teil ii. 96. (2005) 83–143.

2 Hans Pirchegger: die Herren von Pettau. Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, 42 (1951) 3–36.

* köszönettel tartozom témavezetőmnek, dr. körmendi tamás habilitált egyetemi docensnek (elte) 
tanácsaiért és javaslataiért, valamint dr. Thoroczkay Gábor habilitált egyetemi docensnek (elte), aki 
külső szakmai lektorként értékes megjegyzéseivel járult hozzá a tanulmány megszületéséhez.

*
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történelmét máig mérvadó módon feldolgozó Heinz dopsch is szerepelteti kötetében a 
nemzetség képviselőit,3 ugyanakkor az Osztrák és a stájer Hercegségek történetének 12. 
század végi egybefonódása miatt a középkori osztrák történelem kutatói, de a 20. századi 
területváltozások következtében a szlovén történészek sem kerülhették meg Pettau urait. 
legújabban az illinois-i Állami egyetem professzora, John B. Freed szentelt monográfiát a 
salzburgi miniszteriálisok házasodási szokásainak, illetve házassági stratégiáinak, amelyben 
a Pettauiak is kiemelt szerepet kaptak.4

közös e munkákban, hogy szerzőik érdeklődésének homlokterében jól érzékelhetően 
a nemzetség genealógiája és birtokállománya állt, ebből kifolyólag a Pettauiak külföldi ha-
talmakkal való kapcsolatát is csak ilyen szempontból vizsgálták, így a Magyar királysággal 
való érintkezési pontok teljes feltárása fel sem merült bennük. ezen érintkezési pontok 
megléte ugyan a magyar történettudomány számára is ismert, részletes bemutatásukra 
azonban mindezidáig nem került sor, Pettau urai csak elvétve tűnnek fel az Árpád-kort 
bemutató művek lapjain. Jelen tanulmányban e kapcsolódási pontok teljes és részletes 
feldolgozására vállalkozom a korabeli okleveles anyagra és néhány elbeszélő forrásra tá-
maszkodva. kiemelt figyelmet fogok fordítani a Pettauiak és az Árpádok első adatolható 
érintkezésére, ii. Géza magyar király (1141–1162) uralkodására, valamint a 13. század első 
felének történéseire. vizsgálatom tehát a kezdetektől 1254-ig terjed, amely időhatárt – a 
terjedelmi korlátokon túl – az említett évben megkötött budai béke is indokolja, amely 
a Babenberg-örökségért vívott harc első szakaszát lezárva a Magyar királyságnak juttatta 
stájerországot. ez a fejlemény pedig érthető módon mélyreható változásokat idézett elő 
a miniszteriális-nemzetség és az Árpádok viszonyában.

Pettau újjáépítése

a bajor gyökerekkel rendelkező Pettauiak és a Magyar királyság történetének összefonó-
dása akkor vette kezdetét, amikor i. konrád salzburgi érsek (1106–1147) a stájer–magyar 
határon újjáépített Pettau, azaz a ma szlovéniában található Ptuj várának élére állította 
őket a 12. század első harmadában.5 Maga a vár azonban jóval korábbi előzményekre tekint 
vissza, amelyek a vizsgált nemzetség életét is nagyban meghatározták. a vár helyén már az 
ókorban erődítmény állt Poetovium néven, amely először egy légióstábort, később pedig 
egy veteránkolóniát foglalt magában. a dunát az adriai-tengerrel összekötő közlekedési 
és kereskedelmi útvonal, a Borostyánút vonalán való elhelyezkedésének köszönhetően 
a római Birodalom felbomlása után is a régió központja maradt. valószínűleg már a  
9. században a salzburgi érsekség tulajdonában állt – legalábbis erre utal a 970–977 

3 Heinz dopsch: salzburg im Hochmittelalter. in: Heinz dopsch – Hans spatzenegger (Hrsg.): Geschichte 
Salzburgs. Stadt und Land. salzburg, 1981. i/1. 229–418.

4 John B. Freed: Noble Bondsmen. Ministerial Marriages in the Archdiocese of Salzburg, 1100–1343. ithaca–
london, 1995.

5 dopsch, H.: salzburg im Hochmittelalter, 265–266.
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között hamisított, de a valós állapotokat rögzítő Arnulfinum.6 kiemelt szerepét egészen 
a 10. századig sikerült megőriznie, amikor is a kárpát-medencében újonnan letelepedő 
magyarság egyik kalandozó hadjáratának áldozatául esett.7 az erődítmény megsem-
misülése következtében a térség védelem nélkül maradt a 12. században megsokasodó 
magyar betörésekkel, portyákkal szemben. Utóbbiak gyakorisága alapvetően a rendezet-
len határviszonyokra vezethető vissza: míg ugyanis a Murától északra már a 11. század 
közepétől állandósult a laufnitz mint határfolyó, addig stájerország ma szlovéniához 
tartozó részén a radkersburg és Pettau közötti terület hovatartozása nem állt vitán felül. 
a különböző betörések leginkább a dráva környékén birtokos8 salzburgi érseket érintették 
kellemetlenül, ezért valamikor 1127 és 1132 között a vár újjáépítése mellett döntött.9 az 
események ezen sorrendjével alapvetően minden kutató egyetért, a pontos előzmények 
datálása azonban már több problémát is felvet.

az eseményre vonatkozó egyetlen forrásunk i. konrád 1168 és 1177 között keletkezett, 
az 1138. évnél megszakadó életrajza.10 szerzője az érsek egyik közvetlen bizalmasa, akit 
a kutatás a garsi ágostonos kolostor prépostjával, a salzburgi székeskáptalan korábbi 
archidiakónusával, Henrikkel azonosít. Bár az érsek halála és a mű megírása között több 
mint két évtized telt el, és az életrajz néhány nyilvánvaló tévedést, illetve ferdítést is 

6 az arnulf keleti-frank király (887–899) nevében 970 körül salzburgban hamisított privilégium 
a salzburgi érsekség birtokait és keleti határait volt hivatott rögzíteni, illetve jogalapot nyújtani a 
mindenkori érseknek a terület kolonizációjára a térségben terjeszkedő grófi nemzetségekkel szemben. 
a kutatás mai állása szerint a dokumentum hitelesen tükrözi a 9. századi viszonyokat. Peter Štih: salzburg 
und die entstehung der steirisch–ungarischen Grenze im heutigen slowenien. in: Margarethe Wagner 
– rudolf kopf (Hrsg.): Der pannonische Raum um die Jahrtausendwende (vom 9. bis zum 12. Jahrhundert). 
Tagungsband der 16. Schlaininger Gespräche 1996. eisenstadt, 2010. (Wissenschaftliche arbeiten aus dem 
Burgenland 131.) 30.

7 Balduin saria: Pettau. Entstehung und Entwicklung einer Siedlung im deutsch–slowenischen Grenzraum: 
Festgabe für Hans Pirchegger. Graz, 1965. (zeitschrift des Historischen vereins für steiermark, sonderband 
10.) 6–20., Heinz dopsch: Burgenbau und Burgenpolitik des erzstiftes salzburg im Mittelalter. in: Hans 
Patze (Hrsg.): Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche Bedeutung. 
ii. siegmaringen, 1976. (vorträge und Forschungen 19.) 389., Fritz koller: die anfänge der salzburger 
städte. civitas und verwandte Begriffe in den salzburger Quellen. Mitteilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde, 128 (1988) 9., 15–16.

8 a salzburgi érsekség tulajdonát képezte stájerországban Pettaun kívül a száva menti rann, lichtenwald, 
reichenburg, Bischätz, leibnitz, Wurmberg, a sautal nagy része, deutschlandsberg, Fonsdorf, 
Baierdorf, az enns vidékén pedig Haus és Gröbming, illetve az ezekhez tartozó birtokok. Bővebben: 
Hans Pirchegger: der Besitz des erzstiftes salzburg an der sawe und enns. Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark, 36 (1943) 59–69.

9 Štih, P.: salzburg und die entstehung, 29., august von Jaksch – Hermann Wießner (Hrsg.): Monumenta 
historica Ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogthumes Kärnten. i–Xi. klagenfurt, 
1896–1972. (a továbbiakban: MHdc) iii. Nr. 539. a  térségben korábban létesített treun nem tudta 
biztosítani a salzburgi birtokok háborítatlanságát. Hans Pirchegger: Die Untersteiermark in der Geschichte 
ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. München, 1962. (Buchreihe der südostdeutschen 
historischen kommission 10.) 61.

10 Wilhelm Wattenbach (ed.): vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis. in: MGH ss Xi. 63–77.
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tartalmaz – például konrád származásával kapcsolatban –, a Pettaura vonatkozó részlet 
hitelessége a szerző személyes érintettsége miatt vitán felül áll, ennélfogva pedig meg-
bízható, valamint igen értékes forrásnak számít.11

a kútfő beszámol róla, hogy az érsek és a magyar király egymás több évtizednyi, 
mindkét terület lakói számára igencsak terhes és már lassan elviselhetetlen zaklatása után 
végre békét kötött, minek következtében átmenetileg nyugalom honolt a határvidéken. 
később azonban sor került egy újabb magyar betörésre, a betolakodók pedig a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a zsákmányon túl foglyokat is magukkal hurcoltak. Utóbbiak 
kiszabadítására és visszaváltására az érsek egyik bizalmasát, az életrajz íróját küldte el 
Magyarországra. Henrik nem mindennapi körülmények között tudta kiszabadítani a 
foglyokat, amiről így számol be művében:

Tudni kell azonban, hogy ebben az ügyben nem kis segítségére volt az érsektől való félelem; 
mert midőn ő akkoriban több püspökkel – Kunó regensburgi, azonkívül a Vesztfáliából 
származó Ekbert münsteri, továbbá Hildebold gurki püspökkel – és sok más fejedelemmel 
a határvidéken tartózkodott, szóbeszéd terjedt el egész Magyarországon, amely úgy a 
főembereket, mint az egész népet rettegésbe taszította; egyesek azt mondták ugyanis, 
hogy [az érsek] végtelen hadsereggel lépett az őrgrófság területére, hogy a magyarok egész 
földjét egészen Esztergomig, ami annak a királyságnak a székvárosa, lerohanja, és hogy 
senkit se hagyjon életben, bosszúból a fogságba hurcolt népéért és a szövetség jogtalan 
megsértéséért, miközben ő a magyarok ellen semmi rosszat nem követett el.

Henrik tehát ezen félelemre rájátszva és a forrásban megnevezett Felicián esztergomi 
érsek segítségével elérte célját a királynál, aki a beszámoló szerint akkor éppen a kútfőben 
Marchia Ruthenorumnak nevezett területen tartózkodott.12

a forrásrészlet jól ismert a magyar kutatásban is, kitüntetett helyet foglal el a 12. századi 
történelem rekonstruálásában. Bár nem tartalmaz konkrét évszámot, az említett esemé-
nyek alapján általában ii. istván (1116–1131) uralkodására helyezi a szakirodalom a törté-

11 vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis. in: Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters. Online 
dokumentum: Geschichtsquellen: Werk/2693 (a letöltés ideje: 2020. december 13.), alois sieberer: 
Über den verfasser der „vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis”. Mitteilungen der Gesellschaft für 
Salzburger Landeskunde, 62 (1922) 1–24., Heinz dopsch – Franz Machilek: erzbischof konrad i. von 
salzburg und seine Familie: die Grafen von abenberg-Frensdorf in Franken. Mitteilungen der Gesellschaft 
für Salzburger Landeskunde, 146 (2006) 18.

12 „sciendum autem huic rei non minimum opitulatum fuisse timorem archiepiscopi; quia cum in marchia 
eo tempore positus esset cum episcopis, ratisponensi chuonone, ekberto quoque Monasteriensi de 
Westfalia, nec non et Gurcensi Hildiboldo, aliisque nonnullis principibus, fama cucurrerat per totam 
Ungariam, et tam principes quam universum populum in timore maximo posuerat, eo quod cum exercitu 
infinito marchiam intrasse diceretur: ut totam terram Ungarorum invaderet, et usque strigonium, quae 
metropolis regni est illius, nichil vivens relinqueret, in ultionem populi sui in captivitatem abducti atque 
ad iniuriam violati foederis, cum adversus Ungaros ipse nichil mali commisisset.” – vita chuonradi 
archiepiscopi salisburgensis, 73–75. (a tanulmányban található idézetek saját fordítások, amennyiben 
máshogy nem jelzem.)

http://www.geschichtsquellen.de/werk/2693
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néseket vagy legalább egy részüket. Pauler Gyula rekonstrukciója szerint az i. konráddal 
való békekötésre mindenképpen ii. istván uralkodása alatt került sor, méghozzá 1127-ben 
vagy nem sokkal az előtt, ugyanis a király gazdagon megadományozta az 1127. május 5-én 
leégett salzburgi székesegyházat, ami mindenképpen a két uralkodó közti jó viszonyra 
utal. a magyar betörésnek, illetve a követjárásnak azonban már ii. (vak) Béla (1131–1141) 
uralkodásának elején meg kellett történnie, egyrészt a stájer Őrgrófságban lezajlott 
gyűlésen részt vett személyek uralkodási évei alapján – kunó 1126 és 1132 között töltötte 
be a regensburgi, ekbert 1127 és 1132 között a münsteri, Hiltebold 1106 és 1131 október 8. 
között a gurki püspöki méltóságot, Felicián pedig 1125/1128 és 1139 között volt esztergomi 
érsek –, másrészt azért, mert okleveles adat igazolja, hogy a salzburgi érsek csak 1131 nya-
rán tartózkodott az őrgrófságban.13 ezt az értelmezést és forgatókönyvet valószínűsíti a 
külföldi szakirodalom is.14 ezzel szemben Makk Ferenc az egész eseménysort ii. istván 
uralkodásának idejére helyezte, azon belül is 1127 elejére, egyrészt megint csak a forrásbéli 
személyek életrajzi adatai, másrészt ii. istván őszi bizánci hadjárata, harmadrészt pedig 
ii. istván 1127 első felére datált orosz hadjárata miatt. Utóbbira a Marchia Ruthenorumban 
való tartózkodás utalhat Makk és az őt követők szerint. Makk Ferenc az ott-tartózkodásra 
hivatkozva valószínűsítette, hogy ii. istván 1127 első felében hadjáratra készült szövetsé-
gese, vlagyimirko zvenyigorodi fejedelem érdekében rosztyiszlav peremisli fejedelem 
ellen,15 a Marchia Ruthenorumot ugyanis a Magyar királyság és az orosz fejedelemségek 
közötti határvidékkel azonosította.16

Utóbbival magam is egyetértek, az események datálásával kapcsolatban azonban Pauler 
és az osztrák–stájer történészek nézetét osztom. vagyis a leégett salzburgi székesegyház 
megadományozása miatt valószínűleg 1127-ben vagy azt kicsivel megelőzően került sor i. 
konrád és ii. istván békekötésére, amely a magyar király haláláig kitarthatott. ezt követően 
azonban újabb betörés rázta meg stájerországot, az érsek pedig követet küldött a foglyok 
kiszabadítására Magyarországra. a püspökök és fejedelmek forrásban említett gyűlése 1131 

13 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt. i–ii. Bp., 1899. i. 233–234., 239–240., 
zsoldos: Arch. 80.

14 Štih, P.: salzburg und die entstehung, 30., dopsch, H.: salzburg im Hochmittelalter, 265., Pirchegger, 
H.: Die Untersteiermark, 61., klaus lohrmann: Die Babenberger und ihre Nachbarn. Wien–köln–Weimar, 
2020. 250–251., Gábor varga: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das Herrscherhaus 
der Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. München, 2003. (studia Hungarica – schriften des 
Ungarischen instituts München 49.) 171–172.

15 vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis, 74., Makk Ferenc: Néhány megjegyzés a kálmán-ági 
királyok külpolitikájához. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica, 92 
(1991) 12. korábban még ii. Béla és i. konrád békekötéséről írt 1131 júliusában. lásd: Makk Ferenc: 
Megjegyzések ii. Béla történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica, 40 (1972) 48., Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. szeged, 2005. (szegedi 
középkortörténeti könyvtár 21.) 152–154.

16 ettől az azonosítástól egyedül kristó Gyula tért el, aki az imre herceggel kapcsolatban a Hildesheimi 
Évkönyvben feltűnő „dux ruizorum” címből kiindulva, a nyugati határra helyezte a területet. kristó 
Gyula: Oroszok az Árpád-kori Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 
Acta Historica, 67 (1980) 62–65.
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júliusában volt: ekkor került sor a gurki egyházmegye területének kijelölésére. az erről 
szóló oklevelet július 17-én állították ki salzburgban, tehát maga a tanácskozás júniusban 
vagy július elején történhetett. ebből következően a követ már csak az 1131. április 28-án 
királlyá koronázott17 ii. (vak) Bélával tárgyalhatott, tehát Béla tartózkodott az orosz 
határvidéken, nem pedig ii. istván.18

Pettau várának újjáépítését, illetve – i. konrád életrajza alapján vele párhuzamosan – a 
római alapokkal rendelkező leibnitznek és a száva partján fekvő reichenburgnak (ma 
Brestanica, szlovéniában) a felépítését a főpap már a békekötés után, 1127-ben, esetleg ii. 
istván halála után határozhatta el.19 Mivel a Pettauiak első említése 1132-ből származik,20 
valószínűbbnek tűnik a korábbi időpont, hiszen a vár újjáépítése nem kis időbe telhetett, 
amit jól mutat, hogy a vele egyidőben leibnitzben megkezdett munkálatokat csak konrád 
halála után fejezték be.21 az érsek tehát a korábbi eseményekből kiindulva nem bízott a 
tartós békében, és inkább védelemmel látta el stájerországi birtokait, az újonnan felépített 
vár élére pedig egyik megbízható miniszteriálisát, stein bei st. Paul korábbi várgrófját, 
Frigyest állította, aki innentől kezdve erről az erődítményről nevezte magát és családját.22 
Hogy pontosabb képet kaphassunk Frigyes pozíciójáról, illetve társadalmi rangjáról, 
érdemes hosszabban elidőzni a miniszteriálisi réteg sajátos helyzeténél.

A miniszteriálisok

a miniszteriálisok a 11. században a birodalmi és lokális hierarchiában is megjelenő, függő 
státuszú, azaz személyükben nem szabad népelemek voltak. Uruknak legtöbbször katonai 
vagy igazgatási szolgálattal tartoztak, esetleg udvari tisztségeket viseltek. eltérő jogállásuk 
miatt sajátos jogrend (Dienstrecht) vonatkozott rájuk. Helyzetük kezdetben a szolgákéhoz 

17 Pauler Gy.: A magyar nemzet története, i. 239.
18 andreas Meiller (Hrsg.): Regesta Archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno MCVI usque ad 

MCCXLVI. Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe Conrad I., Eberhard I., Conrad II., Adalbert, 
Conrad III. und Eberhard II. Wien, 1866. (a továbbiakban: res) Nr. 133. (23. o.) a gurki magánpüspökséget 
(eigenbistum) Gebhard salzburgi érsek alapította 1072-ben, ám önálló területtel, illetve jövedelemmel 
nem ruházta fel, amit utóbb vii. Gergely pápa is kifogásolt. i. konrád ezt orvosolandó 1123-ban 
székeskáptalant alapított Gurkban, majd 1131-ben egy jól körülhatárolt területet csatolt hozzá, 1144-ben 
pedig a kánoni előírások szerint járó tizedekkel is felruházta. dopsch, H. – Machilek, F.: erzbischof 
konrad i., 13., koszta lászló: a nyitrai püspökség létrejötte. (Nyitra egyháztörténete a 9–13. században.) 
Századok, 143 (2009) 313–315.

19 ezen várépítések egyébként jól illeszkednek a pápa és a császár közötti konfliktus kiélesedése 
után tapasztalt várépítési hullámba és i. konrád korábbi tevékenységébe. az érsek megerősítette 
és korszerűsítette Friesach, Hohenwerfen és Hochensalzburg erődítményeit, valamint felépítette 
Geyersberg várát. dopsch, H.: Burgenbau, 390–391.

20 Willibald Hauthaler – Franz Martin (Hrsg.): Salzburger Urkundenbuch. i–iv. salzburg, 1910–1933. (a 
továbbiakban: sUB) ii. 231.

21 vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis, 75.
22 sUB ii. 231.



az Árpádok és a Pettauiak

83

hasonlított: uruk szabadon elajándékozhatta és örökíthette őket. Uruk famíliáján kívül 
csak engedéllyel bonyolódhattak jogügyletbe vagy köthettek házasságot, utódaik sorsáról 
pedig szintén nem dönthettek szabadon. ezt jól érzékelteti a „vegyesházasságok” esetén 
követett gyakorlat: ha eltérő urakhoz tartozó miniszteriálisok kötöttek házasságot, akkor 
a két fél szerződésben rögzítette az osztozkodás mikéntjét, azaz a születendő gyermekek 
hovatartozását.23 Helyzetük mindazonáltal nem volt kilátástalan. Hadi és igazgatási 
szolgálataiknak köszönhetően, valamint a politikai változások ügyes kihasználása révén 
lehetőségük nyílt a felemelkedésre. a 13. századtól már egyre többször tekintették őket 
nemesnek, ami a nemesekkel való házasságokban, valamint a nemes miniszteriális (no-
bilis ministerialis) megjelölésben is kifejeződött, személyükben azonban továbbra sem 
voltak szabadok. ennek ellenére a század második felére a nagyobb miniszteriálisok 
(ministeriales maiores), tehát azok, akik saját vazallusokkal rendelkeztek, szinte teljesen 
beolvadtak a nemességbe.24

a salzburgi miniszteriálisok helyzete különleges volt. Jobb bánásmódban részesültek, 
mint a világi fejedelmek miniszteriálisai, ugyanis hivatalosan nem a mindenkori főpapnak, 
hanem az érsekségnek mint intézménynek (és ezen keresztül természetesen az aktuális 
érseknek) tartoztak hűséggel, így a korabeli felfogás szerint a védőszent, azaz szent 
rupert védelme alatt álltak.25 az érsektől hűbérbirtokokat és egyre többször várépítési 
jogot is kaptak, minek következtében vagyoni helyzetük és politikai súlyuk a terület bajor 
eredetű nemességééhez kezdett hasonlítani. ezen régi nemesség kihalása és fokozatos 
lesüllyedése következtében a 13. században a nagyobb miniszteriálisok – akik közé a 
tanúsorokban elfoglalt kiemelt pozíciójuk és vazallusaik alapján a Pettauiak is tartoztak 
– alkották az egyházi fejedelemség társadalmának felső rétegét.26 kiemelt pozíciójuk 
abban is megnyilvánult, hogy a székeskáptalan mellett ők is beleszólást kaptak az érsek 
megválasztásába, ami a Német-római Birodalmon belül példátlan, ráadásul kánonjogilag 
is teljesen szabálytalan volt. a réteg felemelkedését jól mutatja, hogy az 1270-ben meg-
választott salzburgi érsek, ii. (Walcheni) Frigyes (1270–1284) maga is a miniszteriálisi 
rétegbe tartozó felmenőkkel rendelkezett.27

salzburgban a leggyakrabban rájuk bízott szolgálat a várgrófi tisztség volt, ami az adott 
vár és a hozzá tartozó birtokok irányítását jelentette. az érsekség törzsterületén ez a meg-
bízás a várak elidegenítésének megakadályozása érdekében mindig ideiglenes és bármikor 
visszavonható volt. a salzburgi érsekség azonban kiterjedt birtokokkal rendelkezett az 

23 knut schulz: Ministerialität. in: lexMa iv. 636–639., Freed, J. B.: Noble Bondsman, 46., 65–72., Heinz 
dopsch: Ministerialität und Herrenstand in der steiermark und in salzburg. Zeitschrift des Historischen 
Vereins für die Steiermark, 62 (1971) 5–12., 25–26.

24 John B. Freed: Nobles, Ministerials and knights in the archdiocese of salzburg. Speculum, 62 (1987) 
580–602.

25 dopsch, H.: salzburg im Hochmittelalter, 266.
26 Freed, J. B.: Nobles, Ministerials, 588., 607.
27 John B. Freed: The Prosopography of ecclesiastical elites: some Methodological considerations from 

salzburg. Medieval Prosopography, 9 (1988) 1. 57., dopsch, H.: salzburg im Hochmittelalter, 368–369.
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egyházi fejedelemség egybefüggő területén kívül a Bajor és a karintiai Hercegségekben, 
valamint az osztrák és a stájer részeken is. ezen területek távolabbi elhelyezkedésük 
miatt és az érseki hatalom stabilitását biztosítandó másféle igazgatást igényeltek, ezért 
a rajtuk álló várak várgrófi tisztsége egy idő után örökletessé vált. Így a Pettauiak 1132 és 
1438 között megszakítás nélkül viselték Pettau várgrófi tisztét, ezáltal pedig a salzburgi 
miniszteriálisok elitjéhez tartoztak.28

Az első érintkezések

az első konkrét adat a Pettauiak és a Magyar királyság érintkezésére ii. Géza uralko-
dásának idejéből származik. az erre utaló forrás a magyar király egy 1161. évi levele i. 
eberhard salzburgi érseknek (1147–1164), amelyben ii. Géza – lukács esztergomi érsek 
(1158–1181) szorgalmazására – utalva a salzburggal az elődjei idején fennállt jó viszonyra, 
elkötelezte magát az i. (Barbarossa) Frigyes császár (1152–1190) elleni szövetség mellett. 
Mindazonáltal a levél végén a király figyelmeztetni kényszerült az érseket, hogy ha tartós 
szövetségre vágyik, akkor ne habozzon „súlyosan korholni Pettaui Frigyest és bárki mást, 
aki földünket feldúlja”.29 válaszlevelében az érsek kiállt a korábban megerősített béke 
mellett, és hangsúlyozta, hogy a kettejük közötti szívélyes viszonyt ugyan „a mindkét 
részen beavatkozó rossz emberek merészsége megzavarta, ám méltóságotok előtt nyil-
vánvalónak kell lennie: ez akaratunk ellenében történt.”30

a békebontó Pettaui Frigyes, minden bizonnyal a magát elsőként Pettauról nevező, 1132 
és 1137 között adatolható Pettaui i. Frigyes31 fiával, az okleveles anyagban 1144-ben feltűnő 
Pettaui ii. Frigyessel azonos.32 Frigyes betörésének véleményem szerint a magyar király 
haragjának kiváltásán túl kézzelfogható eredménye is lett, méghozzá Großsonntagnak 
(a ma Ormožhoz tartozó velika Nedelja szlovéniában) és környékének elfoglalása. 
Großsonntag meghódításáról egy 1222. évi, eredetiben fennmaradt oklevélből értesülünk, 
amelyben egy bizonyos Pettaui Frigyes elismeri és megerősíti apja korábbi oklevelét, 
amelyben utóbbi egyes Großsonntagnál fekvő birtokokat, valamint az utánuk járó tize-
deket a Német lovagrendnek adományozta. a dokumentumból azt is megtudjuk, hogy 

28 dopsch, H.: Burgenbau, 393., 404., 415., Freed, J. B.: The Prosopography, 44.
29 die admonter Briefsammlung nebst ergänzenden Briefen. Hrsg. Günther Hödl – Peter classen. in: 

Monumenta Germaniae Historica Epistolae 2. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit. i–X. Hannover, 1949–
2017. (a továbbiakban: MGH epist.) vi. 135–136. Fordítása: ii. Géza levele eberhard érsekhez. Ford. 
Thoroczkay Gábor. in: ÍF ii. 163–164. ii. Géza birodalmi politikájára lásd: Makk Ferenc: Magyar 
külpolitika (896–1196). szeged, 1996. (szegedi középkortörténeti könyvtár 2.) 195–197.

30 MGH epist. vi. 136–137. Fordítása: eberhard érsek levele ii. Géza királyhoz. Ford. Thoroczkay Gábor. 
in: ÍF ii. 164–165.

31 1132: sUB ii. 231., 1137: sUB ii. 259.
32 ii. Frigyest említik: 1144: MHdc iii. Nr. 787., 1147–1164: MHdc iii. Nr. 820. 1153: res Nr. 80., 85. 

(71–72. o.), 1155: res Nr. 91., 92. (73.o.), stUB i. 354., 1160: res Nr. 159. (88–89. o.), stUB i. 499., 1161: 
res Nr. 201. (97.o.), 1162: stUB i. 433., 435., 444., 1163: stUB i. 438–439., 439–440., 1167: stUB i. 465.
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Frigyes apja a magyaroktól hódította el a területet, amikor az még puszta és lakatlan volt.33 
Ugyanezt a kérdést érinti egy szintén eredetiben ránk maradt 1235. évi oklevél, amelyben 
Pettaui Frigyes a felesége nevében is átadja a Német lovagrendnek a großsonntagi temp-
lom feletti jogait, és ígéretet tesz, hogy megszerzi az ügylethez ura, vagyis a salzburgi érsek 
beleegyezését is.34 erre végül 1236 januárjában sor is került: az érsek ekkor kelt oklevele 
azonban már arról számol be, hogy Frigyes és testvére, Hartnid mondanak le a Német 
lovagrend javára a großsonntagi templom feletti jogaikról. a narratióból továbbá arra is 
fény derül, hogy a templomot valójában már a nagyapjuk a lovagrendnek adományozta, 
apjuk azonban igazságtalanul visszavonta azt.35

az eseménysort értelmezni, illetve konkrét személyekhez kötni korántsem egyszerű, 
ez ugyanis ellentmondani látszik a nemzetség eddig ismert genealógiájának. az osztrák 
szakirodalom Großsonntag elhódítását következetesen a békebontó Pettaui ii. Frigyes 
fiához, Pettaui iii. Frigyeshez köti, mivel az említett 1222. évi oklevél alapján ezen év elé 
helyezik a halálát. Értelmezésük szerint tehát mindkét megerősítés, az 1222. és az 1235., 
illetve az utóbbihoz tartozó 1236. évi Pettaui iii. Frigyes fiától, Pettaui iv. Frigyestől 
származik.36 csakhogy az érsek megerősítő oklevele több problémát is felvet. egyrészt 
az 1235. évi oklevélben Pettaui Frigyes és felesége mondott le a großsonntagi templom 
feletti jogairól, a megerősítésben viszont a feleség helyett már Frigyes testvére, Pettaui 
i. Hartnid szerepel. ez az ellentmondás azonban még könnyen feloldható: a két oklevél 
kiállítása közötti időben válhatott nyilvánvalóvá, hogy Frigyesnek nem lesznek saját férfi 
örökösei, ezért Pettau várgrófi címe és a családi birtokok nagyobb része testvérére, majd 
annak utódaira fog szállni, így Hartnid bevonása az ügybe elengedhetetlenné vált. az 
oklevél azonban tartalmaz egy ennél sokkal súlyosabb, az 1222. évi oklevéllel összeegyeztet-
hetetlen hibát, hiszen benne már arról van szó, hogy nem Pettaui iv. Frigyes és i. Hartnid 
apja, azaz Pettaui iii. Frigyes, hanem a nagyapja, vagyis Pettaui ii. Frigyes hódította el 
a szóban forgó területet és adta a Német lovagrendnek. Bonyolítja a problémát, hogy 
az 1180 előtt biztosan elhunyt ii. Frigyes nem adományozhatta Großsonntagot a Német 
lovagrendnek, mivel az akkor még nem létezett.37

33 „[…] cum predictam terram memorendus pater noster de manibus Ungarorum eripiens, licet vacuam 
adhuc et inhabitatam primo sue subiugavit potestati […]” – stUB ii. 292–293.

34 stUB ii. 427–428.
35 stUB ii. 440–441.
36 Pirchegger, H.: Die Untersteiermark, 80–81., 85., Pirchegger, H.: die Herren von Pettau, 10., lohrmann, 

k.: Die Babenberger, 321., Štih, P.: salzburg und die entstehung, 35., Peter Štih: salzburg an der 
untersteierischen drau und save im Mittelalter. in: Peter Franz kramml (Hrsg.): Stadt, Land und Kirche. 
Salzburg im Mittelalter und in der Neuzeit. Beiträge der Tagung zur Emeritierung von Heinz Dopsch 2011. 
salzburg, 2012. 94.

37 a Német lovagrendet 1190-ben, a harmadik keresztes hadjárat alatt hozták létre a szentföldön, iii. 
kelemen pápa pedig 1191. február 6-án ismerte el és erősítette meg az alapítást hivatalosan. klaus 
Militzer: Die Geschichte des Deutschen Ordens. stuttgart, 2005. 13–16.
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a genealógiai problémát már Hans Pirchegger is érzékelte, a megnyugtató megoldással 
azonban adós maradt,38 ezzel szemben John B. Freed hamisnak vélte az 1236. évi oklevelet, 
mert az nobiles virinek, azaz nemes férfiaknak titulálja iv. Frigyest és i. Hartnidot, ami 
ugyan megfelelt a de facto helyzetüknek, jogilag azonban semmiképp sem volt helytálló, 
hiszen a miniszteriálisok egyrészt továbbra sem voltak személyükben szabadok, másrészt 
a 13. század elején még éppenhogy csak kezdetét vette a nemességbe való beolvadásuk. 
ráadásul véleménye szerint az érseki oklevelekben az ehhez hasonló megfogalmazások 
csak jóval később, az 1270-es évektől jelennek meg.39 vélekedésével mindazonáltal egyedül 
áll az említett oklevelek kutatástörténetében, hiszen a dokumentum mind a salzburgi 
oklevéltárat kiadó Franz Martin, mind pedig a stájer Urkundenbuch vonatkozó kötetét 
gondozó Joseph von zahn megítélése szerint kiállta a kritikát.40 tartalma emellett illesz-
kedik az 1235. évi párjához, és tanúsorának korhűségéhez sem férhet kétség. a genealógiai 
zavar tehát továbbra is fennáll.

a magyar kutatók jelentős része ezzel szemben ismeri ugyan ii. Géza és eberhard érsek 
levelezését, de csak a pápaság és a császárság közötti harc szempontjából vizsgálja, és 
nem tér ki részletesen Pettaui Frigyes viselt dolgaira, ahogyan Großsonntag elvesztésére 
sem.41 Újabban Pósán lászló foglalkozott behatóbban a kérdéssel az osztrák és szlovén 
szakirodalom alapján, így ő is Pettaui iii. Frigyesnek tulajdonítja a hódítást – nézete 
szerint az imre király (1196–1204) és andrás herceg közötti viszály szolgáltatott alkalmat 
és lehetőséget az expanzióra –, a megerősítéseket pedig ennek megfelelően Pettaui iv. 
Frigyeshez köti.42 az említettek mellett találkozhatunk még egy megközelítési móddal, 
nevezetesen Pauler Gyuláéval, aki máig mérvadó művében ii. Géza uralkodásához kö-
tötte Großsonntag elvesztését a már többször említett 1222. évi oklevél alapján. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy ő még nem ismerte az 1235. és 1236. évi dokumentumokat,43 
ennek ellenére magam is Pauler véleményét tartom a leginkább helytállónak. tekintsük 
át, hogy mi szólhat ezen értelmezés mellett!

egyrészt ez a forgatókönyv teljes mértékben kiküszöbölné az oklevelekben rejlő el-
lentmondást, hiszen eszerint Pettaui iv. Frigyes és i. Hartnid nagyapja, Pettaui ii. Frigyes 
hódíthatta el Großsonntagot, illetve környékét a Magyar királyságtól, és adományozta a 
rendnek, míg az apjuk, Pettaui iii. Frigyes lehetett az, aki jogtalanul visszavette a temp-
lomot. ez természetesen csak abban az esetben történhetett így, ha Pettaui iii. Frigyes 
nem 1222 előtt, hanem utána halt meg. ezt a rendelkezésre álló források teljességgel 
megengedik: a Pettauiak családjában domináló keresztnév (Leitname) miatt az életkor 
említése vagy egyéb életrajzi adatok alapján különíthetőek csak el az egyes személyek, 

38 Pirchegger, H.: die Herren von Pettau, 10.
39 Freed, J. B.: Nobles, Ministerials, 604., 202 jegyzet.
40 sUB iii. 464–465., stUB i. 440–441.
41 Makk F.: Magyar külpolitika, 196., varga, G.: Ungarn und das Reich, 197–198.
42 Pósán lászló: Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban. debrecen, 2019. (Memoria 

Hungariae 10.) 34.
43 Pauler Gy.: A magyar nemzet története, i. 293.
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ezért mindössze annyi bizonyos, hogy az 1224. évi oklevelekben már Pettaui iv. Frigyes 
szerepel.44 elvben tehát lehetséges, hogy 1222-ben még Pettaui iii. Frigyes erősítette meg 
apja, Pettaui ii. Frigyes adományát a Német lovagrendnek, ami egyébként jól kapcsolódna 
egy 1219. évi donatiójához, amelyben a friesachi házát juttatta a rendtagoknak a saját és 
szülei lelki üdvére.45 ez annál is inkább elképzelhető, mert végrendelkezni, illetve kegyes 
adományt tenni az élet bármely szakaszában lehetett.

Másrészt bár a Német lovagrend ténylegesen valóban csak 1190-ben jött létre, le-
hetséges, hogy az eredeti adomány még az elődszervezetének, az 1128 és 1187 között 
Jeruzsálemben működő ispotállyal és egy szűz Mária tiszteletére szentelt templommal 
rendelkező német háznak szólt, és a megerősítéskor – alkalmazkodva a megváltozott 
viszonyokhoz – már a Német lovagrendet foglalták az oklevélbe.46

Harmadrészt egy ilyen jellegű hódítás teljes mértékben beleillene abba a képbe, 
amelyet Pettaui ii. Frigyesről ránk hagyományoztak a források: többször keveredett 
ugyanis fegyveres összetűzésbe másokkal. az 1160-as években unokatestvére, landsbergi 
Frigyes társaságában tűzzel-vassal pusztította a szent Péter-apátság több birtokát, mivel 
gyermektelen nagybátyjuk, Wietingi Gottfried végrendeletében őket mellőzve a szerze-
tesekre hagyta vagyonát,47 egy másik alkalommal pedig az admonti bencés monostortól 
ragadott el birtokokat, amelyekkel a felesége, ehrnegg-königsbergi Benedikta később 
lányuk hozományát egészítette ki.48

Negyedrészt az eset jól tükrözné az érsekség belső viszonyait is, hiszen a pápaság és 
a császárság szembenállásából kinőtt alexandriánus szkizma megosztotta az érseki tar-
tományt, valamint igen nehéz helyzetbe hozta a pápa mellett következetesen kitartó i. 
eberhardot. az érsekek ebben az időszakban többször voltak kénytelenek száműzetésbe 
vonulni, ami miatt a miniszteriálisok hatalma és mozgástere komoly mértékben megnőtt. 
az érsek távollétében az egyházi birtokok feldúlása és az önkényes várépítés sem ment 
ritkaságszámba.49 ii. Gézának írt levelében pedig maga eberhard is elismerte, hogy a be-
törés az ő tudta és engedélye nélkül történt, ami jól mutatja a miniszteriális önállósodását.

a fenti okok miatt tehát véleményem szerint Pettaui ii. Frigyes foglalta el Großsonntagot 
és környékét önkényesen, ami miatt ii. Géza panaszt tett i. eberhardnál. a várgróf később 

44 ebben iv. Frigyes adományt tesz a karintiai zosen am Hüttenbergen található szent Mihály egyház 
részére a saját és szülei lelki üdvéért a felesége és gyermekei kérésére. a gyermekekre alkalmazott „puer” 
kifejezés egyértelművé teszi, hogy kiskorú fiúkról volt szó, amelyekkel iii. Frigyes már értelemszerűen 
nem rendelkezhetett. stUB ii. 316.

45 stUB ii. 225.
46 ezt a lehetőséget egyébként már Pirchegger is felvetette, ám körülményessége miatt, és mert véleménye 

szerint ilyen fajta megerősítésekre az adományozó halála után szokott sor kerülni, szinte azonnal el is 
vetette. Pirchegger, H.: die Herren von Pettau, 10.

47 Wietingi Gottfreid adománya: MHdc iii. Nr. 724., 843. az unokatestvérek és Gottfried vitája: stUB i. 
438–439., 439–440.

48 stUB i. 249–250.
49 Freed, J. B.: Noble Bondsman, 35–36., Uő: Nobles, Ministerials, 588., dopsch, H.: salzburg im 

Hochmittelalter, 277–283.
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hódítását a Német lovagrend elődszervezetének, a német háznak adományozta, amit a 
fia, Pettaui iii. Frigyes – aki nem 1222 előtt, hanem 1222 és 1224 között halt meg – meg-
erősített, ám a großsonntagi templomot kivette az adományból. az ő fiai, azaz a hódító 
unokái, Pettaui iv. Frigyes és i. Hartnid viszont orvosolták ezt, és az érsek jóváhagyásával 
a templom feletti jogaikat is átengedték a lovagrendnek.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy egy-egy határmenti terület meghódítása mindig 
együtt járt új települések alapításával és benépesítésével, azaz a térség tényleges birtok-
bavételével. erre utalnak a hódításkori Großsonntaghoz kapcsolódó puszta és lakatlan 
jelzők az 1222. évi oklevélben, mindazonáltal már i. konrád életrajza is kiemelte, hogy a 
stájer–magyar határvidéken beálló békeállapotnak köszönhetően megindult a régió gyara-
podása.50 a kolonizációban kulcsszerepet játszottak a határvidéken vezető pozíciót betöltő 
várgrófok és miniszteriálisok, így a Pettauiak is. a magyaroktól elhódított részen hozták 
létre például Friedaut (ma Ormož), valamint Polsteraut (ma središče) is.51 a folyamat 
a 13. században töretlen lendülettel haladt tovább, 1247-ben pedig már a Pettauiak egyik 
vazallusa, Hermann által a trnava-patak mentén, azaz a stájer–magyar határon alapított 
falvat (Hermannsdorf) említenek a források.52 emellett a kolonizáció szempontjából 
szintén tipikusnak számít az elhódított terület átruházása a Német lovagrendre, hiszen a 
lovagok a határvédelem ellátása mellett a térség minél gyorsabb betelepítésében is komoly 
szerepet vállaltak, ahogyan az például az erdélyi Barcaság esetében is kimutatható.53

A Babenbergek szolgálatában

ezek alapján az 1180-ban még puerként feltűnő Pettaui iii. Frigyes nem került közelebbi 
vagy éppen ellenséges kapcsolatba a Magyar királysággal – legalábbis nem maradt erre 
utaló forrásadat. ez azonban egyáltalán nem meglepő, ugyanis az okleveles anyag alapján 
ő inkább a mindenkori salzburgi érsek egyik legbefolyásosabb bizalmasaként működött.54 
Mint ilyen viszonylag sokszor tartózkodott a főpap közelében: 1207-ben elkísérte például 
ii. eberhardot (1200–1246) a sváb Fülöp római királlyal (1198–1208) folyó tanácskozá-

50 vita chuonradi archiepiscopi salisburgensis, 74.
51 lohrmann, k.: Die Babenberger, 251., Pirchegger, H.: Die Untersteiermark, 80–81., Štih, P.: salzburg an der 

untersteirischen drau, 96–97.
52 stUB iii. 69–60., Štih, P.: salzburg und die entstehung, 37.
53 dieter Wojtecki: die Babenberger und der deutsche Orden. MIÖG, 87 (1979) 322., Pósán l.: 

Magyarország és a Német Lovagrend, 50–56.
54 iii. Frigyes 1180-tól rendszeresen feltűnik az érseki oklevelekben. lásd: 1180: res Nr. 34. (136.o.), 1184: 

res Nr. 14. (144–145. o.), 1185: stUB i. 633., 1188: res Nr. 36. (148–149. o.), 1190: stUB i. 687., 691., res 
Nr. 57. (153.o.), 1191: res Nr. 67., 68. (154.o.), 1192–1193: res Nr. 78. (157.o.), 1197: stUB ii. 42., 1199: 
res Nr. 132. (168.o.), 1201: stUB ii. 70., 72., sUB iii. 13., 1202: sUB iii. 29., 32., 33., 34., 1203: res Nr. 43. 
(179.o.), sUB iii. 48., 49., 1207: sUB iii. 83., 1208: sUB iii. 110., 1209: stUB ii. 152., 1211: stUB ii. 178–179., 
1212: sUB iii. 158., 1213: sUB iii. 175–176., 1215: sUB iii. 192., 1217: stUB iii. 22., 1219: sUB iii. 270., 1220: 
sUB iii. 282.
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sokra Würzburgba,55 de iii. ince pápa (1198–1216) előtt sem volt ismeretlen.56 emellett 
a Pettauiak az ő idejében váltak a stájer területek vezető, komoly befolyással rendelkező 
miniszteriálisaivá: fivére, Ottó anyai ágon megörökölte königsberg (ma kunšperk) 
várát,57 fiatalabb öccse, Henrik, Maria saal prépostja pedig 1214-ben ii. Frigyes császár 
(1212–1250) szorgalmazására gurki püspök lett.58 egyben ez az az időszak, amikor a 
hercegség a stájer Ottokár-dinasztia kihalása következtében és az 1186-ban megkötött 
Georgenberger Handfeste59 értelmében az Osztrák Hercegséget uraló Babenbergek ke-
zére került, minek következtében a stájerországban székelő salzburgi miniszteriálisok 
szükségképpen elkezdtek az új dinasztia felé is orientálódni, amit a hercegi tartományi 
gyűléseken (Landteiding) való gyakori részvételük is bizonyít.60

a Babenbergek szolgálata mindazonáltal csak Pettaui iii. Frigyes fiainak színre lépé-
sétől öltött nagyobb mértékben testet.61 Fiatalabb fia, Henrik előbb vi. lipót osztrák 
és stájer herceg (1198–1230) káplánjaként,62 majd notariusaként tűnt fel,63 idősebb 
fiai, a már említett Pettaui iv. Frigyes, illetve Pettaui i. Hartnid pedig ii. (Harcias) Fri-
gyes osztrák–stájer herceg (1230–1246) szolgálatában jeleskedtek.64 Pettaui i. Hartnid 

55 MHdc iv/1. Nr. 1606., 1610.
56 sUB iii. 124–125.
57 Ottó az anyai nagybátyja, ehrnegg-königsbergi Ottó után örökölte meg az említett várat, megalapítva a 

Pettauiak 17. század végéig fennálló königsbergi ágát. 1188 és 1241 között megszakítások nélkül szerepel 
az okleveles anyagban hol fivérével, hol pedig egyedül. lásd: 1188: MHdc iii. Nr. 1242., 1193–1199: 
MHdc iii. Nr. 1412., 1197: MHdc iii. Nr. 1430., 1470., 1201: sUB iii. 10., 1202: sUB iii. 29., 32., 33., 1203: 
res Nr. 48. (181.o.), BUB i. 179., 1205: res Nr. 79. (187.o.), 1207: sUB iii. 83., 1211: BUB i. 245., 1213: stUB 
ii. 188., 1226: MHdc iv/1. Nr. 1899., 1227: stUB ii. 337., stUB erg. 30., 1231: sUB iii. 412., 1231: stUB ii. 
385., 1235: MHdc iv/1. Nr. 2110., 1236: sUB iii. 464–465., MHdc iv/1. Nr. 2122., 1237: MHdc iv/1. 
Nr. 2137., stUB ii. 472–473., 1238: sUB iii. 488., 1240: MHdc iv/1. Nr. 2212.

58 Prépostként említi: sUB iii. 8., res Nr. 24. (174. o.), Nr. 79. (187. o.), stUB ii. 188. ii. Frigyes levele a 
gurki székeskáptalannak: MHdc i. Nr. 451.

59 az 1186-ban megkötött és 1192-ben életbe lépett szerződésben a gyermektelen iv. Ottokár stájer herceg 
v. lipót osztrák hercegre és fiára, Frigyesre hagyta stájerországot. Bővebben: Heinrich appelt: zur 
diplomatischen kritik der Georgenberger Handfeste. MIÖG, 58 (1950) 97–112.

60 roman zehetmayer: zu den steierischen landtaidingen und zur rechtlichen stellung der salzburger 
Ministerialen im land steiermark bis etwa 1300. Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, 94 
(2003) 99–101.

61 iii. Frigyes a stájer Ottokárok mellett is csak elvétve tűnt fel, a Babenberg-hercegekkel pedig általában 
csak a salzburgi érseket kísérve találkozott. lásd: 1185: stUB i. 627–629., 1190: stUB i. 692., 1192–1193: 
res Nr. 78. (157. o.), 1202: BUB i. 170., 1203: BUB i. 179., 182., 1208: stUB ii. 137., 1211: BUB i. 245. 
Ugyanakkor biztosan bírta v. lipót herceg szimpátiáját, hiszen ő fogta el Oroszlánszívű richárd hat 
kísérőjét Friesachban 1192-ben. Štih, P.: salzburg an der untersteirischen drau, 94.

62 BUB i. 245.
63 MHdc ii. Nr. 437., BUB i. 256. Minden valószínűség szerint még 1249-ben is életben volt. stUB iii. 108. 

Pirchegger vele azonosította az 1243-ban említett stájer landschreibert és grattweini plébánost, azonban 
Freed meggyőzően bizonyította, hogy utóbbi tisztségeket valójában Murecki reinbert fia, Henrik 
töltötte be. Pirchegger, H.: die Herren von Pettau, 11., Freed, J. B.: The Prosopography, 44.

64 többször tűnnek fel a herceg környezetében: 1233: BUB 313. 153., 1237: stUB ii. 456., 1239: BUB ii. 189., 
190., 205., 208., 1242: BUB ii. 242., 243., 1243: BUB ii. 267., 1243: sUB iii. 569., 1244: BUB ii. 275.
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például a herceg oldalán harcolva esett a magyarok fogságába 1230-ban, amikor Béla 
hadjáratot vezetett az osztrák–stájer végekre, hogy megbosszulja Harcias Frigyes év eleji 
betörését, valamint hogy visszafoglalja az akkor elvesztett erősségeket. Utóbbi epizódot 
ugyan klaus lohrmann újabban 1233-ra datálta, ezt azonban az eseményről beszámoló 
adománylevél nem teszi lehetővé, az ugyanis kronologikus sorrendben adja elő tomaj 
nembeli dénes hőstetteit: Hartnid elfogása előtt egy 1230-as halicsi hadjáratról, utána 
pedig ii. andrás (1205–1235) és fia, Béla 1231. évi közös hadjáratáról számol be, ráadásul 
az oklevél szerint a kérdéses hadjárat Béla saját akciója volt, ami megint csak nem illik rá 
az 1233-as eseményekre, amikor a magyar seregek vezére egyértelműen ii. andrás volt.65 
a fogság mindenesetre nem tarthatott túl sokáig, hiszen Hartnid 1231 novemberében már 
Friesachban tartózkodott.66

1236 nyarán pedig az idősebb fivér, Pettaui iv. Frigyes67 tűnt fel Harcias Frigyes oszt-
rák–stájer herceg kíséretében Magyarországon: utóbbi ekkor éppen az 1235. évi háborút 
lezáró békekötés ügyében járt iv. Bélánál (1235–1270), ami Pettau határvár voltából 
és a térségben betöltött kiemelt szerepéből68 adódóan természetszerűleg érintette az 
említett miniszteriálist is.69 Ottléte ugyanakkor jól mutatja, hogy már nemcsak salz-
burgi, hanem egyre inkább stájer, azaz bizonyos értelemben a saját miniszteriálisaként 
tekintett rá a herceg.

65 RA 608., lohrmann, k.: Die Babenberger, 321., a halicsi hadjáratokra: Font, M.: Árpád-házi királyok, 219–
223. az 1230. és 1233. évi eseményekről bővebben: rudolf veronika: cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 
ii. (Harcias) Frigyes uralkodása alatt (1230–1246). Fons, 25 (2018) 5–6., 10–19.

66 sUB iii. 412. ezt követően rendszeresen megjelenik az okleveles anyagban: 1231: stUB ii. 385., 1236: sUB 
iii. 464–465., stUB erg. 33., 1237: stUB ii. 456., 1239: stUB ii. 486., BUB ii. 189., 190., 1242: BUB ii. 242., 
1243: BUB ii. 159–260., 267., MHdc iv/1. Nr. 2269., sUB iii. 565–566.,569., 570., 1244: BUB ii. 275., sUB 
iii. 586., 588., 601., stUB erg. 36. 1245: sUB iii. 638., MHdc iv/1. Nr. 2321., 1246: MHdc iv/1. Nr. 2327., 
stUB iii. 61–62., sUB iii. 638–639., 641–642., 643., 644., 1247: stUB iii. 64., 1248: stUB erg. 37.

67 először 1211-ben tűnik fel az apjával, iii. Frigyessel együtt, 1224-től már önállóan szerepel egészen 1260 
körül bekövetkezett haláláig. lásd: 1211: BUB i. 245., 1213: sUB iii. 175–176., 1219: sUB iii. Nr. 270., 1224: 
stUB ii. 316., 1227: sUB iii. 349., stUB ii. 337., 1233: BUB ii. 153., stUB erg. 30., 1233: stUB erg. 33., 1235: 
stUB ii. 427–428., 1236: sUB iii. 464–465., BUB ii. 167., 1237: stUB ii. 456., stUB erg. 33., 1237: stUB 
ii. 472–473, 1238: sUB iii. 488., 1239: BUB ii. 189., 1240: BUB ii. 205., 208., 1241: sUB iii. 517., 521., 1242: 
BUB ii. 242., 243., 1243: MHdc iv/1. Nr. 2269., sUB iii. 565–566., 1244: sUB iii. 601., 1245: MHdc 
iv/1. Nr. 2321., 1246: sUB iii. 638–639., 640., 1247: stUB iii. 69–60., 1248: stUB iii. 95., stUB erg. 37., 
1249: stUB iii. 108., stUB erg. 40., 1251: stUB iii. 162–164., 1256: MHdc iv/1. Nr. 2627.

68 a forrásokban következetesen „civitas”-ként előforduló város az adriai-tenger felé irányuló kereskedelem 
egyik központja volt, akárcsak az ókorban és a kora középkorban. valószínűnek tűnik, hogy Pettau ii. 
eberhardtól kapta meg salzburg városjogát is, emellett a korszakban már több egyházi intézménnyel, 
köztük egy ferences, valamint egy domonkos kolostorral is rendelkezett – utóbbit éppen Pettaui iii. 
Frigyes özvegye, Matilda létesítette 1230-ban. Josef von zahn: Über die anfänge und den älteren Besitz 
des dominicanerklosters zu Pettau. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 16 (1879) 7–8., 
koller, F.: die anfänge, 9., 21.

69 BUB ii. 167. az oklevél értelmezésére lásd: senga toru: adalékok az 1236. évi magyar–osztrák 
kapcsolattörténethez. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica, 90 (1990) 
63–73., rudolf v.: cseh–magyar–osztrák kapcsolatok, 24.



az Árpádok és a Pettauiak

91

a nemzetség természetesen nem csak a herceggel való (feltételezett) jó viszonyának 
köszönhette fontosságát, hanem tetemes stájerországi birtokállományának is. a család-
tagok ugyanis Pettau mellett több más várat is a kezükben tartottak: Pettaui iv. Frigyes 
nagybátyja, Ottó a már említett königsberget birtokolta, emellett a rohitschi richezával 
kötött házassága révén rohitsch (ma rogatec) vára is az érdekszférájába került, maga 
Pettaui iv. Frigyes pedig még 1213-ban feleségül vette Herradot, Montpreisi Ortolf lá-
nyát, minek köszönhetően Montpreis (ma Planina) várát, később pedig Hörberget (ma 
Podsreda) is megörökölte.70 ezekhez társult még néhány évvel később Hollenburg és 
Wurmberg (ma vurberk), amelyek a Hollenburgi swiker lányával kötött házassága után 
jutottak Pettaui i. Hartnid birtokába. a 13. század első felében tehát minden kétséget 
kizáróan a Pettauiak dominálták a dráva és a száva közti térséget.71

Mindezek ellenére a Pettauiak a salzburgi érsek miniszteriálisai maradtak, így amikor 
a császár 1236 végén Harcias Frigyes osztrák–stájer herceg ellen fordult, majd kimondta 
rá a birodalmi átkot, és a szomszédos fejedelmek seregei elözönlötték a hercegségeket, 
akkor a Pettauiak a salzburgi érseket, ii. eberhardot – és a stájer miniszteriálisok zömét 
– követve, szintén elfordultak az utolsó Babenbergtől.72 ennek során minden bizonnyal 
Pettaui i. Hartnidnak voltak kiemelkedőbb érdemei, aki „ellenszolgáltatás nélküli és 
odaadó szolgálataiért” (grata et devota servitia) cserébe kiváltságban részesült ii. Frigyes 
császártól 1239-ben,73 majd néhány év múlva Windisch-Freisitzet is hűbérül vehette.74 
természetesen, amint javult az érsek és az osztrák–stájer herceg kapcsolata, a Pettauiak 
ismét feltűntek a környezetében, azonban az 1240-es években már nincsenek forrásada-
taink a magyarokkal való érintkezésre.

A Babenberg-ház kihalása után

Pettaui iv. Frigyes és az Árpádok újabb érintkezésére csak Harcias Frigyes herceg halála 
és a Babenberg-dinasztia ezzel egyidőben bekövetkező kihalása után került sor. Mint 
ismeretes, ekkor szinte minden szomszédos hatalom, valamint a pápa és a császár is kí-

70 Pirchegger, H.: Die Untersteiermark, 76–77., 243.
71 az impozáns birtokállományt azonban nem tudták megtartani, mivel iv. Frigyes fiai nem élték meg a 

felnőttkort. emiatt Montpreis és Hörberg a leánya, Gerbirg hozományaként a férjének, scharfenbergi 
Henriknek a kezére került. Freed, J. B.: Noble Bondsman, 93., 104., 120.

72 dopsch, H.: salzburg im Hochmittelalter, 316–317.
73 stUB i. 486. a  kiváltság tulajdonképpen Hartnid adelheid nevű lányát érintette. Mivel a salzburgi 

miniszteriális Hartnid egy stájer miniszteriális (Hollenburg vagy rosegg ura) leányát vezette oltárhoz, 
ezért fiúgyermekeik az érseket, leánygyermekeik pedig a fejedelmet illették, amely pozíciót 1237 óta a 
császár magának tartotta fenn. ii. Frigyes végül 1239-ben Hartnid kérésére lemondott adelheidról. Hans 
Pirchegger: kaiser Friedrich ii. und Hartnid i. von Pettau. in: Fritz Posch (Hrsg.): Siedlung, Wirtschaft 
und Kultur im Ostalpenraum. Festschrift zum 70. Geburtstag von Fritz Popelka. Graz, 1960. 281–282.

74 stUB erg. 36. az oklevél eredetije nem maradt fenn, így egy 1244-hez kapcsolt inventáriumi jegyzetből 
származik az értesülés.
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sérletet tett a hercegségek megszerzésére, azonban az 1250-es évek elejére a versenyfutás 
cseh–magyar vetélkedéssé alakult. a későbbi ii. Ottokár cseh király (1253–1278) feleségül 
vette az elhunyt herceg nővérét, Margitot, iv. Béla pedig a herceg unokahúgával, Gert-
rúddal kötött szövetséget, és összeházasította szövetségese, danyiil halicsi fejedelem 
(1217–1252, király 1253–1264) fiával, románnal.75

Utóbbi szövetséggel kapcsolatban érdekes tudósítást hagyományozott ránk a Halics–
volhíniai Évkönyv:

A magyar király követet küldött Danyiilhoz, segítséget kérve tőle, mert háborúja volt 
a németekkel. Danyiil a segítségére indult és eljött Pozsonyba. Eközben német követek 
érkeztek a királyhoz, mert a császár már Bécs és az osztrák és a stájer területek birtoká-
ban volt, a herceget pedig már megölték. A követek nevei ezek voltak: a császár vajdája, 
a Szolszkijként ismert Zsalos Purszkij püspök, Garich Porunszkij és Otto Garetennik 
Petovszkij. A király velük együtt ment Danyiil elé, utóbbi pedig hadrendbe állított kato-
náival közeledett feléjük.76

Font Márta kutatásai nyomán igen valószínű, hogy ezen a pozsonyi találkozón került 
sor az említett szövetségkötésre és a dinasztikus kapcsolat tető alá hozására 1252 májusa–
júniusa környékén.77 első ránézésre ezért akár úgy is tűnhet, hogy az évkönyvben említett 
német követek Gertrúdot képviselték, ám személyüket tüzetesebb vizsgálatnak alávetve 
ez a feltételezés nem tartható. a követek között már Hodinka antal is felfedezte a tévesen 
püspöknek titulált salzburgi főpapot, amely méltóságot ekkoriban electusként spanheim 
Fülöp (1247–1257), iii. Ulrik karintiai herceg (1256–1269) testvére és ii. Ottokár unoka-
testvére töltötte be.78 a másik két név ugyan erősen torzult, ám a közelmúltban alexej 
Martinyuk belorusz történész meggyőző megoldási javaslatokkal szolgált. véleménye 
szerint a Garich Porunszkij név mögött egy osztrák miniszteriális, Brunni Henrik lapul, 
aki 1230-tól szerepel megszakítások nélkül a hercegi oklevelek tanúsorában vi. lipót és 
Harcias Frigyes hercegek mellett, tehát politikai szempontból valóban elég fontos sze-
mélynek tűnik ahhoz, hogy ilyen típusú követi megbízatásban részesüljön.79 Otto Garetenik 
Petovszkij megfelelőjét pedig az ifjabb, azaz Pettaui v. Frigyesben – vagy legalábbis a 

75 az 1246 és 1254 közötti eseményekre bővebben: rudolf veronika: a  tét a Babenberg-örökség. 
cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1246 után. in: kovács enikő [et al.] (szerk.): Micae Mediaevales 
IX. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Bp., 2020. (elte Btk 
történelemtudományi doktori iskola, tanulmányok – konferenciák 15.) 151–168. danyiil és iv. Béla 
kapcsolatára: Font M.: Árpád-házi királyok, 253–258., Uő: a „Halicsi” danyiil és a Magyar királyság. Acta 
Academiae Agriensis, Sectio Historiae, 44 (2017) 267–283.

76 The Galician–volhynian chronicle. transl. George a. Perfecky. München, 1963. (Harvard series in 
Ukrainian studies 16. ii.) (a továbbiakban: HvÉ) 61–62.

77 Font M.: Árpád-házi királyok, 255–256.
78 Hodinka antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai – „Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye”. Bp., 

1916. 435.
79 Brunni Henrikre: BUB ii. Nr. 287., 289., 290., 296., 301., 306., 307., 312., 318., 319., 322., 339., 345., 355., 367., 

369., 370., 388., 406., 420., 421., 428., 430., 432., 438., 441.
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nemzetség egy tagjában – kell keresnünk Martinyuk szerint, akinek a jelenléte az érsek 
stájer birtokai miatt lehetett kiemelten fontos.80 Hogy a Pettau-nemzetség egy képviselője 
bújik meg e név mögött, könnyen belátható, hiszen a Petovszkij névtag ezt egyértelművé 
teszi. Ugyanakkor arra, hogy a kútfő miért nevezi Ottónak a követet Frigyes helyett, 
Martinyuk már nem tért ki. Meglátásom szerint kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy 
ebben az esetben is hibás lejegyzéssel van dolgunk, akárcsak a salzburgi érsek nevének 
esetében. ebből és a nemzetségben előnyben részesített névből kiindulva pedig valóban 
elképzelhetőnek tűnik, hogy egy Pettaui Frigyesről van szó, azonban véleményem szerint 
semmiképp sem gondolhatunk az ifjabbra, hanem csak az idősebbre, vagyis Pettaui iv. Fri-
gyesre. ifjabb Frigyes ugyanis 1252 augusztusában tűnik fel először önállóan a forrásokban, 
így még nem lehetett olyan jelentős szerepe a térségben, amely alkalmassá tette volna egy 
ilyen megbízatásra – már csak azért sem, mert Pettau várgrófi tisztsége nem az ő kezében 
volt.81 Másfelől Pettaui iv. Frigyes az 1257 utáni salzburgi interregnum idején spanheim 
Fülöp mellett állt, míg unokaöccse, Pettaui v. Frigyes az új érseket, Ulrikot (1257–1265) 
támogatta.82 ráadásul – ahogy fentebb már említettem – Pettaui iv. Frigyes 1236-ban már 
járt Magyarországon és találkozott iv. Bélával, vagyis rendelkezett némi helyismerettel, 
ami ideális követté tehette a főpap szemében. Hogy a tárgyaláson pontosan miről lehetett 
szó, azt sajnos nem tudjuk, mert az évkönyvíró szűkszavú beszámolójában eltekintett az 
események pontos megörökítésétől, ám igen valószínűnek tűnik, hogy Fülöp az éppen 
Morvaországban tartózkodó unokatestvére, Ottokár megbízásából járt Magyarországon, 
és feladata iv. Béla küszöbön álló hadjáratának a késleltetése volt.

Összegzés

a fentiekből kiviláglik, hogy a Pettauiak és az Árpádok, illetve a Pettauiak és a Magyar 
királyság viszonya Pettau határvár jellegéből adódóan – nem meglepő módon – leginkább 
ellenséges volt. a 12. században a főként magyar részről tapasztalható folyamatos határvil-
longások álltak a feszült légkör hátterében, amelyek végül Pettau újjáépítéséhez vezettek. 
a század második felében azonban fordult a kocka, és a kezdeményezést a stájerországi 
miniszteriálisok ragadták magukhoz: ii. Gézának már a Großsonntagot és környékét 
elfoglaló Pettaui ii. Frigyes megregulázását kellett kérvényeznie a salzburgi érseknél. 
a századfordulóra a salzburgi érsekség exklávéjában honos Pettauiak a stájer Hercegség 
elsőszámú miniszteriálisaivá léptek elő, majd a területet megszerző Babenbergek szol-
gálatában is forgolódtak. a Magyar királyság és Harcias Frigyes osztrák–stájer herceg 

80 Алексей В. Мартынюк: «Немци же дивящеся оружию татарскому»: с кем и когда встречался 
Даниил Романович в Пожони. in: vitaliy adam Mesiarkin (ed.): Rus’ and Central Europe from the 11th to 
the 14th Century. krakow–Bratislava, 2015. (colloquia russica ii/5.) 156–157.

81 stUB iii. 181.
82 Pirchegger, H.: die Herren von Pettau, 12–13., zehentmayer, r.: zu den steirischen landtaidingen, 103.
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meg-megújuló összecsapásaiból – mint láttuk – Pettaui iv. Frigyes és i. Hartnid is kivette a 
részét, sőt előbbi a Babenberg-örökségért folytatott harc idején is fontos szerepet játszott.

a túlnyomórészt ellenséges viszony 1254-ben érkezett fordulóponthoz, amikor a 
ii. Ottokárral kötött budai béke értelmében a stájer Hercegség iv. Béla kezébe került. 
a magyar király ekkor az újdonsült tartomány vezető miniszteriálisai közül jelölte ki bi-
zalmasait és helyi funkcionáriusait, a politikailag eddig nem kompromittálódott Pettaui 
v. Frigyes pedig ideális választásnak tűnt a stájer marsall szerepére. a Magyar királyság 
stájerországi berendezkedése tehát – ha csak ideiglenesen is, de – az Árpádok és a Pettauiak 
együttműködését hozta el, ez azonban már egy másik történet.
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The Árpáds and the Pettaus

The Pettaus were the most powerful ministerials of the archbishops of salzburg in the 
High Middle ages in the duchy of styria. as counts of Pettau (Ptuj) seated on the 
styrian–Hungarian border they played an important role in the defence of the arch-
bishopric’s lands outside of the ecclesiastical principality and in the colonisation of the 
region. Because of that, the Pettaus usually had a hostile relationship with the kings of 
Hungary – an aspect which has not been taken into consideration so far by researchers 
who examined this ministerial lineage. Their 12th-century history is characterised by inva-
sions and border conflicts on both sides. From the turn of the century onwards, when the 
duchy of styria fell in the hands of the Babenberg dynasty, which already possessed the 
duchy of austria, the Pettaus begun to orient themselves toward the new lords as well 
and participated in their campaigns. Under the rule of duke Frederick the Quarrelsome 
of austria the members of the lineage rose in a leading position, which lasted even after 
the extinction of the Babenbergs. This study investigates and analyses – based on the 
contemporary narrative sources and on charters issued by the key figures of the region 
such as by the examined ministerials – the exact chronology and history of the points 
of contact between the Pettaus and the Árpád kings from their beginnings until 1254.

Keywords: Pettaus, Hungarian–styrian relationship, border conflicts, Ptuj
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s z a N k a  B r i G i t ta

Megjegyzések Zsigmond király rajnai  
hajóútjainak lebonyolításához (1414–1418)

zsigmond király a rajnai folyami útvonalat birodalmi tartózkodása alatt a folyó  
  közlekedés-stratégiai elhelyezkedése miatt viszonylag gyakran használta. egyrészt 

az aacheni koronázásának, másrészt pedig magának a konstanzi tartózkodásának volt 
köszönhető, hogy utazásai során több alkalommal is a rajnai útvonalat választotta az 
uralkodó.

az uralkodó hajózásának vizsgálata több szempontból is érdekes lehet. tanulmányunk-
ban válaszokat keresünk arra a kérdésre, hogy a folyók mely szakaszai voltak hajózhatóak, 
vagy éppen milyen tényezők akadályozhatták a vízen való közlekedést. vizsgáljuk, hogy 
tetten érhető-e a forrásokban, hogy a német területeken hogyan szerveztek meg egy 
uralkodói hajóutat, és vajon kik biztosíthatták az ehhez szükséges hajókat. emellett az is 
kérdéses, hogy zsigmond és több száz fős kísérete a vízi közlekedés során mennyire tudott 
együtt mozogni, továbbá figyelembe vesszük a hajóutakat egy bizonyos időre megszakító 
partraszállásokat és az ezekhez köthető uralkodói reprezentációt is.

a német nyelvű narratív forrásanyag sok esetben lehetővé teszi annak tisztázását is, 
hogy zsigmond mely esetekben szállt ténylegesen hajóra, illetve mikor maradt pusztán 
a part menti városokat összekötő, szárazföldi utakon. Ugyanakkor arra mindenképp 
fel kell hívni a figyelmet, hogy az uralkodó folyami hajózásaira vonatkozó informá-
ciók alapvetően rendkívül elszórtak és sokszor csak említésszerűek, továbbá, hogy 
az egyes szerzők témát érintő leírásai némely esetben ellentmondanak egymásnak. 
ebből adódóan a gyakran csak egy-egy rövid pillanatképet tárgyaló részleteket néhol 
iii. Frigyes, vagy akár i. Miksa német-római császár hajózásairól szóló példákkal is 
érdemes kiegészítenünk.

Rajnai és majnai folyami utak

a rajna egész szakaszát tekintve a középkorban is jól hajózható folyónak számított, 
tehát völgymenetben konstanztól Bázelig, de főként Bázeltől kölnig és onnan tovább a 
rajna-delta legnagyobb ágán, a Waal folyón keresztül egészen az Északi-tenger irányába 
egy-egy kisebb-nagyobb természeti akadályt, mint például a rajna-vízesést leszámítva 
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gondtalanul működött a hajózás és az áruszállítás.1 az 1970-es évek végétől kezdve kü-
lönböző német kutatási projektek keretében behatóan vizsgálják a középkori Németország 
belvízi hálózatát és az ahhoz kapcsolódó közlekedési lehetőségeket.2 a megállapítások 
szerint, mivel a rajna már a római kortól kezdődően az egyik legfontosabb kereskedel-
mi és közlekedési útvonalnak számított, bal partjának egy bizonyos szakaszán vontatási 
utakat is kiépítettek. a vontatást a római kortól kezdve emberi erővel végezték, a rajna 
középső szakaszára vonatkozóan viszont kimutatható, hogy ott már a 9. század első fe-
lében is megjelent a lóvontatás.3 Ugyan a 12. századi források is utalnak az alsó-rajna 
vidékén vontatásra, azt viszont nem lehet megállapítani, hogy pontosan mely szakaszokon 
húzódott azok útvonala.4

zsigmond király 1414 nyarán, amikor az észak-itáliai hadjáratot követően Bázel felől 
belépett a német területekre, az első adandó alkalommal hajóra szállt a rajnán, és így 
indult el aachen irányába a koronázásra.5 a rajnai hajózás összekapcsolása a koronázási 
körutazás gyakorlatával nyilvánvalóan a ceremóniában fontos reprezentatív szerepet 
játszó városok, mint Frankfurt, rhens, aachen és köln6 természetföldrajzi fekvéséből 
is adódott. Már i. (Barbarossa) Frigyes koronázása kapcsán is kimutatható, hogy a ki-
rályválasztó várostól, Frankfurttól kezdve egészen aachenig, amilyen hosszú szakaszon 
csak lehetett, szinte mindenütt hajóval közlekedett a már megválasztott uralkodó.7 ez 

1 clemens von looz-corswarem: koggen vor köln. seeschiffe auf dem rhein im Mittelalter. in: Jens 
lieven – Uwe ludwig – Thomas shilp (Hrsg.): Beiträge zur Erforschung des Kulturraums an Rhein und 
Maas. Dieter Geuenich zum 75. Geburtstag. Hamburg, 2018. (rhein–Maas. Geschichte, sprache und 
kultur 8.) 100–106.

2 detlev ellmers: techniken und Organisationsformen zur Nutzung der Binnenwasserstraβen im hohen 
und späten Mittelalter. in: rainer christoph schwinges (Hrsg.): Strassen- und Verkehrswesen im hohen und 
späten Mittelalter. Ostfildern, 2007. 161., 1. jegyzet. legújabban ld. például „dFG schwerpunktprogramm 
1630 Häfen von der römischen kaiserzeit bis zum Mittelalter (2012–2020)”, doris Wollenberg [et 
al.]: Forschungen zu den mittelalterlichen Binnenhäfen zwischen rhein und donau. in: christoph 
Mielzarek – christian zschieschang (Hrsg.): Usus aquarum. Interdisziplinäre Studien zur Nutzung und 
Bedeutung von Gewässern im Mittelalter. Wien–köln–Weimar, 2019. (Forschungen zur Geschichte und 
kultur des Östlichen Mitteleuropa 54.) 206–207.

3 ellmers, d.: techniken und Organisationsformen, 165.
4 looz-corswarem, c. v.: koggen vor köln, 97., 103.
5 Windecke szerint zsigmond király már Bázelbe is a rajnán érkezett meg. Eberhard Windecke emlékirata 

Zsigmond királyról és koráról. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta skorka renáta. 
Bp., 2008. (História könyvtár. elbeszélő források 1.) (a továbbiakban: Windecke) 52. Justinger berni 
krónikája alapján az uralkodó 1414 júliusának elején viszont Bernből elindulva solothurnon keresztül 
érkezett meg Bázelbe, és legelőbb csak ott csatlakozott rá a folyami útvonalra. G. studer (Hrsg.): Die 
Berner-Chronik des Conrad Justinger. Bern, 1871. 219.

6 anna Maria drabek: Reisen und Reisezeremoniell der römisch-deutschen Herrscher im Spätmittelalter. 
Wien, 1964. 62–67.

7 Freisingi Ottó gesztája szerint i. Frigyes ekkor csak a középső-rajna vidéken – Bonntól délre – fekvő 
sinzigig hajózott le a rajnán. caspar ehlers: Frankfurt am Main. die stadt der staufer und der Fluss. 
in: Jan Gerchow (Hrsg.): Cura 2013. Der staufische Hafen des Frankfurter Saalhofs. Frankfurt am Main, 
2013. 14.
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ráadásul azt mutatja, hogy a 12. században már a rajna egyik mellékfolyója, a Majna 
is bekapcsolódott a német területeken történő, politikai célú folyami közlekedés fő 
érhálózatába. Frankfurtban mint a stauf-kori birodalom egyik legfontosabb politikai 
székhelyén a királyválasztások mellett számos birodalmi gyűlést tartottak.8 ezek a kü-
lönböző események nyilvánvalóan nagy tömegeket vonzottak Frankfurtba, és úgy tűnik, 
hogy a főurak nemcsak szárazföldön érkeztek, hanem a folyami adottságokat kihasználva 
különféle hajóikkal akár nagy számban is odautazhattak.9 legkorábban i. Frigyes egyik 
oklevele tanúskodik arról, hogy a Majna mentén létezett egy királyi vízparti út, a via regia, 
amely egyben fontos vontatóút is volt.10

zsigmond király utazási stratégiái négy rajnai szakaszt (svájci-rajna, Felső-rajna, 
közép-rajna és a Waal), valamint a Frankfurt–Mainz közötti majnai útvonalat is bevonták 
az uralkodói mozgástérbe. Mivel a koronázási körutazást követően ideiglenesen a Boden-
tó partján fekvő konstanz lett zsigmond király székhelye, közlekedési szempontból az 
előbb említettek közül a rajna dél-németországi vonalára (konstanz–schaffhausen/
Bázel) helyeződött a legnagyobb hangsúly.11

8 Pierre Monnet: eine reichs-Hauptstadt ohne Hof im spätmittelalter. das Beispiel der stadt Frankfurt. 
in: Werner Paravicini – Jörg Wettlaufer (Hrsg.): Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und 
Integration in Spätmittelalter und Früher Neizeit. Ostfildern, 2006. 115–117.

9 Például 1149-ben albero trieri érsek és kísérete 40 hajóval érkezett meg Frankfurtba. a  hajókonvoj 
valamiféle lakó- és „konyhai” hajókból (cum 40 navibus cameratis, exceptis liburnis et honerariis atque 
coquinariis ratibus) állt. Georg Heinrich Pertz (ed.): Gesta alberonis archiepiscopi auctore Balderico. 
in: MGH ss viii. 257.

10 az említett utat a Majna bal partján építették ki. lukas Werther – andreas Wunschel: die Binnenschifffahrt 
auf dem Main im frühen und hohen Mittelalter. in: Margarete klein-Pfeuffer – Markus Mergenthaler: 
Frühe Maingeschichte. Archäologie am Fluss. Berlin, 2017. 228., 230., richard Bettgenhaeuser: Die Mainz–
Frankfurter Marktschiffahrt im Mittelalter. leipzig, 1896. 24.

11 zsigmond király és az 1414 őszétől 1415 nyaráig szintén a német területeken tartózkodó királyné 
hajóútjainak beazonosítását a narratív forrásanyag sok esetben lehetővé teszi. Ugyanakkor jelen 
tanulmány terjedelmi korlátai miatt az utazások kronológiáját másutt részletezem. Brigitta szanka: 
additions to the itinerary of king sigismund’s travels along the rhine (1414–1418). Ephemeris 
Hungarologica, 1 (2021) 2. 315–332. a szakirodalomban fellelhető vonatkozó eredményeket ld. például: 
Áldásy antal: Zsigmond király és Spanyolország. Bp., 1927. 49., Otto volk: von Grenzen ungestört – auf 
dem Weg nach aachen. die krönungsfahrten der deutschen könige im späten Mittelalter. in: Wolfgang 
Haubrichs – kurt-Ulrich Jäschke – Michael Oberweis (Hrsg.): Grenzen erkennen ←→ Begrenzungen 
überwinden. Festschrift für Reinhard Schneider zur Vollendung seines 65. Lebensjahres. sigmaringen, 1999. 
273–274., e. kovács Péter: két barát a „Gässleinban”. zsigmond császár és viii. amédée de savoie 
herceg kapcsolata (1410–1416). in: Györkös attila – kiss Gergely (szerk.): Francia–magyar kapcsolatok 
a középkorban. debrecen, 2013. (speculum historiae debreceniense 13.) 226., daniela dvořáková: 
Barbara von Cilli. Die schwarze Königin. Frankfurt am Main, 2017. (spectrum slovakia series 11.) 
92–93., Bárány attila: zsigmond király és kísérete Németalföldön – németalföldiek Magyarországon. 
in: Bárány attila [et al.] (szerk.): Németalföld emlékei Magyarországon – magyar–holland kapcsolatok. 
debrecen, 2017. (loci memoriae Hungaricae 5.) 31–32., Brigitta szanka: das deutsche städtische 
Gesandtschafts- und Botenwesen unter der Herrschaft sigismunds von luxemburg (1414–1434). 
Ungarn-Jahrbuch, 35 (2019) 20–25.
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A hajózás szervezési körülményei

a hajóút megszervezésével kapcsolatban sajnos nagyon elszórtak az információink. Így 
nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy vajon hogyan zajlott a hajórendelés folyamata, 
valójában hány hajó állhatott zsigmond és kísérete rendelkezésére,12 valamint azt sem, 
hogy pontosan milyen szerkezetű hajókon utazhattak. a krónikás irodalom sokszor általá-
nosító megjegyzései miatt a legtöbb esetben csak magát a hajózás tényét lehet megállapí-
tani. amennyiben találunk is megnevezéseket a konkrét hajófajtákra, nincs részletes leírás 
a hajó kinézetét, szerkezeti felépítését illetően. a forrásokban előforduló példák pedig 
arra utalnak, hogy csak a különlegesebb, a hétköznapi rajnai hajóközlekedésben ritkán, 
vagy éppen egyáltalán nem résztvevő hajótípusokat jegyezték fel.13 Habár a folyamatos 
régészeti feltárások által egyre több rajnai és majnai hajóroncs is a felszínre kerül, és ezál-
tal a különféle korabeli hajótípusok is beazonosíthatóvá válnak, ezeket az eredményeket 
sokszor csak feltételezéseken alapulva tudjuk az írott forrásanyaggal összeegyeztetni. az 
biztos, hogy a tenger felé tartó alsó-rajnai szakaszon más hajózási feltételek uralkodtak, 
mint a középső-rajna vidékén, ugyanis a kölntől a tenger felé húzódó rajnai útvonalon 
az öblösebb testű, tőkesúlyos vitorlás hajók közlekedését is ki lehet mutatni. kölntől délre 
a folyami adottságok viszont inkább a lapos fenekű, tőkesúly nélküli, alacsony merülésű 
hajóknak kedveztek.14

Mivel zsigmond rajnai útjai során több helyen is partra szállt és ezekben a folyómenti 
városokban éjszakázott, felmerül a kérdés, hogy a funkcionális rendeltetésüket tekintve 
egyáltalán milyen típusú hajókonvoj kiállítására lehetett lehetőségük és szükségük.15 

12 a savoyai gróf követeinek 1414. novemberi aacheni tudósítása alapján egy számadatot ismerünk, amely 
szerint az uralkodó és kísérete a koronázásra Mainztól Bonnig több mint 120 hajóval utazott a rajnán. 
Heinrich Finke: Acta Concilii Constanciensis. IV. Münster i. W., 1928. 459. sz.

13 Például 1062-ben anno kölni érsek egy pompás evezős hajóval (ruderschiff) jelent meg a düsseldorftól 
északra található kaiserswerthnél, hogy megszöktesse az akkor még kiskorú iv. Henriket. az ehhez 
hasonló hajótípusok használatát a középkor korai évszázadaiban katonai vállalkozásokhoz köti a 
kutatás. a sejtések szerint például Nagy károly is evezős hajókat építtetett a normann támadások elleni 
védelemre, amelyeket a folyótorkolatoknál állomásoztattak. lars kröger: Früh- und hochmittealterliche 
Binnenschiffe in Mitteleuropa. ein Überblick zum aktuellen stand der Forschung. Přehled výzkumů, 55 
(2014) 3. 113–114.

14 klaus Militzer: Unterwegs zu neuen Ufern. kölns Handel im Mittelalter. Bulletin der Polnischen 
Historischen Mission, 14 (2019) 106. Online dokumentum:

 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2019.004/18140 (a 
letöltés ideje: 2020. december 9.) 

15 későbbi analógiák alapján a rajnai útvonalon, akinek csak lehetősége volt rá, hajóra szállt az uralkodóval 
együtt. információink vannak arról, hogy amikor iii. Frigyes német-római császár 1473-ban elindult 
trierből köln felé, a Mosel folyón még csak az uralkodó utazott hajóval, vagyis eközben az udvari 
kísérete a szárazföldön maradt. Ugyanakkor koblenznél ez a felállás megváltozott, és a iii. Frigyessel 
együtt utazók egy része a rajnán már hajóra kívánt szállni. Hartmut Boockmann: kaiser Friedrich iii. 
unterwegs. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 54 (1998) 571–572. Johannes reuchlin, a 
híres humanista tudósítása szerint i. Miksa – édesapja, iii. Frigyes kíséretében – 1486-os koronázási 

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2019.004/18140
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elképzelhető, hogy ezek a hajókonvojok valamiféle konyhai felszerelést is biztosítottak, 
ugyanis az 1414. szeptemberi rhensi tartózkodás kapcsán a frankfurti levelezések meg-
említik a hajón történő étkezést is, arra viszont már semmi sem utal, hogy az uralkodó 
az éjszakákat ne a partra szállva töltötte volna el.16

zsigmond október 19-én speyerből üzent a frankfurti tanácsnak, hogy a hajózás azon-
nali előkészítéséhez ácsokkal és minden más szükséges eszközzel álljanak rendelkezésre.17 
azt viszont nem tudjuk megállapítani, hogy ezeket a hajókat pontosan milyen céllal 
rendelte meg. az egyik lehetőség szerint a saját tervezett frankfurti útja kapcsán intéz-
kedett.18 Másik lehetőségként úgy gondolom, hogy felesége, cillei Borbála és kísérete 
számára biztosította volna a hajózást, ugyanis eigil von sassen friedbergi követ leírása 
alapján a királyné Nürnberg felől október 24-én érkezett meg Frankfurtba, és onnan 
másnap Mainzba indult tovább.19

zsigmond hajórendelése kapcsán arra következtethetünk, hogy a városok a hajókat 
szükséges számban az előzetes megrendelésre előkészítették, és azokat feldíszítet-
ték. az biztos, hogy a hajók kinézetének is reprezentatív célokat kellett szolgálnia. 
zsigmond Borbálával együtt 1414 decemberében frankfurti tartózkodásuk végeztével 
egy Marktschiff20 típusú hajón utazott Mainzig, és a hajózás feltételeit maga a város 

körútján Frankfurtból indulva egészen kölnig vízi útvonalon haladt, és ez a hajókonvoj összesen 16 vagy 
17 vitorlás hajóból állt. eugen schneider: Johann reuchlins Berichte über die krönung Maximilians i. 
im Jahre 1486. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 13 (1898) 4. 549.

16 „auch heldet unser herre der kunig eczunt zu schiffe by rense by dem kunigstül, und iszet, und meinet 
zu stunt vurter heruff zu faren.” – Johannes Janssen (Hrsg.): Frankfurts Reichscorrespondenz nebst andern 
verwandten Aktenstücken von 1376–1519. i. Aus der Zeit König Wenzels bis zum Tode König Albrechts. 1376–
1439. Freiburg im Breisgau, 1863. (továbbiakban: Frc i.) 472. sz., zsO iv. 2428. sz. a követek az említett 
levelüket szeptember 2-ra keltezték. zsigmond rhensi tartózkodását viszont egyik itineráriumban sem 
tüntették fel. Királyok és királynék itineráriumai (1382–1437). készítette és szerkesztette engel Pál – c. 
tóth Norbert. Bp., 2005. (segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához i.) 98., Jörg 
k. Hoensch (Hrsg.): Itinerar König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368–1437. Warendorf, 1995. 
(studien zu den luxemburgern und ihrer zeit 6.) 93.

17 „«iiiim poerten und ander holcz zu bereitunge unser schiffe zu Francfurt,» und begehrt von ihm dass 
er behülflich sei, «mit czyimmerlüten und anderer notdurfft, daz dieselben schiffung unverczogenlich 
gemacht und bereitet werden»“ – Frc i. 477. sz.

18 Frc i. 476. sz., Gerrit Jasper schenk: Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen 
Reich. köln–Weimar–Wien, 2003. (Forschungen zur kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 21.) 
276., 185. jegyzet.

19 eigel’s von sassen reiseberichte. Mitgetheilt von dr. ludwig Baur. Anzeiger für Kunde der deutschen 
Vorzeit, 12 (1865) 302–303. (továbbiakban: eigel von sassen) Online dokumentum:

 http://www.digiberichte.de/travel.php?id=14&Fid=66&N=d&suchen1=eygil&vollname=eyg
il_von_sassen (a letöltés ideje: 2019. szeptember 5.)

20 a Marktschifffahrt intézménye a késő középkor évszázadaiban Mainz környékén alakult ki. a kifejezés 
egy rendszeresített hajójáratot jelentett, ami kimutathatóan a Mainz–Frankfurt, Mainz–Bingen, Mainz–
Oppenheim, koblenz–andernach és köln–Neuss szakaszokon is közlekedett. az eredeti feladata az 
emberek és az áruk szállítása volt. a 14. század első felében a heti vásárok időpontjához igazítva még 
csak hetente indították útnak ezeket a hajókat. a  Wochenmarktschifffahrt gyakorlata mellett a 14. 
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biztosította.21 Úgy tűnik, hogy ez a típus volt a legjobb és a legnagyobb az akkoriban 
rendelkezésre állók közül. egy 30 évvel későbbi példa is megerősíti ezt a megállapítást. 
1442-ben, amikor iii. Frigyes elindult kíséretével Frankfurtból a Majnán az aacheni ko-
ronázásra, a frankfurti feljegyzések szerint az uralkodó mellett a trieri és a mainzi érsek, 
valamint a szász herceg is hajókat rendelt, amelyekre a saját címereiket és lobogóikat 
helyeztették fel. a forrás azt is megemlíti, hogy a mainzi és a trieri érsek, valamint a 
szász herceg hajói is nagyok és pompásak voltak, de külön kiemeli, hogy az uralkodó 
„das groß margschiffé”-t rendelte meg.22

a magyar szakirodalomban is ismert a hajórendelés egyik különleges esete. zsigmond 
ugyanis 1417-ben az összegyűjtött tengeri hajózási tapasztalatai alapján holland hajóácsok-
kal készíttetett nyolc galiotte/galeote típusú hajót.23 eberhard Windecke leírása alapján 
1418-ban v. Márton pápa biztosan, de valószínűsíthetően zsigmond király is ezekkel a 
hajókkal hagyta el konstanzot. az említett gályatípusok tehát legfőképpen reprezentációs 
célokat szolgáltak, és az uralkodó kifejezetten a konstanzból való távozás ceremóniájára 
készíttette el ezeket.24

század második felére már a Mainz–Frankfurt szakaszon bevezették az állandó személyszállítást is, és 
naponta két ilyen hajójárattal lehetett utazni a rajnán, az egyikkel völgymenetben, a másikkal pedig 
hegymenetben. richard Bettgenhaeuser: Die Mainz-Frankfurter Marktschiffahrt im Mittelalter. leipzig, 
1896. (leipziger studien aus dem Gebiet der Geschichte 2/1.) 5–7., 13., 4. jegyzet.

21 Georg august von lersner (Hrsg.): Der Weitberühmten Freyen Reichs-, Wahl- u. Handelsstadt Frankfurth 
am Mayn Chronica. i–ii. Frankfurt am Main, 1734. ii. 39.

22 Johannes Janssen (Hrsg.): Frankfurts Reichscorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376–
1519. ii/i. Aus der Zeit Kaiser Friedrichs III. bis zur Wahl König Maximilians. Freiburg im Breisgau, 1866. 
(továbbiakban: Frc ii.) 72. sz., schenk, G. J.: Zeremoniell und Politik, 276., 183. jegyzet, lukas Werther 
– doris Wollenberg: der Frankfurter Hafen – schauplatz herrschaftlicher repräsentation im Früh- und 
Hochmittelalter. in: Mustafa koçak – Thomas schmidts – Martin Marko vučetić (Hrsg.): Häfen als 
Orte der Repräsentation in Antike und Mittelalter. Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 
»Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter« im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, 
Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz, 28. – 29. Mai 2015. Mainz, 2020. (rGzM – tagungen 43.) 183., 
achim Thomas Hack: auf Pferden und schiffen. Beobachtungen zur reisepraxis kaiser Friedrichs iii. 
in: Peter ettel – achim Thomas Hack (Hrsg.): Flusstäler, Flussschifffahrt, Flusshäfen: Befunde aus Antike 
und Mittelalter. Mainz, 2019. (rGzM – tagungen 39.) 89.

23 Frc i. 525. sz., zsO vi. 177. sz., Bárány attila: zsigmond király, a konstanzi zsinat és a százéves háború. 
Századok, 144 (2010) 1356., 47. jegyzet. a  galeote típus (20–30 méter hosszú és 3–4 méter széles) a 
gályák után a második legnagyobb hajótípus volt a késő középkorban, amire már maga a neve is utal 
(lat. galeotus). robert l. dauber: Classis et Castra. Marine und Seefestungen der Johanniter von Rhodos. 
1306–1523. ii. Die Marine. Gnas, 2010. 134.

24 Windecke szerint v. Márton pápa Gottliebenben szállt fel a hajóra, és onnan utazott schaffhausenbe. 
Windecke 69–70., Augenzeuge des Konstanzer Konzils. Die Chronik des Ulrich Richental. die konstanzer 
Handschrift ins Neuhochdeutsche übersetzt von Monika küble und Henry Gerlach. darmstadt, 2014. 
(továbbiakban: richental) 196–198. Nem ez az egyetlen példája annak, hogy a politikai ceremónia 
részeként gálya-típusú hajót használtak folyami közlekedésre, ugyanis az itáliai források szerint 
zsigmond 1433-ban Ferrara felé argentában egy arany szőnyeggel borított Bucintoro elnevezésű hajóra 
szállt fel. ez a hajó a ferrarai őrgróf, Niccoló d’este tulajdonában állt. veronika Proske: Der Romzug 
Kaiser Sigismunds (1431–1433). Politische Kommunikation, Herrschaftsrepräsentation und -rezeption. Wien–
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arra, hogy a kíséret mekkora része utazhatott az uralkodóval együtt a hajókon és 
esetleg mekkora része maradhatott a parton, a forrásokból nem derül fény. Ugyanakkor 
az előbbi példa mellett még Ulrich von richental krónikájának egy-egy megjegyzése is 
megerősíthet bennünket abban, hogy egy uralkodói menet esetében inkább csak a lovak 
és az azokat kísérő szolgálók maradtak a szárazföldön.25 1414. augusztus elején, amikor 
zsigmond épp Mainzban tartózkodott, frankfurti követek jelentették, hogy az uralko-
dó lovait a rajna nyugati partján, valahol a Mainztól körülbelül 32 km-re, délnyugatra 
elterülő alzeynál hagyta. a követek ezt az információt zsigmond esetleges frankfurti 
utazása kapcsán osztották meg, ugyanis a levél szerint a király lovon utazott volna váro-
sukba.26 ez azt jelentette, hogy a szolgálók a hajózóktól egy bizonyos menettávolságon 
belül mozgatták a lovakat. amennyiben tehát a vízen közlekedő uralkodó úgy döntött, 
hogy a továb biakban már szárazföldön folytatja az útját, a lovakat a lehető leghamarabb, 
valószínűleg egy-két napon belül a rendelkezésére kellett bocsátani. a koronázási úton 
zsigmond politikai okokból többször is elhagyta egy időre a rajna-vidékét, és attól 
eltávolodva a szárazföldön haladt tovább.27

a hajós közlekedés megszakítása kapcsán a hajózást gátló természetföldrajzi akadályo-
kat is figyelembe kell vennünk. a rajna esetében ezeknek egyetlen kimutatható példája 
a rajna-vízesés volt. konstanz felől a vízeséstől kissé északabbra fekvő schaffhausennél 
már biztosan partra kellett szállniuk. itt két választási lehetőségük maradt, vagy kikerülik 
a vízesést, és azt követően ismét hajóra szállnak, majd úgy utaznak tovább Bázel felé, vagy 
pedig schaffhausentől inkább lóháton folytatják az utazást.28

köln–Weimar, 2018. (Forschungen zur kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. 
Böhmer, regesta imperii 44.) 173. a Bucintoro eredetileg a velencei dózse díszhajója volt, és funkcióját 
tekintve a 14. század első felétől kezdve használták ceremoniális célokra. Bucentaur. in: Encyclopædia 
Britannica. 2014. Online dokumentum: 

 https://www.britannica.com/technology/Bucentaur (a letöltés ideje: 2021. január 18.)
25 „[…] seine rosse brachte man ihm auf dem landweg nach […]”, „[…] bestieg ein schiff auf der donau 

und liess seine Pferde und knechte zu Fuss die donau hinabziehen.” – richental 106., 198–199.
26 „so wissen wir nit eigentlich obe unser herre der künig hinuff kome. dan queme er hinuff, so virsehen 

wir uns er queme zu pherde. dan man sagit, des wir noch nit wol wissen, er habe sine pherde steen zu 
alczey und daby.” – Frc i. 466. sz.

27 Így például az uralkodó 1414 őszén különböző belpolitikai konfliktusok rendezése okán több mint egy 
hónapra elhagyta a rajna vidékét és kelet felé Nürnbergbe távozott. Jörg k. Hoensch: Kaiser Sigismund. 
Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368–1437. München, 1996. 186–187., engel P. – c. tóth N.: Királyok 
és királynék itineráriumai, 98., Hoensch, J. k.: Itinerar, 93–94.

28 richental 106., 196–197., Windecke 69–70.

https://www.britannica.com/technology/Bucentaur
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Hajóra szállt-e a kíséret is?

ahogy a szárazföldi közlekedés esetében akár a több száz vagy az ezer főt is meghaladó 
kíséret sem mozgott folyamatosan egy tömbben,29  a hajózás kapcsán is kereshetjük az 
erre vonatkozó információkat. egyrészt gondolnunk kell a kíséret haladásának esetleges 
szakaszosságára, másrészt a kíséret bizonyos tagjainak külön utazásaira is. ebből adódóan 
megfogalmazható az a konkrét kérdés is, hogy azon különböző feladatokat ellátó személyek 
esetében, akik vagy elváltak zsigmond király közvetlen környezetétől, vagy éppen ahhoz 
csatlakoztak, találunk-e hajózásra utaló információkat.

a különféle követjárások esetében nyilvánvalóan a ló volt a leggyakrabban használt 
közlekedési eszköz. Ugyanakkor, ahogy arra a német szakirodalom is felhívja a figyel-
met, a vízi utak szerepét már az általánosabb jellegű, hírközvetítői feladatokat ellátó 
követjárások kapcsán sem szabad alábecsülni, mivel vízen közlekedve nemcsak, hogy 
lerövidíthették az utazásuk időtartamát, hanem természetesen magukat is nagyobb 
biztonságban tudhatták.30

eberhard Windecke a folyami utazás és biztonság kérdéskörével kapcsolatban a követ-
kező izgalmas történetet jegyezte le: ő maga 1416-ban azokat az ékszereket, amelyeket zsig-
mond király calais-ban v. Henrik angol királytól kapott ajándékba, más aranytárgyakkal 
együtt a flandriai Brügge-ben 18 ezer aranykoronáért zálogosította el, és kezességet vállalva 
tizenhét héten keresztül a városban maradt. Miután zsigmond továbbra sem küldte el 
neki az ékszerek megváltásáért szükséges pénzt, Windecke szolgái kíséretében konstanz-
ba lovagolt. Ott 1417 nyarán megszerezte a szükséges 18 ezer koronát, és strassburgon át 
szárazföldön és vízen visszautazott Brügge-be.31 az említett kincsek és további értéktár-
gyak szállítása nagy biztonsági kockázatot jelentett számára, hiszen a brügge-i polgárok is 
tudtak Windecke megbízatásáról. Így annak érdekében, hogy nála és szolgálóinál semmi 
érték ne maradjon, titokban mindent átadott bizonyos nürnbergi kereskedőknek, akik az 
értéktárgyakat kölnbe szállították. Windecke tehát – Brügge-től számítva – egy nagyjából 
300 km-es távolság megtétele után csak a rajnánál vette vissza magához a vagyontárgyakat, 
ahol hajóra pakoltak és kölntől egészen Mainzig a rajnán folytatták az utazást.32

29 a zsigmonddal közvetlenül együtt mozgó kíséretre vonatkozóan megközelítőleg sem tudunk 
létszámadatokat megállapítani. Példaként említhető az aacheni koronázás esete, amely kapcsán eigil von 
sassen leírta, hogy a heroldok hozzávetőleges számításai alapján a koronázási eseményen 28 ezer lovas 
volt jelen. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ezzel az adattal a szertartásra érkezők összlétszámára 
utaltak. eigil von sassen 303., volk, O.: von Grenzen ungestört, 274. a  zsigmond németországi 
tartózkodásaival összefüggésben is fellelhető résztvevői listák magyar szereplőit legújabban Bárány 
attila tárta fel és adta közre. attila Bárány: ”On tour” from aachen to rome. king sigismund and His 
Hungarian entourage (1414–1433). East Central Europe, 47 (2020) 1–32.

30 klara Hübner: Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisationen in den schweizerisch–
oberdeutschen Städten des späten Mittelalters. Ostfildern, 2012. (Mittelalter-Forschungen 30.) 207–209.

31 skorka renáta: eberhard Windecke itineráriuma. Világtörténet, 31 (2009) 37., 44., Bárány a.: zsigmond 
király és kísérete Németalföldön – németalföldiek Magyarországon, 33.

32 Windecke 72–73.
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Windecke esete azonban különleges, hiszen rendhagyó feladatot kellett elvégeznie. 
ezzel párhuzamosan tehát érdemes megvizsgálni egy olyan példát is, amikor zsigmond 
kifejezetten híradás céljából menesztett rajnai útvonalat is érintő követséget. 1416 no-
vemberében, amikor az uralkodó visszatért anglia felől a Német királyság területére, 
követséget küldött aachenből a zsinat tájékoztatására konstanzba.33 a magyar és német 
személyekből álló követséget valószínűleg helyismeretéből adódóan egy bizonyos concz 
leppisch vezette, aki utazásuk alatt november 30-án a rajna menti Bingenből üzent a 
frankfurti tanács tagjainak. a levél szerint az említett személyek lóháton teljesítették az 
utat.34 Megállapítható, hogy míg Windeckéék számára biztonsági szempontból előnyt 
jelentett a lassabb, hegymenetben történő rajnai hajózás,35 addig a hírvivő feladatot ellátó 
követek, akiknek az esetében a gyorsaságon volt a hangsúly, már szárazföldön tették meg 
ugyanazt az útvonalat érintő rajnai szakaszt.

a német városi követek, akik időről-időre zsigmond kíséretének tagjaivá váltak, sok 
esetben megjegyezték leveleikben, hogy fél-egy napos késéssel indultak el, követve az 
akkor már útra kelt uralkodót.36 Mivel ezek a követek gyakran nemcsak végigkísérték 
az uralkodót egy bizonyos útvonalon, hanem közben akár személyesen is tarthatták a 
kapcsolatot saját városukkal, a folyami útvonalat érintő utazások esetében is legtöbbször 
lóhasználatról tudósítanak a városi számadások. Például a koronázással összefüggésben 
lévő strassburgi kiadások kapcsán feltüntették, hogy a követek zsigmonddal együtt 
előbb Heilbronnban tartózkodtak, majd pedig az aacheni koronázásra az uralkodó után 
lovagoltak.37

a szárazföldi és vízi utak váltott használatára, ami a zsigmonddal való közvetlenebb 
együtt mozgást jelentette, a frankfurti követjárások esetében találunk utalást a forrásokban. 
amikor az uralkodó 1414 nyarán Bázelből elhajózott aachen felé, a frankfurti követek 
Mainzban már biztosan megjelentek az uralkodó környezetében, és onnan zsigmondot 

33 a konstanzba menesztett követség tagjairól és annak céljáról ld. részletesebben: szanka Brigitta: calais-
tól konstanzig. zsigmond király 1416–1417. évi utazásának kommunikációs hálója. Világtörténet, 9/41 
(2019) 2. 304.

34 „[…] daz unßer her der konk von im zu Oech geschickt hot sin dreffliche botschaft zu dem heilgen 
concillie, mit nomen her Michel ein Ungerisch herr und her Ottobon ein doctor und prothonotarius 
rot unsers herren und her Peter Gebsser riter und her Jorg von czedlicz riter und her Jost kanzler unsers 
herren, mit den ich reit als mirs mein her enpfolhen hat […]” – dietrich kerler (Hrsg.): Deutsche 
Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 1. Abt. 1410–1420. München, 1878. (deutsche reichstagsakten. 
Ältere reihe. Bd. 7.) (a továbbiakban: drta vii.) 199. sz. (kiemelés tőlem.)

35 a lóvontatás sebessége nagyjából egy lassabb gyalogmenet sebességének felelhetett meg, vagyis 
maximum 15–20 kilométer lehetett a napi teljesítménye. Norbert Ohler: Reisen im Mittelalter. München, 
1986. 56.

36 Például 1414. augusztus 8-án frankfurti követek Mainzból üzenték a városi tanácsnak, hogy az uralkodó 
7 óra körül elindult Bingenbe, és ők vagy még aznap, vagy másnap reggel követni fogják. „Und also ist 
unser herre der kunig uff hude zur siebenten stunde zu schiffe gein Binge gefarn, und also meinen wir 
noch (hude), odir morne fru hinnach zu faren […]” – Frc i. 466. sz.

37 zsigmond a heilbronni tartózkodása során megkérte a mellette tartózkodó városi követeket, hogy 
aachenbe is utazzanak tovább vele. drta vii. 159., 173. sz.
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követve koblenzbe utaztak. annak viszont egyáltalán nincs nyoma, hogy a Mainz–
koblenz szakaszon a követek is hajóra szálltak volna, mint ahogy az uralkodó tette.38 ezt 
követően, 1414 szeptemberében zsigmond politikai okokból visszafordult koblenzből, 
és hegymenetben a rajnán közlekedett.39 a követek egyik levelének keltezése szerint 
a visszaút során, legkésőbb rhensnél már maguk a követek is a rajnán tartózkodtak az 
uralkodóval együtt.40

Érdekes kérdés, hogy a hajóra szállás közbeiktatása valójában hogyan bonthatta meg 
a lóhasználat általánosabbnak gondolt menetét. ez nyilvánvalóan többletköltségekkel 
járt és csak indokolt esetben történhetett meg,41 ugyanakkor jelen helyzetben fonto-
lóra kell vennünk azt is, hogy az uralkodóval együtt mozgó követség közlekedésének 
a hagyományosabb követi utazásoktól eltérő keretei lehettek. Példaként említhető a 
frankfurti követek esete: a frankfurti számadások szerint 1414 októberében, amikor 
zsigmond a nürnbergi kitérőjét követően visszatért a rajna mentére, a követek előbb 
speyerbe, majd frankfurti útjukat teljesítve Mainzba is lovon érkeztek meg. Mainzból 
viszont visszaküldték Frankfurtba a lovaikat, majd Bingenbe, koblenzbe és Bonnba is 
zsigmond után utaztak.42 a leírás alapján úgy tűnik, hogy Mainztól kezdve már hajóra 
szállva követték az uralkodót.

Hajózás és reprezentáció

a különféle nagyméretű díszes hajótípusok megválasztása is egyértelművé teszi, hogy 
zsigmond király hajóútjait több esetben is átszőtték a politikai reprezentációt szolgáló, 
különböző ceremoniális elemek. az uralkodói tekintély vízi környezetben történő kép-
viseletéhez pedig nyilvánvalóan a városi be- és kivonulások szolgáltattak meghatározó 
lehetőséget. Ugyanakkor a vízi közlekedéshez kötött adventus ceremóniáról általában 
véve is ritkán számoltak be. Nem meglepő, hogy a hajós adventus szakirodalomban egyik 
legtöbbet tárgyalt példája zsigmond konstanzi bevonulása, ugyanis Ulrich von richental 

38 Frc i. 465–466., 471.
39 Bővebben ld. szanka, B.: das deutsche Gesandschafts- und Botenwesen, 20–22.
40 1414. szeptember 1-jén, még koblenzben megírt levelükben útitervükkel kapcsolatban megjegyezték, 

hogy zsigmonddal együtt felfelé fognak utazni, amivel valószínűleg már a folyásiránnyal ellentétes rajnai 
utazásra utaltak: „auch meinen wir mit unserm herren dem konige hinuff zu faren.” 1414. szeptember 
2-ára datálható levelükben pedig a következő záróformula szerepel: „Gebin obendig rense uff dem rine 
des suntags nach egidij under myn Jacobs insigel.” – Frc i. 471., 472. sz.

41 a német szakirodalomban ismert, hogy a frankfurti tanácsnak egy saját, „ratsschiff ” nevezetű hajója 
is volt, amelyre a 14. század közepétől kezdve akadnak utalások a frankfurti forrásokban. Úgy tűnik, a 
tanácstagok a saját hajóikat a nagy költségek miatt inkább csak akkor vették használatba, ha nagyobb 
létszámban és hosszabb útra indultak el. kis létszám mellett már nem vállalták a hajózással együtt járó 
költségeket. Bettgenhaeuser, r.: Die Mainz–Frankfurter Marktschiffahrt, 13., 4. jegyzet.

42 „[…] und sie ime nachriden gein Mencze und da die pherde hinder sich schichten gein Franckfurd, und 
ime darnach 11 tage nachfuren selb 7 gein Binge und gein cobelencz und Bonne.” – drta vii. 162. sz.
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viszonylag részletes leírást adott arról, ahogy az uralkodó a zsinati helyszínt a Boden-tóhoz 
érkezve, Überlingenből már hajókkal közelítette meg.43

Gerrit Jasper schenk a különleges adventusok kategóriájába sorolta a hajós bevonu-
lásokat. ilyen esetben a szárazföldi bevonulástól eltérően valamelyest a városi tér más 
részeire esett a hangsúly. a fogadási ceremóniát (ingressus) tehát nem a városkapuhoz, 
hanem a kikötőhöz kötötték, és a városi tanács tagjai, ha lehetőségük adódott rá, akkor 
az occursio részeként hajókkal kísérték el az adott kikötőhöz.44 Ugyanakkor, ahogy arra 
schenk is utalt, különbséget kell tennünk a folyami és a tavi bevonulások között. ennek 
egész egyszerűen gyakorlati okai vannak, mivel az állóvízi közlekedésnek egyértelműen 
kiszámíthatóbbak az időkeretei is. Míg a tavon való átkelés esetében akár az is megold-
ható volt, hogy ceremoniális keretek között valahol a tó közepén találkozzon össze az 
uralkodói konvoj a fogadóhajókkal,45 addig ez a folyón – magától értetődően – már 
kivitelezhetetlen lett volna.

a forrásokban arra sem találunk példát, hogy a zsigmond király fogadására készülő 
városi polgárok, tanácstagok elhajóztak volna a saját városukat megelőző tartózkodási 
helyre, és onnantól biztosítottak volna kíséretet az uralkodói hajókonvojnak. arról isme-
rünk csak leírást, hogy a városi követ, tudomást szerezve zsigmond látogatási szándékáról, 
elutazott az uralkodó tartózkodási helyére, majd vele együtt, annak hajóján tért vissza 
saját városába.46 schenk – i. Miksa császár 1489. évi frankfurti bevonulásának leírására 
hivatkozva – annak a lehetőségét is felvetette, hogy az occursio részének számító kilovag-
lás a folyami hajózás esetén sem maradt el, amit úgy oldottak meg, hogy a városiak egy 
bizonyos távolságon belül a folyópartról adtak lovaskíséretet az uralkodói hajónak.47

véleményem szerint a szárazföldi és a folyami adventus között az a további különbség 
is felfedezhető, hogy amíg a szárazföldön a fogadás és a bevonulás egyes ceremoniális 
elemeit (ingressus) a városkapuhoz kötötten némileg periférikusabb helyszínre helyezték, 
addig a hajón érkező uralkodó, amennyiben a kikötő a városfalon belül helyezkedett el, a 

43 richental 44. a  magyar szakirodalomban e. kovács Péter dolgozta fel a konstanzi bevonulás 
ceremóniáját. e. kovács Péter: imperia az imperiumban. szórakozás és látványosság a konstanzi 
zsinaton. in: [Bárány attila – Pósán lászló szerk.]: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in 
capite et membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. debrecen, 2014. 113.

44 schenk, G. J.: Zeremoniell und Politik, 276., 289.
45 Gustav Beckmann – rudolf Wackernagel – Guilio coggiola (Hrsg.): Concilium Basiliense. Studien und 

Quellen zur Geschichte des Concils von Basel. v. tagebücher und acten. Basel, 1904. (a továbbiakban: 
Concilium Basiliense v.) 381., rudolf Wackernagel: andrea Gattaro von Padua, tagebuch der 
venetianischen Gesandten beim concil zu Basel (1433–1435). Basler Jahrbuch, 6 (1885) 9.

46 amikor 1414 júliusában zsigmond Bázelből strassburgba hajózott, Ulrich von Meiger strassburgi 
követ valószínűsíthetően Bázelbe utazott az uralkodó elé. Hans kaiser: Ulrich Meiger von Waseneck. 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, NF 14 (1901) 170.

47 „[…] so riten der heuptman und diener ime uf ein zimlich nehe under augen und wan sie neben das 
koniglich schiffe kommen, sollen sie zuchtiglichen halten und zimlich reverencie erbieden, und ridet 
dan der heuptman mit sinem gezuge zuchtiglichen und ordentlich neben dem schiff […]” – schenk, G. 
J.: Zeremoniell und Politik, 288., 240. jegyzet
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város központibbnak számító részein is partra szállhatott.48 a part menti adottságokhoz 
mérten a városba történő megérkezést tehát akár egy „hajós felvonulás”-szerű jelenetként 
is elképzelhetjük, melynek során a városi lakosság a rakpartról, akár már házaik ablakából 
is figyelemmel kísérhette az uralkodó trombitaszóval jelzett behajózását.49

a rajna–majnai bevonulásokat részletező elbeszélések alapján is úgy tűnik, hogy az 
adventus-ceremónia első jól beazonosítható állomása a kikötő volt, ahol a városi tanács 
tagjai a városi polgárokkal, egyházi és világi előkelőkkel együtt a szárazföldön fogadták 
a partra szálló uralkodót.50 Így történt 1414 júliusában is, amikor zsigmond a rajnán 
strassburgba utazott. a leírások szerint az uralkodó sok hajóból álló konvoja a Neue 
Brückénél (a mai Pont sainte-Madeleine-nél)51 kötött ki, ahol a városiak zsigmond 
fogadására nagy számban jelentek meg. ez a partrész tulajdonképpen a püspöki palota 
udvarához tartozott.52

zsigmond strassburgi tartózkodásának forrása viszont még egy érdekes adalékkal 
szolgál. az uralkodó távozásakor vele együtt a strassburgi előkelő családok nőtagjai is 
hajóra szálltak. egy mérföldnyi távolságot megtéve kikötöttek a rajna partján, és egy 
zöld mezőn együtt megebédeltek.53 

48 zsigmond 1433-ban Bázelben a Grossbasel és kleinbasel nevezetű városrészeket összekötő hídnál, 
a salzturmnál lévő kikötőnél szállt partra. Gerrit Japser schenk: von den socken. ein Beitrag zur 
kulturgeschichte der Politik am Beispiel des einzugs könig sigismunds zum konzil in Basel 1433. 
in: karel Hruza – alexandra kaar (Hrsg.): Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines 
europäischen Monarchen. Wien–köln–Weimar, 2012. (Forschungen zur kaiser- und Papstgeschichte des 
Mittelalters 31.) 388–389.

49 ld. példaként továbbra is az 1433. évi bázeli bevonulást: „voi doveti saper che come s’aprosimassimoa 
Baxileai trombite del’imperador comenzorono a sonare, dove che coloro che stavano sopra l’aqua se 
fasiano a le fenestre.” – Concilium Basiliense v. 382., Wackernagel, r.: andrea Gattaro von Padua, 11.

50 Például arra vonatkozóan is találunk forrásrészletet, hogy amikor iii. Frigyes 1442-ben a koronázását 
követően Frankfurtba hajózott, a tanácstagok a kikötőben fogadták az uralkodót. Frc ii. 72. sz.

51 a rendelkezésre álló források alapján a híd első említése 1251-ből származik, és a 18. századig a Neue 
Brücke/Pont Neuf elnevezést viselte. adolph seyboth (Hrsg.): Das alte Strassburg vom 13. Jahrhundert 
bis zum Jahre 1870. Geschichtliche Topographie nach den Urkunden und Chroniken. strassburg, 1870. 239.

52 rodolphe reuss (ed.): Les collectanées de Daniel Specklin, chronique strasbourgeoise du seizième. strassburg, 
1890. (a továbbiakban: Specklin) 1900. sz., Bernhard Hertzog: Chronicon Alsatiae. Edelsasser Chronik und 
aussführliche Beschreibung des untern Elsasses am Rheinstrom auch desselben fürnemer Stätt als Strassburg, 
Schlettstadt, Hagenaw, Weissenburg, und anderer der enden gelegenen Stätt, Schlösser, Clöster, Stifft, Märckt, 
Flecken und Dörffer. straßburg, 1592. 96., Hermann ludwig: Deutsche Kaiser und Könige in Straßburg. 
Blätter aus der Geschichte der Westmark des Reichs. strassburg, 1889. 152.

53 a magyar szakirodalomban is ismert, hogy a zsigmond utazásaihoz kötődő reprezentációban a 
városi nők, beleértve a prostituáltakat is, gyakran kiemelkedő szerepet játszottak, amire vonatkozóan 
mind a német, mind a francia, mind az itáliai forrásanyagban találunk példákat. ld. csernus sándor: 
Francia források zsigmond párizsi tartózkodásáról (1416 március). in: koszta lászló (szerk.): Kelet és 
Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. szeged, 1995. 116., e. kovács P.: imperia 
az imperiumban, 104–105., e. kovács Péter: Zsigmond király Sienában. Bp., 2014. 158–165., 168. a német 
szakirodalomban újabban: klaus Oschema: die Herren und die Mädchen. Fürsten und städtische 
Prostitution im spätmittelalterlichen reich. in: Oliver auge (Hrsg.): König , Reich und Fürsten im 
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ezt követően zsigmond továbbindult speyer felé.54 az említett forrásrészlet tulajdon-
képpen a városból való kivonulás ceremóniájának vizsgálatához ad újabb támpontot. az a 
gyakorlat, hogy a városiak egy csoportja az uralkodó elutazásakor egy bizonyos távolságon 
belül lovas kíséretet szolgáltatott, a szárazföldi utazások vizsgálata kapcsán már ismert.55 
a példa alapján pedig úgy látszik, hogy a vízi közlekedés sem feltétlenül szakította meg 
ezt a szokást, és a király távozásakor – folyásiránnyal megegyezően – a város akár hajós 
kíséretet is biztosíthatott a számára.

a kikötőnek mint egyfajta reprezentációs kerethelyszínnek többféle, politikailag meg-
határozó szerepe is lehetett. Gondolhatunk egyrészt a lakóhajók állomásoztatására a nagy 
tömegeket vonzó városi rendezvények kapcsán – például birodalmi gyűlés, koronázási 
ceremóniák56 –, másrészt pedig a hajón elvégzett politikai intézkedések lehetőségére is.57 
ezek az esetek szintén arra engednek következtetni, hogy a kikötőn belül maguk a hajók 
is – azok feltételezett díszes kialakítása miatt – reprezentációs közegnek számítottak.

Összegzés

Jelen tanulmányban zsigmond király rajnához köthető folyami hajóútjainak gyakorlati 
szempontú vizsgálatát végeztük el. ahogy már a 12. században is összekötötték a német 
uralkodók koronázási körutazásukat a rajnai hajózással, úgy 1414-ben zsigmond is foly-
tatta ezt a hagyományt, legitimációs törekvéseinek megfelelően. emellett az 1418. évi 
konstanzi kivonulást lehet még egy ilyen, kifejezetten reprezentációs célú rajnai hajóútnak 
tekinteni. Úgy tűnik, hogy a díszes, uralkodói reprezentációra felkészített hajókat eleinte 
a német városok biztosították zsigmond számára, mivel azokat vélhetően rövid időn belül 
az uralkodó rendelkezésére kellett bocsátani. zsigmond egyéni hajóépíttetési törekvé-

Mittelalter. Abschlusstagung des Greifswalder „Principes-Projekts”. stuttgart, 2017. (Beiträge zur Geschichte 
der Universität Greifswald 12.) 223–253.

54 Specklin 1907. sz.
55 drabek, a. M.: Reisen und Reisezeremoniell, 61–62. Gerald schwedler a késő középkori uralkodótalálkozók 

kapcsán ír részletesebben is a búcsúzás ceremoniális elemeiről és ennek kapcsán arról, hogy a 
vendéglátó a várostól jelképes távolságra elkísérte a látogatóját. Gerald schwedler: Herrschertreffen des 
Spätmittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen. Ostfildern, 2008. (Mittelalter-Forschungen 21.) 355.

56 az aktuális német folyami vizsgálatok a fentebb említett arbeo trieri érsek frankfurti példáján keresztül 
a kikötőt úgynevezett „úszó fogadóként” („schwimmende Herberge”) is definiálják, vagyis a politikai 
esemény helyszínéül szolgáló város kikötőjében az uralkodói és a fejedelmi kíséret egy része akár saját, 
díszes hajóján is berendezhette szállását. Werther, l. – Wollenberg, d.: Der Frankfurter Hafen, 176.

57 a rajnai hajózásokat vizsgálva megállapítható, hogy zsigmond hajón végzett politikai tevékenységét 
nem tudjuk közvetlen említésekkel alátámasztani. ebből adódóan jelen esetben talán érdemes a dunai 
párhuzamokra is némi utalást tennünk. Gálffy lászló kutatásai alapján ismert ugyanis, hogy zsigmond 
1419-ben linz kapuja előtt cseh követeket fogadott a hajóján, akiknek átadta a bátyjának, iv. vencel cseh 
királynak címzett válaszát. Gálffy lászló: dunai társadalmak. változások a városi folyamtérben Bécs és 
Buda között (Xiii. század vége – Xv. század közepe). in: Horváth Gergely krisztián (szerk.): Víz és 
társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig. Bp., 2014. 145.
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sére inkább konstanzi tartózkodásának második feléből találunk példát, amikor is már 
elegendő idővel, valamint szakemberek terén megfelelő tapasztalattal és kapcsolatokkal 
rendelkezett a hajózás önálló megszervezéséhez.

zsigmond rajnai hajóútjait általában véve nem egy állandóan mozgásban lévő, mind-
végig lineáris szakaszt követő helyváltoztatásként kell kezelnünk, a folyami hajózások 
megszakításának szükségességét pedig főként politikai, mintsem természetföldrajzi vagy 
hajózástechnikai tényezők befolyásolták, természetesen a rajna-vízesést leszámítva. ez-
által valószínűsíthetjük, hogy zsigmond hajós közlekedését egy igen összetett szervezési 
stratégiával biztosították. ez azt jelentette, hogy a rendszeres, sokszor ceremoniális partra-
szállásokkal, a folyótól eltávolodó szárazföldi menetekkel, és akár magán a folyón történő 
útirány-változtatásokkal is kiegészített hajózási gyakorlathoz nem csak a kíséret minden 
tagjának, hanem az abban érintett német városoknak is folyamatosan alkalmazkodniuk 
kellett. Így annak érdekében, hogy a szárazföldi és a vízi útvonalak váltott használata le-
hetőség szerint gördülékenyen működhessen, az azzal megbízott városok hajókiállítással 
kapcsolatos feladatait és a szárazföldön közlekedő lovak állomásoztatását minden esetben 
összhangba kellett hozni az uralkodó akár hirtelen megváltoztatott utazási terveivel is.

abból a célból, hogy még teljesebb képet kapjunk zsigmond politikai célú hajózási 
gyakorlatáról, és a hajózások további lehetőségeiről vagy éppen korlátairól, a dunai ha-
jóutakat is mindenképp szükséges a fentiekhez hasonló kérdések mentén megvizsgálni, 
ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a Magyar királyság területéről kiinduló 
és odavezető uralkodói utak nyilvánvalóan más szervezési körülményekkel párosultak, 
mint azok, amelyek csak a német területekre korlátozódtak.
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Megjegyzések Zsigmond király rajnai hajóútjainak lebonyolításához

Notes on the arrangement  
of King Sigismund’s river voyages

The use of the rhine as a river route during king sigismund’s stay in Germany can be 
considered relatively common due to the strategic role of rivers in transportation. it is due 
to his coronation at aachen, on the one hand, and his stay in constance, on the other, 
that the ruler chose the rhine route several times during his travels.

The study of royal navigation can be interesting in several ways. We are looking for an-
swers as to which sections of the rivers were navigable or what factors may have hindered 
navigation on the water. We examine whether the sources reveal how a royal cruise was 
organized, and who could provide the necessary ships. it is also questionable to what 
extent the ruler and his entourage of hundreds of men were able to move together dur-
ing the water transport. We are also looking for landings that interrupt the voyages for a 
certain period of time and the royal representations associated with those.

Keywords: rhine, sigismund, navigation, riverboat, entourage, representation
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Magyarországi zsoldosok a lengyel király  
és a litván nagyfejedelem szolgálatában  

a 16. század első felében*

a 16. század első felében a lengyel király és a litván nagyfejedelem szolgálatában   
   álló magyarországi katonák kérdését a magyar szakirodalom eddig egy-egy példát 

leszámítva nem méltatta túl nagy figyelemre,1 a lengyel és litván történetírást viszont 
közvetve vagy közvetlenül régóta foglalkoztatja a téma. könnyen adja magát tehát a 
kérdés, hogy minek köszönhető ez az ellentmondás. a nyelvi nehézségek és a források 
elérhetősége mellett a válasz alapvetően két tőből fakad. a jelenség egyrészt a lengyel és 
litván historiográfia belső kutatási irányaival magyarázható, a lengyel történetírás ugyanis 
az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet fordít a tárgyalt időszak katonaságának terü-
leti származására és etnikai hátterére. a területi származással kapcsolatban elsősorban 
zdzisław spieralskit kell megemlítenünk, aki először vetette fel ezt a szempontot az 
1531. évi obertyni csatával kapcsolatban.2 kutatásához jó kiindulópontot adott, hogy a 
hadjáratra küldött zsoldos gyalogság és lovasság katonáit igen nagy arányban név szerint 
is ismerjük, a kapcsolódó listákat pedig spieralski a csatáról szóló kötete végén közzé is 
tette. az etnikai szempontot tekintve Marek Plewczyński először 1991-ben megjelent 
monográfiáját kell kiemelnünk, amely a későbbiekben további kiadásokat is megélt, 
illetve bővített változatban is megjelent.3 Munkája azért is kiemelendő, mert ez képezte 
az alapját a lengyel hadsereg etnikai összetételével kapcsolatos további kutatásoknak, a 
mi szempontunkból pedig azért is fontos, mert csak ezekben a kötetekben találhatók 

1 B. szabó János: Mohács – régi kérdések új válaszok. A  Magyar Királyság hadserege az 1526. évi mohácsi 
csatában. Bp., 2015. 42., 126. jegyzet, B. szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága X–XVI. 
század. Máriabesnyő, 2017. 190., 195., 204.

2 zdzisław spieralski: Kampania obertyńska 1531 roku. Warszawa, 1962.
3 az eredeti 1991-es kiadás: Marek Plewczyński: Armia koronna 1506–1572: zagadnienia struktury 

narodowościowej. Warszawa. 1991. a  későbbiekben Plewczyński tudomásom szerint ezt a munkáját 
négyszer adta ki, illetve bővítette is. Én magam a legutóbbi kiadást használtam, ami az eredeti munka 
terjedelmének több, mint kétszerese: Marek Plewczyński: W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury 
narodowościowej Armii Koronnej w latach 1500–1574. Oświęcim, 2015.

*  Jelen tanulmány a Wacław Felczak alapítvány Jagelló ösztöndíjának támogatásával készült. ezúton 
szeretnék köszönetet mondani Neumann tibornak, hogy jelen tanulmányomat elolvasta, illetve értékes 
megjegyzéseivel gazdagította.
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kimondottan a magyar katonákkal foglalkozó írások.4 Ugyanakkor fontos megjegyezni 
azt is, hogy a lengyel történetírás a 19. század óta külön figyelmet szentel a különböző 
fegyvernemek, a gyalogság, tüzérség és a lovasság történetének is. közülük az elmúlt bő 
15 évben pedig a gyalogság és lovasság esetében olyan, kifejezetten a 15. század második és 
a 16. század első felére vonatkozó modern feldolgozások is születtek, amelyek a katonák 
területi származására is külön hangsúlyt fektettek. a gyalogság és lovasság 15. századi 
történetének tadeusz Grabarczyk szentelt egy-egy monográfiát,5 míg a 16. század első 
felének a lengyel gyalogságra vonatkozó anyagát aleksander Bołdyrew dolgozta fel.6 
sajnálatos módon azonban a 16. század első felének lovasságára vonatkozó monográfia még 
várat magára.7 emellett születtek kimondottan a tisztikarra vonatkozó összeírások is. Így 
Marek Plewczyński 1506-tól kezdődően két tanulmányban évekre lebontva publikálta a 
16. század első felében a lengyel mezei hadakban, illetve az állandó védőseregben (obrona 
potoczna) szolgálatot teljesítő rotamesterek neveit és a parancsnokságuk alatt szolgáló 
katonák számát,8 Marian Biskup pedig a Német lovagrend elleni 1519–1521-es háborúval 
foglalkozó monográfiájában hasonlóan járt el a lengyel zsoldban álló rotamestereket ille-
tően.9 továbbá az udvari katonaság szempontjából igen hasznos adalékokkal szolgálnak 
az udvari személyzetre vonatkozó különböző publikációk is, amelyek közül elsősorban a 
sándor (1492-től litván nagyfejedelem, 1501-től pedig lengyel király is, egészen 1506-ban 
bekövetkezett haláláig) uralkodására vonatkozó impozáns adattárakat kell kiemelnem.10

az említett jelenség másik fő oka, hogy a lengyel nemzeti szimbólumnak tekintett huszár-
ság kezdetei egészen a 15. század végén a lengyel udvari csapatok közé került magyarországi 
katonákig nyúlnak vissza, akiket a források „rác” és „huszár” nevekkel jelöltek meg. a kettő 
közötti különbséget azonban nehéz meghatározni, így igen sokáig a lengyel történészek 
is egyenlőségjelet tettek a két csapatnem közé. Napjainkra azonban úgy tűnik, hogy bár 
mind a két csapatnem lándzsával, tárcsapajzzsal és szablyával felszerelt lovasokat jelölt, 

4 Uo. 227–251.
5 a gyalogságra vonatkozóan: tadeusz Grabarczyk: Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. 

Łódź, 2000. a lovasságra vonatkozóan: tadeusz Grabarczyk: Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV 
wieku. Łódź, 2015.

6 aleksander Bołdyrew: Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej polowie XVI wieku. Warszawa, 2011.
7 aleksander Bołdyrew: Przemiany uzbrojenia wojska polskiego na przełomie średniowiecza i 

nowożytności (1454–1572) jako przejaw (r)ewolucji militarnej. Roczniki Dziejów Społecznych i 
Gospodarczych, 80 (2019) 120–122.

8 1525-ig: Marek Plewczyński: Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w 
latach 1506–1572. Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 31 (1988) 305–324. 1526-tól 1547-ig: Marek 
Plewczyński: Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w latach 1526–1547. 
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 32 (1989) 249–269.

9 a munka eredetileg 1991-ben jelent meg. Jelen tanulmány elkészítéséhez a 2014-es kiadást használtam: 
Marian Biskup: „Wojna Pruska” czyli Wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519–1521: u źródeł 
sekularyzacji Prus Krzyżackich. Oświęcim, 2014. 493–498.

10 Józefa skibniewska: Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506. lublin, 2015., krzysztof 
Pietkiewicz: dwór litewski wielkiego księcia aleksandra Jagiellończyka (1492–1506). in: zigmantas kiaupa 
– arturas Mickevičius – Jolita sarcevičienė (red.): Lietuvos Valstybė XII–XVIII a. vilnius, 1997. 75–131.
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alapvető különbségük a páncélozottság milyenségében rejlett, a huszárok ugyanis jelentős 
mennyiségű testpáncélt (például láncinget) viseltek.11 a kettőjük közötti másik különbség, 
hogy elméletileg a rácok a magyarországi szerbek, míg a huszárok etnikumukat tekintve a 
magyarok közül kerültek ki. a gyakorlatban azonban, ahogy azt látni fogjuk, ezek a megje-
lölések inkább a fegyverzetről, semmint a valódi etnikumról árulkodnak, bár tény, hogy a 
fő tendenciákat tekintve úgy tűnik, megállják a helyüket. Mindemellett azonban meg kell 
említenünk azt is, hogy a források nem mindig következetesek a megnevezéseket illetően, 
így előfordul, hogy ugyanazt a csapatot egyszer rácnak, máskor pedig huszárnak jelölik, sőt, 
nem egy esetben egyik szóval magyarázzák a másikat.12 ezt a terminológiai bizonytalansá-
got végül a fegyverzet és az elnevezés tekintetében is az oldja meg, hogy az 1510-es években 
a rác lovasság eltűnik a forrásokból, így a későbbiekben egységesen huszárokat találunk a 
dokumentumokban.13 a terminológiai viták ellenére azonban az említett típusú lovasság 
vizsgálata vissza-visszatérő témának számít a lengyel történészek körében, legutóbb például 
tadeusz Grabarczyk írt tanulmányt a lengyelországi rác és huszár lovasság kezdeteiről.14

a litván szakirodalom esetében viszont a lengyelnél lényegesen nagyobb problémával 
találkozunk: a források hiányával. ahogy Gediminas lesmaitis, a 15. század második felének 
és a 16. század egészének litván zsoldosságáról írt munkájában is hangsúlyozza, a litván for-
rásanyag lényegesen szegényebb, mint a lengyel, így a litván történész sok esetben kénytelen 
lengyel analógiákra támaszkodni.15 szerencsénkre azonban a litván források éppen a 15. és 
16. század fordulóján, tehát a lengyelországi rác és huszár lovasság elterjedésének idején 
maradtak fenn nagyobb számban, így az említett csapatnemek litvániai megjelenése ebben 
az időszakban itt is kimutatható. ezt követően azonban az 1560-as évekig csak narratív for-
rásokból értesülünk róluk.16 Hasonló problémával küszködött raimonda ragauskienė is 
egy 2008-ban megjelent tanulmánya megírásakor, amelyben az 1492 és 1586 között a litván 
forrásokban megjelenő magyarokat kívánta összegyűjteni, a 16. század első feléből ugyanis 
az említett lovasokat leszámítva csak egy-két kézművesről maradtak fent litván adatok.17

11 Plewczyński, M.: W służbie, 217. a  lengyelországi huszárság 16. századi fegyverzetváltozásaira ld.: 
tomasz Mleczek: Od wiktorii orszańskiej do bitwy pod Obertynem. zmiany w uzbrojeniu husarii w 1. 
połowie Xvi w. in: zbigniew Hundert – tomasz Mleczek: W boju i na paradzie. Husaria Rzeczypospolitej 
w XVI-XVII w. Warszawa, 2020. 19–40., Marek Plewczyński: Przezbrojenie husarii polskiej za panowania 
zygmunta augusta (1548–1572). in: Uo. 41–62.

12 „hussares alias racze” idézi: tadeusz Grabarczyk: „Po racku, po husarsku, z przyprawą tatarską” – 
początki przemian wojskowości polskiej u schyłku Xv w. in: tadeusz Grabarczyk – anna kowalska-
Pietrzak – tadeusz Nowak (red.): In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Warszawa, 2011. 
122., 32. jegyzet. további példákért ld.: Uo.

13 Plewczyński, M.: W służbie, 222., Gediminas lesmaitis: Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w 
końcu XV-drugiej połowie XVI wieku. Warszawa, 2013. 94–97.

14 Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 117–128.
15 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 16–29., 90–106.
16 Uo. 91–98.
17 raimonda ragauskienė: vengrai lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje aleksandro Jogailaičio ir 

stepono Batoro laikais (1492–1586 m.). Istorija, 72 (2008) 21–31.
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Forrásokat tekintve a jelen tanulmány során a különböző lovas csapatnemek etnikai 
összetételétől függetlenül a tárgyi emlékekre és képi ábrázolásokra terjedelmi okokból 
nem kívánok kitérni, így írásom alapját az írott források képezik. közülük is elsősorban 
a varsói régi iratok központi levéltárában (archiwum Główne akt dawnych) őrzött 
archiwum skarbu koronnego állományát kell kiemelnem, amelynek 1. fondja a királyi 
udvar számadásait, a 85. és 86. fondja pedig a katonai kiadásokat tartalmazza.18 Fontosnak 
tartom azonban megjegyezni, hogy az ezekben a fondokban szereplő adatokat (lévén, 
hogy elsősorban összeírásokról és számadásokról van szó) a szakirodalomban szereplő 
rövidebb-hosszabb említéseikből kiindulva volt szerencsém eredetiben is megtekinteni, 
így a jelen tanulmány a lengyel kutatások adatai alapján, de az eredeti kéziratok figyelem-
bevételével készült. a másik fontos forrás, amely mindenképp említésre méltó, sándor 
litván nagyfejedelem 2007-ben kiadott udvari számadásai, amely szintén nagy segítségemre 
volt a litvániai magyar katonaság kutatásában.19

A forrásokban szereplő katonák etnikai besorolásának problémája

a historiográfiai áttekintésből is jól látszik, hogy a lengyel és litván szakirodalomban 
etnikumra specializált és etnikumra nem specializált (tisztek összeírásai, fegyvernemtör-
ténetek) munkák is szerepelnek. előbbi esetében – mint arra a későbbiekben példákat is 
fogunk látni – érdemes magyar szempontból is átnézni ezeknek az írásoknak az adatait, 
utóbbi esetében pedig a mi szempontunkból releváns adatokat jelen tanulmányba is be 
kell emelni. Mire is gondolok itt? először is érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy a 
magyarországi katonák között a magyar–székely etnikum mellett délszláv (itt elsősorban 
szerbekre és horvátokra gondolok)20 és az észak-magyarországi szlávok (így a ruszin és 
különböző szlovák nyelvjárásokat beszélő lakosság) tagjait is be kell vonnunk.

a probléma azonban a különböző fegyvernemek esetében más és más. ahogy az alábbi-
akban látni fogjuk, a lovasság esetében eléggé jól nyomon követhető, hogy a huszároknak 
és rácoknak nevezett lovasok magyarországi eredetűek, ezeknek a csapatoknak az etnikai 
összetételét tehát önmagában is vizsgálnunk kell, így minden olyan egységet figyelembe 
kell vennünk, amelynek tagjai nem lengyelek. a gyalogsággal kapcsolatban azonban más 
a helyzet. az ő esetükben ugyanis nem találunk olyan sajátosságot, amely miatt egyes 
képviselői a fegyverzetük alapján országhoz lehetnének köthetőek, ezért amennyire lehet, 
ezeket az egységeket „elemeire” kell bontanunk, amelyek között a kutatás jelen állása sze-

18 a továbbiakban aGad ask 1., 85. és 86.
19 darius antanavičius – rimvydas Petrauskas (par.): Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio 

dvaro sąskaitų knygos (1494–1504). vilnius, 2007.
20 a lengyel–litván hadseregben szolgáló szerbeknek a Magyar királysághoz kapcsolását a „rác” elnevezés 

magyar kötődése mellett elsősorban politikai okok indokolják, ezt azonban az alábbiakban szándékozom 
részletesebben kifejteni.
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rint jelentős mennyiségű észak-magyarországi szláv is szerepel.21 a gyalogság kérdésének 
vizsgálata azonban a különböző közép-európai zsoldos piacok egymásra hatása miatt tágabb 
kontextust igényel, amelynek megfelelő kifejtésére itt nem vállalkozhatok, ezért elsősorban 
a magyarországi (vagy annak tartott) eredetű tisztekre fogok koncentrálni.

látható tehát, hogy a téma szempontjából különböző etnikumokat kell figyelembe 
vennünk, azonosításuk mikéntjét azonban még meg kell határoznunk. az adott szemé-
lyek besorolásánál az etnikum vizsgálatára használt módszerek közül a következő négyet 
fogom alkalmazni: 1) „családneve” utal az adott személy témánkhoz kötődő etnikumára 
vagy származási helyére,22 2) keresztneve speciálisan a fentebb említett etnikumok vala-
melyikéhez köthető, 3) magyar etnikum esetén neve családnév és személynév sorrendben 
követi egymást, 4) egyéb forrásból ismerjük az adott személy származását.23 az első 
ponthoz kötődően azonban meg kell jegyeznem, hogy a családnév esetében legfeljebb 
a „Magyar” családnevű személyeket tekinthetjük magyar etnikumúaknak, mivel a kü-
lönböző nyelvű magyar megjelölések (Uher, Hungarus, Węgier) csak az adott személy 
származási országára utalnak.24 ezeknek a személyeknek az etnikumára tehát inkább az 
adott személy keresztnevének a figyelembevételével vagy a keresztnév és családnév le-
jegyzési sorrendjéből tudunk következtetni. ettől függetlenül magam is egyetértek azzal 
a véleménnyel, hogy a nevekből levont etnikai és társadalmi következtetések az egyének 
szintjén könnyen tévesek is lehetnek, éppen ezért elsődleges célom nem a lengyel–litván 
uralkodói szolgálatban álló személyek számszerűsítése, hanem a külföldi szolgálathoz 
kapcsolódó politikai és társadalmi jelenségek bemutatása lesz.25

A lengyel zsoldban szolgáló magyarországi katonaság  
mennyiségi és minőségi változásai

ii. Ulászló és János albert 1492. évi békekötésétől, de még inkább az 1494. évi lőcsei király-
találkozótól kezdve megvolt az elvi lehetőség arra, hogy a magyar és a lengyel fél közötti 
aktívabb diplomáciai kapcsolat az országok közötti zsoldos katonaság könnyebb áramlását 

21 Bołdyrew, a.: Piechota zaciężna, 139., Grabarczyk, t.: Piechota zaciężna, 84–87.
22 ebben az időszakban ugyanis még kérdéses, hogy a vezetéknevek rögzült családnevek vagy 

megkülönböztető névelemek-e. a  különböző álláspontokra ld.: Gulyás lászló szabolcs: középkori 
mezővárosi foglalkozásneveink forrásértékéről. Századok, 142 (2008) 437–442.

23 a módszerek taglalására sajnos jelen tanulmány során nincs módom. az újabb szakirodalomból ld.: 
slíz Mariann: Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Bp., 2017., N. Fodor János: 
családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. Helynévtörténeti 
Tanulmányok, 7 (2012) 153–156.

24 Plewczyński, M.: W służbie, 231., 20. jegyzet, 237., 50. jegyzet.
25 a személynevek statisztikai alapú felhasználhatóságáról újabban: Gulyás lászló szabolcs: a középkori 

jobbágyi migráció mint kutatási téma: források, módszertan, lehetőségek. in: Halmos károly – kovács 
Janka – lászlófi viola (szerk.): Mozgás és átalakulás. A migráció és társadalmi mobilitás történeti változásai 
és összefüggései. Bp., 2018. (rendi társadalom – polgári társadalom 30.) 368.
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is előidézze.26 ennek feltételezését egyébként Mátyás zsoldos seregének felszámolása és a 
rác–huszár lovasságnak a lengyelek ellen elért sikerei miatt kialakult hírneve is indokolttá 
teszi.27 a gyakorlatban azonban a források tanúsága szerint jelentősebb létszámú magyar-
országi katona csak az 1490-es évek második felében jelent meg a lengyel király, majd azt 
követően egy-két év eltolódással a litván nagyfejedelem udvarában. a későbbiekben a 
két udvar közötti könnyebb katonaáramlást pedig nem mellesleg az is megkönnyítette, 
hogy 1501-től kezdve a Jagelló-kor végéig a király és a nagyfejedelem hatalma egy kézben 
egyesült (a két ország katonai szervezete azonban továbbra is elkülönült).28

Magának a magyarországi katonaságnak a nagyobb jelenlétét a diplomáciai kap-
csolatok erősödése mellett valószínűleg az is elősegítette, hogy az 1497. évi moldvai 
hadjárat dicstelen vége után János albert számára egyértelművé vált a lengyel hadsereg 
elmaradottsága, amit több más intézkedés mellett az említett csapatnemek importjával 
igyekezett megoldani. az ily módon a lengyel királyságba került katonák által használt 
fegyverzet végül olyan gyorsan terjedt el a lengyel katonaság körében, hogy a modern 
szakirodalom egyenesen a „rác reform” kifejezést használja rá.29 ennek a tendenciának 
további lökést adott az is, hogy 1501-ben ii. Ulászló a lengyel trónnal kapcsolatos tervei 
érdekében jelentős számú katonaságot küldött krakkóba. ezeknek a katonáknak egy 
része sándor trónra kerülése után hazatért, másik részük viszont tovább szolgált a litván 
területeken, ahová nem mellesleg közvetlenül a Magyar királyságból is érkeztek lovasok. 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy az 1490-es évek második felében a lovasság mellett 
jelentős létszámú magyarországi gyalogos is érkezett az országba. ez a zsoldosimport a 
továbbiakban a diplomáciai kapcsolatok erősségétől függően (így például a Moszkvai 
Nagyfejedelemség elleni harccal összefüggésben) újabb és újabb magyarországi katonák 
megjelenését eredményezte a lengyel udvarban.

ez a helyzet a lovasság tekintetében alapvetően 1514-ben változott meg, amely év után 
egészen az 1530-as évek végéig nem mutatható ki jelentősebb magyarországi lovascsapat a 
lengyel és litván uralkodó zsoldjában, létszámuk pedig a 16. század második feléig a későbbi-
ekben sem volt túlságosan jelentős.30 első pillantásra ezt a váltást könnyű lenne a dózsa-féle 
felkeléssel összekötni, amit a lengyel szakirodalom meg is tesz.  ennek ellentmond, hogy 
egyrészt az újabb kutatások fényében a felkelésnek nem volt akkora jelentősége, mint azt ko-
rábban gondoltuk,31 másrészt pedig a képet torzítja, hogy 1514-ben zajlott le a lengyel–litván 

26 Plewczyński, M.: W służbie, 227–228. a korszak diplomáciai kapcsolataira ld.: lakatos Bálint: a király 
diplomatái: követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526). i. rész. kutatási vázlat. Történelmi 
Szemle, 61 (2019) 602–607.

27 B. szabó J.: A középkor magyarországi könnyűlovassága, 202.
28 szokola lászló: a lengyel–litván Államszövetség hadszervezete és hadserege (1501–1531). in: B. szabó 

János – Fodor Pál (szerk.): Új korszak határán. Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata 
korában. Bp., 2019. (Mohács, 1526–2026) 51–66.

29 B. szabó J.: A középkor magyarországi könnyűlovassága, 202.
30 Plewczyński, M.: W służbie, 237–238.
31 az új eredményekre ld.: c. tóth Norbert – Neumann tibor (szerk.): keresztesekből lázadók. 

tanulmányok 1514 Magyarországáról. Bp., 2015. (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)
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haderő és a Moszkvai Nagyfejedelemség közötti háborúk egyik meghatározó eseménye, az 
orsai (orszai) összecsapás, amely lengyel szempontból is érthetővé teszi az idegen zsoldosok 
nagyobb számú jelenlétét.32 Mindezektől függetlenül a változás elég jól megfogható.

ezt követően a mi szempontunkból a lengyel királyságnak a Német lovagrend ellen 
vívott 1519–1521. évi háborúja jelent még hasonló cezúrát, amelynek megvívásához ii. 
lajos közel 3000 cseh gyalogost és 420 lovast, valamint 1200 magyar gyalogost adott a 
lengyel király zsoldjába (ez utóbbiak közül körülbelül 400-at azonosított eddig a lengyel 
kutatás a forrásokban).33 a háború után ugyanis a 16. század első felében nem mutathatók 
ki magyarországi eredetű gyalogos csapatok vagy tizedeseknél magasabb szintű tisztek 
a lengyel forrásokban.34

Magyarországi katonák a lengyel lovasságban

a lengyel király zsoldjában szolgáló rácok a források tanúsága szerint 1498-ban tűntek fel 
először az udvari katonaság soraiban. közöttük az első, egy bizonyos irzyk karwath (irzyk 
Horvath) két, majd július 29-én 7 lovasra kapott zsoldot. Utána novemberben egy lovas-
csapat is feltűnik a forrásokban, melynek létszáma a kezdeti néhány főről a hónap folyamán 
105 főre emelkedett. a forrás szerint vezetői: Waclaw kamieniecki 8 lovassal, Hakzanthy 2 
lovassal, Ferenc 7 lovassal, lenarth 7 lovassal, iwan kalimik (Kalymyk) 2 lovassal, Waclaw 
12 lovassal, Bienias 6 lovassal, albrecht 5 lovassal, rayn 2 lovassal, dymitr 3 lovassal, Mikula 
5 lovassal, radoslav 2 lovassal, dyspot 2 lovassal, Mihal 2 lovassal, Mikul 2 lovassal, ray 
Popowicz 2 lovassal, Piotr 14 lovassal, Piotr szcheszwarszky 6 lovassal, radosta 2 lovassal, 
egy másik radoslav 1 lovassal, egy másik Mikul 5 lovassal, irzyk Polanowski 2 lovassal, 
Wojciech 3 lovassal, schumbenszky pedig szintén 3 lovassal teljesített szolgálatot. az ösz-
szeírás szerint mindegyikük cum tarcze et drzewcze, tehát tárcsapajzzsal és „fával”, vagyis 
lándzsával, volt felszerelve.35 tisztjeik nevei alapján a rota elsősorban délszlávokból állt, 
de szerepelnek köztük lengyel (például Waclaw kamienicki), német (például albrecht) és 
magyar (például Ferenc) nevű személyek is. 1498-ban azonban rajtuk kívül egy másik rác 
lovascsapat is szerepel az összeírásokban: Benedict chorwat 2 lovassal, Micanda 1 lovassal, 
Petr Magyer 1 lovassal, ambrosth Mager további lovasok nélkül, Feber 1 lovassal, anthon 4 
lovassal, Whryn (ez az alak valószínűleg a Węgrzyn alaknak felel meg36) casper 2 lovassal, 
andryasch Nyemyech 2 lovassal, Uher andryasch 2 lovassal, illetve tőlük kissé lentebb egy 
bizonyos Gergely is szerepel a forrásban 3 lovassal.37

32 sashalmi endre: a Moszkvai Fejedelemség hadszervezete és hadserege (1462–1533). in: B. szabó J. – 
Fodor P. (szerk.): Új korszak határán, 49–50.

33 Plewczyński, M.: W służbie, 241., 259–264.
34 Uo. 243.
35 aGad ask 85. vol. 3. fol. 14v–16.
36 Plewczyński, M.: W służbie, 231., 20. jegyzet.
37 aGad ask 85. vol. 3. fol. 14r.
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Jól látható, hogy az előző listával ellentétben itt az inkább magyarországiként értelmezhető 
Węgrzyn és Uher alakok mellett a biztosabban magyar etnikumot jelölő Magyar név miatt 
nagy eséllyel magyar etnikumú rácokat láthatunk. az etnikum körüli bizonytalanságok 
ellenére azonban ebből a két listából is jól látszik a fentebb megfogalmazott állítás, neve-
zetesen, hogy a rác megnevezés ellenére a lovasok etnikai összetétele igen vegyes lehetett.

ezt követően a következő rácok 1500-ban tűnnek fel a lengyel forrásokban, úgymint: 
rác lénárd fia Miklós 3 lovassal március 21-én, stanisław Hynek38 április 5-én 3, majd 
15-én 7 lovassal, április 26-án Urona 4 lovassal, június 21-én pedig egy bizonyos zachar 4 
lovassal sandomierzben.39 az 1500. év második felében a rác udvari lovasok részt vettek 
sándor litván nagyfejedelemnek a moszkvaiak elleni háborújában, így az őszi polacki 
zsoldfizetés során ismét több délszláv nevű rácot találunk a forrásokban.40

a huszárokat illetően kazimierz Górski 1894-ben megjelent, a lengyel lovasságról írt 
munkája óta négy személyt nevezett meg a szakirodalom az említett csapatnem első képvise-
lőiként: andrást, kaspert (Gáspár) czekielt, Waclaw lubiczot, Michalt (Mihály) és lukaszt 
(lukács).41 ehhez azonban rögtön érdemes hozzátenni, hogy bár a lengyel szakirodalom-
ban a kasper (Gáspár) „czekiel” családnevét „csekélyként” igyekeztek feloldani, a magyar 
forrásokból egyértelműen látszik, hogy ezt az alakot „székelyként” kell értelmeznünk.42 
Górski ezen személyek 1501. évi kifizetése alapján a lengyelországi huszárság születését 
1500-ra datálta. Újabban azonban tadeusz Grabarczyk mutatott rá arra, hogy a mellett, 
hogy székely Gáspár már korábban, 1498-ban megjelenik a forrásokban, rajta kívül ebben az 
évben két másik huszárcsapat vezetőit is megtaláljuk az udvari katonaság soraiban: lászlót 
és Miklóst, valamint raslawot és raykót.43 szintén Grabarczyk kutatásaiból tudjuk, hogy 
ezek a lovasok 1498-ban Mikolaj secygniewski44 alatt szolgáltak, aki korábban lovasaival 
az 1497. évi moldvai hadjáratban is részt vett. az azonban kérdéses, hogy a huszárok már 
ekkor is a szolgálatában álltak-e, vagy csak a hadjáratban elszenvedett veszteségek után 
vették fel őket.45

a fentiekből jól látszik, hogy a 15. század végén szinte egyszerre jelent meg két, fegy-
verzetében nagyon hasonló csapatnem, amelyek képviselői igen kevert etnikai képet 

38 zdzisław spieralski: Hynek stanisław. in: Polski Słownik Biograficzny. X. kraków, 1990. 134.
39 aGad ask 85. vol. 4. fol. 47v.
40 Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 120–121.
41 konstanty Górski: Historya jazdy polskiej. kraków, 1894. 18.
42 ez az írásmód a Magyar királyságban például az erdélyi szászoknál is jellemző volt. csáki richárd: 

Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Bp., 1912. 19.
43 Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 123. rajtuk kívül ebben az évben egy másik lovascsapat egyik lovasa is 

tárcsapajzzsal, lándzsával és fém testpáncéllal volt felszerelve, tehát felszerelése alapján huszárnak 
tekinthetjük, róla azonban nem rendelkezünk több információval.

44 a secygniewski család tagjait a 15. és 16. században rendszeresen megtaláljuk az udvari katonaság vagy a 
királyi zsoldosok között. Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 124., 41. jegyzet.

45 Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 123. az udvari katonák anyagi veszteségével foglalkozó listát dolgoz 
fel: tadeusz Grabarczyk: The Polish court Banner in the Moldavian expedition in 1497. Fasciculi 
Archaeologiae Historicae. Fasc, 30 (2017) 29–34.
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mutattak. az 1501. évben azonban a korábban szolgálatot teljesítő lovasok mellé újabb 
csapatok érkeztek. ezt a tényt magyarázhatja János albert halála, és vele együtt a ii. Ulászló 
magyar és cseh király lengyelországi aspirációinak támogatására érkezett magyarországi 
csapatok megjelenése.46 ezeknek az új lovasoknak az etnikai és fegyverzet alapján történő 
tárgyalása azonban átláthatatlanná tenné jelen tanulmány szerkezetét, így a továbbiakban 
időrendben és földrajzi helyzetük alapján fogom tárgyalni őket.

1501-ben a lengyel udvari katonaság soraiban az alábbiak szolgáltak: andrás, kasper 
czekiel (székely Gáspár), Waclaw lubicz, Michal (Mihály) lukasz (lukács), Benedict 
chorwat (Horvát Benedek), Bienas Ungari, kasper Baycza (Bajca Gáspár), Miklos imbrama 
(imre? Miklós). Majd az ezt a követő évben az említett Horvát Benedeken, székely Gáspáron 
és Miklóson kívül valószínűleg még ii. Ulászló támogatására érkezett a magyar nemesi csa-
ládból származó Both Ferenc, illetve veres Balázs és Magyar (?) János ( Janus Węgrzyn) is, 
akik 1502-ben tűnnek fel először az udvari számadásokban. a továbbiakban azonban a lengyel 
királyi udvar szolgálatában álló magyarországi személyek száma drasztikusan visszaesett.47

ez a helyzet 1506-ban, i. (Öreg) zsigmond trónra lépésével változott meg, amikor is 
ismét növekedni kezdett a lengyel katonaság soraiban harcoló magyarországi lovasok 
száma, viszont immáron az udvari katonaság helyett inkább a határvédő erőknél. 1506-
ban az állandó védősereg kötelékében valószínűleg a fentebb is említett rác lénárddal, 
a következő évben pedig a moszkvaiak ellen gyűjtött lengyel segédcsapat soraiban a 
szintén említett Bienas Ungarival találkozunk.48 Ugyancsak 1507-ben valószínűleg azt a 
rác lénárd fia rác Miklós nevezetű tisztet láthatjuk a forrásokban, aki egészen 1509-ig 
szolgált a seregben,49 mellette pedig ugyanebben az évben a hungarusként megjelölt 
Olbertet fizették ki addigi szolgálataiért.50 Majd rajtuk kívül 1510-ben még egy magyar-
országiként megjelölt Holbert (nem azonos a fentebb említett Olberttel) is megjelent 
a forrásokban.51 ezt követően 1511-től az állandó határvédő katonaság soraiban már 8, 
vélhetőleg magyarországi eredetű tisztet találunk: Miklos Momoth 2 lovassal, Benedykt 
Uher 4 lovassal, lukacs Uher 10 lovassal, Janisz czekel 5 lovassal állt szolgálatban. rajtuk 
kívül pedig castel, Olianus Uher és Jakub Uher szerepel a forrásokban, közülük az első 3, 
valamint az utóbbi kettő 5-5 lovassal. azonban – ahogy említettem – az eddigi kutatások 
alapján 1514-től egészen 1538-ig nem találunk a Magyar királyságból érkező lovasokat a 
lengyel királyi hadseregben.52 a régiek között viszont voltak olyanok, akik a továbbiakban 
a lengyel királyságban találták meg számításukat. rác Miklós például, miután elhagyta 
a hadsereget, megalapította a Mikloszewicz (vagy Miklaszewicz) családot, 1511-ben pe-

46 Plewczyński, M.: W służbie, 235.
47 Uo. 231., 235–236.
48 Plewczyński, M.: Materiały do zagadnienia 1506–1572, 314–315.
49 Plewczyński, M.: W służbie, 237.
50 Plewczyński, M.: Materiały do zagadnienia 1506–1572, 315.
51 Uo. 316.
52 Plewczyński, M.: W służbie, 237–238.
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dig végül a lengyel királyságban érte utol a halál. Gyermekeire 250 forintot hagyott,53 
illetve Bertalan nevű fia számára 1528-ban erősítették meg apja birtokjogát.54 1538 után 
azonban ismét megjelennek a magyarországi eredetű lovasok a lengyel hadseregben. 
Marek Plewczyński gyűjtése nyomán 1558-cal bezárólag 40 ilyen zsoldost ismerünk a 
határvédő katonaság soraiban, ezek a személyek azonban elszórtan és csak egy-egy éven 
át teljesítettek szolgálatot. közöttük Magyar (?) Péter János (Petrus Janusius Hungarus) 
jelentett kivételt, aki egy és nyolc fő közötti lovascsapatával 1538 és 1558 között folyama-
tosan különböző lengyel parancsnokok szolgálatában harcolt.55

a magyarországi eredetű katonaság hosszabb időre történő eltűnése ellenére maga a 
huszár fegyverzet viszont időközben egyre népszerűbbé vált a lengyel (és valószínűleg 
a litván) hadseregben is. egyes, az orsai csatához kapcsolódó becslések szerint ekkor az 
összecsapásban a lovasság 40%-át huszárok tették ki,56 ám ez az arány a sokkal jobb for-
rásadottságokkal rendelkező 1531. évi obertyni csata idején már 48%-ra tehető.57 emellett 
pedig egyéb forrásokból azt is megtudjuk, hogy 1515-ben a bécsi királytalálkozón a lengyel 
küldöttség tagjainak egy része huszár felszerelésben jelent meg.58

a lengyel király zsoldjában harcoló magyarországi lovasokat illetően a személyi állo-
mányon kívül más, érdekes információk is figyelmet érdemelnek. zsoldjukat például a 
kezdeti időszakban igen nagy változatosság jellemezte, míg végül az összeg negyedévi 6 
forintban stabilizálódott, ezzel adva alapot a huszárok sextarius elnevezésének is.59 a másik 
fontos adalék, hogy az írott források tanúsága szerint a magyarok nemcsak fegyverzetük, 
hanem a fegyverek használata szempontjából is mély nyomot hagytak a lengyelekben. 
a híres Jan tarnowski hetman (aki fiatalabb korában az 1521. évi oszmán támadás miatt 
küldött lengyel segédcsapat vezetője volt)60 többek között ezért dicsérte a magyarokat.61 
Marcin Bielski történetíró pedig, aki nem csak tollat, de kardot is forgatott – így például 
az obertyni csatában is részt vett62 –, a magyarokat könnyűfegyverzetű, páncéllal, tár-
csapajzzsal és lándzsával felszerelt lovasoknak írja le, akik igen jó harcosok, viszont nem 
szeretnek más népekkel, különösen a németekkel egy csatarendben állni.63

53 Uo. 239.
54 severyn Uruski: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Xi. Warszawa, 1914. 47.
55 ezek a lovasok azonban fegyverzetüket tekintve igen heterogén képet mutatnak. Plewczyński, M.: W 

służbie, 244–246.
56 Marek Plewczyński: Wojny i wojskowość Polska XVI wieku I. Lata 1500–1548. Oświęcim, 2017. 53.
57 Uo. 57.
58 B. szabó J.: A középkor magyarországi könnyűlovassága, 202.
59 Grabarczyk, t.: „Po racku…”, 124., Plewczyński, M.: W służbie, 218.
60 Bołdyrew, a.: Piechota zaciężna, 320.
61 Marek Plewczyński: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym Xvi wieku. 47. 

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, 7 (2001) 47.
62 Marek Plewczyński: Obertyn 1531. Warszawa, 1994. 128.
63 Marcin Bielski: sprawa rycerska. in: kazimierz Władysław Wójcicki (red.): Archiwum domowe do 

dziejów i literatury krajowej z rękopisów i dzieł najrzadszych. Warszawa, 1856. 326.
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Magyarországi katonák a litván lovasságban

a litvánok esetében a szakirodalom sokáig úgy vélekedett, hogy a rác lovasok Michał 
Gliński (litvánul Mykolas Glinskis) litván udvari marsallhoz köthetően jelentek meg 
a litván Nagyfejedelemségben, ugyanis 1501-ben sándor nagyfejedelem nevében őt 
küldték Magyarországra, hogy segítséget kérjen a Moszkvai Nagyfejedelemség ellen. 
Gliński testvére, Wasyl pedig (és vele együtt természetesen maga a marsall is) családi 
kapcsolatban állt Jován Brankovics szerb despotával, mivel Wasyl anna nevű felesége 
Jován Brankovics feleségének testvére volt. egyes vélemények szerint viszont a házasság 
csak Gliński magyarországi útja után valósult meg.64

a házasság lebonyolításának kérdésétől függetlenül viszont sokáig úgy gondolták, 
hogy Gliński ennek az útnak köszönhetően vitte magával az első rác lovasokat is litvá-
niába. Újabban azonban Gediminas lesmaitis litván történész sándor nagyfejedelem 
számadáskönyve alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a rácok valójában már az 1499. 
év vége előtt ott voltak, mivel egy forrás szerint ekkor fizettek ki egy Waclaw nevű rácnak 
8 forintot,65 aki azonban neve alapján (magyar megfelelője a vencel név) inkább nyugati 
szláv lehetett. ezt követően az udvari számadásokban több hivatkozást találunk rácokra: 
1500 augusztusában Waclaw és dymitr kapott 30 forint zsoldot,66 majd ugyanezen év 
októberében Polackban szintén – valószínűleg ugyanazon – rácok kaptak fizetést,67 illet-
ve novemberben az említett dymitr kapott költségei fedezésére pénzt vilnóban.68 1502 
májusában pedig valószínűleg a már említett Waclaw kapott ismét pénzt.69 a következő 
év januárjában egy 80 lovasból álló lovascsapat szerepel a forrásokban, akiket egy bizo-
nyos rej vezetett.70 a rácok jelenléte a litván területeken pedig annyira különleges volt, 
hogy Maciej stryjkowski az 1503. évhez kapcsolódóan krónikájában is megemlítette őket. 
leírása szerint ugyanis sándor a tatárok ellen küldött többek között „nem kevés rácot, 
akik litván pénzért katonaként huszár módjára abban az időben szolgáltak”.71 végül az 
udvari számadások 1504 júniusában említenek utoljára rácokat: rejt, Márkot (Morc) és 
lukácsot, akiknek 38 forintot fizettek.72 

a narratív források közül az említett stryjkowski krónika ír róluk az 1506. évi klecki 
csatával kapcsolatban, ahol felderítésre küldték ki őket, illetve maga a csata is a tatárokkal 

64 tadeusz Wasilewski: Przyczynki źródłowe do stosunków Polski ze słowiańszczyzną południową w 
wiekach Xiii–Xvi. Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 8 (1963) 121.

65 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 92.
66 antanavičius, d. – Petrauskas, r.: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, 234.
67 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 92.
68 antanavičius, d. – Petrauskas, r.: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, 264.
69 Uo. 177.
70 Uo. 97.
71 „raców niemało, którzy za litewskie pieniądze żołniersko po ussarsku na ten czas służyli” – Maciej 

stryjkowski: Kronika polska, litewska, żmudzka i wszelkiej Rusi. ii. (wyd. Mikolaj Malinowski). Warszawa, 
1846. 318.

72 antanavičius, d. – Petrauskas, r.: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, 326.
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való összecsapásukkal kezdődött.73 a későbbiekben a litván Metrika74 forrásai között 
találhatunk még a rácokra vonatkozó adatokat. 1508-ban például a rácok számára kifizetett 
zsoldösszegek alapján számuk 78 és 131 fő között lehetett. egy másik, 1509. május 15-én 
kelt dokumentum pedig a kijevbe vonuló rácok zsoldjáról számol be.75 ezen felül Marek 
Plewczyński szerint 1507–1508-ban a krakkóból a litván–moszkvai háborúba vonuló len-
gyel segédcsapatban 200 rác szolgált rác Miklós vezetése alatt.76 ezt követően viszont 
a litván területeken harcoló rácok további sorsa meglehetősen kérdéses, mivel a rájuk 
vonatkozó utolsó információ az 1514. évi orsai csatáról készült festményen látható, az azon-
ban vita tárgyát képezi a kutatók között, hogy a kép rácokat vagy huszárokat ábrázol-e.77

Érdekes módon a későbbi elterjedésükkel ellentétben az első litvániai huszárokról 
meglehetősen kevés információnk van. Magát a huszár szót sándor nagyfedelem szám-
adásai említik először 1500-ban.78 ezt követően viszont az 1502. évi márciusi kifizetések 
között a lengyel forrásokból több ismerős név tűnik elénk a huszárok között, így: Both 
Ferenc, andrás, Mihály, lukács, kasper czekiel (székely Gáspár), Magyar veres Balázs. 
Mellettük azonban új nevek is megjelennek, mint a magyarországi kötődésű Unger 
irzyk.79 a rákövetkező évben Horvát György mellett Nagy Balázs, Magyar Balázs és 
dymitr szerepel.80 1504-ben 50 huszár kísérte sándor királyt és nagyfejedelmet ruszba.81 
1509-ben pedig a fentebb említett Miklós rác rotamester 179 huszár felfogadására kapott 
parancsot.82 ezt követően azonban a legközelebbi, huszárokra vonatkozó litván forrás 
csak 1567-ből maradt fenn.83 

Magyarországi katonák a lengyel gyalogságban

Mint fentebb utaltam rá, a lengyel szakirodalomban megfogalmazódott az a hipotézis, 
miszerint Mátyás zsoldos seregének egyes tagjai az 1480-as évek végén létrehozott udvari 
gyalogságban vállaltak szerepet. Némi időeltolódással ugyan, de nem elképzelhetetlen, 

73 stryjkowski, M.: Kronika polska, 333–334.
74 a nagyfejedelmi kancelláriához tartozó dokumentumokat őrizte, így többek között privilégiumokat, 

diplomáciai iratokat és kincstári dokumentumokat. artūras dubonis – darius antanavičius – raimonda 
ragauskienė – ramunė Šmigelskytė-stukienė (ed.): The Lithuanian Metrica. History and Research. 
Boston, 2020. vii.

75 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 93–94.
76 Plewczyński, M.: W służbie, 221.
77 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 95.
78 Uo. 97.
79 antanavičius, d. – Petrauskas, r.: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, 175., ragauskienė r.: 

vengrai, 23.
80 Uo. 175.
81 Plewczyński, M.: W służbie, 219.
82 lesmaitis, G.: Wojsko zaciężne, 95.
83 Uo. 98.
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hogy ilyen katona volt az a lengyel szakirodalomban kallós84 (caluss) Jánosként azono-
sított gyalogos rotamester, aki 200 emberével tagja volt a cseh irzyk Bubat rotájának. len-
gyelországi szolgálata kezdetén elkísérte János albertet poroszországi útjára (1494–1495 
fordulója), majd 1495 július–augusztusában részt vett a mazóviai hadjáratban.85 kallósról 
a szakirodalom azt tartja, hogy a magyarországi Brodból („civitate regni Hungariae”) 
érkezett, ami valószínűleg a Pozsega vármegyében található várat jelentené.86 Ugyan-
akkor nem hagyhatunk figyelmen kívül egy másik lehetőséget sem, nevezetesen, hogy 
egy félreértésről van szó, és a fentebb idézett kifejezés inkább a magyar határ közelében 
található morvaországi Uherský Brodra (Magyarbrod) utal. ebben az esetben a caluss 
alakkal kapcsolatban sokkal inkább a csehországban ma is létező kalous családnévre 
kellene gondolnunk, ami a német kohlhaas szóból származik.87 ez utóbbi vélekedést 
támogatja az is, hogy a vizsgált személy parancsnoksága alatt álló katonák többségét (igaz, 
nem elhanyagolható számú magyar mellett) csehországiak tették ki.88

Némileg egyszerűbb helyzetben vagyunk az 1496-ban lengyel szolgálatba álló lubosvári 
(luboswarski) lukács esetében, aki a lengyel szakirodalom szerint calussal együtt részt 
vett az 1497. évi moldvai hadjáratban. ezen kutatások alapján calussról 1500-ban olvas-
hatunk legközelebb a forrásokban, amikor is 177 gyalogosa élén részt vett a tatárok elleni 
harcokban. lubosvári viszont, bár egy ideig még gyalogosként szolgált, a későbbiekben 
mint huszár teljesített szolgálatot. ezt követően 1502 és 1504 között többször kapott kü-
lönböző pénzösszegeket sándor lengyel királytól és litván nagyfejedelemtől,89 mígnem 
1504-ben már ismételten egyértelműen gyalogos rotamesterként említik, illetve a forrásban 
nemesként szerepel.90 ekkor egyébként már caluss-szal együtt Podóliában, az állandó 
védőseregben szolgált.91 calusst 1505-ben nemesítette az uralkodó és vette be a ciołek 
címerközösség tagjai közé,92 így 1506 és 1509 között immár nemesként 200 gyalogosa élén 

84 Plewczyński, M.: W służbie, 229., 7. jegyzet. amennyiben elfogadjuk a magyar eredeztetést, akkor 15. 
századi példák alapján a kallós és a hozzá közelálló kifejezések mellett a kalauz is szóba jöhet „ismeretlen 
helyen átvezető, utat mutató személy” értelemben. vö.: „kallós”, „kalló”, „kalauz” in: kázmér Miklós: 
Régi magyar családnevek szótára XIV–XVII. század. Bp., 1993. 533–535.

85 Plewczyński, M.: W służbie, 229.
86 adam Boniecki – artur reiski: Herbarz polski. iX. Warszawa, 1906. 176., csánki dezső: Magyarország 

történelmi földrajza a Hunyadiak korában. ii. Bp., 1894. 386., 389., 436.
87 a név etimológiájának meghatározásához nyújtott segítséget ezúton köszönöm Bagi dánielnek.
88 tadeusz Grabarczyk vizsgálata alapján 1496. évi adatok szerint az általa vezetett csapat 20%-a (24 fő) 

magyar, 54%-a cseh és morva (63 fő), 13% (16 fő) kis-lengyelországi, 7% (8 fő) sziléziai volt, a zsoldosok 
fennmaradt része az általa készített grafikon alapján nagy-lengyelországi és litván lehetett, őket azonban 
külön nem számszerűsítette. Grabarczyk, t.: Piechota zaciężna, 84–85.

89 Plewczyński, M.: W służbie, 229–231.
90 Jakub szydłowiecki királyi alkincstartó a krakkói pénzverésből utalt ki 75 forintot „nobilis luboswarski 

rothmagister peditum” számára. adolf Pawiński: Liber Quitantiarum Alexandri Regis ab a. 1502 ad 1506. 
Księga skarbowa króla Aleksandra Jag. i. Warszawa, 1897. 75.

91 Plewczyński, M.: W służbie, 236.
92 Boniecki, a. – reiski, a.: Herbarz, iX. 176. a lengyel nemesi címerközösségekről ld.: Norman davies: 

lengyelország története. [Ford. Bojtár Péter]. Bp., 2006. 174–176.



126

szokola lászló

Podóliában szolgált.93 1515-ben, majd 1518 és 1519-ben udvari lovasok felfogadására kapott 
pénzt.94 időközben társa, lubosvári az 1509. évi moldvai hadjárat után megházasodott, és 
kamienicki rotamesterként a határvédelem kötelékében szolgált.95 szépen gyarapodott a 
vagyona, hisz 1518-ban 100 márka értékben vásárolt meg három falut.96 a későbbiekben 
100 gyalogos élén részt vett a Német lovagrend ellen vívott 1519–1521. évi háborúban,97 
majd 1538-ban még cyukowa és danbrowa birtokosaként 100 márkát kapott a királytól 
a tatárok elleni szolgálataiért.98 lubosvári esetében viszont ez a kerek történet akkor 
válik még érdekesebbé, ha elkezdjük a származási helyét kutatni, ugyanis lubosvárat 
vagy libosvárat a Magyar királyság területén nem, ellenben ismételten Morvaország-
ban találunk libosváry formában.99 ráadásul ezen a településen ebben az időszakban 
élt is egy „nobilis Lucas de Lebezwar alias de Staromesta”,100 akinek voltak magyarországi 
kötődései,101 sőt, úgy tűnik ii. Ulászló király szolgálatában is állt,102 de alapvetően morva 
nemes volt. továbbá az ő esetében is elmondható, hogy lengyelországi szolgálata kezdetén 
a zsoldos csapatában harcoló gyalogosok túlnyomó többsége szintén csehországi volt.103 
ezek alapján az érvek alapján álláspontom szerint még ha nem is elképzelhetetlen, hogy 
a vizsgált két rotamester magyar közvetítéssel érkezett lengyelországba, származásukat 
tekintve viszont morvák voltak.

a fentebb ismertetett két rotamester tevékenységét leszámítva a lengyel szakiroda-
lom szerint magyarországi eredetű parancsnokok utoljára a Német lovagrend elleni 
utolsó nagy háborúban tűntek fel. ekkor az említett lukács mellett Marek Plewczyński 
még három, általa magyarországinak tartott rotamestert nevez meg. közülük elsőként 
említhető Balumiecki Miklós, akinek a 253 fős csapata az 1520. évi összeírásuk után 1521. 

93 Plewczyński, M.: Materiały do zagadnienia 1506–1572, 314–316.
94 Plewczyński, M.: W służbie, 239.
95 Theodorus Wierzbowski (ed.): Matricularum Regni Poloniae summaria. iv/2. varsoviae, 1912. 11561. sz.
96 Uo. 11551. sz.
97 Biskup, M.: „Wojna pruska”, 497.
98 Wierzbowski, t.: Matricularum iv/1., 5847.
99 František Černý – Pavel váša: Moravská jména místní: výklady filologické. Brno, 1907. 94., Ottův slovník 

naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 15. tom. Praha, 1900. 1033.
100 az idézett névformához ld. a 101. jegyzetben szereplő forrást. a személyéhez kapcsolódó cseh források: 

1490. június 5-ei keltezéssel: Stavovské listiny. Výtah z katalogu Dr. Mojmíra Švábenského provedl Mgr. 
Pavel Fric (1212) 1310–1847. Katalog. Online dokumentum: http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/a1/
a1-inventar.pdf (a letöltés ideje: 2022. május 11.) 566. sz., 1495-ből, illetve 1510-ből: František Matěje: 
Moravské zemské desky. Kraj olomoucký. Brno, 1948. 104., 168–169.

101 1507. augusztus 17-ei keltezéssel: Balázs csiba: Autentický protokol Bratislavskej kapituly II (1504–1513). 
Bratislava, 2021. 146. sz.

102 a birtokügyekre, amikben érintettsége volt ld.: Uo.: 147. sz. (kelt: 1507. 08. 19.), 162. sz. (1508. 05. 27.), 
285.  sz. (1510. 08. 10.), 291. sz. (1510. 09. 15.). ezúton köszönöm csiba Balázsnak, hogy ezekre a forrásokra 
felhívta a figyelmem.

103 tadeusz Grabarczyk vizsgálata alapján 1496. évi adatok szerint az általa vezetett csapat 6%-a magyar (6 
fő), 40%-a cseh és morva (41 fő), 27% kis-lengyelországi (27 fő) 15% sziléziai (15 fő) volt, a zsoldosok 
fennmaradt része litván, ruszin és nagy-lengyelországi lehetett. Grabarczyk, t.: Piechota zaciężna, 84–87.
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Magyarországi zsoldosok a lengyel király és a litván nagyfejedelem… 

február 14-re 225 gyalogosra és 4 lovasra csökkent. Miklós végül az 1521-ben az oszmánok 
ellen küldött lengyel segédcsapat tagjaként tért vissza a Magyar királyságba.104 a másik 
magyarországi kötődésű rotamester stefan Hungarus, aki 135 gyalogosa élén a lovagrend 
elleni harcok során vesztette életét. a harmadik pedig egy bizonyos „Mylymlyn”, aki 65 
gyalogos élén harcolt és a lovagrend fogságába esett. Neveik alapján azonban ezek közül 
a személyek közül is leginkább stefan Hungarus fogadható el magyarországi származá-
súnak. ezt követően viszont egyértelműen csak alacsonyabb rangú tisztek személyében 
találkozunk magyarországi katonákkal.105 ilyen volt például kassai Márk tizedes (Marcus 
Kossijczka), aki 1538-ban teljesített szolgálatot a király seregében.106

Összefoglalás és a kutatás további lehetőségei

az eddig leírtak alapján is látható, hogy annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy kik is 
voltak a lengyel és litván uralkodók zsoldjában harcoló, a Magyar királyság területéről szár-
mazó katonák, s ők valóban magyarországiaknak tekinthetők-e, nem egyszerű. egyrészt 
az etnikum meghatározása több esetben nehézségeket okoz, amit adott esetben tovább 
bonyolít, hogy a nevek alapján sokszor csak az adott személy magyarországi eredetére 
tudunk következtetni. Másrészt a lovasság esetében az adott katona csapatnemi besorolása 
sem minden esetben egyértelmű. a források óvatos következtetések levonását azonban 
megengedik. az egyik ilyen megállapítás, hogy a magyarországi Jagellók uralkodása alatt 
az aktív diplomáciai kapcsolatoknak köszönhetően jelentős számban érkeztek magyar-
országi katonák a lengyel–litván területekre. ezek között a katonák között a magyar (a 
székellyel együtt) és az egyes délszláv etnikumok bizonyosan kiemelt szerepet töltöttek 
be. az említett katonák jelentős része kezdetben az udvari katonaság kötelékeiben, majd 
a határvédő katonaságnál harcolt és rövid időn belül eltűnt a forrásokból – valószínűleg 
visszatért hazájába. Néhányan viszont, mint például az említett rác Miklós, képesek 
voltak hosszabb időre is gyökeret ereszteni. Mindezeken felül viszont az is látszik, hogy 
a lengyelországi – akár narratív, akár levéltári – források bevonásával és tágabb közép-eu-
rópai kontextusban való vizsgálatukkal a késő középkori magyar hadtörténetre vonatkozó 
ismereteink még tovább bővíthetők és így további kutatások alapját képezhetik.

104 Plewczyński, M.: Wojny i wojskowość, 257.
105 Plewczyński, M.: W służbie, 241.
106 aGad ask 85. vol. 20/i. fol. 13v., aGad ask 85. vol. 32. fol. 43v. ezúton köszönöm aleksander 

Bołdyrewnek, hogy ezeket az adatokat rendelkezésemre bocsátotta.
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szokola lászló

Mercenaries from the Kingdom of Hungary in the 
Service of the King of Poland and the Grand Duke of 

Lithuania in the First Half of the 16th Century

From 1490, in addition to the kingdom of Poland and the Grand duchy of lithuania, 
members of the Jagiellonian dynasty also ruled in the kingdom of Hungary and the 
kingdom of Bohemia. as a result of active diplomatic relations between the two branches 
of the dynasty, a significant number of mercenaries of different ethnicities living in the 
kingdom of Hungary served the king of Poland and the grand duke of lithuania. This 
military presence achieved a spectacular result, primarily in connection to cavalry, which 
Polish historiography calls ‘rascian reform’. Besides the cavalrymen, a significant number 
of infantry soldiers arrived in the kingdom of Poland, several of whose leaders later settled 
down in the territory of the kingdom. in addition to examining the above-mentioned 
phenomena, the primary aim of this study is to present the quantitative and qualitative 
changes of mercenaries in the service of the Polish and lithuanian rulers in the first half of 
the 16th century, thus providing a basis for starting new research on the topic in Hungary.

Keywords: Hungarian mercenaries, Hungarian army, Polish army, Hungarian-Polish 
relations
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va r r ó  O r s O lYa

Társadalmi felelősségvállalás  
a 11. századi Provence-ban

a novalesai apátság krónikájának elbeszélése szerint az 1040-es években történt, 
   hogy Marseille lakói rátaláltak Maximianus császár épségben fennmaradt holttes-

tére. ez fontos felfedezés volt, hiszen szent viktor mártírt az ő parancsára végezték ki. 
Maximianus a tengerbe akarta dobatni a szent testét, a víz azonban kivetette magából.1 
ennek mintájára a marseille-iek raiambald arles-i érsek, a szent viktor-apátság egykori 
szerzetese vezetésével Maximianus testét rituálisan a tengerbe vetették.2 ebben az időben 
történt, hogy elhunyt entrecasteaux ura, lambert, akinek hagyatékáért cserébe testvérei 
a brôme-i plébániát adták a szent viktor-apátság szerzeteseinek.3 Néhány évvel később 
pedig az akkori apát, isarn is meghalt, neki szerzetesei márvány síremléket állítottak, 
amely a nyugati világ egyik legkorábbról fennmaradt gisant-ja.4 (lásd az 1. függeléket!) 
sírjához ezután zarándokok járultak gyógyulásért imádkozni.5

ezeket az életutakat, haláleseteket és utóéleteket összekapcsolja az az evidencia, hogy 
a halál előbb-utóbb társadalmi státustól függetlenül mindenkit utolér. Éppen ezért egy 
társadalomról sokat elárul, hogyan tekint a halálra és milyen szerepet szán a halottak-
nak. a következőkben először a 11. századi társadalom egyes csoportjainak önképét, az 
ehhez kapcsolódó politikai magatartási modelleket és elvárásokat, a konfliktusrendezés 

1 acta breviora [sancti victoris] auctore anonymo. in: Joannes Bapt. sollerius [et al.] (ed.): Acta Sanctorum 
Iulii Tomus Quintus. antwerpen, 1727. 143., acta longiora [sancti victoris] auctore anonymo. in: Uo. 147.

2 Georg Heinrich Pertz (ed.): chronicon Novalicense in: MGH ss vii. 126–127., Patrick Henriet: Un 
corps encombrant : l’invention des restes de l’empereur Maximien (Marseille, milieu du Xie siècle). 
Provence historique, 195–196 (1999) 283–284., 287–290.

3 Benjamin Guérard (éd.): Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. i–ii. Paris, 1857. (a 
továbbiakban: csv) 623. sz.

4 Michel lauwers: cassien, le bienheureux isarn et l’abbé Bernard. Un moment charnière dans l’édification 
de l’Église monastique provençale (1060–1080). in: Michel Fixot – Jean-Pierre Pelletier (éd.): Saint-
Victor de Marseille : études archéologiques et historiques : actes du colloque Saint-Victor, Marseille, 18–20. 
novembre 2004. turnhout, 2009. (Bibliothèque de l’antiquité tardive 13.) 216–217.

5 vita sancti isarni. in: cécile caby [et al.] (éd., transl.): Vie d’Isarn, abbé de Saint-Victor de Marseille (XIe 
siècle). Paris, 2010. 2–4. Prológus, 6–8. ii. fejezet.

* a  tanulmány elkészültéhez nyújtott segítségért köszönettel tartozom témavezetőmnek, Molnár 
Péternek, a lektorálásért pedig Gálffy lászlónak.

*
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módszereit fogjuk áttekinteni, külön figyelmet szentelve a halál szerepének. a felsorolt 
témaköröket végül összekötjük a társadalmi felelősségvállalás kérdésével.

legfontosabb forrásaink a marseille-i szent viktor-6 és a lérins-i szent Honoratus7-
apátságok okleveles anyaga és szent isarn apát életrajza, amely 1070 körül keletkezett.8 
a 11. századi Provence-szal foglalkozó munkák közül ki kell emelnünk Jean-Pierre Poly 
1976-ban megjelent disszertációját, Florian Mazel, eliana Magnani és Michel lauwers 
munkáit, stephen Weinberger és Yann codou társadalomtörténeti, régészeti tanulmányait, 
illetve Patrick Geary esettanulmányát a chorges-i perjelségről. Módszertani szempontból 
kiemelendő stephen d. White munkássága is.

1. A provence-i társadalom felépítése

Provence a 10–11. században a Burgundiai királyság része volt, amely 1032-től a Német-
római Birodalomhoz tartozott. a 9. század végén arab hódítók egy csoportja telepedett 
meg Freinet-ben (lásd a 2. függeléket!), akiket 970-ben sikerült elűzni a tartományból. 
az arab hódítás jelentősége és társadalmi következményei vitatottak, mivel az okleveles 
anyagot többféleképpen értelmezhetjük. szögesen ellentétes álláspontot képvisel például 
stephen Weinberger és Yann codou.

Weinberger az 1990-es évek elején úgy vélte, az arab hódítás utáni újranépesedés során 
a telepesség feltételei kivételesen kedvezőek voltak, a földművesek munkája pedig felér-
tékelődött. ezt az elméletét az oklevelek terminológiájának változására építette fel, a 10. 
század második felétől ugyanis már nem a személyi szabadság volt a megkülönböztetés 
alapja a világi lakosságon belül, hanem a társadalmi rend, ordo és a vagyon.9

codou azt feltételezi, hogy az elhagyatottként említett telkek elsősorban nem az arab 
hódítás következményeképpen néptelenedtek el, hanem a már korábban is meglévő jelen-

6 csv vii–viii. a  cartulariumot a 11. század végén szerkesztették. az ennek alapjául szolgáló eredeti 
oklevelek egy részét az archives départementales des Bouches-du-rhône őrzi (1 H fond).

7 Henri Moris – edmond Blanc (éd.): Cartulaire de l’abbaye de Lérins. i–ii. Paris, 1883. (a továbbiakban: 
cl) viii. a.

8 Florian Mazel korábbi elképzelése szerint raiambald arles-i érsek (1030–1069) állhatott a munka mögött 
(Florian Mazel: La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe–début XIVe siècle : l’exemple des familles d’Agoult-
Simiane, de Baux et de Marseille. Paris, 2002. 164.), újabb kutatások szerint viszont valószínűleg Bernát (a 
marseille-i szent viktor-apátság apátja, 1065–1079) műve lehet (Michel lauwers: Mémoire des origines 
et idéologies monastiques : saint-Pierre des Fossés et saint-victor de Marseille au Xie siècle. Mélanges de 
l’École française de Rome, 115 [2003] 1. 173., Florian Mazel: amitié et rupture de l’amitié. Moines et grands 
laïcs provençaux au temps de la crise grégorienne (milieu Xie–milieu Xiie siècle). Revue historique, 633 
[2005] 87.). Michel lauwers amellett érvel, hogy a szerző személye nem is lényeges, mivel a szerzetesi 
közösség egészére jellemző „kollektív írásról” van szó. (lauwers, M.: cassien, le bienheureux isarn et 
l’abbé Bernard, 218–219.).

9 stephen Weinberger: la transformation de la société paysanne en Provence médiévale. Annales. 
Économies, sociétés, civilisations, 45 (1990) 1. 11–15., stephen Weinberger: The reordering of society in 
Medieval Provence. Revue belge de philologie et d’histoire, 70 (1992) 913–916.
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tős földrajzi mobilitásra utalnak, amelynek keretében a művelt telkeket időnként pihenni 
hagyták, az ott lakók pedig továbbálltak. Bizonyítható, hogy például még Freinet mellett 
is békésen éltek egymás mellett hódítók és parasztok. a „pusztulás” arra utal, hogy mind 
az arisztokrácia, mind a klérus szervezetének kontinuitása megszakadt. a jelek szerint az 
egyház, a plébániák döntő szerepet játszottak terület- és népességszervezési szempontból, 
ezért az arisztokratáknak gyakorlati érdekük is fűződött az apátságok támogatásához.10

a források tanúsága szerint a világi társadalom birtokos szegmensében az arisztokrácián 
és annak peremén állókon túl számolnunk kell egy személyükben szabad parasztokból 
álló réteggel is, akik szabadon rendelkezhettek az általuk művelt földdel. a szent viktor-
apátság cartulariumának 587. számú oklevelében például Gonfaron „uráról” tudjuk meg, 
hogy saját maga műveli földjét.

2. A társadalom működése

ami a társadalom működését illeti, legtisztább formájában az egyház, különösen a clunyi 
reformot követő szerzetesek szemszögét ismerjük, áttételesen pedig a világi birtokosokét is. 
a provence-i források nem foglalkoznak a királyi, tartományúri hatalommal, és kisebb egyházi 
közösségek önábrázolása sem maradt fenn, mint északabbra például saint-Genou, conques 
vagy Noblat esetében. a következőkben megvizsgáljuk a provence-i források narratívájából 
kirajzolódó társadalom- és egyéniségfelfogásokat, illetve a konfliktuskezelés gyakorlatát.

2.1. A szerzetesi álláspont

a klérus szemlélete szerint a fő társadalmi választóvonal világiak és egyháziak között hú-
zódik.11 Mivel a klérust morális felsőbbrendűsége mindenki más fölé helyezi, a legfőbb 
normaszabó szerepet az egyháznak kell játszania. ennek egy új, a korábbinál radikálisabb 
megfogalmazását találjuk meg a szerzetesi reformmozgalomban. eszerint világi szemé-
lyek nem avatkozhatnak a klérus belső ügyeibe, míg az utóbbi kötelessége befolyásolni a 
laikusokat. a világi hatalmasságok feladata az egyház elveinek gyakorlatba ültetése abban 
az esetben, ha az utóbbinak erre nincsenek eszközei vagy joghatósága.

a szemléletmód elméleti hátterét a clunyi reformmozgalom biztosította. a társadalom 
funkcionális felosztása és ezen belül a klérus felsőbbrendűségének elve már auxerre-i Heiric 
felfogásában is megjelent, akinek munkásságát cluny őrizte meg a 10. században.12 a világi 
hatalom elméletének egyik legfontosabb munkája aurillaci Gellért életrajza, amelyet Odo, 

10 Yann codou: le paysage religieux et l’habitat rural en Provence de l’antiquité tardive au Xiie siècle. 
Archéologie du Midi médiéval, 21 (2003) 40–46., 53–55., 63.

11 számos oklevél hivatkozik a „két jogra” („utrarumque legum auctoritas”, „auctoritas etenim jubet 
ecclesiastica et lex precipit romana”).

12 dominique iogna-Prat: le ’baptême’ du schéma des trois ordres fonctionnels : l’apport de l’école d’auxerre 
dans la seconde moitié du iXe siècle. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 41 (1986) 112–118.
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cluny apátja írt a 930-as években. Gellértet Odo úgy jellemzi, mint az „ordo pugnatorum” 
tagját, aki kardjával védi az elesetteket.13 közbeavatkozással (akár fegyver, akár bíráskodás 
útján) csak abban az esetben él, ha az egyház nem tudja megoldani a konfliktust. Gellért 
olyan világi személyeket gyűjt maga köré, akik az ő elveit követik, illetve tanult egyháziakat 
hív meg udvartartásába, akik a morális és szellemi fejlődésben segítik.14

ezt a személetet, a világi birtokosok viselkedésével kapcsolatos elvárásokat a későbbi 
évszázadokban tetten érhetjük a reformmozgalomhoz köthető munkák túlnyomó többsé-
gében. a gyakorlatban azonban a két szféra, a világi és az egyházi szorosan összefonódott: 
az egyházi személyek egy részének voltak érdekeltségei a világi politikában családjuk és 
annak birtokai révén; emellett szokásként rögzült a gyakorlat, hogy a világiak rendelkeztek 
egyházi tisztségekről és földekről. amikor a világiak ezeket a hagyományokat követték, 
sokan ezt az egyház elleni támadásként értelmezték.15

2.2. A világi álláspont

Provence-ban a 10. század végére tehető a kisebb algrófi, birtokosi családok felemelkedé-
se, akik a hatalmat névlegesen birtokló provence-i grófok helyett igazgatták a tartomány 
egyes területeit.16 az elit, különösen a főúri címmel nem rendelkező birtokosok számára 
a megkülönböztetés alapja a nemesség volt. ahogy arra Weinberger is felhívja a figyelmet, 
a korszakban keletkezett oklevelek már nem a személyi szabadságra helyezik a hangsúlyt, 
hanem a társadalmi állásra.17 ez a magukat paraszti sornál feljebb levőnek ítélő családokat 
retorikailag elhatárolta a vagyoni szempontból tőlük alig különböző parasztcsaládoktól 
és a hagyományos, címmel rendelkező nemesség felé közelítette őket.18 ezen szemlélet 

13 „licuit igitur laico homini in ordine pugnatorum posito gladium portare, ut inerme vulgus velut 
innocuum pecus a lupis, ut scriptum est, vespertinis defensaret. et quos ecclesiastica censura subigere 
nequit, aut bellico jure, aut vi judiciaria compesceret.” – sancti Odonis abbatis cluniacensis ii de vita 
sancti Geraldi auriliacensis comitis libri quatuor [sic]. in: Jacques-Paul Migne (ed.): Patrologiae cursus 
completus. Series latina (a továbbiakban: Pl) 133. lutetiae Parisiorum, 1853. 647. i. viii. fejezet.

14 vita sancti Geraldi, 654–667. i. Xviii–Xlii. fejezet, varró Orsolya: A világi hatalom elmélete és gyakorlata a 
10–11. századi Dél-Franciaországban. Mesterszakos diplomamunka, eötvös loránd tudományegyetem, 2018. 
Online dokumentum: http://dx.doi.org/10.17613/ftem-4j96 (a letöltés ideje: 2021. február 28.) 45–47.

15 varró O.: A  világi hatalom elmélete és gyakorlata, 35–42. a  (nem exempt) apátságok feletti hatalmon és 
befolyáson az illetékes püspök és világi nagyúr osztozkodtak, ami időnként azzal járt, hogy az apáti székben 
egy-egy befolyásos világi személy ült. a clunyi reform eszméinek köszönhetően azonban egyre erősebbé 
vált az önállóság igénye ott, ahol a szerzeteseknek sikerült a saját maguk által választott apátot elfogadtatni. 
a  püspökök és a gazdag apátságok birtokaikat (ahol akár várakat is építettek) legtöbbször világi vazal-
lusoknak adták hűbérbe, az egyházi személyek közül pedig sokan megőrizték világi érdekeltségeiket.

16 Martin aurell: le comte, l’aristocratie et les villes en Provence (972–1018). in: robert delort – Xavier 
Barral i altet – Pierre Bonnassie (éd.): La Catalogne et la France méridionale autour de l’an Mil. Actes du 
colloque Hugues Capet 987–1987, Barcelone, 2–5 juillet 1987. Barcelona, 1991. 152.

17 Weinberger, s.: The reordering of society, 914–916.
18 csv 587. sz. előfordul, hogy az adományozó birtokos az eredeti aktust nem rögzítette oklevélben, talán 

azért, mert nem volt rá pénze, vagy mert a szerzeteseknek akkor ez éppen nem tűnt fontosnak. ez lehetett a 

https://hcommons.org/deposits/item/hc:26563
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szerint a nemesi társadalmat a hűbéri kapcsolatok szabályozzák, a politika alapja pedig 
a földbirtok és az ahhoz kapcsolódó jogok. az elmélet a világi és egyházi státus közötti 
választóvonal hangsúlyozása helyett a társadalom együttműködésen alapuló igazgatását 
hangsúlyozza. a béke záloga szerintük az, ha a birtokosok kiállhatnak saját jogaikért, 
hűbéruruk pedig méltányos ítéletet hoz.19 a két nézőpont időnként összeütközésbe 
került egymással, amire az alábbiakban látunk néhány példát.

3. Egyéniség és társadalom, élők és halottak

Provence lakóit természetesen foglalkoztatta az is, mi vár rájuk a halál után. a fennmaradt 
források tanúsága szerint az elhunyt lelke vagy a pokolba, vagy a mennyországba kerül, 
attól függően, isten miként ítélkezik róla.20 az általunk vizsgált oklevelekben purgatóri-
umról vagy ahhoz hasonló helyről nem esik szó, sem arról, hogy mi történik a lélekkel, 
amíg az ítéletre vár. a döntést azonban befolyásolja, hogy az elhunyt miként élte le az 
életét, megbánást tanúsított-e bűneiért, illetve hogy közbenjár-e érte valaki.

3.1. Archetípusok a szerzetesi világképben

a régmúltban meghalt személyekre, szentekre és a kereszténység ellenségeire az egyházi 
szövegek ideológiai szempontból sokszor utalnak, elhelyezik őket a Mennyben vagy a 
Pokolban.21 ilyen ellentétpárként jelenik meg szent viktor mártír és az őt kivégeztető 

helyzet az apátság gonfaroni birtokainak egy részével, amelyet riez urának hűbérese, Gonfaroni Goirandus 
adományozott a szent viktornak. az adományt egy ismeretlen időpontban keletkezett oklevél rögzíti azután, 
hogy az azt visszakövetelő aicard és Pontius (Goirandus fiai) új megállapodást kötöttek az apátsággal. ez az a 
korábban említett oklevél, amelyből kiderül, hogy Gonfaron „ura” saját maga művelte földjét.

19 varró Orsolya: Megállapodás vilmos aquitaniai herceg és Hugó chiliarchus között. egy egyedülálló 
szöveg a 11. századi Franciaországból. Világtörténet, 40 (2018) 138–139.

20 vö. Megan Mclaughlin: Consorting with Saints. Prayer for the Dead in Early Medieval France. ithaca, 1994. 
209. a  szakirodalom vitatja, hogy a Purgatórium koncepciója mikor alakult ki és terjedt el a nyugati 
kereszténységben. Jacques le Goff és Megan Mclaughlin amellett érvelnek, hogy ez a 12. századra 
tehető. Jacques le Goff: The Birth of Purgatory. (transl. arthur Goldhammer.) chicago, 1984. 103–107., 
123–124.  karoling-kori gondolkodás: Mclaughlin, M.: Consorting with Saints, 18. a halál utáni ítélet és 
a tisztítótűz koncepciója már a késő antikvitásban kialakult a keresztény kultúrkörben, de a túlvilági 
életről alkotott elképzelések jó ideig sokszínűek maradtak. le Goff, J.: The Birth of Purgatory, 96–105., 
Mclaughlin, M.: Consorting with Saints, 185–194., 204–209. sokan úgy gondolták, hogy az elhunytak 
halál utáni sorsa befolyásolható (legalábbis krisztus második eljövetele előtt), de ehhez hatékony 
közbenjárókra van szükség, az élők közül pedig erre a reformált szerzetesek a legalkalmasabbak. le Goff, 
J.: The Birth of Purgatory, 123–124., Mclaughlin, M.: Consorting with Saints, 207., 212–215.

21 az átokformulákban előforduló személyek: a) bibliai alakok: a fáraó, Holofernész, dátán, abiron, 
ananiás, kajafás, szafira, Pilátus, Júdás, simon mágus, b) eretnekek: arius, sabellius, c) császárok: Nero, 
diocletianus, Maximianus.
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Maximianus császár is,22 de érdekes módon nem viktor a patronátusa alatt álló apátság 
legfontosabb szentje a 11. század második felében, hanem Johannes cassianus és isarn 
apát, ahogy már többen megfigyelték.23 ennek oka, hogy mindketten egy egyházi közös-
ség, a szent viktor-apátság élén álltak, és a szerzetesi reformerek mindkettejük esetében 
hangsúlyozni tudták, hogy az egyházkormányzatnak el kell különülnie a világitól. az 
életrajz isarn apátja egyesíti magában a szent apát clunyi modelljét24 és a cassianus-féle 
aszketikus elvárásokat.25

Hasonló, de negatív archetípus, isarn ellenpárja az életrajzban a rossz birtokos alakja, 
leghangsúlyosabban entrecasteaux-i Pandulf. először akkor találkozunk vele a szövegben, 
amikor tourtour várában felakasztat két nemesifjút, akik tartoznak neki. a kivégzés előtt 
nem engedi, hogy meggyónjanak és felvegyék az utolsó kenetet, holttestüket pedig egy 
barlangba dobatja. egy másik történetben a szerzetesek lagnes-i birtokáról követel javakat, 
és azért járja a környéket, hogy ne kelljen isarn apát követeivel tárgyalnia, akik a lagnes-i 
cella egyik emberének elrabolt lovát próbálják visszaszerezni tőle. Mindeközben katonái 
lesben állnak a birtok mellett, hogy elhajthassák a disznókat.26

Pandulf isarn tökéletes ellenpárja, hiszen amíg isarn a földi szenvedést vállalja azért, 
hogy a hozzá tartozókat az üdvösség felé terelhesse és mások szenvedését enyhítse, 
Pandulf kizárólag evilági javakra és saját boldogulására gondol, mindenki mást romlásba 
taszít: a két fiút, akinek nem adta meg a bűnbocsánat lehetőségét és a katonáit, akiket 
rabolni küld. az isarn-Pandulf ellentétpár egy még korábbi modellre vezethető vissza, 
aurillaci Gellért életrajzára. isarn fiatal éveinek leírása sok hasonlóságot mutat Gellért 
ifjúságával. Mindketten nemesi családból származnak, tanulmányaikban jeleskednek, 
megőrzik testi és lelki tisztaságukat, később pedig fontos vezető szerepet játszanak egy 
saját maguk által választott közösségben, isarn a szent viktor-apátságban, Gellért pedig 
az udvarába hívott harcosok és egyháziak között. Mindketten rendszeresen osztanak 

22 Maximianust említi: csv 239., 781. sz., Henriet, P.: Un corps encombrant, 289.
23 lauwers, M.: cassien, le bienheureux isarn et l’abbé Bernard, 218–225., Mazel, F.: La noblesse et l’église, 165–166.
24 Odo, Maiolus, Odilo és abbo (Fleury apátja) a szegények megsegítése és gazdasági feladatok ellátása 

mellett bíráskodik, aktívan térít, vezéregyéniségként tiszteletet parancsol. abbo mindezeken túl 
mártírhalált is szenved, amikor a la réole-i apátságot próbálja a reform útjára terelni. (Életrajzaikat 
ld.: vita s. Odonis abbatis cluniacensis secundi tribus libris scripta à Johanne Monacho ejus discipulo. 
in: lucas d’achery – Johannes Mabillon (coll.): Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti in Saeculorum 
Classes Distributa. Saeculum V. luteciae Parisiorum, 1685. 150–186., sancti Odilonis abbatis cluniacensis 
v de vita beati Maioli abbatis libellus. in: Pl 142. lutetiae Parisiorum, 1853. 943–962., Jotsaldus 
monachus: vita Odilonis. Uo. 895–940., vita sancti abbonis auctore aimoino monacho. in: Pl 139. 
lutetiae Parisiorum, 1853. 387–414.)

25 cassianus azokra a bűnökre összpontosít regulájában, amelyek nyomán később kialakult a hét főbűn 
elképzelése. Johannes cassianus: de coenobiorum institutis libri duodecim. in: Pl 49. Parisiis, 1846. 
53–477. v. könyv: torkosság (gastrimargia), vi. könyv: bujaság (fornicatio), vii. könyv: fösvénység 
(philargyria), viii. könyv: harag (ira), iX–X. könyv: jóra való restség (tristitia, acedia), Xi–Xii. könyv: 
kevélység (cenodoxia, superbia). (a későbbi hét főbűn közül az irigység [invidia] hiányzik.)

26 vita sancti isarni, 62–66. XXvi. fejezet, 66–72. XXvii. fejezet.
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alamizsnát a szegényeknek, ellenfeleikkel pedig nagylelkű békére törekednek.27 Odo 
különféle történetekkel támasztja alá Gellért jellemzését, amelyeket négy kategóriába 
sorolhatunk: szegény alattvalói megsegítése, igazságos ítéletek, győztes háborúk és spiri-
tuális tapasztalatok. isarn életrajzában tulajdonképpen mind a négyre találunk példát, ha 
győztes háborúnak tekintjük az arabok által elhurcolt lérins-i szerzetesek kiszabadítását28 
és igazságos ítéletnek az apát által megjósolt isteni büntetéseket.29 az életrajz 7. fejezete 
arról számol be, hogy isarn rendszeresen segítette a szegényeket az apátság vagyonából, 
több másik fejezet pedig részletesen taglalja az apát aszketikus gyakorlatait, lelki életét 
és térítő tevékenységét.30

a bíráskodással és hadviseléssel kapcsolatos történetek közös jellemzője Gellért nagy-
lelkűsége csupa olyan esetben, amikor ez a magatartás első pillantásra önsorsrontó lépés-
nek tűnhet.31 Odo a gróf viselkedését annak azon fegyveres alattvalóiéval ellenpontozza, 
akik vagy az önbíráskodás mellett döntenek, vagy hajlandóak lennének Gellértnél sokkal 
szigorúbban ítélni, bosszúvágytól vagy más hátsó szándéktól vezérelve. ezeket a hibákat 
Pandulf mind elköveti: önkényesen, bosszúból gyilkol meg olyanokat, akikkel békésebb 
megoldást is találhatott volna, és nem egyszerűen a szegényeket fosztogatja, hanem azokat, 
akik az egyházat szolgálják; amikor pedig felelősséget kellene vállalnia az őt szolgáló katonák 
tetteiért, és tanácsos lenne kompromisszumot kötnie, inkább a bujkálás mellett dönt.32

Ha végignézzük, a különböző archetípusoknak megfelelő személyek hogyan viszonyul-
nak a halálhoz isarn életrajzában, azt láthatjuk, hogy a jó oldalon állók belenyugodnak 
vagy éppen várják azt, szenvedéseiket megadással tűrik,33 a rosszak ellenben rettegnek 
a haláltól és a fájdalomtól.34 a büntető csodáknak alapvetően kétféle kimenetelük lehet-
séges: az alany békét köt az apátsággal vagy meghal.35 a konfliktus optimális kimenetele 
az, amikor az apátság jogait vitató fél szerzetesnek áll.36

3.2. Az egyén a világi birtokosok világképében

a halált teljesen más szemszögből nézik a világi birtokosok, akik számára a család ősei 
a legfontosabb halottak. Provence-ban a szűkös forrásanyag miatt ennek nem minden 
sajátosságát tudjuk megfigyelni, ezért bizonyos esetekben kénytelenek vagyunk párhu-
zamokra támaszkodni.

27 vita sancti Geraldi, 641–660, i–XXXi. fejezet, 666–667. Xl. fejezet.
28 vita sancti isarni, 78–100. XXXi. fejezet.
29 vita sancti isarni, 36–40. Xiv. fejezet, 66–72. XXvii. fejezet.
30 vita sancti isarni, 20–36. vii–Xiii. fejezet, 74. XXviii. fejezet.
31 vita sancti Geraldi, 654–667. Xviii–Xli. fejezet.
32 vita sancti isarni, 62–72. XXvi–XXvii. fejezet.
33 vita sancti isarni, 34–36. Xiii. fejezet, 48–54. XiX. fejezet, 58–60. XXii–XXiii. fejezet, 78–100. XXXi. 

fejezet.
34 vita sancti isarni, 36–40. Xiv. fejezet, 46–48. Xviii. fejezet.
35 vita sancti isarni, 44–46. Xvii. fejezet, 66–72. XXvii. fejezet.
36 vita sancti isarni, 36–40. Xiv. fejezet.
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ahogy arra a korszak egyik fontos dokumentuma, az arisztokrácia peremén állók 
társadalomszemléletét tükröző Conventum is utal (a szöveg az aquitaniai herceg és egyik 
hűbérese kapcsolatát tárgyalja az utóbbi szemszögéből), ezen családok számára alapvető 
fontosságú a már meglévő birtokcsoport egysége, ezek automatikus öröklődése családon 
belül, és a tartomány urához fűződő közvetlen hűbéri kapcsolat. a birtokosok identitá-
sának két fontos alapja a család ősiségének tudata és az egyén pontos helye a jelenben.37

az oklevelek a közvetlen rokonságnál szélesebb kört nagyon ritkán említenek név sze-
rint, mert a jelen szempontjából csak egy-két generáció számontartásának van gyakorlati 
jelentősége, ezen túl inkább csak annak a felfogásnak, hogy az adományozó rokonai fontos 
személyek.38 a világi személyeket haláluk után a feledés és az örök kárhozat fenyegeti, 
családjukat pedig a deklasszálódás. ez ellen az elhunyt lelkéért imádkozó szerzetesek39 
és az emlékét ápoló utódok tudnak tenni.

Forrásaink alapján a világiak társadalomszemlélete individualistább, és nagyobb moz-
gásteret biztosít az egyénnek, mint a szerzetesek által képviselt világnézet. ez abból fakad, 
hogy míg a szerzetesek nagy jelentőséget tulajdonítanak a hatalom transzperszonális 
aspektusának, a világi birtokosoktól ez a hozzáállás messzebb áll.

4. Ellentmondások és kompromisszumok

Beszédes, hogy a konfliktusok megoldására a felek milyen módszereket alkalmaznak, 
miben hajlandóak kompromisszumot kötni, és ez hogyan változik a 11. század során.

4.1. Esetek

első példánk a mai Marseille területén található caravaillani birtok esete.40 a szent vik-
tor-apátság a 9. században szerezte meg a falut,41 amely azonban a 10. század folyamán 
kikerült fennhatósága alól. amikor a marseille-i algrófi család 1030 körül úgy határozott, 
hogy visszaszolgáltatja az apátságnak egyes korábbi birtokait, caravaillan is sorra került, 

37 Orsolya varró: Using and Abusing Power in Early 11th-Century Poitou. Mesterszakos diplomamunka, 
central european University, 2017. Online dokumentum: http://www.etd.ceu.edu/2017/varro_orsolya.
pdf (a letöltés ideje: 2021. február 28.) 40–41., varró O.: Megállapodás, 134–139., varró O.: A  világi 
hatalom elmélete és gyakorlata, 63.

38 Patrick J. Geary: Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millennium. 
Princeton, 1994. 77.

39 eliana Magnani: Monastères et aristocratie en Provence, milieu Xe–début XIIe siècle. Münster, 1999. (vita regularis 
10.) 437. a pro anima adomány lényege az ember és isten közötti egyenlőtlen csere, amely összeköti a megélt 
valóságot a halál utáni ideális világgal. ez az adománytételnek eukarisztikus vonásokat kölcsönöz, így a 
szerzetesek és papok feladata gondoskodni arról, hogy az problémamentesen menjen végbe.

40 csv 27. sz., szintén közli (kétszer) Michel zimmermann (éd.): Les sociétés méridionales autour de l’an mil : 
répertoire des sources et documents commentés. Paris, 1992. 238–245., 265–268.

41 csv 28. sz.

http://www.etd.ceu.edu/2017/varro_orsolya.pdf
http://www.etd.ceu.edu/2017/varro_orsolya.pdf
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a „magukat allodiáriusnak mondó”42 helyiek viszont ellenállást tanúsítottak. az algróf 
istenítéletet rendelt el a kérdés eldöntésére, ennek eredményét azonban a két fél különbö-
zően értelmezte. Ugyan az algróf a szerzetesek mellett foglalt állást, a birtok visszaadását 
mégsem sürgette, valószínűleg mert nem akart erőszakosan fellépni saját szomszédai 
ellen. a szerzetesek ekkor caravaillanba vitték szent viktor ereklyéjét, és tábort vertek. 
a marseille-i püspöknek, aki nemcsak az algróf testvére, hanem a szerzetesek feljebbvalója 
is volt, ez három nap után már akkora kellemetlenséget okozott, hogy döntésre szólította 
fel bátyját. a következő törvénynapon az algróf nemcsak döntőbíró, hanem az apátság 
bajnoka is volt, ezzel nyomás alá helyezve a kisebb birtokosokat, akik a kitartó erkölcsi 
nyomásgyakorlás hatására sorban feladták követeléseiket, és valószínűleg az apátság 
hűbéreseivé válva tarthatták meg földjeiket.

Jean-Pierre Poly 1976-ban megjelent doktori disszertációjában az esetet a feudális 
anarchia elméletének alátámasztására használta fel, mondván ez nyilvánvalóvá teszi az 
algrófi család rosszindulatát és tehetetlenségét. a szerzetesek szerinte az algróffal és a 
püspökkel is szemben álltak.43 Florian Mazel ellenben a világi és egyházi hatalom szoros 
kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Fontosnak tartja, hogy szent viktor ereklyéjét a püspök 
az egész város és saját egyháza tulajdonának tekintette, illetve hogy az algróf szent viktor 
zászlaja alatt vonult a tárgyalásra, így az ereklye előtt hódoló lakosság közvetetten neki 
is alávetette magát. a zászlóval az algróf azt is kifejezte, hogy részesülni kíván az apátság 
szakrális legitimitásából is, amelyet a szerzetesek megpróbáltak kisajátítani. a szerzetesek 
önállósági törekvései a 11. század első évtizedeiben egyre erőteljesebbé váltak, és az ereklye 
autonóm használata is ebbe az irányvonalba illeszkedik.44

Figyelemre méltó továbbá, hogy még az első pillantásra objektívnek tűnő istenítélet 
értelmezése is kompromisszum tárgyát képezi. stephen d. White az istenítélet felaján-
lásáról és elkerüléséről írt tanulmányában rámutat, hogy ezek a tárgyalások a közös 
problémamegoldás rítusai közé tartoztak.45 ebben az esetben ugyan végrehajtották az 
ítéletet, annak kimenetele azonban a jelek szerint szintén vitatható volt. a caravaillani 
esetnél hosszabb birtokvitára is találunk példákat.

Brignoles-ban inguilran cavailloni püspök és fiai egyik 1012-ben tett földadományát 
követelték vissza a leszármazottak 1074 előtt, majd 1079 után. a család valószínűleg arra 
hivatkozva vitatta az adomány érvényét, hogy az eredeti oklevélben szereplő kedvezmé-
nyezettek közötti viszony megváltozott: az adományt a szent viktor-apátságnak és két 
helyi egyháznak tették, amelyeket az apátság időközben maga alá rendelt. a két fél abban 

42 „qui se dicebant alodiarios” – csv 27. sz.
43 Jean-Pierre Poly: La Provence et la société féodale, 879–1166, contribution à l’étude des structures dites féodales 

dans le Midi. Paris, 1976. 119–121., vö. zimmermann, M.: Les sociétés méridionales, 238–241. ( Jean-Pierre 
Poly bevezetője.)

44 Mazel, F.: La société et l’église, 90–91., 135–137.
45 stephen d. White: Proposing the Ordeal and avoiding it: strategy and Power in Western French 

litigation, 1050–1110. in: Thomas N. Bisson (ed.): Cultures of Power: Lordship, Status, and Process in 
Twelfth-Century Europe. Philadelphia, 1995. 90–92., 121–122.
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állapodott meg, hogy a követelést benyújtó testvérpár hűbérbirtokként megtarthatja a 
szóban forgó telkeket, ők azonban később vitatták a megegyezés érvényét, mivel annak 
megkötésekor még kiskorúak voltak. a végső megállapodás értelmében a szent viktor-
apátság megtarthatta a földet, ezért azonban 150 solidust kellett fizetnie az örökösöknek.46

Nem minden tárgyalás járt azonban eredménnyel, mint ahogy azt az 1080-as években 
a chorges-i szűz Mária-perjelség sponsalitiuma körül kialakult vita során láthatjuk.47 itt 
az adományt tevő embruni érsek és hűbéresei követelték azt a telket, amelyet az érsek 
elődje és a gapi algróf 1020 körül alapító adományként ajándékoztak a szent viktor-apát-
ság számára létrehozott perjelségnek.48 a perjel az eredeti adománylevélre hivatkozott a 
per során, a chorges-i lovagok viszont azt hozták fel ellenérvként, hogy a földet művelő 
Benedet Pela halála után két fia felosztotta a telket, így megváltoztak a helyi viszonyok, 
tehát a Benedet Pela-telek valójában nem létezik a vita időpontjában. Ugyan a felek közel 
húsz alkalommal ültek le tárgyalni, a megegyezést minden alkalommal megakadályozta 
valamilyen szerencsétlen körülmény, általában az, hogy nem volt ott minden érintett 
fél, például richárd, a szent viktor-apátság apátja, aki bíborosként tevékenykedett ró-
mában, vagy pedig a tanúvallomások hitelével kapcsolatban merült fel probléma. a vita 
kimenetelét nem ismerjük, mivel a perjel számtalan különböző ajánlat ellenére sem volt 
hajlandó kompromisszumot kötni vitapartnereivel, habár ezzel nem egy esetben a per-
jelség embereinek életét sodorta veszélybe.

az oklevél elbeszélése szerint a vita kezelése nehézkes és kevéssé hatékony volt. Patrick 
Geary a régió változó hatalmi viszonyait emeli ki az egyik döntő tényezőként,49 de a 
provence-i grófi család kihalása, a különböző egyházi tisztségek körüli konfliktusok és a 
szent viktor-apátság függetlenedése előtt sem volt olyan személy, aki az összes résztvevő 
hűbéruraként vagy egyházi feljebbvalójaként egy ilyen ügyben rendelkezhetett volna. 
a résztvevők három különböző egyháztartományhoz tartoztak: az érsek értelemszerűen 
az embrunihez, Gap grófja az aix-ihez; a szűz Mária-perjelséget birtokló szent viktor-
apátság pedig az exemptio elnyerése előtt az arles-i érsek – közvetlenül pedig a marseille-i 
püspök – fennhatósága alatt állt. Geary szerint a szent viktor-apátság chorges-i birtok-
szerzése megzavarta a helyi viszonyokat, és próbára tette az ott korábban már kialakult 
kapcsolatokat.50 ez részben igaz, a helyzet viszont az apátság térnyerése nélkül is zavaros 
volt, hiszen a gregoriánus reform mind az embruni érsekséget, mind a gapi püspökséget 
súlyos konfliktusokba taszította.51

46 varró Orsolya: Barátok közt: a marseille-i szent viktor-apátság megtelepedése Brignoles-ban. in: kovács enikő 
[et al.] (szerk.): Micae mediaevales IX. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. 
Bp., 2020. (elte Btk történelemtudományi doktori iskola, tanulmányok – konferenciák 15.) 197.

47 csv 1089. sz.
48 csv 1057. sz.
49 Patrick J. Geary: living with conflicts in stateless France: a  typology of conflict Management 

Mechanisms, 1050–1200. in: Uő: Living with the Dead in the Middle Ages. ithaca, 1994. 158.
50 Geary, P.: living with conflicts, 158.
51 Poly, J.-P.: La Provence et la société féodale, 261–262., Mazel, F.: La société et l’église, 181.
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Florian Mazel az embruni érsek látszólagos közönyét, illetve kis hatékonyságát azzal 
indokolja, hogy mind neki, mind a szerzeteseknek kínos a helyzet. az előbbi nem ért 
egyet a chorges-i perjellel, aki az egyházi és világi birtoklás teljes szétválasztását, a jogok, 
kötelességek végleges tisztázását szorgalmazza, az utóbbinak pedig vigyáznia kell azzal, 
milyen hangnemben emlékezteti az érseket arra, hogy elődei már többször a szűz Mária-
perjelségnek adták a szóban forgó birtokot.52

Geary úgy véli, az igazságszolgáltatást akadályozta a közösségi szellem és az ehhez 
tartozó egységes jogrendszer hiánya, pontosabban a használatban levő jogrendszerek 
sokasága, emellett pedig a szöveg szókincse (pl. iudices, placitum) és tartalma közötti 
diszkrepancia is a rendelkezésre álló módszerek alacsony hatékonyságára utal.53 stephen 
d. White szerint az írnokok által használt jogi fogalmak eredeti jelentésüknél sokszor 
sokkal bonyolultabb szerepeket és folyamatokat takarnak, és az oklevelek keletkezésének 
kontextusában arra szolgáltak, hogy az írnok röviden és egyszerűen összefoglalhassa a 
történteket.54

a chorges-i esetben arról sem feledkezhetünk meg, hogy csak az egyik fél álláspontját 
ismerjük, nem tudjuk, hogy a Benedet Pela-birtokvitán kívül milyen volt a viszony a helyi 
birtokosok között, illetve az sem világos, mennyi idő alatt zajlottak le az oklevélben leírt 
események. Florian Mazel szerint mindössze hónapokról van szó,55 ez azonban nem való-
színű, az elbeszélésben közölt adatokból kiindulva akár több évig is tarthatott a konfliktus.

első pillantásra az is kedvezőtlennek tűnhet a chorges-i szűz Mária-perjelség szem-
szögéből, hogy az ügyet mindig más hűbérurak és bírák tárgyalják, ez azonban nem 
feltétlenül rossz, hiszen a fogott bírák alkalmazásának éppen az volt a célja, hogy minden 
fél számára megfelelő megegyezés szülessen, ami a béke legbiztosabb záloga.56 ezt aka-
dályozza egyrészt a lovagok és hűbéruruk, az érsek, másrészt pedig vilmos perjel eltérő 
szemlélete. Míg az előbbiek a “hagyományos” elvet követve a földbirtokot a kapcsolat- 
és közösségépítés alapjának tekintik, így nem zavarja őket a különböző jogok egymásra 
rétegződő rendszere, addig a perjel a szerzetesi birtok önálló szigetét akarja létrehozni 
chorges-ban.57

a chorges-i konfliktus legfőbb oka nem a helyi világi birtokosok bizalmatlansága, 
összezárása, birtokigényei: a szent viktor ekkor már a közösség tagjaként, saját maga 
kezdeményezi a vitát. az apátság beilleszkedése sikerült, a birtokpolitikáját irányító 
elveket érvényesítendő pont ezért tudott aktívabban fellépni, és éppen ez volt az, ami 
ismét feszültségekhez vezetett. Fontos megjegyezni, hogy a lovagok készek lettek volna 

52 Mazel, F.: amitié et rupture de l’amitié, 66.
53 Geary, P.: living with conflicts, 143–144.
54 stephen d. White: ’Pactum... legem vincit et amor Judicium’ – The settlement of disputes by 

compromise in eleventh-century Western France. American Journal of Legal History, 22 (1978) 294.
55 Mazel, F.: amitié et rupture de l’amitié, 58.
56 White, s. d.: ‘Pactum … legem vincit’, 281–308.
57 Mazel, F.: amitié et rupture de l’amitié, 63–65.
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a perjelség hűbéreseivé válni, és elképzelhető, hogy számukra ez a kapcsolat legalább 
annyira fontos volt, mint a telek birtoklása.

ezekben az esetekben közös, hogy míg a szerzetesek a birtokszerzést egyszeri, örökérvé-
nyű eseményként tartják számon, a világi birtokosok számára az élet velejárója a folyama-
tos változás és az ezeket követő tárgyalások, új szerződések. ez a hatalom transzperszonális 
és perszonális felfogásának konfliktusából fakad. az 1090-es években már arra is látunk 
példát, hogy a családi birtokra igényt tartó leszármazottak saját fegyverét próbálják az 
apátság ellen fordítani, amikor meghamisítják az eredeti adománylevelet58 – ezt állítják 
legalábbis a szerzetesek, akik azt sugallják, hogy a birtokosok alattomban, ártó szándékkal 
cselekedtek. elképzelhető viszont az is, hogy a birtokosok jóhiszeműen jártak el, amikor 
a megváltozott viszonyoknak megfelelően átírták az oklevelet.

4.2. Isarn barátai és ellenfelei

a számos hagyatéki vita közül legalább egy szent isarn életrajzába is bekerült. a 17. fejezet-
ben rainoard, Bouc ura igényt tart azokra a jövedelmekre, amelyeket apja akkor adott át 
a szent viktor-apátságnak, amikor élete végén bevonult szerzetesnek. Hogy kiegyenlítse 
a számlát, rainoard „vadállati veszettséggel”59 kirabolja trans úrnőjét, aki ajándékot visz 
az apátnak Marseille-be. a rablásban résztvevőket gonosz szellemek kezdik gyötörni, 
szenvedéseik viszont alábbhagynak, amikor megtérítik a károkat.

Ugyan Bouc ura az apátság ellenfeleként tűnik fel az életrajzban, az oklevelek tanúsága 
szerint ő és családja bőkezű adományokat tettek a szent viktor-apátságnak az 1020-as–
1030-as években. rainoard kizárólag lányokat hagyott hátra maga után, akik ugyan jogos 
örököseinek számítottak végrendelete tanúsága szerint, anyjuk új házassága után azonban 
az özveggyel együtt lemondtak a hagyatékról vagy legalábbis annak egy részéről. rainoard 
későbbi leszármazottairól nem tudósítanak a források.60 ellentmondásos kapcsolatban 
állt az apátsággal az életrajz 14. fejezetében szereplő adalard is, aki tartós betegsége alatt 
értékelte át az életét és vonult be szerzetesnek. valószínűleg azonos azzal az adalarddal, 
aki egy 1030-as években keletkezett oklevél beszámolója szerint szerzetesnek állt és bir-
tokait a szent viktor-apátságra ruházta.61

elképzelhető, hogy az életrajz szerzője vagy szerzői azon birtokosok emlékezetét ér-
telmezték szabadon, akik családjával utódok híján már megszakadt a kapcsolat.62 ezen 

58 „Quam cartam […] falsare niterentur […]”, „[…] terras atque vineas male invasas […] reddiderunt 
[…] et omnes malos usos ibi apprehendebant […]” – csv 605. sz.

59 „bestiali rabie” – vita sancti isarni, 44–46, 17. fejezet.
60 csv 250., 251., 253., 255., 258. sz.
61 lauwers, M.: cassien, le bienheureux isarn et l’abbé Bernard, 234., 63. jegyzet. lauwers közli az oklevél 

teljes szövegét. ld. archives départementales des Bouches-du-rhône (a továbbiakban: ad Bdr), 1 H 13 
no. 51.

62 lauwers, M.: cassien, le bienheureux isarn et l’abbé Bernard, 234., 164. jegyzet. az említett adalard is 
mindössze egyetlen oklevélben tűnik fel, amelyet ráadásul nem másoltak be az apátság cartulariumába.
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személyek közé tartozik Pandulf is. Már szülei is jelentős adományokat tettek a szent 
viktor-apátságnak, maga Pandulf pedig az 1030-as években számos további birtokot, 
köztük hat egyházat is az apátságnak adott. Halálát 1038-ra tehetjük, ekkor ugyanis még 
feltűnik családja egyik oklevelében, ugyanebben az évben viszont három még életben 
lévő fia egy vitatott birtokról köt megállapodást a tavernes-i szerzetesi közösséggel.63 
a három fiú egyike a tanulmány elején említett lambert, aki 1038 és 1042 között szintén 
elhunyt. Halála után két öccse megállapodott a szent viktor-apátsággal, hogy a brômes-i 
szent Márton-plébániatemplomért cserébe megkapják lambert lovát és fegyvereit.64

több magyarázat is elképzelhető arra, hogy lambert felszerelése hogyan került a 
szerzetesek birtokába. lehetséges, hogy temetési ajándék volt, de arról is lehet szó, hogy 
lambert szerződésben állt a szerzetesekkel és az ő érdekeiket képviselte advocatusként, 
vagyis fegyveres és jogi védelmezőjük volt. a korszakból több hasonló megállapodást 
rögzítő oklevél is fennmaradt, amelyekben egy-egy világi birtokos esküvel fogadja, hogy 
megvédi a szerzetesek birtokait, ez azonban inkább annak kiküszöbölésére szolgálhatott, 
hogy az adott birtokos hűbéresein keresztül szerezze vissza a földeket, több szerződés 
ugyanis megjelöli azokat a birtokokat, amelyek háborgatásáról az eskütevő lemond.65 
ennél tehát sokkal valószínűbb egy másik megoldás: lambert bevonult szerzetesnek, 
adományként pedig magával vitte milesi felszerelését. a lérins-i apátság cartulariumában 
fennmaradt egy oklevél, amelyben a bevonuló birtokos lamberthez hasonlóan lovát és 
fegyvereit ajánlja fel a szerzeteseknek.66 lambert két öccse több szempontból is hasznot 
húzott ebből az üzletből. spirituális szempontból fontos, hogy az adomány révén szoro-
sabb kapcsolatba kerültek a szerzetesekkel, így lambert lelki üdve, a család identitása, 
emlékezete és státusa nagyobb biztonságban volt. ezen felül anyagi szempontból is jól 
jártak, mivel visszakapták bátyjuk katonai felszerelését.

5. Összegzés. A társadalmi felelősség kérdése

a 11. századi provence-i társadalomban azon túl, hogy az egyén felel saját magáért (be-
leértve a lelkét is, amely felett isten ítélkezik), felelős közvetlen családtagjai sorsáért, és 
azokéért, akiket eskü köt hozzá, vagyis hűbéreseiért és kezeseiért. Ha a társadalom tágabb 
kategóriáit tekintjük, a klérus felelős a laikusokért, az élők összességében véve pedig a 
halottakért (túl a temetkezésen és az egyéni gyászon).67 isarn életrajzának Pandulfról 

63 csv 526., 529., 530., 623–625. sz.
64 csv 623. sz.
65 ad Bdr, 1 H 28 no. 126, 1 H 38 no. 180, 1 H 54 no. 256; csv 709 (auriol), 758 (l’escale); cl i. köt. 

cccXXXiX. sz. (Mougins), ccclv., ccclXii., ccclXiii. sz. (Mougins, arluc).
66 cl lXX. sz.
67 Michel lauwers: La mémoire des ancêtres, le souci des morts. Morts, rites et société au Moyen Âge. Paris, 

1996. (Théologie historique 103.) 161. a pro anima adományokban ritkán esik szó egyéni megváltásról, 
ezek a szövegek összekötik az élőket és a holtakat.
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szóló fejezeteiben például a fiúkat végül a villecroze-i szerzetesek temetik el, ők pedig 
megjelennek álmában egy nemesasszonynak, akinek a közbenjárására isarn imádkozik 
értük. a fosztogató katonák saját magukért vállalnak felelősséget: ők minden addigi bűnük 
ellenére szerzetesnek állhattak, így valóban az ő kezükben maradt a döntés; isarn apát és 
az isteni büntetés pusztán a helyes utat mutatják meg számukra.

a 11–12. század folyamán az egyház egyre inkább kisajátította az élők és halottak közötti 
kapcsolatok felügyeletét.68 szent isarn életrajzában arra látunk példát, hogy az apátság a 
szomszédok őseit öncélúan, a korábbi kompromisszumot figyelmen kívül hagyva használja 
fel. a halott világi személy azonban nemcsak az egyház „tulajdona”, hanem különböző 
egyének, csoportok identitásának egyik fontos alkotóeleme is, tulajdonképpen a szent 
ellentéte abban a tekintetben, hogy míg a szent eltávozik a mennybe, és onnan avatkozik 
be az árnyékvilág dolgaiba, a világi halottból örökösei révén hátramarad valamennyi, 
– amennyit hozzátesz az általa hátrahagyottak identitásához –, illetve az üdvössége is 
bizonytalan.

a világi birtokosok és az egyház, különösen a szerzetesek kapcsolatából mindkét fél 
hasznot húzott. a szerzetesek segítettek megőrizni a nemesi családok identitását, ami vé-
delmet biztosított a laikus társadalomfelfogás negatív következményeivel és a hosszútávú 
veszélyekkel, nevesül a deklasszálódással, a feledéssel és a kárhozattal szemben. a világi 
birtokosok cserébe éppen attól védték meg a szerzeteseket, ami őket tette sérülékennyé, 
mégpedig a viszonyok állandó újratárgyalásától, a bizonytalanságtól és az esetleges bir-
tokvesztéstől.

ahogy azt entrecasteaux-i Pandulf és lambert példáján láthatjuk, az oklevelek és az 
életrajz narratívája ütközik, mert az utóbbi funkciója és célközönsége is más: elsősorban 
egyházi közönség számára íródott, az apátság propagandaanyagaként, amely akkoriban 
kezdett részt venni a nagypolitikában. ebben egy viktorhoz hasonló szent (mártír) kultu-
sza kevésbé lehetett a szerzetesek segítségére, mint isarné, helyi szinten viszont az előbbi 
is jelentős maradt, amiről a Maximianus holttestének rituális meggyalázása is tanúskodik.

68 lauwers, M.: La mémoire des ancêtres, 141., 318.
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Social Responsibility in Eleventh-Century Provence

The aim of this paper is to discover how particular groups of society perceived personal 
and social responsibility in 11th-century Provence. to answer this question, it is important 
to understand the worldview of dominant societal groups, their attitude to death and 
the afterlife, and their relationship with the dead. i discuss these topics based on the 
diplomatic material of saint-victor of Marseille, saint-Honorat of lérins, and on the 
Life of St Isarn. certain rites, the arengae and sanctiones of charters, the attitudes towards 
death in both them and the biography may help us answering the question. The paper 
hopefully contributes to the deeper understanding of 11th-century social dynamics, e.g. 
the expansion of Benedictine monasteries and the restructuration of feudal society.

Keywords: social responsibility, medieval Provence, feudalism, perception of death
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v e r e s  k r i stó F  G YÖ r G Y

A jutalmazandó hűség IV. Béla okleveleinek 
arengáiban a tatárjárás után

először Heinrich Fichtenau hívta fel a figyelmet 1957-ben megjelent monumentális 
művében arra a kiemelkedő szerepre, amelyet az arengák az uralkodói reprezentációban 

betöltöttek.1 Munkájának kiadása óta széles körben elfogadottá vált az a megállapítás, hogy 
jóllehet az arengákban sokszor hétköznapi vagy naiv gondolatok jelennek meg, ebből az 
oklevélrészből ugyanakkor a királyi politikát vezérlő elvek vagy általánosabb államelméleti 
gondolatok is elénk tűnhetnek. a Fichtenau monográfiájának megjelenése óta eltelt évti-
zedekben több olyan tanulmány is született, amely a magyarországi oklevéladók kiadvá-
nyaiban található arengákat vette górcső alá. ezek közül említést érdemel kurcz Ágnesnek 
a 13. századi magyar oklevelek arengáiról és narratiójáról készült munkája.2 Mivel az írás 
évszázadnyi korszakon átívelő arenga-csoportok bemutatására vállalkozik, a kronológiai 
szempontok sokszor teljesen háttérbe szorultak az elemzés során, így kurcz tanulmánya 
csak általánosságban jellemezheti a Magyarországon használt arengákat. a hazai kutatásában 
véleményem szerint úttörőnek számít kubinyi andrás írása,3 amely a királyi várospolitika 
tükröződését elemezte ebben az oklevélrészben. tanulmánya egyrészről egy jól lehatárolt 
forráscsoportot vizsgált, másrészről elsősorban tartalmilag és nem formailag elemezte a 
vizsgált szövegeket, végezetül pedig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az arengákban lévő 
eszméket szélesebb politikai, gazdasági, és társadalmi kontextusba helyezze. véleményem 
szerint hasonlóan jelentős kristó Gyulának ii. andrás új intézkedéseit taglaló cikke,4 

1 Heinrich Fichtenau: Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln. Graz–köln, 1957. 
(Mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung. ergänzungsband 18.) a  munka 
kiválóan alkalmas a különböző arengatípusok közötti nemzetközi kapcsolatok azonosítására, a különféle 
kategóriák magját alkotó gondolatok forrásának megállapítására.

2 Ágnes kurcz: arenga und Narratio ungarischer Urkunden des 13. Jahrhunderts. Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung, 70 (1962) 323–354.

3 kubinyi andrás: a királyi várospolitika tükröződése a magyar királyi oklevelek arengáiban. in: székely 
György (szerk.): Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1984. (Memoria saeculorum 
Hungariae 4.) 275–291.

4 kristó Gyula: ii. andrás király „új intézkedései”. Századok, 135 (2001) 251–300. kristó eredményeinek 
kritikájára ld.: zsoldos attila: ii. andrás aranybullája. Történelmi Szemle, 53 (2011) 1–38., zsoldos attila: 
egy új ii. andrás-kép felé. in: kerny terézia – smohay andrás (szerk.): II. András és Székesfehérvár. 
székesfehérvár, 2012. (Magyar királyok és székesfehérvár 3.) (a székesfehérvári egyházmegyei Múzeum 
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amelyben a szerző a novae institutioneshez köthető arengák teljes körű, részletes kronológiai 
bontásokat alkalmazó tartalmi elemzése alapján periodizálta az új intézkedéseket.

korábbi kutatásaim során két tanulmányban vizsgáltam az 1241 előtt kiadott királyi 
oklevelekben található arengákat, ezekben a kubinyiéhoz és kristóéhoz hasonló módszert 
alkalmaztam, amennyiben az arengákat tartalmi elemek alapján csoportosítva, kronológiai 
bontásban elemeztem.5 Jelen tanulmány ugyanezt a módszertant követve azt mutatja 
be, hogy a tatárjárás után hogyan jelenik meg a királyi oklevelek arengáiban a korszak 
uralkodói politikájának központi eleme: a jutalmazandó hűség.

a tatárjárást követően kiadott okleveles anyag elemzése előtt érdemes röviden áttekin-
teni azt a szerepet, amelyet 1241 előtt az arengák az uralkodói politika propagálásában töl-
töttek be. a politikai üzenetet hordozó szövegekkel való kísérletezgetés után az arengákra 
építő királyi reprezentáció 1205 után szintet lépett: az új intézkedésekhez köthető szövegek 
ii. andrás három évtizedes uralma alatt stabilan, fluktuációktól mentesen szerepelnek a 
királyi oklevelekben.6 a csoport tudatos használatát talán az mutatja a legjobban, hogy 
az ezeken a szövegeken végrehajtott számos finomhangolás alapján – amelyek a folya-
matosan változó politikai helyzethez igazították az arenga-csoportot – kristó korszakolni 
tudta ii. andrás gazdaságpolitikáját.7 ennek tükrében pedig feltűnő, hogy minden jel 
szerint iv. Béla és kancellárjai 1235 és 1241 között egyáltalán nem próbálták kiaknázni az 
arengában mint propagandaeszközben rejlő potenciált. a korszakban ugyanis kiugróan 
magas a teljesen egyedi arengák száma, ezeken kívül pedig számos csak lazán körülírható, 
következetlenül használt csoport mutatható ki az oklevelekben. végezetül az új intézke-
désekhez köthető szövegek kisszámú, de folyamatos használata – amelyek nyilván nem 
tükrözték a iv. Béla által képviselt irányvonalat – is arra utal, hogy ezekben az években 
az arengákkal kapcsolatban egyáltalán nem lehetett központi előírás.8

a tatárjárást közvetlenül megelőző években az ünnepélyes privilégiumok túlnyomó 
többsége rendelkezett arengával.9 ez a tatárjárás után sem változik: leszámítva két átme-
neti visszaesést 1246-ban és 1253-ban, az arengával rendelkező privilégiumok aránya 70% 
fölött alakul egészen 1261-ig.10 ebben az évben tíz diplomából még kilencben található 
ilyen oklevélrész (90%), 1262-ben azonban a privilégiumoknak már csak alig több mint 

kiadványai 7.) 21–35., Weisz Boglárka: ii. andrás jövedelmei: régi és új elemek. in: kerny t. – smohay a. 
(szerk.): II. András és Székesfehérvár 49–80.

5 veres kristóf György: a  magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172 és 1235 között. Turul, 92 
(2019) 1–26., veres kristóf György: reform, konzervatív fordulat vagy szerves folytatás? iv. Béla 
kancelláriája a tatárjárás előtt (1220–1241). in: szanka Brigitta – szolnoki zoltán – Nagy zsolt dezső 
(szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 10. A  X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 
7–9.) előadásai. szeged, 2018. 53– 77.

6 veres k. Gy.: a magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172 és 1235 között, 20–23.
7 kristó Gy.: ii. andrás király “új intézkedései”, 251–300.
8 veres k. Gy.: reform, konzervatív fordulat, 63–65. 
9 Uo. 62–65.
10 1. sz. diagram. ld. még: veres kristóf György: A magyar királyi kancellária okleveles gyakorlata 1172–1301. 

I–II. [Phd disszertáció kézirat] Bp., 2020. i. 110–111., ii. 165–172. (ii./2.1.2. és ii./2.2.2. sz. táblázat)
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felében, 1263-ban pedig kevesebb, mint egynegyedében.11 Összességében az arengával 
rendelkező privilégiumok aránya az 1260-as évek második felében 30% körül mozog, 
1269-ben enyhén megemelkedik, de így is 40% alatt marad. 12 Összességében 357 darab 
1242 és 1270 között keletkezett arengát tudtam bevonni a vizsgálatomba.13

A hűség minden más erényt megelőz

rátérve a releváns forrásanyag elemzésére: a királyi politikában 1241 után bekövetkezett hát-
raarc14 az arengákban is azonnal tetten érhető. a földadományozás újraindulásával párhuza-
mosan az oklevelek arengái tömegesen kezdik méltatni a királyi bőkezűséget és a nagylelkű 
adományokat; 1243-ban tíz arenga közül hat ebbe a csoportba sorolható.15 a iv. Béla által 
meghatározott új irányvonalat jól jellemzi egy 1243 januárjában kelt oklevél, amely szerint 
az uralkodó kötelessége visszaadni azt, ami méltánytalanul lett elvéve.16 többről van szó 

11 arengával rendelkező oklevél: 1262: RA 1283., 1287., 1290., 1292., 1294., 1295., 1301., 1302., 1302a., 1304., 
1312., 1263: RA 1329., 1332., 1335., 1336., 1339., 1355., 1361., 1365., 1379., 1385. a továbbiakban, ha nem utalok az 
ellenkezőjére, akkor a szentpétery kritikai jegyzékére való hivatkozások regesztasorszámokat jelölnek.

12 arengával rendelkező oklevelek 1269-ből: RA 1604., 1605., 1606., 1619., 1624., 1625., 1638., 1639., 1642., 
1644., 1645.

13 RA 716., 718., 720., 721., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 731., 732., 734., 739., 740., 743., 744., 745., 749., 752., 
755., 756., 762., 766., 767., 769., 771., 776., 777., 779., 781., 783., 784., 786., 789., 790., 791., 792., 793., 803., 
804., 806., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 814., 815., cdes ii. 199., RA 816a., 818., 822., 823., 827., 828., 829., 
830., 831., 834., 835., cdes ii. 227., RA 848., 849., 850., 851., cdes ii. 254., RA 852., 853., 855., 856., 858., 859., 
862., 863., 865., 867., 873., 874., 875., 876., 879., 880., 881., 882., 884., 885., 886., 889., 890., 892., 893., 894., 
900., 901., 902., 904., 906., 907., cdes ii 323., RA 910., 911., 913., 914., 916., 922., 926., 927., 928., 929., 930., 
931., 936., 939., 943.,944., 946., 948., 949., 952., 954., 955., 956., 957., 958., 962., 963., 967., 967a., 968., 969., 
970., 971., 972., 976., 977., 979., 981., 987., 988., 989., 990., 991., 994., 995., 998., 1000., 1001., 1006., 1007., 
1008., 1009., dF 272 813., RA 1011., 1013., 1014., 1019., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1032., 1033., 1041., 1043., 
1044., 1046., 1047., 1049., 1051., 1052., 1054., 1055., 1057., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1074., 1075., 
1077., 1078., 1082., 1083., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., cdes ii. 537., RA 1097., 1098., 1099., 
cdes ii. 546., RA 1100., 1102., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1116., 1117., 
1118., 1120., 1122., 1127., 1129., 1130., 1135., 1136., 1137., 1138., 1139., 1141., 1142., 1143., 1144., 1146., 1148., 1149., 1152., 
1154., 1155., 1156., 1157., 1159., 1161., 1162., 1163., 1164., 1168., 1170., 1171., 1172., 1173., 1177., 1178., 1179., 1182., 1183., 
1184., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1197., 1198., 1199., 1205., 1214., 1215., 1216., 1221., 1225., 1226., 1229., 1234., 
1235., 1238., 1239., 1240., 1244., 1245., 1250., 1260., 1263., 1267., 1270., 1271., 1272., 1275., 1277., 1278., 1283., 1287., 
1290., 1292., 1294., 1295., 1301., 1302., 1302a., 1304., 1312., 1329., 1332., 1335., 1336., 1339., 1355., 1361., 1365., 1379., 
1385., 1396., 1397., 1398., 1399., 1403., 1404., 1409., 1415., 1434., 1439., 1445., 1451., 1452., 1456., 1463., 1473., 
1478., 1479., 1485., 1486., 1504., 1519., 1527., 1538., 1541., 1543., 1552., 1562., 1576., 1578., 1584., 1586., 1588., 1604., 
1605., 1606., 1619., 1624., 1625., 1638., 1639., 1642., 1644., 1645., 1658., 1659., 1661., 1667.

14 szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp., 2002. (Millenniumi Magyar történelem. Historikusok) 16–28.
15 RA 731., 732., 739., 740., 743., 744. Pl.: RA 740. (cdes ii. 82.): „cum regie liberalitatis munificentia, 

que nullis consuevit terminis cohartari, omnibus soleat suffragari, multo magis hiis, qui sibi fideliter 
obsecuntur, tenetur adesse, ipsos iuxta servitiorum merita remunerationis gratia premiando.”

16 RA 731. (cdes ii. 79.): „cum fidelibus eminentia suorum servitiorum munera suffragantur, dignum est 
ipsos adiutos fore munificentie regie donativis, multo magis etiam ex debito tenetur princeps sua sibi 



150

veres kristóf György

azonban a ii. andrás-féle új intézkedésekhez köthető arengák újbóli felfutásánál. az 1235 
előtti királyi kancelláriáról kikerült oklevelekben az új intézkedések-típusú arengákat az 
kötötte össze, hogy azok mindegyike a bőkezű királyi adományozás szükségességét állította 
fókuszpontjába.17 abban viszont jelentős különbségek találhatók ezekben az oklevelekben, 
hogy tulajdonképpen miért van szükség ezekre az adományokrailletve, hogy kik felé kell 
kinyújtania a királynak bőven osztó kezét. az 1172 és 1235 közötti okleveles anyagban ta-
lálható 72 új intézkedések-típusú arenga18 egy része azt hangsúlyozza, hogy az egyháznak 
kell a leginkább adni,19 egy másik csoport szerint az idegeneknek,20 egy harmadik szerint 
a főembereknek,21 de olyat is találhatunk, amely szerint a bőkezű adományozásra a király 
mint isten tisztének evilági betöltője van kötelezve.22 a legnépesebb csoport – az arengák 
egynegyede – azonban a buzgó, odaadó vagy hű szolgálatot, és az ezzel szerzett érdeme-
ket nevezi meg a bőkezű királyi adományozás kiváltó okaként.23 a második legnépesebb 
csoport – amely azonos súlyt képvisel az egyházi csoporttal – ezen egy fokkal túllépve a 
hűséget (fidelitas) mint az alattvalók (egyik) legfontosabb érdemét magasztalja.24

a tatárjárást követő első években az új intézkedések teljes szókincsarzenálját25 felvo-
nultató arengák minden esetben a hűséget vagy a szolgálatot – amely ekkor már minden 
esetben hűséges, és nem hosszantartó, értékes vagy buzgó – nevezik meg a bőkezű ado-
mányok kiváltó okaként.26 Nehezen képzelhető el, hogy az új intézkedésekhez köthető 

reddere, que forte minus debite ablata fuerant ab eodem.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.]
17 vö.: kristó Gy.: ii. andrás király „új intézkedései“, 257–299.
18 RA 538., 531., 529., 528., 502., 471., 467., 456., 441., 413., 411., 410., 409., 408., 402., 394., 393., 383., 382., 377., 

370., 369., 358., 354., 336., 335., 333., 332., 331., 330., 329., 328., 324., 322., 319., 317., 315., 314., 307., 306., 305., 
304., 303., 291., 290., 289., 270., 261., 260., 255., 243., 242., 240., 237., 235., 234., 227., 226., 225., 223., 222., 218., 
217., 206., 197., 185., 169., 154., 139., dF 200 962., dF 207 541. (RA 278.), dF 261 647.

19 RA 410., 409., 408., 394., 383., 333., 332., 331., 330., 329., 324., 322., 317. – az összes 18%-a.
20 RA 307., 306., 304., dF 200 962., RA 261., 260., 242., 240., 237., 235., 234. – az összes 15%-a. 
21 dF 261 647., RA 227.
22 RA 225.
23 RA 502., 441., 413., 411., 402., 393., 382., 377., 370., 369., 358., 336., 319., 315., 303., 289., dF 207 541. (RA 278.), 

RA 255., 139.
24 RA 538., 528., 467., 456., 354., 335., 314., 291., 290., 289., 222., 169., 154. – az összes 18%-a.
25 kristó Gyula hívta fel a figyelmet arra, hogy 1182–1184 táján tűnnek fel az új intézkedések típusú 

arengák, amelyek teljesen új hangot ütnek meg a királyi adományok indoklásában. az arengacsoport 
szókészletében gyakori elem a királyi jutalmazás (regia remuneratio), a királyi bőkezűség (regia 
largitas/munificentia/liberalitas) vagy a királyi adományozás (regalis retributio) szerepének 
hangsúlyozása. az új intézkedések típusú arengák központi eleme továbbá a királyi viszonzás 
nagylelkűségének hangsúlyozása. a  csoportra jellemző szókincsből említést érdemel még: digna 
retributio, immensitas (largitatis), stipendium maius, excellentissima dapsilitas, munificentie regalis 
inmensitas, coagitata et supereffluens mensura, manus dapsilis et largiflua. kristó Gy.: ii. andrás 
király „új intézkedései“, 257–278.

26 1242 és 1245 között ebbe a csoportba tartozik: RA 731., 732., 739., 740., 743., 744., 762., 776., 777., 784., 
792., 803., 804., 809., 810., 812., 813., 814. – iv. Béla 1235 és 1241 között kibocsátott okleveleiben található 
kisszámú új intézkedések típusú arengákban is előfordult a jutalmazandó hűség gondolata: RA 608., 630.
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szövegeknek az ilyen jellegű megrostálása ne tudatos döntés eredménye lenne, így indokolt 
ezekre az oklevélrészekre a hűség-arenga kifejezést használni.

ezen a ponton érdemes kitérni arra, hogy a hűség (fidelitas) elvont koncepcióját, illetve 
a szolgálat jutalmazását külön lehet-e választani.27 erre véleményem szerint egyértelműen 
nemleges választ kell adni. Fentebb említettem, hogy a tatárjárás után a jutalmazandó szol-
gálat mindig a hűséges jelzővel szerepel, vagy pedig a hűségesek szolgálatát magasztalják az 
oklevelek.28 találkozhatunk azonban olyan szövegváltozatokkal is, amelyekben az elvont 
hűségfogalom együtt szerepel a szolgálattal.29 az ilyen szövegváltozatoknak a megléte 
már önmagában igen nehézzé teszi a (hűséges) szolgálat és a hűség, mint elvont fogalom 
kettéválasztását. a királyi oklevelekben azonban a szolgálat és hűség sokszor kapcsolatos 
mellérendelő szerkezetben szerepelnek.30 Bizonyos arengákban például a szolgálat és a hűség 
kötelezettségéről olvashatunk.31 több példa hozható azonban olyan, ennél összetettebb 

27 a tatárjárás utáni arengaanyagot vizsgálva a királynak tett szolgálat csak elvétve szerepel a bőkezű 
jutalmazás gondolata nélkül. Pl.: 1248: RA 876. (ÁÚO vii. 261.): „iusta petentium desideria gratum 
debent optinere favorem, ut affectus subditorum continuum suscipiat incrementum apud principes, 
quibus fideliter famulantur.“ [kiemelés tőlem – v. k.] – a szöveg a ii. andrás korában is használt jogos 
kérés teljesítését hangsúlyozó arengacsoportba tartozik (Pl.: 1224: RA 403., 1233: RA 511., 514.).

 1256: RA 1120. (Georgius Bartal: Commentariorum ad historiam status jurisque publici Hungariae aevi 
medii. Posonii 1847. libri Xv. tomus ii. Mantissa no. ii.): „solet excellentia regia statum sibi fideliter 
famulantium roborare, ne processu temporum indebite per quempiam perturbetur.” [kiemelés tőlem – 
v. k. Gy.] – Mind a két arengában hűséges szolgálat szerepel.  

28 1245: RA 815. (kandra kabos: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. eger, 1887. 148.): „regie 
circumspectionis oculi, qui providere considerant merita singulorum, debent suis fidelibus clara tanti 
culminis presidia impertiri, maxime autem illis, pro quibus multiplicata propria servitia et diversarum 
probitatum merita intercedunt.” – Hasonló szövegváltozat található a RA 807. és RA 808. oklevelekben. 

 1249: RA 901. (ÁÚO vii. 282.): „aule regie fideliter obsequentes tanto largiori prosequendi sunt 
munere, quanto se bonis studiis ceteris preferunt, ac servitiorum exhibitione.”

 1255: RA 1051. (HO viii. 62.): „(r)egie convenit excellentie singulorum servitia et merita sic metiri, 
ut eos, qui plus (se) ceteris offerunt ad opera fidelitatis promptiores, gratuitis prosequatur specialius 
donativis.”

29 1243: RA 732. (cdes ii. 80.): „Pretiosa est in conspectu principis fidelitas subditorum, nam et regnum 
corona splendet ac renitet per fideles, qui cum merita servitiorum multiplicant desideratam munificentie 
regie habundantiam, tamquam multiplicatis intercessoribus promerentur.”

 1255: RA 1055. (cdcr iv. 608.): „solet regie benignitatis clementia illos et eorum posteros prosequi 
dono gratie specialis, qui erga ipsius magnificentiam per continue fidelitatis servitia se exhibent bene 
meritos et acceptos.”

30 Pl.: 1256: RA 1091. (cdes ii. 366.): „etsi celsitudo regia quibuslibet suis subditis manus consueverit 
porrigere largitatis, magis tamen illos tenetur gratuitis prosequi donativis, de quorum meritis, fidelitate 
ac serviciis regi et regno constitit evidenter.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.] – Hasonló szövegváltozat 
található a RA 1092-es oklevélben.

31 1245: RA 804. (ÁÚO vii. 191.): „regia benignitas, que frequenter extraneis benefacit, debet suis 
fidelibus eorumque gratantibus servitiis benignius porrigere munificentie sue manus, ut alii exemplo 
inde sumpto ad offerenda principi fidelitatis et servitiorum munera ferventius invitentur.“ [kiemelés 
tőlem – v. k. Gy.]
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mellérendelő szerkezetekre, amelyek a hűséget és a szolgálatot állítják egymás mellé.32 az 
idézett oklevélszövegek alapján a hűség és a szolgálat nem tűnik szétválaszthatónak a királyi 
oklevelek arengáiban. végezetül a gyanút, hogy a két kifejezés egymás szinonimájaként ke-
zelendő, perdöntő módon alátámasztja, hogy A magyarországi középkori latinság szótárában 
a fidelitas szó jelentései között szerepel a servitia (fidelia) – azaz a (hű) szolgálat.33

túllépve a hűség és a szolgálat kifejezések vizsgálatán a novae institutionesra visszamenő 
szövegek jóllehet a legfontosabb, de nem az egyetlen alkotóelemei a hűség gondolata 
köré épülő arengáknak. iv. Béla hercegként kiadott okleveleiben már feltűnt egy lazább, 
ritkán használt csoport, mely az új intézkedésekhez köthető szókincset nélkülözve pusztán 
annyit hangsúlyozott, hogy az engedelmes szolgálat fáradozásait nem szabad megfosztani 
jutalmától. ez néha kiegészült azzal a gondolattal, hogy az uralkodói viszonzásra azért 
van szükség, hogy annak látványa a többi alattvalót hűségre vagy szolgálatra sarkallja.34 
a tatárjárás után ennek a csoportnak létrejön egy 1206. évi arenga szövegére visszamenő 
változata, amely bár feltűnik Béla hercegi kancelláriáján,35 az 1235 és 1241 közötti királyi 
kiadványok nem tartalmazzák. ez alapján az érdemek szerint való viszonzásra azért van 

32 1243: RA 743. (ÁÚO vii. 135.) „circumspectio regum provida suorum fidelium servitiis grato debet 
occurrere premio, ut alii ad exhibenda sibi servitia et fidelitatem impendendam fortius invitentur.“ 
[kiemelés tőlem – v. k. Gy.]

 1248: RA 881. (cdcr iv. 346.): „circumspectio regum provida condignis premiis sibi obsequentibus 
sic debet occurrere, ut alii eorum exemplo provocati, ad servitia et fidelitatis studia forcius accendantur.” 
[kiemelés tőlem – v. k. Gy.]

 RA 882. (ÁÚO vii. 262.): „in partem cedit sollicitudinis nostre metiri circumspectionis regie aspectibus 
nostrorum merita subditorum, et quos continue fidelitatis nexus et servitiorum eminentium frequentia 
stringit, nobis uberiori nostre gratie munere confovere.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.]

 1250: RA 928. (dl 70 587): „Quamquam provida regie serenitatis circumspectio diligenti consideratione 
debeat inspicere merita singulorum, et pro singulis quibusque meritis condigno retributionis stipendio 
respondere, illos tamen, qui pre ceteris insignia fidelitatis et servitia familiaria exhibuerunt.” [kiemelés 
tőlem – v. k. Gy.]

 1259: RA 1229. (cdes ii. 438.): „circumspectio regum provida condignis premiis sibi obsequentibus 
occurrere consuevit, ut eorum exemplo alii ad fidelitatis opera et servitia exercenda forcius accendantur.” 
[kiemelés tőlem – v. k. Gy.]

33 Fidelitas szócikk. in: Mklsz. Online is elérhető: http://clph.elte.hu/llmaeh/mklsz/simpleserach_b_
hu.php (a letöltés ideje: 2022. május 1.)

34 1224: RA 570., 1225: RA 575. – Pl.: RA 570. (cdcr iii. 238–239.): „dignum est et omni rationi 
consentaneum, ut hi qui principibus suum pro tempore exhibent obsequium, sui laboris premio non 
fraudentur, precipue ut alii eorum exemplo ad indefesse fidelitatis constantiam animentur, quos sui 
laboris premia viderint assecutos.” 1235: RA 612., 1238: RA 641., 1240: RA 673., 694.

35 ii. andrás oklevele 1206-ból: RA 222. (HO vii. 3.): „digna remuneratione fidelitas dignis debet a 
regie celsitudinis serenitate stipendiis refoveri, quatenus et humanum iustitie debitum impendatur et 
retributionis exemplo fidelium numerus augeatur.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.] Béla herceg oklevele 
1233-ból: RA 602. (UGds i. 58.): „regie incumbit excellentie metiri merita singulorum et unicuique 
pro meritis respondere, quippe ut famulantium mentes fervore fidelitatis accincte, magis ac magis ad 
exercenda virtutis opera inflammentur” – az a gondolat, hogy az uralkodó feladata minden alattvalónak 
egyesével megmérni az érdemeit, már imre egy 1202. évi oklevelében is feltűnik. RA 197. (UBB i. 38–
39.): „ad regie benignitatis serenitatem pertinere dinoscitur insignem fidelium constantiam et omnium 

http://clph.elte.hu/llmaeh/mklsz/simpleserach_b_hu.php
http://clph.elte.hu/llmaeh/mklsz/simpleserach_b_hu.php
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szükség, hogy más alattvalók ezt látva a hűség munkájára (ad fidelitatis opera) hevesebben 
lobbanjanak (fortius accendantur).36 Fontos kiemelni, hogy – hasonlóan az új intézkedé-
sekből levezetett hűség-arengákhoz – 1242-től ezekben a szövegekben is minden esetben 
a hűséges szolgálatról és a hűségről van szó, s nem egyéb erényekről. ez viszont éles 
kontraszt a tatárjárás előtti sokszínűséghez képest.

ezen a ponton úgy tűnhet, hogy a hűség-arengák tulajdonképpen nem jelentenek újítást 
a királyi kancellárián, hiszen a csoportnak mind a két eleme kimutatható a központi írószerv 
korábbi okleveles gyakorlatában. véleményem szerint azonban ez a megállapítás nem fedi 
az igazságot, ugyanis nemcsak az számít újításnak, amikor egy teljesen új gondolati elemet 
tartalmazó arenga jelenik meg nagy számban a királyi kancellárián, hanem az is, amikor egy 
korábban csak elvétve használt formulát állítanak a középpontba, illetve amikor egy régeb-
ben népszerű csoportnak csak egy éles vonalakkal körülhatárolt alkategóriáját újítják meg. 
Úgy tűnik tehát, hogy a tatárjárás idején a királyi kancellária már elégséges felhalmozott 
intézményi emlékezettel37 rendelkezett ahhoz, hogy ennek a különböző elemeit felhasználva 

pro utilitate et honestate regni desudantium merita equitatis lance metiri et oportunitatis tempore, que 
usu habet adesse emeritis, manu dapsili et largiflua gratanter remunerare.”

36 1244: RA 756. (HO i. 22.) „regie circumspectionis oculi, qui providere considerant merita singulorum, 
debent benefacturas manus principis ad bene [- - -] subditis beneficia invitare, ut cum viderit princeps 
in subditis et fecerit commendandum hii ad opera fidelitatis fortius accendantur.“ [kiemelés tőlem – 
v.k. Gy.] 1245: RA 807., 808., 815. (utóbbi három oklevél a második gondolati egység elhagyásával), 
RA 823. 1247-ben tűnik fel a későbbiekben sokat szereplő szövegváltozat: RA 850. (ÁÚO vii. 223.): 
„circumspectio regum provida condignis premiis sibi obsequentibus sic debet occurrere, ut alii exemplo 
eorum provocati ad fidelitatis opera fortius accendantur.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.] – Hasonló 
szövegváltozattal rendelkezik még: 1247: RA 851., cdes ii. 254., RA 856., 858., 1248: RA 881., 885., 892., 
1252.: RA 977., 1256: RA 1107., 1259: RA 1229., 1261: RA 1263., 1278., 1262: RA 1290., 1267: RA 1527., 1268: 
RA 1588. részben ideköthető: RA 726. (1242), RA 928. (1250), RA 963. (1251), RA 1051. (1255), RA 1189. 
(1258), RA 1562 (1267?). 

37 intézményi emlékezet alatt a királyi kancellárián fokozatosan felhalmozott, kollektív oklevélszerkesztési 
tapasztalatot és tudást értem. ennek hordozói egyaránt lehettek az (al)kancellárok vagy az írószervnek 
bedolgozó írnokok, illetve formulás feljegyzések vagy formuláskönyvek is. sajnos a ránk maradt 
forrásanyag nem teszi lehetővé, hogy közelebbről meghatározzuk a fentebbi felsorolás egyes elemeinek 
pontos szerepét. a kancelláriai formuláskönyvek megléte például valószínűsíthető, a korszakból azonban 
semmilyen adattal nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy ezeket milyen körülmények között 
használhatták. volt(ak) a kancelláriának saját, hosszabb időn keresztül használt formuláskönyve(i), vagy 
ez(eke)t minden vezetőváltáskor lecserélték? esetleg az(oka)t az adott (al)kancellár hozta magával? 
az adott írnokok rendelkeztek saját formulás feljegyzésekkel? Ha igen, ez(ek) hogyan viszonyult(ak) 
a(z al)kancellár által előírt, vagy az írószerven meglévő formuláskönyvhöz? ezeknek a kérdéseknek 
a megválaszolása, és következésképpen a különböző formulák/formuláskönyvek terjedésének és 
tradíciójának feltérképezése csak a korszak teljes magyar okleveles gyakorlatának szisztematikus 
feldolgozása után lehetséges. 

 korábbi kutatásaim alapján 1235 előtt a királyi kancellárián jelentős lehetett a személyzet fluktuációja. 
az pedig, hogy a különféle oklevélformulák ciklikus változása egybeesett a kancellári vezetésében 
bekövetkezett változásokkal arra utal, hogy iv. Béla trónralépése előtt még nem mutatható ki intézményi 
emlékezet a központi írószerv berkeiben. ld.: veres k. Gy.: a  magyar királyi kancellária okleveles 
gyakorlata 1172 és 1235 között, 20–23.
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megfogalmazhassa az elkövetkező időszak királyi politikájának origóját: a hűség minden 
más erényt megelőz,38 és ezért érdemei nem maradhatnak viszonzás nélkül.39

a hűség-arengák használata a tatárjárást követően a leggyakoribb, 1248-ig minden évben 
legalább az oklevelek 35%-ában szerepeltek,40 érdemes külön kiemelni az 1245. évet, ekkor 
az ilyen oklevélrészt tartalmazó kiadványok közel 70%-a fidelitas csoportba sorolandó.41 
csábító lenne a csoport használatának visszaszorulását kapcsolatba hozni Hontpázmány 
nembeli Pázmány fia achilles (1243–1250) leköszönésével az alkancellári tisztségből,42 
a hűség-arengák megtorpanásokkal tarkított visszaszorulása azonban hamarabb, már 
1249-ben megkezdődik. arányuk ekkor kicsit több mint 30%, 1250-ben pedig alig haladja 
meg a 20%-ot.43 1251-ben azonban ismét az oklevelek kevéssel több, mint 40%-ában szere-
pel,44 ezután arányukat az 1250-es évek első felében lassú,45 1254 után viszont – smaragd 
nembeli smaragd fia smaragd alkancellárságával egy időben (1254–1258)46 – gyorsabb 
csökkenés jellemzi.47 1256 az első év, amikor a fidelitas-csoport aránya nem haladja meg 

38 a fidelitas abszolút elsőbbségét az alattvalói erények között több hűség-arenga is expressis verbis 
kimondja 1243 és 1251 között: RA 744., 863., 904., 958. Pl.: RA 744. (cdes ii. 85–86.): „cum regum 
omnium et regnorum potentia in sola suorum fidelitate consistat cumque fidelitas ipsa virtutes alias 
politicas antecellens, quanto nec hominibus ex corruptela seculi senescentis rarior reperitur, tanto carior 
sit habenda et premiis amplioribus compensanda quamquam sui merito omnem affluentiam temporalem 
transcendat, dignum est et rationi consentaneum, ut ceteri remunerationis contemplatione provocati ad 
fidelitatis opera exercenda fortius accendantur.“ [kiemelés tőlem – v. k. Gy.] a hűség elsőbbségének 
gondolata először ii. andrás kancelláriáján tűnik fel 1219-ben: RA 354. (ÁÚO vi. 399.): „[...] merito 
apud regie serenitatis providentiam fidelitatis firmitas ceteris est virtutibus politicis preferenda.” 

 továbbá 1235 és 1241 között egy kivételével az összes új intézkedések-féle csoport szókincsét felvonultató 
arenga hangsúlyozza a fidelitas fontosságát: RA 608.: közeli szövegrokona a fentebb idézett RA 
354-esnek, RA 656. (ÁÚO vii. 67–68.): „[...] fidelitas tamen eo habundantius est attollenda premiisque 
temporalibus propensius compensanda, quanto ipsa ceteras virtutes politicas antecedit.” RA 688. 
(cdes ii. 54.): „cum inter ceteras virtutes politicas fidelitatis meritum prerogativam optineat, [...]”

 egyedi szövegezésű hűség-arengák az 1240-es évekből: RA 734., 769., 777., 814., 827., 886., 900., 907.
39 az új intézkedésekhez köthető arengák bizonyos szempontból hasonló utat jártak be. a  bőkezű 

adományozást méltató oklevélrészek már iii. Béla uralkodása alatt megjelentek, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy a novae institutiones politikai programját is ii. andrás nagyapjának korára kellene kelteznünk. 
zsoldos a.: ii. andrás aranybullája, 24., 137. jegyzet., zsoldos a.: egy új ii. andrás-kép, 21–35. vö.: 
kristó Gy.: ii. andrás király “új intézkedései”, 265., 298–299.

40 ld. 1. és 2. sz. diagramok. 1242 és 1249 között hűség-arengát tartalmazó oklevelek: RA 726., 731., 732., 734., 
739., 740., 743., 744., 756., 762., 769., 776., 777., 784., 792., 803., 804., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 814., 
815., 823., 827., 828., cdes ii. 227., RA 849., 850., 851., cdes ii. 254., RA 856., 858., 863., 880., 881., 882., 
885., 886., 892., 894., 900., 901., 904., 907.

41 1245: RA 803., 804., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 814., 815., 823.
42 zsoldos: Arch. 110.
43 1249: RA 900., 904., 907., 1250: RA 928., 939.
44 1251: RA 943., 944., 949., 955., 958., 963.
45 1252: RA 968., 969., 970., 977., 1253: RA 987., 1001., 1254: RA 1021., 1022., 1023., 1024. 
46 zsoldos: Arch. 111.
47 1255: RA 1033., 1051., 1054., 1055., 1058., 1256: RA 1091., 1092., 1107., 1129., 1257: RA 1137., 1148., 1162., 1171.
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a 10%-ot.48 Miután smaragd leköszön hivataláról, a hűség-arengák használatát iv. Béla 
uralkodásának végéig erős ingadozás jellemzi. 1260-ban például egy diplomában sem 
található ilyen jellegű oklevélrész, 1261-ben azonban a privilégiumoknak újra több mint 
fele a fidelitas gondolata köré épül.49

1249 után a hűség-arengák tartalmi csoportosításával kapcsolatban három egymással 
részben összefüggő tendenciára kell felhívni a figyelmet. egyrészről ezek 1250-es évektől 
gyakrabban használt alcsoportja azt fogja hirdetni, hogy azokat kell a legjobban bőkezű 
adományokkal jutalmazni, akiknek a hűsége állandó és/vagy közismert.50 Másrészről az 
az alcsoport, amely azt hangsúlyozza, hogy a fidelitas viszonzása azért szükséges, mert a 
többi alattvaló ezt látva hűségesebb lesz, sokkal széttagoltabbá válik. Míg a csoportosítás 
alapjául szolgáló gondolat ilyen vagy olyan formában mindegyikben szerepel, addig az 
1240-es években a még tömörebb és egységesebb szerkesztés helyébe hosszabb, sokfélébb, 
olykor kifejezetten dagályos szövegek lépnek.51 végezetül pedig megnő az egyedi fogalma-
zásúaknak az aránya, amelyek nem sorolhatók be a fentebb ismertetett alcsoportokba.52

48 1258: RA 1189.
49 RA 1263., 1270., 1272., 1275., 1278. iv. Béla uralkodásának a végéig további három olyan év van, amikor egy 

oklevélben sem szerepel fidelitas-arenga: 1263, 1265 és 1270. 1262 és 1269 között hűség-arengát tartalmazó 
diplomák: RA 1290., 1312., 1396., 1504., 1527., 1541., 1562., 1588., 1604., 1638., 1642.

50 Pl.: 1257: RA 1148. (ÁÚO vii. 456–457.): „licet munificentie regalis inmensitas ad quoslibet manu 
largiflua se habere debeat; illos tamen uberioris et amplioris gratie beneficio fovere tenetur et amplecti, 
quorum inmense fidelitatis constantiam per experimenta didicit et morum honestatem iugiter 
comprobari.” – a tapasztalat által megismert (állandó) hűség mint jutalmazandó erény gondolata már 
ii. andrás kancelláriáján is feltűnt. 1230: RA 467. (ÁÚO Xi. 218–219.): „inmensa regum dapsilitas, licet 
ad quoslibet manu largiflua equaliter habere se debeat, ad illos tamen uberiori gratia tenetur diffluere, 
qui loco et tempore nec res nec personas suas pro regis utilitate in regni commodo mortis periculo 
exponere formidarunt. inde est, quod munificere regalis inmensitas, licet etiam ad extraneos bone 
commendationis flagrantia diffundi debeat; plenius tamen et propensius largiendi manum debet illis 
porrigere, quorum probitatis experientiam per diuturnam fidelitatis constantiam didicit et morum 
honestate comprobavit.” ld. még RA 335. (1217)

 1249 után ebbe az alcsoportba tartozó hűség-arengák: RA 970., 987., 1001., 1055., 1091., 1092., 1148., 1171., 
1312., 1504., 1541., 1638.

51 a hosszabb szövegekre jó példa egy 1267-ből származó oklevél: RA 1527. (ÁÚO viii. 162.): „regie 
serenitatis proprium esse debet, ut fideles suos erga se bene meritos et obsequiosos prosequatur 
munificentia gracie specialis, per quod nedum illorum utilitati prospicitur, verum etiam regali honori 
consulitur et accescit, dum alii exemplo prestiti beneficii ad exbibenda eidem fidelitatis obsequia facilius 
attrahuntur.” ebbe az alcsoportba tartozik még 1249 után: RA 928., 955., 963., 977., 1022., 1024., 1051., 
1054., 1058., 1107., 1137., 1189., 1229., 1263., 1275., 1278., 1290., 1396., 1527., 1562., 1588.

52 Pl.: 1249: RA 907. (cdes ii. 223.): „cum in remuneratione personarum sublimium et precipue regum 
non rei donate quantitas, sed potius favoris qualitas accendatur, dignum censemus, ut cum quis 
poscentibus fidelitatum meritis regio honoratur munere, consequenter etiam habundet postmodum 
ipsius gracia et favore.”

 1250: RA 939. (cdes ii. 247.): „cum liberalis regum donatio secura in illorum heredes merito 
devolvatur, qui patrum suorum fidelium inherentes vestigiis, fidelitatum sedulo prestant obsequia et 
regie student celsitudini complacere.” alcsoportba nem sorolható hűség-arengák 1249 után: RA 907., 
939., 943., 944., 968., 969., 1021., 1023., 1033., 1270., 1272., 1604., 1642.
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vajon a formai keretek lazulása, illetve az egyedibb szövegváltozatok előtérbe kerülése 
összefügghet a hűség-arengák számarányának folyamatos csökkenésével az 1250-es évek-
ben, majd pedig fluktuációjával az 1260-as években? véleményem szerint erre határozott 
igennel felelhetünk. az egyedi szövegváltozatok felfutása ugyanis talán arra vezethető 
vissza, hogy a fidelitas gondolata köré épülő szövegek használatával kapcsolatban 1250 
után enyhülhetett a központi nyomás, így a scriptorok személyes mozgástere nagyobb 
lehetett az adott arenga megfogalmazásában. sőt, az sem tűnik teljesen megalapozatlan 
feltevésnek, hogy azokban a periódusokban, amikor jelentős fluktuáció látható a fidelitas-
csoport használatában, akkor ezek az arengák már nem mint politikai üzenetet hordozó 
– a kancellária vezetése által előírt – szövegek szerepeltek az oklevelekben. Megfordítva: 
bizonyos időintervallumokban azért ingadozhatott ezeknek az arengáknak a súlya az okle-
velekben, mert nem volt központi előírás a használatukról, azok az egyes írnokok – vagy 
a destinatarius – szubjektív szempontjai miatt kerültek be az adott diplomába.

Érdemes ezen a ponton azokat a megállapításokat idézni, amelyeket Hajnal istván 
tett iv. Béla kancelláriájáról. eszerint utóbbi még nem volt zárt, állandó személyzettel 
rendelkező intézmény, az okleveleket jellemzően az udvari papok tisztázták le, akiknek 
viszont csak egyik feladata volt scriptorként bedolgozni a központi írószervnek; emellett a 
korszakban az is előfordult, hogy a destinatarius készítette el a kiadvány tisztázatát.53 Nem 
zárható ki, hogy a vegyes és gyorsan cserélődő személyzet tevékenységének irányításakor 
nem minden esetben érvényesült maradéktalanul az alkancellári ellenőrzés. a 13. század 
viszonyai között természetesen az is feltehető, hogy az alkancellár nem kívánta szabályozni 
az írószerv működésének minden aspektusát. Így elképzelhető, hogy voltak olyan peri-
ódusok, amikor az írnokra volt bízva az arenga megfogalmazása. ilyen helyzetben pedig 
az adott írnok egyrészről támaszkodhatott saját műveltségére, másrészről meríthetett a 
királyi kancellária intézményi emlékezetéből is: a hűség-csoport központi előírás nélküli 
használata minden bizonnyal az utóbbi kategóriába sorolandó.

elképzelhető-e, hogy egy politikai üzenetet hordozó, reprezentatív éllel megalkotott 
arengát, amelyet a kancellária vezetése levesz a napirendről, írnokok szándékos vagy vélet-
len önkényből tovább használnak? erre is határozott igennel kell felelni. kevésszer történt 
olyan éles váltás a királyi politikában, mint 1235-ben ii. andrás halála után. Jóllehet a bőkezű 
örökadományokat felváltották a birtokvisszavételek, a királyi kancellária kiadványaiban kis 
számban mégis tovább folytatódott az új intézkedésekhez köthető arengák használata, annak 
ellenére, hogy ezek a szövegek ii. andrás uralkodásának idején a novae institutiones egyik 
legfontosabb ideológiai támpilléreiként szolgáltak. a nemzetközi szakirodalom ráadásul 
újabban többször hangsúlyozta, hogy hatalmas ingadozások mutathatók ki abban, hogy egy 
adott arengában található politikai programnak mekkora a relevanciája az adott történeti 
kontextusban.54 Mindezek tükrében egyáltalán nem tűnik valószínűtlennek, hogy bizonyos 

53 Hajnal istván: iv. Béla király kanczelláriájáról. Turul, 32 (1914) 2.
54 sébastien rossignol: introduction: text and context – Preamble and Formulary. in: sébastien rossignol 

– anna adamska (Hrsg.): Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa 
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esetekben egyértelmű politikai üzenetet hordozó, de a központi irányvonalat nem tükröző 
szövegek kerüljenek be a magyar királyi kancellária kiadványaiba.

Összegzés

a királyi politikában 1241 után bekövetkezett hátraarc az arengahasználatban is gyökeres 
változásokat hozott. Minden jel arra mutat, hogy iv. Béla és kancelláriája először a tatár-
járás után látta szükségét, hogy az uralkodó politikai programjának egy következetesen 
használt koherens arengacsoport megalkotásával teremtsen ideológiai alapot. a tatárjárás 
után a királyi kancellária egy formulakészletében és szókincsében is teljesen új csoport 
megalkotása helyett elsősorban a meglévő intézményi emlékezetéből merített, amikor 
megfogalmazta az elkövetkező időszak királyi politikájának origóját: a hűség minden más 
erényt megelőz, és ezért érdemei nem maradhatnak viszonzás nélkül.

a hűség-arengák formulakészlete elsősorban az új intézkedések típusú szövegek alkotó-
elemeiből építkezett, a tatárjárás után azonban ezeket jelentősen megrostálták, 1242 után 
ugyanis a novae institutiones teljes szókincsarzenálját felvonultató arengák minden esetben 
a hűséget vagy a hűséges szolgálatot – amely ekkor már minden esetben hűséges, és nem 
hosszantartó, értékes vagy buzgó – nevezik meg a bőkezű adományok kiváltó okaként. 
az új intézkedésekre visszamenő szövegek jóllehet a legfontosabb, de nem az egyetlen 
alkotóelemei a hűség gondolata köré épülő arengáknak. az 1220-as évek óta a Bélához 
köthető okleveles anyagban fel-feltűnt egy ritkán használt szövegcsoport, amely a novae 
institutiones-hez köthető szókincset nélkülözve pusztán annyit hangsúlyozott, hogy az 
engedelmes szolgálat fáradozásai nem maradhatnak viszonzás nélkül. a tatárjárás után 
ezeknek a szövegeknek a kibővített változataira építve fogalmazta meg a kancellária a 
bőkezű királyi adományok mögött álló nyers politikai érdeket: az érdemek szerint való 
viszonzásra azért van szükség, hogy ez más alattvalókat is hűséges szolgálatra sarkalljon. 
ebben a kijelentésben megfogalmazódik a muhi katasztrófa talán legfontosabb tanulsá-
ga: nem folytatható olyan királyi politika, amely teljes társadalmi ellenállásba ütközik.55 
Összeségében a fidelitas-csoport megteremtésével iv. Béla kancelláriája egy az új in-
tézkedések arengakategóriához mérhető propagandaeszközre tett szert. Ugyanakkor a 
jutalmazandó hűség gondolatának visszaszorulása, majd fluktuációja 1250 után talán arra 
utalhat, hogy ekkor már nem volt központi előírás a csoport használatáról a kancellária 
berkeiben, így az ebbe a kategóriába tartozó szövegek használata az adott írnok személyes 
preferenciáira vezethető vissza.

des Mittelalters (13.–14. Jahrhundert). Wien–köln–Weimar, 2016. (veröffentlichungen des instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 65.) 19–34., különösen: 29–30.

55 szűcs J.: Az utolsó Árpádok, 17–19., 23.



158

veres kristóf György

The idea of fidelitas in the preambles of  
Béla IV of Hungary after the Mongol invasion

in my paper i examine how the idea of fidelitas emerged as the focal point of a coherently 
used arenga category, and how it subsequently served as the ideological framework for 
the king’s policies after the Mongol invasion (1241). instead of inventing a brand-new 
vocabulary for this new preamble category, the royal chancery leaned heavily on its own 
institutional memory when it formulated the doctrinal centrepiece of the next decades’ 
royal policy: loyalty precedes every other virtue and consequently its merits must receive 
rewards. The formulae that make up the loyalty (fidelitas) preambles borrow heavily from 
the texts of the novae insitutiones arenga category with one significant difference between 
the two categories. after the Mongol invasion the fidelitas preambles always name loyalty, 
or loyal service – never any other merit – as the motivation for the monarch’s generous 
donations to his subjects.

all in all, with the creation of the fidelitas preambles, the chancery of Béla iv gained a 
propaganda tool comparable to the novae insitutiones arenga category in its complexity 
and sophistication. However the declining and fluctuating use of the fidelitas preambles 
after 1250 seems to indicate that there might have been periods when these texts were 
not inserted into the charters as a result of central directive but were rather used at the 
scriptors’ whim.

Keywords: royal chancery, preamble, arenga
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Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

716
718
720
721

726 723
731 724
732 725
734 727
739 728
740 745
743 749
744 752

1242-1243 8 12
779
755
766
767
771

756 781
762 783
769 786
776 789
777 790
784 791
792 793

1244 7 12
803
804

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

807
808
809
810
812 816a
813 806
814 818
815 822
823 cdes 

ii. 199.
1245 11 5

829
830

827 831
828 834

cdes 
ii. 227.

835

1246 3 5
848

849 852
850 853
851 855

cdes 
ii. 254.

859

856 862
858 865
863 867

1247 7 8
873

880 874

* a táblázat, ha ezt külön nem jelölöm, RA számokat tartalmaz.

1. táblázat: Hűség arengák a királyi oklevelekben (1242–1270)*
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Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

881 875
882 876
885 884
886 889
892 890
894 893

1248 7 8
cdes ii 

323
902
906
910

900 911
904 913
907 914
901 916

1249 4 8
922
926
927
929
930

928 931
939 936

1250 2 7
948

943 946
944 952
949 954
955 956
958 957
963 962

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1251 6 7
979
967
971

968 972
969 976
970 981
977 967a

1252 4 7
988
989
990

987 994
1001 995

1253 2 5
dF 272 

813
1006
1007
1008
1009
1011

1021 1013
1022 1014
1023 1019
1024 1025

1254 4 10
1032
1041
1043
1044
1046



161

A jutalmazandó hűség IV. Béla okleveleinek arengáiban a tatárjárás után

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1047
1049
1052
1057
1059
1060

1033 1061
1051 1062
1054 1063
1055 1135
1058 cdes 

ii. 546.
1255 5 16

1074
1075
1077
1078
1082
1083
1086
1087
1088
1089
1090
1097
1098
1099
1100
1102
1104
1105
1106

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1120

1091 1122
1092 1127
1107 1130
1129 cdes 

ii. 537.
1256 4 35

1136
1138
1139
1141
1142
1143
1144
1146
1149
1152
1154
1155
1156
1157
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Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1159
1161
1163
1164

1137 1168
1148 1170
1162 1172
1171 1173

1257 4 22
1177
1178
1179
1182
1183
1184
1186
1187
1188
1190
1197
1198
1199

1189 1205
1258 1 14

1214
1215
1216

1226 1221
1229 1225

1259 2 5
1234
1235

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1238
1239
1240
1244
1245
1250

1260 0 8
1263
1270 1271
1272 1260
1275 1267
1278 1277

1261 5 4
1302a

1283
1287
1292
1294
1295
1301

1290 1302
1312 1304

1262 2 9
1336
1329
1332
1339
1355
1361
1365
1379
1385
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Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1263 0 9
1397
1398
1399
1403

1396 1409
1404 1415

1264 2 6
1434
1439
1445
1451
1452
1456
1463
1473

1265 0 8
1486
1478
1479

1504 1485
1266 1 4

1519
1527 1538
1541 1543
1562 1552

1267 3 4
1578
1576
1584

1588 1586
1268 1 4

Év Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

1605
1606
1619
1624
1625

1604 1639
1638 1644
1642 1645

1269 3 8
1658
1659
1661

1270 0 3
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Hűség 
arengák

Egyéb 
arengák

Arengával 
rendelkező 
privilégium

Összes 
privilégium

1242-
1243

8 12 1242-
1243

20 26 77%

1244 7 12 1244 19 26 73%
1245 11 5 1245 16 18 89%
1246 3 5 1246 8 12 67%
1247 7 8 1247 15 21 71%
1248 7 8 1248 15 18 83%
1249 4 8 1249 12 14 86%
1250 2 7 1250 9 11 82%
1251 6 7 1251 13 14 93%
1252 4 7 1252 11 14 79%
1253 2 5 1253 7 13 54%
1254 4 10 1254 14 16 88%
1255 5 16 1255 21 26 81%
1256 4 35 1256 39 44 89%
1257 4 22 1257 26 30 87%
1258 1 14 1258 15 19 79%
1259 2 5 1259 7 10 70%
1260 0 8 1260 8 10 80%
1261 5 4 1261 9 10 90%
1262 2 9 1262 11 21 52%
1263 0 9 1263 9 40 23%
1264 2 6 1264 8 19 42%
1265 0 8 1265 8 22 36%
1266 1 4 1266 5 18 28%
1267 3 4 1267 7 22 32%
1268 1 4 1268 5 14 36%
1269 3 8 1269 11 29 38%
1270 0 3 1270 3 7 43%
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