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ELŐSZÓ 

2012. november 30-án és december 1-jén a Pécsi Tudományegyetem Interdiszcip-
lináris Doktori Iskolájának Középkori és Koraújkori Történeti Programja konfe-
renciát rendezett jelenlegi és egykori hallgatói számára – a program indulása óta 
először. Tíz év elteltével olyan figyelemre méltó eredmények születtek, amelyek-
ről fontosnak tartottuk, hogy a korszakkal foglalkozó kollégáknak együttesen is 
bemutassuk – a jelenleg folyó munkával együtt. Egy évtized eltelte után indokolt 
visszatekinteni, a közös munkát elemezni, ami bizonyára jövőt építő tanulságok-
kal is szolgál. 

A magyarországi doktorandusz képzés mai formájában két évtizedes múltra 
tekint vissza, és e viszonylag rövid idő alatt is több átszervezésen esett át, az iskola 
működésének feltételrendszere több alkalommal változott. A 18-20. századi törté-
nelemre koncentráló történész doktori program – akkor mindegyiket így nevezték 
– a Pécsi Tudományegyetem első doktori képzéseivel együtt, 1993-ban indult. A 
Doktori Iskolává alakulás – és ezzel együtt a tematika kiszélesítése – 2000-ben 
következett be. Az említett programra épült a Bölcsészettudományi Kar Interdisz-
ciplináris  Doktori  Iskolája  (IDI)  –  öt  programmal.  Ezek  egyike  a  középkori–
koraújkori történeti program, amely tematikai meghatározása: „A Kárpát-medence 
és a szomszédos birodalmak 900–1800 között”. A program keretében 2001/2002-es 
akadémiai évben indult az oktatás. 

Az IDI öt programja valóban interdiszciplinárisan működik: az első szemesz-
terben  van  egy  közös  kurzusunk,  amely  az  iskola  minden  hallgatója  számára  
kötelező; így mód van arra, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az iskola más 
tudományterületeibe is: a néprajz, a politológia és a történelem többi korszaka felé 
is nyitottak legyenek. A közös „doktori nap”, amelyre a doktoranduszok óráit 
szervezzük, lehetővé teszi, hogy a más intézményből hívott kollégák előadásait 
mindegyik program hallgatói látogathassák. Az öt programot összeköti még a 
Kutatási Füzetek címet viselő sorozat is, amelyben az iskola minden hallgatója pub-
likálási lehetőséget kap.  

Mindemellett a képzés hangsúlyosan a programok sajátosságaira épül, itt szin-
tén teret kap az interdiszciplinaritás, de már a kronológiai kereteken belül. A kö-
zépkor-koraújkor programjában szervezünk jogtörténeti, irodalomtörténeti, mű-
vészettörténeti, filozófiatörténeti, régészeti és filológiai előadásokat, és folyamatos 
a latin nyelvi képzés. Rendszeresek a vendégelőadások, köztük a külföldi kollé-
gák meghívása is, mindezzel a doktoranduszoknak a szakmai közéletbe való 
bekapcsolódását kívánjuk elősegíteni. A hallgatók saját kutatási tevékenységükre 
szemeszterről szemeszterre egyre több időt fordíthatnak. Az egyéni kutatásokról 
nemcsak a témavezető felé van beszámolási kötelezettség, hanem minden máso-
dik szemeszter végén nagyobb nyilvánosság – a program hallgatói és a Középkori 
és  Koraújkori  Történeti  Tanszék  oktatói  –  előtt  kell  előadást  tartani  az  ún.  
„kerekasztal” keretében. 

Nagyon tanulságos, ha a 2001 óta létező programunkat áttekintjük a számok 
tükrében. Az 1990-es évekhez képest 2000 után – amikor a doktori iskolák felálltak 
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– a humán tudományokat kellemetlen változás is érte. Az 1990-es évek ösztöndí-
jas helyeinek száma a humán területen megcsappant. Az új programokon – így 
nálunk is – kezdetben csak költségtérítéses formában lehetett tanulmányokat 
folytatni. 2002-től van lehetőség ösztöndíj-támogatásra is, ez évente egy helyet 
jelent. Három alkalommal sikerült két-két ösztöndíjas helyet szerezni. Így 2001–
2012 között összesen 13 ösztöndíjas hallgatót vettünk fel, közülük négyen jelenleg 
is a képzésben vannak. A 13 állami támogatással rendelkező mellett 14 fő költség-
térítésesként vett rész a képzésben. Közülük négy olyan hallgatónk volt, akik 
támogatott kutatási program résztvevőjeként a tanszék kutatási projektjeiben 
(OTKA, illetve nemzetközi projekt) dolgoztak. Ezt azért fontos kiemelni, mert ők 
néhány évre olyan munkalehetőséget kaptak, amely nemhogy elvonta volna őket 
a kutatómunkától, hanem segítette azt, bár helyzetük az ösztöndíjasokéhoz képest 
jóval kötöttebb volt. A további tíz költségtérítéses doktorandusz közül hárman 
olyan munkahelyen – felsőoktatás, levéltár – dolgozva végezték PhD tanulmánya-
ikat, amely elvárta és támogatta fokozatszerzésüket. A többiek viszont lemorzso-
lódtak, öten már a második szemeszter során, ketten pedig később. Erre azért 
érdemes odafigyelni, mert a doktori tanulmányokat költségtérítéses formában 
csak kutatásban érdekelt munkahelyi háttérrel lehet sikeresen befejezni. A közép-
iskolai vagy adminisztratív munka olyan kötöttséggel jár, ami hosszútávon a 
kutatói tevékenységet nem teszi lehetővé. 

2001–2012 között nyolcan védték meg disszertációjukat és szereztek doktori 
fokozatot. További nyolcan teljesítették az abszolutóriumot, és jelenleg a disszer-
tációjukon dolgoznak. A konferencia szervezése során őket, ill. a jelenleg tanul-
mányaikat végzőket szólítottuk meg. Közülük tizenöten tartottak előadást a ren-
dezvényen, és többségük írása olvasható a kötetben.  

A tanácskozás résztvevőinek – és a kötet szerzőinek – a számát növelte két 
hallgatónk, akik a történelem mesterszakos képzésben középkor-koraújkor szak-
irányt választva végzik tanulmányaikat, és készülő szakdolgozatukban, illetve 
diákköri dolgozatukban olyan teljesítményt nyújtottak, amellyel potenciális PhD 
hallgatóinknak tekinthetjük őket. A középkori-koraújkori doktori program szá-
mára a diszciplináris mesterképzés vonatkozó szakirányán tanulók jelentik az 
utánpótlást. A képzés indulása (2009) óta középkori szakirányt 11-en választottak. 

Jelen kötetünk, amely rendezvényünk válogatott előadásait adja közre a konfe-
rencia tematikus egységeinek megfelelően, a pécsi középkor-koraújkori program 
első bemutatkozása, amelyet a hagyományteremtés szándékával indítunk útra.    

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik a konfe-
rencián levezető elnöki feladatot vállaltak, észrevételeikkel segítették az elhang-
zottak írott formába öntését. Ők az elmúlt évtizedben előadásaikkal is hozzájárul-
tak a  doktori  oktatás  sikeréhez.  Végül  köszönöm kollégáimnak,  a  Középkori  és  
Koraújkori Történeti Tanszék oktatóinak szervezőmunkáját, amely nélkülözhetet-
len volt a konferencia zavartalan lebonyolításához.  
 
Pécs, 2013. február 10.          Font Márta 

programvezető 
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MISZLER TAMÁS 

Játvarðar saga – A keleti utazás leírása 

Játvarðar saga – The description of the Eastern journey 
In Hungarian historiography it was Sándor Fest, in the second half of 1930s, who drew the 
attention to the Icelandic Saga Játvarðar konungs hins helga concerning the life of the Anglo-
Saxon king, Edward the Confessor (1042–1066). During the last decades Hungarian schol-
ars showed interest to that part of the so-called Edward saga which is connected with the 
Kingdom of Hungary. In my paper I would like to present and analyse the description of 
the so-called Eastern journey of Anglo-Saxon knights in the context of other Icelandic 
sagas. 

A magyar történetírásban többen foglalkoztak már az ún. Edvárd sagaval 
(izlandi nyelven: Saga Játvarðar konungs hins helga1), azzal a hagiografikus és 
egyben történeti munkával, amely az utolsó előtti angolszász király, Hitvalló 
Edvárd (1042–1066) életével és korával foglalkozik. A viszonylag rövid, Iz-
landon született munkát azonban mindeddig kevésbé vizsgálták az izlandi 
források kontextusába helyezve. 

A magyar történetírás elsősorban az angol-magyar kapcsolatok vonatkozá-
sában foglalkozott a 14. században keletkezett saga utolsó részével, amelyre 
először 1937-ben Fest Sándor (1883–1944) anglista, történész hívta fel a figyel-
met.2 Később mások is foglalkoztak a témával,3 legutóbb pedig (2008-ban) a 

                                                             
1 Jelen tanulmányban a Stock. Perg. Fol. Nr. 5-ban fennmaradt verziót idézem, amelyet 
1852-ben C. C. Rafn és Jon Sigurdsson adott ki:  Carl Christian Rafn – Jon Sigurdsson: Saga 
Játvarðar konúngs hins helga. Udgiven efter Islandske Oldböger af det Kongelige 
Nordiske Oldskrift-Selskab. Kjöbenhavn 1852 (továbbiakban: Saga Játvarðar 1852). Ezen 
forrás az, amely valószínűleg a legközelebb áll az eredeti verzióhoz. 
2 Fest Sándor: Adalékok az angol-magyar kapcsolatok történetéhez az Árpádházi királyok 
korában. Századok 71. (1937) 122–126. Fest Sándor munkásságát mutatja be az Universitas 
Kiadó gondozásában kiadott, Fest Sándor tanulmányait tartalmazó mű („Skóciai Szent 
Margittól a walesi bárdokig”. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok. Szerk. Czigány 
Lóránt, Korompay H. János. Bp. 2000.). Az igen gazdag életművet felvonultató kötet elején 
Koltay-Kastner Jenő (1892–1985) részletesen bemutatja Fest Sándor életét. Jelen tanul-
mányban e kötetben megjelent tanulmányokat idézem. 
3 Fest  Sándor  mellett  Horváth  Jenő is  foglalkozott  a  kérdéssel.  Az  1944-ben  Budapesten  (!)  
Arthur B. Yolland 70. születésnapjára publikált tanulmánykötetben publikált egy írást Az 
angol-magyar kapcsolatok kezdetei címmel. Horváth Jenő: Az angol-magyar kapcsolatok 
kezdetei. In: Yolland emlékkönyv. Szerk. Fest Sándor, Országh László, Szentkirályi József. 
Bp. 1944. 75–90. Laszlovszky József kandidátusi disszertációban felelevenítette a Fest felfe-
dezését. Makk Ferenc a 10–12. századi magyar vonatkozású külföldi forrásokat bemutató 
tanulmányában ír az Edvárd sagaról, amelyben alapinformációkat közöl vele kapcsolatban. 
Makk Ferenc: Külföldi források és a korai magyar történelem (X–XII.  század).  In:  Uő:  A Tu-
rulmadártól a kettőskeresztig. Szeged 1998. 95–115. 
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legrészletesebben Laszlovszky József tárgyalta „Új-Anglia” és Magyarország 
kapcsolatát az angol-magyar kapcsolatok középkori történetét feldolgozó 
kötetükben,4 nagy figyelmet fordítva a korábbi magyar kutatásokra.5  

A nemzetközi kutatások az Edvárd sagaval kapcsolatban elsősorban a 
varég testőrgárdára, az angolok Bizánci jelenlétére,6 valamint a saga forrásai-
ra helyezték a hangsúlyt.7 A keleti-angolokkal kapcsolatban Christine Fell és 
Leslie Rogers8 több tanulmányban elemezték a saga forrásait. A saga kútfőit 
és a keleti-angolokat tekintve a legfontosabb publikáció Krijnie Ciggaar tol-
lából született, aki 1974-ben adta közre a Chronicon Laudunensis-t (a Laoni 
Névtelen krónikája), amelyben számos, az Edvárd sagaban megjelenő pár-
huzamra hívta fel a figyelmet.9  

Jelen tanulmány nem az angol-magyar kapcsolatok, valamint a varég 
testőrgárda kérdéseivel foglalkozik, hanem a saga – legfontosabb, legtöbbet 
vitatott – zárófejezetének más, izlandi sagakban megjelenő párhuzamait 
vizsgálja, mutatja be.  

Az Edvárd saga sok tekintetben kakukktojásnak minősül az izlandi sagak 
között, hiszen címéből első olvasatra egy klasszikus király saganak (konunga 

                                                             
4 Laszlovszky József: A keleti Új-Anglia és Magyarország. In: Angol-magyar kapcsolatok a 
középkorban. I–II. Szerk. Bárány Attila, Laszlovszky József, Papp Zsuzsanna. 
Máriabesnyő 2008. I. 115–141. 
5 Laszlovszky József szerint mind Horváth Jenő mind pedig Fest Sándor mindenben az 
angol-magyar kapcsolatokat véltek felfedezni, így a kutatás első korszaka 1944-ben úgy 
zárult le, hogy problematikus források számos hipotézissel is összekapcsolódtak. 
Laszlovszky József: A keleti Új Anglia és Magyarország. In: Angol-magyar kapcsolatok i. m. 
118. 
6 Jonathan Shepard: Another New England? – Anglo-Saxon Settlement on the Black Sea. In: 
Byzantine Studies 1. (1974) 18–39.; Constance Head: Alexios Komnenos and the English. In: 
Byzantion. Revue International des Études Byzantines 47. (1977) 186–198.; Leslie Rogers: 
Anglo-Saxons and Icelanders at Byzantium. With special reference to the Icelandic Saga of 
St. Edward the Confessor. In: Byzantine Papers. Proceedings of the First Australian 
Byzantine Studies Conference, Canberra 17–19 May 1978. Ed.: Elizabeth Jeffreys, Michael 
Jeffreys, Ann Moffatt. Canberra 1978. 82–89.; R. M. Dawkins:  The  Later  History  of  the  
Varangian Guard: Some Notes. The Journal of Roman Studies 37. (1947) 39–46.; Jonathan 
Shepard: The English and Byzantium: A Study of their Role in the Byzantine Army in the 
later eleventh century. Traditio 29. (1973) 53–92.  
7 Christine Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: the hagiographic sources. 
Anglo-Saxon England 1. (1972) 247–258. 
8 Leslie Rogers: An Icelandic Life of the St. Edward the Confessor. Saga Book of the Viking 
Society 14. (1953–1959) 249–272.; Christine Fell: The Icelandic saga of Edward the 
Confessor: its version of the Anglo-Saxon emigration to Byzantium. Anglo-Saxon England 
3. (1974) 179–196. 
9 Krijnie Ciggaar: L’Émigration anglaise à Byzance après 1066. Un nouveau texte en latin 
sur les Varangues à Constantinople. Revue des études byzantines 32. (1974) 301–342. A 
Laoni Névtelent e munkából idézem. 
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saga, pl. konungasögur)10 gondolnánk, ami egy király életrajzot tartalmaz. 
Tartalmát tekintve azonban inkább az izlandi püspökökről szóló sagakra 
(biskupa sögur)11 hasonlít, így a latin vita-val áll rokonságban. Általános véle-
kedés, hogy az izlandi sagak elsősorban izlandi és norvég történeteket dol-
goznak fel, azonban az ún. fornalðarsögur (korai/ősi idők sagai)12 vagy 
riddarasögur (lovag sagak)13 nem feltétlenül csak skandináv témákkal foglal-
koznak. Az Edvárd saga azonban nem az ősi múltba vezet vissza minket, 
hanem a 11. század második felébe, továbbá nem egy francia lovagregény 
izlandi adaptációjáról van szó és nem is egy szentéletű izlandi püspök életé-
vel foglalkozik. 

A Saga Játvarðar konúngs hins helga három középkori kéziratban maradt 
fenn az utókor számára. A két legfontosabb a Stockholmi Királyi Könyvtár-
ban található izlandi püspökök életrajzát tartalmazó 1350–1360 között kelet-
kezett,14 valamint az izlandi, Reykjavíkban található Árni Magnússon Inté-
zetben őrzött kódex,15 amely a 14. század végén született és Flateyjarbókként 
ismert a skandinavisták körében. Mindkét kódexnek a végén megtalálható 
az  Edvárd  saga.  A  Flateyjárbók  esetében  tudjuk  a  két  scriptor  nevét,16 így 
Hitvalló Edvárd története már Magnús Þórhallsson keze által született 1390 
körül.  Valószínűsíthető,  hogy  mindkét  verziónak  létezett  egy  már  nem  is-
mert korábbi változata.  

                                                             
10 A királysagak elsősorban norvég királyok életével foglalkoznak, de találkozhatunk pl. 
dán királyokkal foglalkozó történetekkel is, mint pl. a Skj™ldunga saga vagy a Knýtlinga 
saga.  
11 A püspökök életével foglalkozó sagak egy-egy izlandi püspök életét tárgyalják. Maga a 
fogalom a 19. században keletkezett, amikor az egyes sagakat stílusjegyeik, tartalmuk 
alapján csoportosították.  
12 A 19. század elején adta Carl Christian Rafn a Fornaldar sögur Norðurlanda elnevezést 
és hangsúlyozta, hogy ezek az események a történelem előtti időkbe vezetik vissza olvasó-
it: Margaret Clunis Ross: The Cambridge Introduction to Old Norse-Icelandic Saga. Camb-
ridge 2010. 28. 
13 Az ún. lovagsagak elsősorban 13. századi angol és francia művek fordításai voltak és a 
Hákon Hákonarson (1217–1263) norvég kiály udvarában születtek: M. Clunis Ross: Old 
Norse-Icelandic Saga i. m. 30. 
14 Stock. Perg. Fol.  5.  [Stockholmi Királyi Könyvtár] A pergamenre írt  két hasábra osztott  
kézirat 40–52 soros oldalanként. A kódex az Edvárd saga mellett tartalmazza két hólari 
püspök, Guðmundr és Jón, valamint egy skálholti püspök, Szt. Þórlak sagajat.  
15 Den gamle kongelige samling (a továbbiakban: GkS) fol. 1005. 
16 A GkS fol. 1005. szám alatt található Flateyjarbókot 1387-ben kezdték el írni, és 1394–
1395-ben fejezték be. A kézirat első oldalán az olvasható, hogy a kódex tulajdonosa egy 
Viðiðalstungába valósi farmer, Jón Hákonarson (1350–1416 előtt) volt. Azt is tudjuk, hogy 
a kódexet két izlandi pap Jón Þórðarson és Magnús Þórhallsson írták 1387 és 1390 között. 
Az annalest később illesztették be 1391–1394 között. A kódex a következő évszázadokban 
különböző tulajdonosokkal bírt. 1647-ben Jón Finsson adta neki a nevét, majd 1656-ban 
Brynjólfur Sveinsson püspök III. Frigyes dán királynak adományozta. A kódex csak 1971-
be került vissza Izlandra, ma az Árni Magnússon Intézetben található. Kolbrún 
Haraldsdóttir: Flateyjarbók. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Ed. Phillipp Pulsiano. 
London – New York 1993. (a továbbiakban: Medieval Skandinavia) 197–198. 



14 
 

Az Árni Magnússon17 Gyűjteményben (Den Arnamagnæanske Samling, 
Koppenhága) található dokumentum18 keletkezését Kristian Kålund (1844–
1919) a 15. század elejére datálta,19 azonban Stéfan Karlsson a 15. század 
második felére teszi a kézirat keletkezését,20 ma  ez  az  elfogadott  nézet.  A  
kézirat érdekessége az, hogy egyben tartalmazza Jó Magnús (góði) (1035–
1047) norvég király igényét az angol trónra, valamint Edvárd király arra 
adott válaszát.21 

A 17. században is születtek kéziratok, amelyeket jelenleg is ismerünk, és 
korábbi munkákon alapszanak. A szintén az Árni Magnússon Gyűjtemény-
ben található három legfontosabb dokumentumot a 17. században az izlandi 
Jón Eggertsson (1643–1689) másolta le,22 amely egy, a 17. század első feléből, 
a szintén izlandi Jón Gissurarson (?–1662)23 által lejegyzett, kéziraton alap-
szik.24 A harmadik kézirat az izlandi Ásgeir Jónsson25 tollából született és az 

                                                             
17 Árni Magnússon (1663–1730) a nyugat izlandi Kvennabrekkában született, apja a helyi 
lelkész, Magnús Jónsson, anyja pedig Gúðrun Ketilsdottír. Árni anyja szüleinél nőtt fel a 
közeli Hvammurban, majd 1683-ban, miután a skalholti iskolában levizsgázott, beiratko-
zott a Koppenhágai Egyetemre, ahol 1685-ben fejezte be államtudományi tanulmányait. 
Árni Magnússon Thomas Bartholin (1616–1690) mellett dolgozott asszisztensként, akinél 
számtalan izlandi kéziratot fordítottak dánra, írtak át. 1721-ben nevezték ki az egyetem 
professzorává. Árni Magnússon egész életén át gyűjtötte az izlandi és más északi orszá-
gokból származó kéziratokat. Gyűjteménye jelenleg két róla elnevezett intézetben találha-
tó Reykjavíkban és Koppenhágában. 
18 AM  238  fol.  XVI.  [AM  =  A  Koppenhágában  a  Arna  Magnæanske  Samling-ban  és  a  
reykjavíki Árna Magnússon Intézetben található kéziratok jelzetei.] 
19 Kristian Kålund: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling. 2. bind. 
Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat. København 1894. (a továbbiakban: 
Katalog) 202. 
20 http://handrit.is/is/manuscript/view/da/AM02-0238-XVI – letöltés ideje: 2012. 12. 18. 
21 Helen Carron: Játvarðar saga. In: Medieval Scandinavia i. m. 340.  
22 AM 663a 4to. A papírra másolt kézirat címe Þattur af Wilhialme Bastharde, og nóckrum 
ódrum Eingla Kóngum. Katalog i. m. 75.  
23 Jón Gissurarson lelkészi családba született, apja az izlandi Staðarbakkában volt lelkész. 
Otthoni tanulmányai után — mint a legtöbb más korabeli tehetséges izlandi — a koppen-
hágai egyetemen tanult tovább, később pedig a hamburgi egyetemen jogot hallgatott. 
Miután hazatért szülőhazájába, először a hólari püspöki iskola tanára, majd 1622–1630 
között a skálholti iskola igazgatói posztját töltötte be. 1633-tól Þórlakur Skúlason (1597–
1656) hólari püspök (1628–1656) az észak-izlandi Aðaldalur-beli Múla-ba nevezi ki lel-
késznek, majd 1636-tól esperes volt a þingeyjar-i esperességben. (Skólameistaratal á 
Hólum i Hjaltadal. Norðanfari (21 árg.) 1881–1883, 33–34. tölublað, 66.) 
24 AM 663b 4to. A papírra írt kézirat címe „Lyttir þättur af Jatuarde Konge”. Kålund, Kristian: 
Katalog i. m. 75. 
25 Ásgeir Jónsson születési dátumát pontosan nem tudjuk. A kutatók feltevése szerint 1657 
körül születhetett Jón Jónsson és Guðrún Ásgeirsdóttir házasságából az izlandi 
Gullberastaðirban. 1686-tól a Koppenhágai Egyetemen tanult (Giovanni Verri: Um 
rithendur Ásgeirs Jónssonar: Nokkrar skriftarfræđilegar athugasemdir. Ritstjóri: Gisli 
Sigurðsson. Gripla 22. (2011) 230–231.). 
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első oldal rectojára Árni Magnússon (1663–1730) azt írta, hogy „Ex Cod. 
Flatayensi”, azaz Ásgeir Jónsson a Flateyjarbókból másolta ki a teljes szöveget.26  

Az Edvárd saga címe, tartalmát tekintve nem pontos, hiszen csak kb. a fe-
le foglalkozik Hitvalló Edvárd király életével és csodatételeivel. A saga többi 
része a 11. század második felének angolszász történelmét eleveníti fel. 
Rogers szerint érdekes az a kettős érdeklődés a saga lejegyzőjétől, hogy e két 
különböző témát egy műben foglalja össze.27  

A kettős struktúra mellett elmondható, hogy az Edvárd saga négy nagy, jól 
elkülöníthető részből áll. Az első rész a király genealógiájával, majd a király 
szentéletűségével foglalkozik, valamint találkozunk Hódító Vilmossal, aki 
Matild hercegnőnek udvarol, akit később feleségül vesz. A második részben 
Edvárd látomásáról van szó, amelyben megfullad egy dán király, aki Angliát 
szerette volna lerohanni. A továbbiakban Edvárd koronázásáról olvashatunk, 
találkozunk Szent Jánossal, az ephesusi hétalvókkal és néhány csodatétellel. A 
harmadik rész már politikai kérdésekkel foglalkozik: az Edvárd halála utáni 
utódlási kérdések jelennek meg, valamint Godwin earl halála, ezem kívül 
említést tesz a saga a stamford bridge-i és a hastingsi csatáról is. 

A negyedik, záróakkordként megjelenő rész számol be arról a hagyo-
mányról, miszerint sok angolszász 350 hajón elhagyta Angliát, mert nem 
akarták elfogadni Vilmos király uralmát. Majd hosszú hajóút után a Gibral-
táron áthajózva, Mallorcán és Minorcán át Szicílián keresztül a bizánci biro-
dalomba megérkezvén elűzik a Konstantinápolyt (Miklagarðr) ostrom alatt 
tartó pogányokat. Alexios Komnenos császár (1081–1118) (Kirjalax inn mikli) 
felfogadja őket a testőrgárdájába, de Sigurðr jarl inkább egy várost  szeretne 
maguknak, ahol letelepedhetnek. A császár egy olyan helyet nevez meg, 
amely korábban a birodalmához tartozott, de pogányok foglalták el. Az an-
golszászok ezt meghódítják maguknak, ahol olyan településeket hoznak 
létre mint York és London.  

A magyar történészek fantáziáját is ez a rész ragadta meg a leginkább, 
miután a szöveg szerint a betelepülő angolszászok nem kívánták elfogadni 
az ortodoxiát (erre utal a Pálsbók kifejezés is), így Magyarországon kerestek 
maguknak püspököt (biskup) és papokat (kennimaðr; pl. kennimenn).28  

Az Edvárd sagan jól látszik, hogy összeállítója több forrást használt fel 
munkája megírásakor. Maga is említ különböző forrásokat és megemlíti a 12. 
században élt (1206-ban halt meg) izlandi Gissur Hallssont forrásai között. A 
saga egészét tekintve mintái között szerepel a westminsteri apát Osbert 1138 
körül írt Vita beati Eadwardi regis Anglorum-a, egy másik latin munka, amely 
Ælred, Rievaulx apátjának tollából született 1161–1163 között (Vita sancti 

                                                             
26 AM 663c 4to. Katalog i. m. 76. A papírra írt szöveg címe: Saga ens heilaga Eðvarðar. 
27 Leslie Rogers: An Icelandic Life i. m. 250. 
28 Þeir villdu ekki hafa Pálzbók, sem gengr í Miklagarðe, ok sóttu biskupa í Úngaría ok 
aðra kennimenn […] – Saga Játvarðar 1852 i. m. 42. 
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Edwardi regis et confessoris).29 Fontos forrása volt még William of Malmesbury 
1125 körül írt Gesta regum Angloruma, amelyet valószínűleg csak áttételesen 
ismert a Speculum historiale-n keresztül.30  

A latin munkák közül a keleti angolok témakörében legfontosabb forrása 
– amelyre a magyar szakirodalom is mindig felhívja a figyelmet – egyértel-
műen az a 13. században, a franciaországi Laonban keletkezett anonim vi-
lágkrónika, amelynek címe Chronicon Universale Anonymi Laudunensis. A 
krónikának csak két kézirata maradt fenn, mindkettő a 13. századra datálha-
tó,31 s a kutatók megegyeznek abban, hogy mindkettő egy ma már nem léte-
ző eredeti alapszövegre megy vissza, amelyet szintén a 13. században írtak.32  

Christine Fell tanulmányában33 összevetette az angolszászok keleti utazá-
sát a Laoni Névtelenben és az Edvárd sagaban foglaltakkal.34 A szövegben 
több helyütt olvashatók párhuzamos mondatok, sőt még a helynevek helyes-
írásában is azonosság figyelhető meg, azonban azt is világosan lehet látni, 
hogy a saga lejegyzője több alkalommal lerövidíti a mondanivalóját vagy 
éppen bővebb információkkal szolgál olvasója számára.35  

A mondanivaló lerövidítésére a saga részéről jó példa a Nova Anglia me-
zőgazdasági viszonyainak ábrázolása. Az izlandi szöveg tömören fogalmaz 
a földek minőségével kapcsolatban, s megállapítja, hogy a legjobb földeket 
kapták az angolszászok.36 A latin azonban hosszabb leírásban fejti ki a bő 
termést hozó területet, bő legelőkről, halban gazdag folyókról számol be.37 
Feltűnő a hasonlóság abban is, hogy Új-Anglia helyét a Laoni Névtelen és az 
izlandi saga egyaránt hatnapi hajóútra teszi Konstantinápolytól. A különb-

                                                             
29 Hitvalló Edvárdot III. Sándor (1159–1181) pápa idején, 1161-ben kanonizálták. A külön-
böző életrajzok is a király szentté avatását segítették elő. Osbert már 1139-ben Rómába 
ment, hogy elérje II. Ince (1130–1143) pápánál Edvárd szentté avatását, amit a pápa akkor 
még elnapolt. (Frank Barlow: Edward the Confessor. Oxford Online Dictionary of National 
Biography 2004.  
(http://www.oxforddnb.com/view/article/8516 – letöltés ideje: 2012. 12. 17.)  
30 Helen Carron: Játvarðar saga. In: Medieval Scandinavia i. m. 340. 
31 Az ún. ’Phillips 1880’ Berlinben (Deutsche Staatsbibliothek), a BN Lat. 5011-es számú 
dokumentum Párizsban (Bibliothèque Nationale) található. 
32 Gabriela Andrea Faundez Rojas: „The English Exodus to Ionia”: The Identity of the Anglo-
Saxon Varangians in the Service of Alexios Comnenos I. (1081–1118). MA-Thesis, 
Marymount University. 2012. 8. 
33 C. Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: its version. i. m. 179–196. 
34 Tanulmányomban terjedelmi okok miatt nem tárgyalom az utazás időpontját illető 
kérdéseket.  
35 C. Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: its version. i. m. 182. 
36 […] ok er þat hinn bezsti landkostr. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 42.  
37 […] est autem regio pascuis uberrima […] fontes salubres flumina piscosa”. – K. Ciggaar: 
L’Émigration i. m. 322. 
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ség annyi, hogy a Laoni Névtelen ezt Északra helyezi, míg az izlandi szöveg 
Észak-Keletre.38  

Az Angliából elindult angolszászok útjának leírásában szintén felfedez-
hetők a párhuzamok a Laoni Névtelen által írt krónika és az izlandi saga 
között.  Viszont  ebben az esetben az izlandi  szöveg többlet  információt  tar-
talmaz a latinhoz képest. A latin szöveg megemlíti Mallorca és Minorka 
nevét (Maoricas et Minoricas), de nem részletezi az utazás állomásait, míg az 
izlandi szöveg igen. Christine Fell azt állítja, hogy itt az izlandi saga szerzője 
magától kötötte össze a hiányzó állomásokat.39 A saga részletezi, hogy Ang-
liából kiindulva eljutnak „Matheus nesig”, ami megfelel a Bretagne-ban talál-
ható hegyfoknak (pointe de saint Mathieu).40 Innen jutnak el Galizuland-ba,41 
azaz az ibériai Galíciába, onnan pedig a Gibraltáron42 keresztül  a  Septem 
nevű erődhöz.43  

Érdekes, hogy a Laoni Névtelen az angolszászokat vezető személyt 
Stanardusnak hívja, míg a saga Sigurðr jarl-nak. Stanardus a latin szöveg sze-
rint comes Cladicestrie, ami megfelel az izlandi sagaban megjelenő „Sigurðr 
jarl af Glocestr”-nek. Az óizlandi „Sigurðr”-nek az óangol Siward felelne meg. 
A Stanardus a Stanheardnek felehetne meg, de ilyen nevű nemest nem isme-
rünk a 11. századból.44 Egyetlen támpontunk e tekintetben az, hogy Siward-
nak hívták Vilmos király két ellenfelét is: Siward of Maldont és Siward 
Barnt, akik a legendás Hereward45 szövetségesei voltak a normann hódítók-
kal szemben. A Stanardus és a Sigurðr esetében biztosat nem mondhatunk, 
hogy miért e két forma található a két forrásban. Jonathan Shepard feltételezi, 
hogy Sigurðr Gloucestr nem volt más mint a fent említett Siward Barn, aki a 
Domesday Book szerint Gloucesterben birtokokkal rendelkezett, és részt vett 
az 1071-es Vilmos király elleni felkelésben.46 Ha ezt elfogadjuk, akkor ebben az 
esetben a saga lejegyzőjének máshonnan volt információja az expedíciót veze-
tő személyről és nem a Laoni Névtelen szolgált számára forrásként.  

                                                             
38 Distat vero hec Nova Anglia ab urbe regia bis tridua navigatione versus septentrionem 
[…]. – K. Ciggaar:  L’Émigration i. m. 323. Az izlandi szöveg ezt írja: landit liggr sex dęgra 
haf í ætt austrs ok landnorþds frá Miclagarðe […]. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 42. 
39 C. Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: its version. i. m. 184. 
40 þeir fóro fyrst suþr um sjó, ok síþan vestr fyrer Mattheus nes. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 
36. A viking kortól az északi kultúrkörben jól ismertek voltak a nyugati partok, hajózási 
útvonalak.  
41 Ok svá út fyrer Galizuland […]. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 36. 
42 En þaþan fóro þeir til Norfasundz. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 36. Az izlandi a Gibraltári 
szorost Nörvasund-nek, azaz ’szűk szorosnak’ hívja.  
43 Ok út yfir  sundin til  höfuð-borgar þeirrar,  er Septem heitir.  – Saga Játvarðar 1852 i.  m. 
36. 
44 C. Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: its version. i. m. 186. 
45 C. Fell: The Icelandic saga of Edward the Confessor: its version. i. m. 184. Hereward egy 
legendás angolszász ellenálló volt, aki a normann hódítók ellen harcolt.  
46 J. Shepard: Another New England? i. m. 19. 
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A saga nemcsak az angolszászokat vezető személy nevét cseréli ki 
Stanardusról Sigruðre, hanem Szardínia szigetét47 is kicseréli Szicíliára48. A 
latin szöveg Hódító Vilmost „Vilmos, Anglia legkegyesebb királyának”49 hívja, 
míg az izlandi Fattyú Vilmosnak50 nevezi a normann hódítót. Konstantiná-
poly Miklagarð-ként szerepel az izlandi sagaban, a bizánci császár pedig 
„Kirjalax inn mikli”-ként (Magas Kirjalax) jelenik meg. 

Ha a saga lejegyzője ismerte a latin szöveget, miért cserélte ki a benne lévő 
információkat, miért toldotta meg további ismeretekkel? Honnan vette ezeket? 
Az Edvárd saga összeállítója nem csak latin forrásokra támaszkodott, hanem 
úgy tűnik, hogy forrásai között volt számos izlandi kútfő is mint pl. a keresz-
tes norvég király, Sigurðr Magnússon51 (1103–1130) történetét elbeszélő 
Magnus fiaianak sagaja, amely megtalálható a Snorri Sturlusonnak52 tulajdoní-
tott Heimskringlában,53 a Morkinskinnában54 és a Fagrskinnában55 is.  

Fontos kitérni arra, hogy a saga megemlíti az izlandi Gissur Hallssont 
(1130 k.–1206) forrásaként, aki a saga harmadik részében – a vizsgált részen 
kívül – jelenik meg. Gissur Hallsson ismerhette az Edvárdról szóló életrajzo-
kat. Gissur Hallsson a Haukadalr nemzetség tagja volt, felmenői között vol-
tak Izland első püspökei.56 1181-től 1200-ig töltötte be a középkori Izland 
legmagasabb méltóságát, lögsögumaðr (törvénymondó) volt és kapcsolatai 
révén tagja volt a norvég „birodalmi” arisztokráciának, több alkalommal járt 
a norvég királyi udvarban. Gissur Hallsson hosszú élete során többek között 
                                                             
47 Deinde venientes ad Sardiniam. – K. Ciggaar: L’Émigration i. m. 322. 
48 Epter þat fóro þeir til Sikileyjar […]. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 38. 
49 Willelmus rex Anglie benignissimus. – K. Ciggaar: L’Émigration i. m. 320. 
50 Vílhjálmr bastharðr. – Saga Játvarðar 1852 i.m. 34. Az izlandi sagak Hódító Vilmost 
igazán negatív figurának láttatják. Jó példa erre a Heimskringlában is megjelenő Kemény-
kezű Harald sagajában a Vilmos hercegről szóló fejezet, amelyben Vilmos Anglia meghó-
dítása előtt sarkantyújával úgy megrúgta feleségét, hogy belehalt sérüléseibe. Snorri 
Sturluson:  Heimskringla.  Nóregs konunga s™gur. udgivet af Finnur Jónsson. København 
1911. 509. 
51 Sigurðr Magnússon (1103–1130) norvég király kb. 1107–1110 között egy sereg élén a 
Szentföldre hajózott, ahol csatlakozott I. Baldvin (1100–1118) jeruzsálemi király seregéhez.  
52 Snorri Sturluson (1178/79–1241) izlandi törvénymondó (1215–1218, 1222–1231), történet-
író. A középkori Izland legkiemelkedőbb, talán legismertebb személyisége. 
53 A Heimskringla annak a királysaga gyűjteménynek a neve, amelyet Snorri Sturlusonnak 
tulajdonítanak és 1230 körül keletkezett. A norvég királyok történetét a mitikus időktől 
egészen 1177-ig elbeszélő királysaga gyűjtemény az egyik legkomplexebb és legfontosabb 
forrása a középkori norvég történelemnek. A saga gyűjteménynek több kézirata maradt 
fenn. 
54 A Morkinskinna 1220 körül keletkezett királysaga gyűjtemény, amely 1025 és 1157 kö-
zötti időszakra vonatkozóan foglalja magába a norvég királyok életrajzát. Nevét a 17. 
században kapta a Koppenhágában található GKS 1009-es számú pergamen, amely 
’rodhadt pergament’ jelent és utal a kézirat állapotára.  
55 A Fagrskinna (’szép pergamen’) 1220 körül keletkezett királysaga gyűjtemény, ami 
Fekete Halfdan (?–860 körül) király uralkodásától 1177-ig vezeti el a norvég királyok 
történetét. 
56 Nevelőapja pl. Þórlakur Rúnolfsson skálholti püspök (1118–1133) volt. 
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eljutott Rómába is. Utazásairól 1152-ben tért vissza a szigetre, s valószínű-
síthető, hogy számos információt gyűjtött útján, amit lejegyezhetett vagy 
pedig átadott más tanult (fróðir menn) izlandiaknak. Feltételezhető, hogyha 
1152-ben tért haza, akkor az Edvárd életével foglalkozó munkák közül csak 
a korábbi vitát, és esetleg William of Malmesbury Gestáját ismerhette, vala-
mint utazásai során számos más forrással is találkozhatott.57  

Az ónorvég (értsd nyugat skandináv, norrøn) kultúrkörben igen ismert volt 
Miklagarðr (a „nagy város”, Konstantinápoly) léte, számos sagaban bukkan fel 
a város neve. Skandináv elemek tartózkodása a bizánci császár szolgálatában 
a 10. századtól kimutatható, s leghíresebb ilyen egyén nem más volt mint a 
későbbi norvég király, Keménykezű Harald.58 Indokolt, hogy az Edvárd saga 
lejegyzője a város nevét e formában használta, s nem a Konstantinápolyt írt.  

Hasonló a helyzet Vilmos király nevének használatával is (Vilhjálmr 
bastharðr), aki több izlandi király sagaban megjelenik. A már említett Kemény-
kezű Harald története – amellett hogy több ízben feltűnik az 1066-os esemé-
nyek tárgyalásánál – egy egész fejezetet szán Hódító Vilmos személyének,59 a 
Magnus fiainak sagajában pedig I. Henrik (1100–1135) angol király apjaként 
jelenik meg.60 Vilmos az izlandi hagyományban igazi negatív figura, Þorkell 
szkald (11. századi szkald) például olyan strófát alkotott róla, amelyben a 
leendő angol királyt hidegszívű, véreskezű és -kardú harcosként ábrázolja.61 

Az Angliából Bizáncba történő utazás leírásánál elmondható, hogy a 14. 
századi saga lejegyzője korábbi király sagakban megjelenő hagyományokra, 
információkra támaszkodhatott. A 12. század elején a már említett Csupaszlá-
bú Magnús Óláfsson norvég király fia, Sigurðr egy sereg élén elhajózott a 
Szentföldre, hogy ott csatlakozzon a keresztesekhez, majd a szentföldi hadjá-
rat után a saga hagyomány szerint Bizáncba hajózott és seregének csak egy 
részével tért haza Norvégiába. A Magnus fiainak sagajában – Snorri Sturluson 
Heimskringlája – fennmaradt útleírás sok tekintetben megegyezik az Edvárd 
saga leírásával.62 A Heimskrinlga szintén Galizulandnak hívja Galíciát, míg az 
izlandi hagyományban ismert a Jákobsland is erre a területre.63 Továbbá megje-
lenik a Nörvasund is, ami egyértelműen a Gibraltári-szorosra utal.  

                                                             
57 L. Rogers: An Icelandic Life i. m. 265–270. 
58 Haraldr harðráði Sigurðarson (1046–1066). A 11. század végén azonban már nem a 
skandináv származású harcosok, hanem az angolszászok domináltak a bizánci varég 
gárdában.  
59 S. Sturluson: Heimskringla i. m. 509. 
60 S. Sturluson: Heimskringla i. m. 534. 
61 S. Sturluson: Heimskringla i. m. 510., 162. versszak 
62 Jonathan  Shepard  is  feltételezi,  hogy  az  Edvárd  saga  lejegyzője  a  Heimskringlából  ve-
hette kölcsön az útleírást, azonban részletesen nem elemezte. J. Shepard: The English and 
Byzantium i. m. 83. 
63 A 12. századi szkald, Einarr Skúlason egy strófájában hívja így a területet, amelyet a 
Morkinskinna és a Fagrskinna a prózai szövegben is átvett.  
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A Septem nevű helyet – amely az Edvárd sagaban Nörvasund, azaz a Gib-
raltár után található és a pogányok fővárosaként64 szerepel – az angolszász-
ok  kifosztották,  úgy,  hogy  a  zsákmány  nagyobb  volt  mint,  amit  Angliából  
elhoztak.65 Hasonló leírással találkozunk a Magnus fiainak történetében is, 
ahol  Sigurðr  király  és  serege Nörvasund után egy Forminterra  szigetén ta-
lálható barlangerődöt fosztottak ki – a saga részletesen mutatja be a történe-
tet – amelyet a pogányok birtokoltak. A saga szerint a norvégok zsákmánya 
hasonló méretű volt, mint az Edvárd sagaban olvasható zsákmány, amelyet 
Sigurðr jarl és emberi szereztek.66 A Septem nevű város kifosztása megjelenik 
a Laoni Névtelennél is, de ott hiányzik az Angliából vezető út leírása,67 így 
feltételezhető, hogy az Edvárd saga lejegyzője ezért helyezte Nörvasund és 
Mallorca közé, ami földrajzilag megfelel a Magnus király fiainak történetében 
megjelenő Forminterra szigetének. Az Edvárd saga lejegyzője így oldhatta fel 
azt a földrajzi problémát, hogy a nagy távolságot áthidalja, s az Angliából való 
elindulás után ne azonnal egy földközi-tengeri helyszín következzen.  

Az  Edvárd  saga  a  Laoni  Névtelenhez  hasonlóan  ír  a  már  fent  említett,  a  
Baleár-szigetekhez tartozó Mallorcáról és Menorcáról (Manork ok Minork). A 
Magnus fiainak történetében a Heimskringlában és a Morkinskinnában 
„Manork” formában található meg a sziget neve, valamint Ibizát említik még.68  

Az Edvárd saga, a Laoni Névtelennél megjelenő Szardíniához képest Szi-
cíliát említi meg fontos állomásként a Bizáncba tartó úton,69 ahová a Baleár-
szigetek után hajóztak. Az izlandi sagakban nem bukkan fel Szardínia neve, 
azonban Szicília szigete több helyütt szerepel. A Magnus fiainak sagajában 
Sigurðr király is Szicíliába hajózik, ahol a saga szerint hosszú időt töltött.70 
A dél-itáliai sziget Keménykezű Harald sagajában is fontos szerepet kap, 
amikor a későbbi norvég király bizánci tisztként harcol a szicíliai normannok 
ellen.71 Elképzelhető,  hogy az Edvárd sagaban lévő Septem nevű erőd elhe-
lyezése, valamint Szicília szigetének megjelenése a Laoni Névtelennél fel-

                                                             
64 Höfutborgar þeirrar. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 36. 
65 en  tóku  svá  mikit  fé  i  gulle  ok  silfri,  at  þat  var  allt  meira  enn  þeir  höfðu  brott  or  
Einglandi. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 36–38. 
66 Þar  fengu  Norðmenn  it  mesta  herfang,  þess  er  hefði  tekit  i  þessi  ferð.  –  S. Sturluson: 
Heimskringla i. m. 536. 
67 Et venientes apud Septam munitam urbem paganorum […]. – K. Ciggaar: L’Émigration i. 
m. 321–322. 
68 Þá fór Sigurðr konungr fram á leið ok kom til  eyjar þeirar,  er Iviza heitir  […] Eptir þat 
kom Sigurðr konungr til eyjar þeirar, er Manork heitir […]. – S. Sturluson: Heimskringla i. 
m. 537. Snorri Sturluson itt Haldórr skvaldri szkaldra támaszkodik és az ő versszakát 
idézi.  
69 Epter fóro þeir til Sikileyjar […]. – Saga Játvarðar 1852 i. m. 38. 
70 Sigurðr konungr kom um várit til Sikileyjar ok dvalðisk þar lengi. – S. Sturluson: 
Heimskringla i. m. 537. 
71 S. Sturluson: Heimskringla i. m. 450. Keménykezű Harald király a bizánci szolgálatban 
különböző tisztségeket viselt. Harald először manglabites majd később spatharokandidates 
lett. 
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bukkanó Szardíniához képest a már említett király sagakból származik, a 
szerző ezt az izlandi hagyományt követte.   

A fentiekben – terjedelmi okok következtében – csak néhány példán ke-
resztül szerettem volna bemutatni, érzékeltetni, hogy az Edvárd sagaban meg-
jelenő ún. keleti-angolok Bizáncba történő utazása (s nem jelenléte!) nem kizá-
rólagosan a Laoni Névtelen munkáján alapszik, ahogy az a magyar, valamint 
a nemzetközi szakirodalomban is megjelenik, hanem más izlandi saga is szol-
gálhatott forrásként a 14. századi szerző számára. Az Edvárd saga, ne feled-
jük, a 14. századi Izland terméke, annak a nyugat-skandináv (norrøn) kultúrá-
nak, amelynek első írásos emlékei a 12. században jelentek meg.  

A saga kakukktojásnak számít az izlandi sagak között, kevésbé kutatott, 
egyes kéziratait,72 nem publikálták még, sőt a 17. századi kéziratok is tartal-
maznak olyan eltéréseket, amelyeket nem találunk meg a középkori kézirat-
okban. E rövid, Leslie Rogers által „stílusában lapos és eredetiséget alig tar-
talmazó sagaként” aposztrofált munka,73 sok izgalmas kérdést vet fel még a 
kutatók számára.  

 
 
 

                                                             
72 AM 238. fol. XVI. 
73 L. Rogers: An Icelandic Life i. m. 249. 
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FARKAS PÉTER 

A veszprémi káptalan egyházi nemessége 
a 14. században 

The nobles of the Church of the chapter of Veszprém in the 14th century 
The purpose of this article is the discussion of the nobles of the Church belonging to the 
chapter of Veszprém (in Veszprém, Somogy and Zala counties) in the 13th –14th centuries 
with regard to taxation, litigation and landholding. For most of time, these nobles of the 
Church initially came from the estates of the Church itself  but later they arrived in large 
numbers from outside the institutional framework of the majority. Legal and economic 
differences can be detected among the nobles of the Church. 

Az egyházi nemesség középkori története nem tartozik a magyar történettu-
domány által leginkább feldolgozott témák közé. Mindez azért is meglepő, 
mert Szalay László már a 19. század közepén említést tett az egyházi neme-
sekről, akiket „védenc vitézek”-nek nevezett el és a magyarországi főpapok 
fegyveres egységeinek részeként tekintett rájuk.1 A témával kapcsolatban 
legutóbb összefoglaló igényű írással még 1987-ben Borosy András jelentke-
zett.2 Tanulmánya óta mindössze Szabó Csaba3 és  Borsa  Iván4 jegyzett  az  
egyházi nemesség problémakörével foglalkozó munkát. Jelen tanulmány 
egy nagyobb ívű kutatás részeként született meg, melynek célja a veszprémi 
és  a  győri  püspökség  és  káptalan  egyházi  nemességének  összehasonlító  
vizsgálata a középkor évszázadai során, különböző szempontok – amely 
alatt az adózás, bíráskodás, birtoklás és a szolgálattípusok jellemzőit és vál-
tozásait értem –, valamint lehetőség szerint az országos forrásanyag figye-
lembevételével. Az alábbi írás a veszprémi káptalan egyházi nemességének 
13–14. századi történetének bemutatására vállalkozik az említett szempont-
ok alapján.  

Az egyházi nemesek elsődleges szolgálata katonai jellegű volt. Az egyhá-
zi birtokokon először a bencés apátságok területén, a 11. század folyamán 
találkozunk fegyveres szolgálatot ellátó népelemekkel.5 A 13. század köze-
                                                             
1 Szalay László: Magyarország története. I. Leipzig. 1852. 126–127.  
2 Borosy András munkája kiválóan foglalja össze a korábban megjelent szakirodalom 
állításait is. Borosy András: Egyház és honvédelem az Árpád-korban. Az egyházak hada-
kozó népei. Hadtörténelmi Közlemények 34. (1987:4.) 607–641.  
3 Szabó Csaba: Egyházi nemesek a középkorban. Tihanyi bencés apátság egyházi nemesei. 
Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 3–4. (1992) 101–115. 
4 Borsa Iván: A zágrábi püspökség prédiálisai a XV. század elején. Levéltári Közlemények 
66. (1995:1–2) 19–27.  
5 Az 1015-re datált, interpolált pécsváradi alapítólevélben a következő szerepel: „liberis 
scilicet ducentis militibus”. (Az alapítólevél szövegére, valamint annak problematikájára: 



26 
 

pén már az elnevezésük sorába is bekerül a „hadakozó” (exercitualis, 
exercituantes, exercituare debentes, bellatores) jelző is a korai megnevezésként 
élő jobbágy mellé, mely aztán az egész középkor során tovább fog élni, és 
előfordult a veszprémi káptalan esetében is.6 A  vizsgált  időszakban  a  leg-
gyakoribb megnevezés a nemes jobbágy volt, amely említését az 1232-es 
kehidai oklevélben találjuk meg először, éppen a veszprémi egyház népei 
kapcsán.7 A veszprémi káptalan egyházi nemeseit is leginkább így említették 
vizsgált korszakunkban.8 A történettudomány a nemes jobbágy megnevezés 
feloldásával kapcsolatban leginkább Mályusz Elemér elképzelését tette ma-
gáévá, aki sokáig nagy hatású tanulmányában lefektetett, tatárjárás után 
lezajlott úgynevezett hadügyi reformmal kapcsolatos nézeteiben fejtette ki, 
                                                             

Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Bp. 1918. (Értekezé-
sek a történeti tudományok köréből. XXIV.); Karácsonyi János: Szent István király oklevelei 
és a Szilveszter-bulla. Diplomatikai tanulmány. Bp. 1891; Kristó Gyula: Szent István 
pécsváradi okleveléről. In: „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan eszten-
dős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc, Szabados György. Szeged 2000. 307–321; 
Thoroczkay Gábor: Szent István okleveleiről. Századok 143. (2009) 1404–1408.) 1055, Tihany: 
„XX equites”. A pannonhalmi Szent-Benedek Rend Története. I–XII/B. Szerk. Erdélyi 
László, Sörös Pongrác. Bp. 1916. X. 487; 1067 körül, Százd: „XXX equites, XX Ungari et (X) 
Bisseni”. Árpád-kori új okmánytár. Szerk. Wenzel Gusztáv. (CD-ROM.) Bp. 2003. (a to-
vábbiakban: ÁÚO.) I. 24; 1091, Somogyvár: „centum militum domus”. Baumgarten Ferenc: 
A Saint-Gillesi apátság összeköttetései Magyarországgal. (Diplomatikai tanulmány). Szá-
zadok 40. (1906) 405–406. A forrásszöveg legújabb kiadása: Kiss Gergely: Feljegyzés a 
somogyvári apátság alapításáról. Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelem-
ről. Szerk. Makk Ferenc, Thoroczkay Gábor. (Szegedi középkortörténeti könyvtár 22.) 
Szeged 2006. 135–141.  
6 A kifejezés első megjelenése az esztergomi érsekség népeihez köthető: 1255: Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis. Ed. F. Knauz. I–III. Strigonii 1874–1924. (A továbbiakban:MES) I. 
422. A veszprémi káptalan népeire vonatkozó adatok: 1289: Az Árpád-házi hercegek, 
hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának 
felhasználásával szerk. Zsoldos Attila. Bp. 2008. (A továbbiakban: ÁHK) 232; 1313: 
Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták. 1301–1387. Bp. 1953. (A továbbiakban: Veszp. 
Reg.) 63. sz., Magyar Nemzeti Levéltár Mohács Előtti Gyűjtemény Diplomatikai Fénykép-
tár (a továbbiakban: DF) 200 784; 1358: Veszp. Reg. 501. sz., DF 200 495 (a már említett 
1289. évi diploma megerősítéséről van itt szó). A nemes jobbágy 14. századra és a 
praedialis jelző 15. századra történt általános elterjedése után is találkozhatunk még a 
megnevezéssel, például a pécsi káptalan nemes jobbágyainak esetében: 1400: „nobilium 
exercitancium iobagionum ecclesie”. Zichy és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának 
okmánytára. Szerk. Nagy Imre. Pest 1888. V. 167.  
7 1232: Zala vármegye története. Oklevéltár. Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy 
Gyula. Bp. 1886–1890. (A továbbiakban: ZO). II. 643–644. 
8 1301: Veszp. Reg. 1. sz., DF 200 760; 1315: Veszp. Reg. 78. sz., DF 200794; 1318. Veszp. 
Reg. 90. sz., DF 200 097; 1321: Vesz. Reg. 113. sz., DF 200 804; 1322: Veszp. Reg. 117. sz., 
Magyar Nemzeti Levéltár Mohács Előtti Gyűjtemény Diplomatikai Levéltár (a továbbiak-
ban: DL) 40 404; 1324: Veszp. Reg. 144. sz., DL 40 446; 1334: Veszp. Reg. 262. sz., DF 
200 847; 1338: Hazai Okmánytár. I–VIII. Szerk. Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Véghely Dezső. 
Bp. 1876. (A továbbiakban: HO) IV. 123; 1352: Veszp. Reg. 440. sz., DF 200 917; 1362: 
Veszp. Reg. 555. sz., DF 200 959.  
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hogy a nobilis jelző a korszerű, nehézpáncélos fegyverzetet jelentette kizáró-
lag.9 Bónis György is erre a koncepcióra építette óvatos megfogalmazását.10 
Borosy András szintén Mályusz Elemér elméletére alapozta vélekedését.11 
Ugyanakkor a Mályusz Elemér által kidolgozott elméletnek ellentmond, 
hogy többször szerepel a nemes tag mellett a hadakozó jelző is, „hadakozó 
nemes jobbágy” formában!12 Ez a formula a veszprémi káptalan népeinél is 
gyakorinak számított.13 Márpedig  ha  a  nobilis kifejezés – ahogy Mályusz 
Elemér állította –, már eleve egy harcost jelöl, felesleges lenne jelezni elsőd-
leges, katonai szolgálatát még egyszer az elnevezés során. Lényeges, hogy a 
katonai szolgálat pénzen való megváltása után, a 14. század második felében 
is élt még a szókapcsolat, így a csak katonai szolgálattal való egyenes arányú 
azonosítását, általánosítását elvethetjük. A nemes jobbágy jelentéstartalma a 
szolgálatuk jellege körül mozgott: a hadakozás – nem utolsósorban az ebből 

                                                             
9 „Adataink szerint a tatárjárás után a királyság törekvése arra irányult, hogy régi nagy 
tömegű, de gyenge fegyverzetű hadsereg helyébe nehéz fegyverzetű, „modern” haderőt 
állítson,  még  ha  a  reform  avval  a  következménnyel  járna  is,  hogy  a  létszám  tetemesen  
csökken. Ugyancsak okleveles adatok azonban arról is tanúskodnak, hogy a változást 
követően a lándzsások, jobbágyfiúk és az egyházi harcos jobbágyok nevéhez a „nobilis” 
jelző járult. Mivel ennek az elnevezésnek a feltűnése nem magyarázható a véletlennel, fel 
kell tennünk, hogy a nemes szónak a jelentése XIII. század közepén ez volt: nehéz fegy-
verzetű páncélos katona, egyszerűen: lovag. Mályusz Elemér: A magyar köznemesség 
kialakulása. Századok 77. (1942) 283. Az utóbbi időben a szakirodalom már – leginkább 
had- és fegyvertörténeti szempontokat figyelembe véve – óvatosságra int Mályusz Elemér 
elméletével kapcsolatban: Veszprémy László: Páncél és páncélosok említései a krónikákban 
és oklevelekben. In: Uő: Lovagvilág Magyarországon. Bp. 2008. 127–136; Zsoldos Attila: 
„Eléggé nemes férfiak…”. A kehidai oklevél társadalomtörténeti vonatkozásairól. In: Zalai 
történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. (Zalai gyűjtemény 42. ). Zalaegerszeg. 1997. 16. 
10 „A nobilis megjelölés talán itt is a korszerű harci felszerelés megszerzéséhez és haszná-
latához fűződött.” Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Bp. 
2003. 147.  
11 „A XIII. században az egyháznagyok igyekeztek hadakozó népeiket ütőképes haderővé 
fejleszteni, fegyverzetüket korszerűsíteni. Lehetséges, hogy ezzel függ össze a „nemes 
jobbágy” kifejezés”. Borosy A.: Egyház és honvédelem i. m. 628. 
12 1291: „numerum nobilium iobagionum exercituancium”. ZO I. 102; 1292: „in numerum 
nobilium iobagionum exercituancium”. ZO I. 108; 1301: „nobiles iobagiones ecclesie 
Wesprimiensis exercituare debentes gaudere”. Veszp. Reg. 1. sz; 1309: „numerum 
nobilium iobagionum nostrorum exercituare debencium”. HO IV. 117; 1313: „numerum 
exercituantium iobagionum nostrorum”. Veszp. Reg. 63. sz; 1314: Veszp. Reg. 72. sz; 1314: 
„nobiles iobagiones episcopatus Wesprimiensis exercituare debentes”. Veszp. Reg. 71. sz; 
1326: „ut  nobiles  iobagiones  seu  exercituales”,  „in  numerum  et  cetum  iobagionum  
nobilium seu exercitualium ecclesie”. Veszp. Reg. 162. sz; 1327: „nobiles Jobagiones 
ecclesie nostre exercituare debentes”. Veszp.Reg. 175. sz., HO III. 73; 1332: „Bede de 
Zepezd nobilem jobagionem […] ecclesie sue […] exercituantem esse”. Veszp. Reg. 239. sz; 
1352: „nobiles iobagiones exercituare debentes”. Veszp. Reg. 440. sz; 1377: „nobilium 
iobagionum exercituantium”, „nobilium ecclesie nostre […] exercituantium”. Veszp. Reg. 
713. sz. 
13 1301: Veszp. Reg. 1., sz., DF 200 760; 1309: Veszp. Reg. 46. sz., HO IV. 91; 1352: Veszp. 
Reg. 440. sz., DF 200 917.  
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adódó privilégiumok miatt – kétségtelenül előkelő kötelezettségnek számí-
tott az egyházi nagybirtokon is, és ezt jutatta kifejezésre ez a fogalom is. A 
nemes jobbágy szófordulat megjelenésének időpontja sem véletlen: minden 
bizonnyal a 13. század első felében lejátszódó jelentős társadalmi változások 
folyamában keletkezhetett. Meg kell említenünk, hogy a kifejezés első tagja 
nagy valószínűséggel a jobbágy volt, amihez csak később csatlakozott a ne-
mes jelző. A megfogalmazás teljes mértékben ésszerű és világos: alárendelt 
néprétegre utal, amint azt Szilágyi Lóránd is jelezte a jobbágy szóval kapcso-
latban.14 A nemes (bár  a  nobilis szó jelentése is változásokon ment át, azért 
előkelő jelentéstartalma azért mindvégig fennmaradt) pedig az előkelő pozí-
cióra utalhat az egyházi birtok keretén belül is, tehát az egyház alárendeltje-
inek – tehát szolgáló népeinek – előkelőit kell itt leginkább látnunk. Már 
Holub József is észrevette ezen új megfogalmazás szükségességét, mivel a 
13. század közepétől a jobbágy immár inkább a kialakulóban lévő egységes 
„paraszt-osztály” (tehát a későbbi jobbágyság) megjelölésére is szolgált.15 A 
veszprémi káptalan egyházi nemességének keretein belül egy alkalommal 
megjelenik a világi egyházi intézmények esetében rendkívül ritkának számí-
tó  lovas  jobbágy  elnevezés  is,  (ipsum Capitulum […] iobagionum suorum 
equestrium),16 amikor is a káptalan nyolc csegei jobbágyát emelte föl e stá-
tuszra, amely szolgálati típus leginkább az apátsági birtokok hasonló nép-
elemeire volt jellemző.17 Egyetlen esetben fordul még elő, a fehérvári pré-
postság esetében,18 tehát az apátsági mellett csak a káptalani birtokokon 
találkozunk az említett szolgálattípussal. Az oklevél be is számol róla, hogy 
mit is ért a káptalan a lovas jobbágyi szolgálat alatt: az említett személyek-
nek  kötelessége  saját  lovon  és  fegyverrel  a  király  vagy  a  bárók  táborába,  
vagy máshova követségbe menni a préposttal, a dékánnal, vagy bármelyik 
kanonokkal, udvarispánnal.19 A későbbiekben legjellemzőbb prediális meg-
nevezés a 14. század végéig még nem jelenik meg a veszprémi káptalan 
egyházi nemességének elnevezéseinek sorában.  

 A szakirodalomban felmerült a már említett 1232. évi kehidai oklevélben 
található nemes jobbágyok (multi iobagiones nobiles eiusdem ecclesie) kapcsán, 

                                                             
14 Szilágyi Lóránd: Az Anonymus-kérdés revíziója. Századok 71. (1937) 19. 
15 Holub József: Az egyházi nemesség jogállása a középkorban. (Különlenyomat a Regnum 
egyháztörténeti évkönyv 1944–46. évfolyamából.) Bp. 1947. 4–5. 
16 1273: HO V. 39. 
17 Kitűnő leírását adja a lovas jobbágyi szolgálat lényegének az a 1341-es keltezésű diplo-
ma, amely szerint zalai monostor harcoló nemes jobbágyainak évente egyszer el kell kí-
sérnie az apátot az esztergomi zsinatra vagy más útjára, mindamellett a többi harcos ne-
mes jobbággyal kötelesek a királyi táborba is megjelenni királyi hadjárat idején. 1341: 
Veszp. Reg. 334. sz., DF 200 187.  
18 1273: HO V. 49.  
19 1273: „cum domino preposito decano vel quolibet de capitulo aut curiali comite ipsorum 
ad curiam regiam vel baronum seu alias ad legaciones ecclesie perferendas inequis 
propriis atque armis more aliorum iobagionum sine refragacione aliqua debeant 
proficisci.” HO V. 39. 
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hogy azok veszprémi káptalan kötelékéhez tartoztak volna.20 Az, hogy a fent 
említett nemes jobbágyok a káptalan képviselői után kapnak szerepet, utal-
hat az előkelőségükre is, mint ahogy azt mutatja nobiles jelzőjük is. Mivel a 
püspökségek és a káptalanok szétválása, az úgynevezett vita communis fel-
bomlása, a káptalan önálló jogi személlyé válása is csak a 12. század végén 
kezdődött meg, a 13. század első felére is áthúzódott,21 így talán érdemesebb 
lenne a kehidai oklevélben szereplő személyeket óvatosan csak a veszprémi 
egyház nemes jobbágyainak nevezni. Mindezek mellett semmi meglepőt 
nem kell látnunk abban, hogy a püspökség és a káptalan harmonikusan 
együttműködik, amint jelen esetben is, hiszen ez az állapot leginkább csak az 
13. század második felében változott meg.22 Mindenesetre az is elgondolkoz-
tató lehet, hogy a 13. század második felében találkozunk csak – és nem csak 
a veszprémi káptalani birtokokon – hadakozó elemekkel.23 

 Az egyes intézmények egyházi nemességének származása tekintetében 
két lehetőséget figyelhetünk meg: vagy az adott egyház saját kondícionárius 
népei közül emeltek fel egyeseket, vagy önként lépnek be nemesek, közsza-
badok vagy más származású népelemek a nemes jobbágyi kötelékbe. Kez-
detben az egyházi népek felemelése volt számított gyakoribbnak. Az egyhá-
zak tekintetében leginkább a 13. század második felétől jelentkező famíliate-
remtő törekvések megvalósításához kézenfekvő volt a már az egyházi birto-
kokon élő népeket is bevonni. Nincs ez másként a veszprémi káptalan eseté-
ben sem, még ha az említett intézmény esetében oly gyakran nem is tudjuk 
megállapítani az egyházi nemesek származását. A káptalan 1273-ban nyolc 
csegei jobbágyát emeli fel és teszi őket lovas jobbággyá.24 A veszprémi káp-
talan Lőrinc fia Pál nevezetű ábrahámi jobbágyát és fiát a szőlőművesek 

                                                             
20 1232: ZO II. 643–644. Eltérő magyarázatok találhatóak arra vonatkozóan, hogy itt a 
veszprémi püspökség vagy éppenséggel a káptalan nemes jobbágyaival találkozunk ta-
núként az oklevélben. Borosy András a püspökség nemes jobbágyainak tartja őket (Borosy 
A.: Egyház és honvédelem i. m. 628.), míg Zsoldos Attila pedig káptalani nemes jobbá-
gyoknak tekinti őket, utalva arra a körülményre, hogy a nemes jobbágyok a veszprémi 
kanonokok utaán kapnak helyet a felsorolásban, és iobagiones nobiles eiusdem ecclesie 
forma szerinte veszprém káptalanra utalhat (Zsoldos A.: „Eléggé nemes férfiak” i. m. 14.). 
A Léderer Emma szerkesztette történeti szöveggyűjtemény (Szöveggyűjtemény Magyar-
ország történetének tanulmányozásához. I. 1000-től 1526-ig. Szerk. Léderer Emma. Bp. 
1964. 332–333.) is a veszprémi káptalan nemes jobbágyainak tartja őket, csak úgy mint a 
későbbi, Bertényi Iván által szerkesztett (Magyar történeti szöveggyűjtemény: 1000–1526. 
Szerk. Bertényi Iván. Bp. 2000. 400–401.) kiadás is.  
21 Erről a folyamatról bővebben: Koszta László: A magyar székeskáptalanok kanonokjai és a 
hiteleshelyi tevékenység 1200–1350 között. In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középkori 
Magyarországon. Szerk. Fedeles Tamás, Bilkei Irén. Pécs 2009. 65–87; Mályusz Elemér: 
Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 2007. 57–65.  
22 Koszta L.: A magyar székeskáptalanok i. m. 69. 
23 Például fehérvári prépostság esetében: 1255: ÁÚO XI. 410; 1269: Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Ed. Georgius Fejér. (CD-ROM.) Bp. 2003. (A továbbiak-
ban: Fejér) IV/3. 517; 1273: HO V. 49.  
24 1273: HO V. 39.  
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közül emeli ki és teszi harcolni köteles nemes jobbággyá.25 A káptalani job-
bágyok közé tartozott az az Erdeus fia Ányos is, aki 1322-ben már nemes 
jobbágyként szerepel forrásainkban.26 Később, 1334 során a káptalan 
nagyberényi hospeseit emeli fel a nemes jobbágyok közé.27 Akadt azonban 
olyan eset is, ahol királynéi harcos jobbágyok kerültek az egyházi nemesek 
közé, nem feltétlenül teljesen önként.28 Nagy valószínűséggel előkelő (talán 
nemesi) származású lehetett Márton fia Máté, Boda ispán testvére, aki még 
1313 folyamán csatlakozott a veszprémi káptalan nemes jobbágyai közé.29 
Mihály  fia  Jánosnak  a  fiai:  Miklós  somogyi  esperes  és  testvére:  János  is  a  
veszprémi káptalan harcos nemes jobbágyai voltak, akiket az a vád ért, hogy 
az országos nemesek közé akartak emelkedni, és védelmükben minden 
olyan oklevelet, mely állapotukkal ellenkezik (!), a káptalannak átadnak és 
semmisnek  nyilvánítanak.  Jelen  esetben  ezek  után  felmerül  az  is,  hogy  az  
említett személyek valóban az országos nemesség soraiból kerültek a kápta-
lan szolgálatába, viszont forrásunk tanulsága szerint már káptalani harcos 
jobbágyként szereztek titokban erről írást.30 

 A  birtoklás  alapja  a  szolgálat  mellett  a  hűség  volt,  hűtlenség  esetén  –  
mint azt többször meg is fogalmazták – a birtok visszaszáll az egyházra.31 Az 
egyházi nemesek birtokai egyenes ágon öröklődtek. Örökös nélkül elhalt 
nemes jobbágy birtoka visszakerült az intézmény keze alá, amellyel az sza-
badon rendelkezhetett. A kondícionáriusok közül felemeltek birtokot kaptak 
új szolgálatuk fejében, míg az intézményen kívülről érkezők birtokaikkal 
együtt léptek be az egyházi nemesség szolgálatába és nem ritka, hogy az 
egyháztól kaptak még birtokot. Erre az esetre Lőrinc fia Pál szőlőműves 
példája szolgál, aki öt hold szántót és új szőlőt kapott a veszprémi káptalan-
tól.32 Ezek után érthető, hogy az egyházi nemesek között is akadtak vagyoni 
különbségek. Természetesen egyéb módjai is voltak a nemes jobbágyok bir-
tokszerzéseinek, mint az Erdeus fia Ányos esete is bizonyítja: 1313-ban vásá-
rolja két bécsi dénármárkáért a szőllősi Szűz Mária-kápolna két hold földjét, 
az új szerzemény kapcsán pedig kötelezi magát, hogy elővásárlási jogot 
biztosít rá a káptalannak vagy népeinek.33 Majd néhány évvel később, 1322-

                                                             
25 1309: Veszp. Reg. 46. sz., DF 200 781.  
26 Itt még jobbágyként szerepel: 1313: Veszp. Reg. 65. sz., DL. 40 347; 1322: Veszp. Reg. 117. 
sz., DL 40 404.  
27 1334: Veszp. Reg. 262. sz., DF 200 847.  
28 1289: ÁHK. 232. Izabella királyné és Andronicus veszprémi prépost közötti pert Zsoldos 
Attila dolgozta fel. Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az 
Árpád-korban. Bp. 2005. 70.  
29 1313: Veszp. Reg. 63. sz., DF 200 784.  
30 1352: Veszp. Reg. 440. sz., DF 200 917. Az oklevelet közli még: Gutheil Jenő: Veszprém 
város okmánytára. Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból (1002–1523). 
Veszprém 2007. 87.  
31 1336: Veszp. Reg. 278. sz; 1341. Veszp. Reg. 334. sz., DF 200 187.  
32 1309: Veszp. Reg. 46. sz., DF 200 781.  
33 1313: Veszp. Reg. 65. sz., DL 40 347.  
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ben  négy  hold  földet  szerez  szintén  az  említett  településen,  hitbér  (dos) cí-
mén az özvegytől.34 Az említett eseteken kívül azonban a veszprémi kápta-
lan nemes jobbágyainak javára nem tudta növelni birtokainak számát. A 
veszprémi káptalan egyházi nemesei a vizsgált korszakban, Somogy megyei 
Csegén,35 a Veszprém megyei Nagyberényben,36 a Zala megyei Apatyon,37 
Ábrahámon,38 Pécselyen,39 Őrsön,40 Szőllősön,41 Vazul (Vászoly)42 települé-
seken birtokoltak.  

 Az egyházak bíráskodási önállósága felé vezető úton fontos pont volt, 
amikor 1231-ben kimondták, hogy az ispánok nem ítélkezhetnek az egyházi 
falvak fölött, 1290-ben ezt ismét megerősítették, kiegészítve azzal, hogy az 
érsekek, püspökök és a kiváltságos helyzetű egyházak népei fölött csak a 
király mondhat ítéletet.43 A következő lépés azt volt, hogy az egyházak meg-
szerezték a népeik feletti bírói hatalmat. A magyarországi egyházi intézmé-
nyek közül bíráskodási kiváltságot, mentességet a királyi bíráskodás alól 
(immunitas) az esztergomi érsekség törvénykezési immunitast már 1232 során 
kapott.44 Az esztergomi egyház népeit, kondícionáriusait és nemeseit fel-
mentik a királyi udvarbíró, az ország nádora, a megyésispánok bíráskodása 
alól. Az eszergomi egyház népei felett a bíráskodás feladatát az érsekség 
megbízott nádora (palatinusa), udvarbírája vagy ispánja látta el ezek után.45 
A veszprémi káptalan már 1276 folyamán kapott bíráskodási kiváltságot IV. 
László királytól. A királyi hatalom a privilégium kiadásának okaként azokat 
a Csák Péter általi pusztításokat jelölte meg, melyeket a veszprémi káptalan 
a  közelmúltban elszenvedett.  A kiváltságlevél  kimondja,  hogy a  veszprémi 
egyház Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és egyéb megyékben lakó jobbágyai 
valamint minden más státusz alatt élő népei ellen csak a veszpémi vicecomes, 
a veszprémi prépost vagy dékán, vagy ezek távollétében a kanonokok közül 
a káptalan által kirendelt személy előtt lehet csak pert indítani. Természete-
                                                             
34 1322: Veszp. Reg. 117. sz., DL 40 404.  
35 1273: HO V. 39; 1328: Veszp. Reg. 187. sz., DF 200 831.  
36 1289: ÁHK 232; 1334: Veszp. Reg. 232. sz., DF 200847; 1358: Veszp. Reg. 503. sz., DF 200 
945.  
37 1313: Veszp. Reg. 63. sz., DF 200 784.  
38 1309: Veszp. Reg. 46. sz., DF 200 781.  
39 1318: Veszp. Reg. 90. sz., DF 200 097.  
40 Felsőörssel azonos helység. 1315: Veszp. Reg. 78. sz., DL 200 794; 1338: HO IV. 123. 
41 1313: Veszp. Reg. 65. sz., DL 40 347; 1322: Veszp. Reg. 117. sz., DL 40 404; 1381: Veszp. 
Reg. 763. sz., DL 42 219.  
42 1318: Veszp. Reg. 90. sz., DF 200 097.  
43 Bónis Gy.: Hűbériség és rendiség i. m. 147.  
44 1232. ÁUO. XI. 167. Az immunitas-ról bővebben: Váczy Péter: Immunitas es iurisdictio. A 
Bécsi Magyar Törteneti Intézet Évkönyve I. (1931) 13–40; Pleidell Ambrus: Egyházi és világi 
immunitás. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve IV. (1934) 42–55; Bónis Gy.: Hűbé-
riség és rendiség i. m. 144–147. 
45 1262. Regesta regum stripsis Arpadianae critico-diplomatica. Az Árpád-házi királyok 
okleveleinek kritikai jegyzéke. Ed. Szentpétery Imre, Borsa Iván. Bp. I–II. 1923–1987. (A 
továbbiakban: RA) 1302. sz., MES. I. 618. 
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sen így a káptalani nemes jobbágyokra is vonatkozik ez a privilégium.46 Az 
idézett forrás az 1254-es, fehérvári egyház számára készített bíráskodási 
privilégiumra hivatkozik, és ennek mintájára is készült el.47 A  káptalan  a  
privilégiumot a 14. század során többször is megerősítette.48 Annyi bizonyo-
san megállapítható, hogy a veszprémi káptalan mereven ragaszkodott a 
népei feletti bíráskodás jogához, és a maga kezében szerette volna tudni azt, 
erre a privilégium gyakori megerősítései is rámutatnak. Talán ennek a me-
rev magatartásnak tudható be, hogy a veszprémi káptalan egyházi nemessé-
gének körében nem alakult ki a 14. században semmilyen formája a bírásko-
dási önállóságnak, nincs nyoma sem a comes terrestris intézményének, sem az 
egyházi nemesek közgyűlésének (generalis congregatio), ami sok esetben 
mintegy megelőzte a szék bíráskodási szervezetének kialakulását.  

 Az egyházi nemesek birtokai nem voltak feltétlenül teljes mértékben 
adómentesek. Az első lényeges lépés a veszprémi egyházmegye területén 
1276-ban történt, amikor is veszprémi káptalan népei számára olyan kivált-
ságot  adott  a  királyi  hatalom,  amely  megtiltotta  a  bárók  és  nemesek  
descensusát büntetés terhe mellett, amely 1000 márka pénzbírság vagy teljes 
vagyonelkobzást is jelenthetett. A döntést az utóbbi idők pusztításival indo-
kolták.49 Az engedély indoklása teljesen érthető,  elég ha Csák Péter 1276-os 
említett pusztításaira gondolunk, ami a veszprémi káptalant igen súlyosan 
érintette. A kiváltság tehát a káptalan nemes jobbágyaira is vonatkozott. 
Egyébként erőszakos descensusra akadt példa a korszakban, Leurente fia 
Tamás püspökségi és káptalani területeken egyaránt elkövette ezt a bűnt.50 
A káptalan kérésére az oklevelet még 1323 folyamán Károly Róbert meg is 
erősítette.51 Az 1254-es fehérvári egyház privilégiumának mintájára készült 
az oklevél, és ott is találkozunk a szállásadási kötelezettség eltiltásával.52 A 
veszprémi káptalan 1344-ben is megerősítette ezt a privilégiumot, arra hi-
vatkozva, hogy csak általánosságokban fogalmaz, ebben ismét megerősítésre 
kerül, hogy sem vámmal, sem senkinek szállásadási kötelezettséggel nem 

                                                             
46 1276: „ut iobagiones et populi universi capituli ipsius ecclesie liberi sive originariis seu 
asscripticiis aliisve quibuslibet conditionibus irretiti in Wesprimiensi, Zaladiensi, 
Symigiensi, Tolnensi aliisve comitatibus constituti coram vicecomite Wesprimiensis 
civitatis pro tempore constituto et eiusdem loci preposito vel decano dumtaxat eisque 
absentibus aliquo ex canonicis ad hoc per capitulum deputato possint et debeant 
conveniri ita.” RA 2716. sz. 
47 1254: Fejér IV/2. 230–233., RA 1012. sz. 
48 1323: Veszp. Reg. 134. sz., DF 200 808. Itt már név szerint is megemlítik a káptalan har-
cos jobbágyait, nem csak általánosságban szól a privilégium az egyház népeiről. 1334: 
Veszp. Reg. 263. sz., DF 200 900. Az 1344-es megerősítés külön kiemeli, hogy Károly Ró-
bert 1323-as megerősítése csak általánosságokat tartalmazott és a fehérvári egyház jogait 
tekintik mintának. 1344: Veszp. Reg. 386. sz., DF 200 898.  
49 1276: Reg. Arp. 2716. sz.  
50 1318: Veszp. Reg. 90. sz., DF 200 097.  
51 1323: Veszp. Reg. 134. sz., DF 200 808.  
52 1254: Fejér IV/2. 230–233., RA 1012. sz. Szentpétery Imre az oklevelet hamisnak tartja.  
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tartoznak a veszprémi káptalan népei.53 Mindez annak fényében is érdekes, 
hogy 1301-ben még a nemes jobbágyi kötelékbe belépők vállalták, hogy a 
nagyprépostot, a dékánt vagy a kanonokokat illően fogadják és élelmezik. 
Mindezek mellett termés- és bortized fizetésével találkozunk a diplomában 
nemes jobbágyok közé való belépés kritériumaként 54 Az 1362-es év során a 
veszprémi egyház nemes jobbágyainak a lucrum camarae (kamarahaszna) 
alóli felmentéséről értesülünk. A Nagy Lajos király által kiadott, 1362. június 
30-án kelt diploma nagy valószínűséggel egy korábbi mentességet rögzített, 
mivel arra utasítja a király a veszprémi és zalai királyi adószedőket, hogy 
kamarahasznát az egyházi nemesektől ne szedjenek be, mivel ez alól már fel 
vannak mentve a veszprémi egyház régi szabadsága alapján.55 Ezen körül-
ményeket figyelembe véve a püspöki és káptalani nemes jobbágyokra is 
érvényesnek kell, hogy tartsuk az említett felmentést. A 14. század folyamán 
az adónem alól például az esztergomi érsekség nemes jobbágyai is mentes-
séget kaptak.56 A veszprémi káptalan egyházi nemesei felé csak a királyi 
hatalom felől érkezett adómentességi privilégium, az intézmény felől nem.  

 A veszprémi káptalan egyházi nemeseinek sorában mindössze egy alka-
lommal kerül előtérbe az szolgálattól való elszakadás kívánalma. Miklós 
somogyi esperest és testvérét, Jánost azzal a váddal illeték, hogy a káptalani 
szolgálatot elhagyták és az országos nemesek közé akartak lépni. Az, hogy 
ennek a vádnak mekkora is volt a valóságtartalma, pontosan jelzi, hogy – a 
diploma megfogalmazásában – erről írást is szereztek titokban. A fehérvári 
káptalan által jegyzett diploma szerint a megvádolt személyek bemutattak 
és semmisnek is nyilvánítottak minden olyan oklevelet, amely a veszprémi 
káptalan számára káros volt. Mindezek mellett pedig a vádlottak visszatér-
tek a káptalan hadakozó nemes jobbágyainak (nobiles iobagiones exercituare 
debentes) sorába, és kijelentették, hogy őseikkel együtt régóta ebben a 
conditióban szolgálnak.57 Az egyházi szolgálatból való elszakadás kísérlete 
tehát sikertelen volt. A veszprémi káptalan egyházi nemessége számára a 
társadalmi emelkedés a korszakban nem volt biztosítva, ennek okát legin-
kább a káptalan merev, ragaszkodó magatartásában kell keresnünk, ami a 
birtokvesztés veszélyét tekintve tökéletesen érthető is.58 Viszont az, hogy ezt 
a káptalan sikeresen tette, jelzi számunkra a korszakban oly általánosnak 

                                                             
53 1344: Veszp. Reg. 386. sz., DF 200 898.  
54 1301: Veszp. Reg. 1. sz., DF 200 760.  
55 1362: Veszp. Reg. 555 és 556. sz., DF 200 958, DF 200 959; Holub József: Zala megye törté-
nete a középkorban. Pécs 1929. 282.  
56 Bónis Gy.: Hűbériség és rendiség i. m. 155. 
57 1352: Veszp. Reg. 440. sz., DF 200 917.  
58 A társadalmi emelkedés nem minden esetben volt lehetetlen a14. század során. az or-
szágos nemesség soraihoz való csatlakozás volt a leggyakoribb. Egyedülálló esetnek tűnik 
az, amikor 1379-ben a pécsi káptalan volt nemes jobbágyai mint pécsi polgárok tűnnek a 
szemünk elé. 1379: DL 49 297.  
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számító hosszú, évtizedekig zajló státuszperek hiánya is.59 Összességében 
megállapítható, hogy a veszprémi káptalan nem igyekezett adózás vagy 
bíráskodási privilégiumokkal az egyházi nemesi szolgálatot vonzóvá tenni, 
ennek következtében az intézményen kívülről érkezettek száma viszonylag 
alacsony volt. A nagy valószínűséggel zömében káptalani kondícionárius 
eredetű népelemek számára már a nemes jobbágyi szolgálat is emelkedést 
jelenhetett, így természetesen őket már nem kellett külön kedvezményekkel 
csábítani. Mindezek következményeként alakult ki a veszprémi káptalan 
egyházi nemességének ez a kissé merev, kevéssé rétegzett 14. századi struk-
túrája, amely az intézményen kívülről érkezők számára kevéssé tette vonzó-
vá ezt a szolgálatot.60 

 

 

                                                             
59 A veszprémi püspökség birtokain több, évtizedes hosszúságú státuszper folyt.  A legis-
mertebb eset a szepezdi rokonságé, akik bő fél évszázados harc után kiszabadultak az 
egyházi szolgálat alól: Bolla Ilona: Egy XIV. századi státusper és tanulságai. In: Mályusz 
Elemér emlékkönyv. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. H. Balázs 
Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp. 1984. 39–46.  
60 A veszprémi püspökség például különböző adózási kedvezményekkel tette vonzóvá a 
nemes jobbágyi szolgálatot a belépő országos nemesek számára a14. század során. 1343: 
Veszp. Reg. 382. sz., DF 200 897; 1385: Veszp. Reg. 826. sz., DF 201 055. Az egyházi nemesi 
szolgálatot magukra vállaló országos nemesek a veszprémi püspökség területén kilépési 
garanciát is kapnak, amelynek értelmében távozhatnak az egyházi szolgálatból, ha a püs-
pökség nem tartja be a számukra adott jogokat. 1323: Veszp. Reg. 138. sz., DF 200 117; 
1327: Veszp. Reg. 175. sz., DL 90 342; 1392: DF 200 346. 
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REICH SZABINA 

Székesfehérvár egyházi topográfiája a középkorban 

Ecclesiastical topography of Székesfehérvár in the Middle Ages 
Many studies  were  written  on  the  topography  of  this  town in  the  Middle  Ages  and  the  
network of ecclesiastical institutions. Relying on relevant historiography, I will survey the 
ecclesiastical topography of medieval Székesfehérvár completed with the results of recent 
research. Besides written sources, maps, engravings, the ground-plans of the town and the 
archaeological records provide us with information. 

A város középkori topográfiájával, egyházi intézményhálózatával több 
munka foglalkozott.1 Jelen tanulmányban a korábbi ismereteket felhasznál-
va, újabb kutatási eredményekkel kiegészítve tekintem át a témát a hódolt-
ság kezdetéig, mert a törökkorban az épületek jelentős része elenyészett. 

Az egyházi intézmények települési egységként kerülnek bemutatásra, 
azonban számos esetben nem lokalizálhatók egyértelműen az adott városré-
szen belül a régészeti módszerekkel történő kutathatóság erőteljes korláto-
zottsága és  a  forráshiány miatt,  így fontos  a  további  lehetőségekre is  utalni  
az elhelyezkedésüket illetően. (1. ábra, A középkori Székesfehérvár egyházi to-
pográfiája) 

Alba Regia a királyi szabad (személynöki), a Kubinyi András-féle 
centralitási rendszerben pedig az elsőrendű városok közé tartozott, mivel 
egyidejűleg uradalmi, bíráskodási, pénzügyigazgatási, kereskedelmi köz-
pontként funkcionált.2 A várostól nyugatra elterülő mocsár nemcsak védel-
mi célt szolgált, hanem gazdasági előnyöket (halastavak, legelők) is nyújtott 
az itt lakók számára. Fehérvár stratégiailag fontos szerepet töltött be, mert 
kiemelt útvonalak (Buda–Fehérvár–Tolna–Baranyavár–Belgrád–Balkán–
Konstantinápoly, Fehérvár–Veszprém–Vasvár–Muraszombat–Pettau–Cilli–

                                                             
1 Kovács Péter gyűjtötte össze Székesfehérvár topográfiájával foglalkozó műveket 1971-ig 
bezárólag. Kovács Péter: Megjegyzések Székesfehérvár középkori topográfiájának kutatá-
sához. Alba Regia 12. (1971) 261. További munkák Siklósi Gyula műveiben olvashatók. A 
legújabb: Siklósi Gyula: Die Mittelalterlichen Wehranlagen, Burg- und Stadtmauern von 
Székesfehérvár. Varia Archaeologica Hungarica 12. (1999) 68–73. 
2 A centralitási rendszerről l. Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-
medencében. Történelmi Szemle 46. (2004:1–2.) 1–30.; Kubinyi András: Székesfehérvár 
helye a késő középkori Magyarország városhálózatában, valamint Fejér vármegye köz-
ponti helyei között. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tisztele-
tére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. (Monumenta Historica Budapestinensia XIV.) 
Bp. 2004. 277–284. 
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Laibach–Görz–Itália) vezettek rajta keresztül.3 Jelentőségét növelték a város-
ban működő egyházi intézmények, amelyek a veszprémi püspökség fennha-
tósága alá tartoztak, a Szűz Mária-prépostság és a johannita konvent kivéte-
lével.4 A fehérvári esperesség a pápai tizedjegyzékekből ismert adatok alap-
ján legalább 21 plébániával rendelkezett.5 A prépostság Aachen mintájára 
palotakápolna volt.6 Ezen  kívül  –  legalábbis  az  Anjou  kortól  –  a  törvényes  
koronázás helyszínét biztosította és itt állt a király trónszéke, valamint itt 
temettek  el  15  uralkodót  is.  A  város  a  középkorban  nem  vált  főpapi  szék-
hellyé,7 de a fentebb vázolt jelentőségéből következően jelentős egyházi köz-
ponttá vált.  

 
Belváros (Castrum Albense) 
A középkori Belváros az oklevelekben „Castrum Albense” formában fordul 
elő.8 A kutatások alapján több települési egység különült el a területén, me-
lyek közül kettő az egykori Theatrum Civitatis (mai Városház tér) mentén 
helyezkedett el. A középkori piactér jelentette a Castrum központját, de 
egyúttal a legfőbb útvonalak (Győr és Esztergom, Buda felől) találkozási 
pontját is. A város topográfiájának kutatói a korai királyi udvarházat a mai 
székesegyház környékére helyezték.9 Korábban két váralja települést határo-
zott meg a kutatás, az egyiket a Szűz Mária-prépostságtól északra, a Lakatos 
utca környékén, a másikat a vártól keletre (Kossuth Lajos utca–Táncsics utca 

                                                             
3 Glaser Lajos: Dunántúl középkori úthálózata. Századok 62. (1929) 142., 160.; Fügedi Erik: 
Székesfehérvár későközépkori alaprajza és a polgárság kezdetei Magyarországon. Telepü-
léstudományi Közlemények 20. (1967) 27–28. 
4 A veszprémi püspökség 1009. évi határleíró oklevele szerint „albam civitatis”-t az ural-
kodó a Szt. Mihály-egyház alá rendeli. Diplomata Hungariae antiquissima edendo operi 
prefuit Georgius Györffy. I. 1000–1131. Bp. 1992. 52–53. Magyar fordítása: Az államalapí-
tás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15.) 
Szeged 1999. 95–98. 
5 Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején a pápai tizedjegy-
zékek alapján feltüntetve. I–II. Bp. 1891–1892. II. 289–290. 
6 Deér József: Szent István székhelye (Székesfehérvár és Aachen). Katolikus Szemle 23. 
(1971) 1–18.; Josef Deér: Aachen und die Hersschersitz der Arpaden. In: Byzanz und das 
abendländische Herrschertum. Ausgewälte Aufsätze von Josef Deér, Hrsg. Peter Classen. 
(Vorträge und Forschungen XXI.) Sigmaringen 1977. 372–423. 
7 Ennek okát l. Zsoldos Attila:  Pest megye az Árpád-korban. I.  Visegrád vármegye és utó-
dai. In: Pest megye monográfiája I/2. A honfoglalástól 1686-ig. Szerk. Torma István, Zsol-
dos Attila. Bp. 2001. 36. 
8 A későbbi belváros neve a középkori források (1259/1270: DL 486; 1263: DL 105 832; 1265: 
DL 58 400) szerint a Castrum volt, mely a városfalak felépülése, tehát a 13. század második 
fele utáni korszak névadása lett. Az ennél korábbi időszakban az elnevezés a korai királyi 
várra vonatkozhatott. Siklósi Gyula: Hol született Szent Imre herceg? In: Az ezeréves ifjú. 
Tanulmányok Szent Imre 1000 évéről. Szerk. Lőrincz Tamás. Székesfehérvár 2007. 31. 
9 Siklósi Gyula: Szent Imre i. m. 31. 
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között és ettől keletre eső területek).10 A Kossuth–Táncsics utca közötti terü-
let azonban újabb ásatási eredmények szerint a prépostság területe volt, ahol 
a 13. századig a közösségben élő kanonokok kolostor jellegűen kiépített épü-
letei álltak. A terület a későbbiekben a prépostság temetőjeként funkcionált.11 
A fennmaradt oklevelek és a térképek alapján a mai belváros utcaszerkezete 
középkori eredetűnek tekinthető.12 (2. ábra, Székesfehérvár egyházi topográfiája 
a 10–12. században) 

Egyik települési egységét a Szűz Mária-prépostság (Lakatos utca–
Városház tér–Kossuth utca) alkotta, mely Fehérvár legfontosabb egyházi 
intézménye volt.13 A Szentföldre vezető út mentén állt az épületegyüttes. A 
templom a török hódoltság idején bekövetkezett pusztulásáig a koronázá-
sok, királyi és előkelői temetkezések színhelye volt.14 A  prépostság  pápai  
privilégiumok révén a 12. század végére a Szentszék közvetlen fennhatósága 
alá került, fokozatosan érve el a passzív exemptio állapotát.15 Az Árpád-
korban itt őrizték a koronaékszereket, és a királyi ereklyekincseket.16 A 
templomban helyezték el a király trónját.17 A társaskáptalan hiteleshelyi és 
magánlevéltárként is működött, mely a török uralom idején megsemmisült.18 
A bazilika alapítása Szt. István király nevéhez fűződik, és az építését a bol-

                                                             
10 Mezey László: Székesfehérvár egyházi intézményei a középkorban. In: Székesfehérvár 
Évszázadai 2. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár 1972. 203., 206.  
11 Biczó Piroska: Das königliche Marienstift zu Székesfehérvár im Lichte der neueren 
Grabungen. Acta Historiae Artium 52. (2011) 19–24.  
12 Az egyházi intézményeket érintő utcák az alábbiak: Teathrum Civitatis (mai Városház 
tér),  Vicus  Magnus  (mai  Fő utca,  Liszt  Ferenc  utca),  Vicus  sancti  Bartholomei/Vicus  
Canonicalis (mai Jókai utca), Vicus sancti Petri (mai Arany János utca, mely némileg eltér 
a rekonstruált ház és telekméretek alapján). Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alap-
rajza i. m. 97. jz., Siklósi Gyula: Adattár Székesfehérvár középkori és törökkori építészeté-
ről. Székesfehérvár 1990. 97., 100. 
13 Siklósi Gyula: Neuere Forschungen im Árpádenzeitlichen Székesfehérvár. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hingaricae 44. (1992) 379. 
14 A koronázásokat és a bazilikában eltemettek névsorát l. Engel Pál: Temetkezések a kö-
zépkori székesfehérvári bazilikában. Századok 121. (1987) 613–637.; Fügedi Erik: A magyar 
király koronázásának rendje a középkorban. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar 
középkorról. Szerk. Székely György. Bp. 1984. 255–273., Zsoldos Attila:  Az  Árpádok  és  
asszonyaik. Bp. 2005. 22. 
15 Kiss Gergely: Királyi egyházak a középkori Magyarországon. Pécs 2013. (sajtó alatt) 102–
103. 
16 Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. 319. 
17 E tényt alátámasztó forrásokat l. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza. I–IV. Bp. 1987–1998. (a továbbiakban: ÁMTF) II. 369.; Kubinyi András: A királyi 
trón a középkori Magyarországon. In: Koronák, koronázási jelvények. Szerk. Bende Lívia, 
Lőrinczy Gábor. Ópusztaszer 2001. 73–88. 
18 Solymosi László: A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai 
az Árpád-korban. In: A székesfehérvári Boldogasszony Bazilika történeti jelentősége. 
Szerk. Farkas Gábor. (Közlemények Székesfehérvár város történetéből III.) Székesfehérvár 
1996. 181. 
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gár háború (1018) utáni korszakra datálják a kutatók.19 A templom háromha-
jós, bazilikális elrendezésű volt (65×37,5 m széles, ebből a főhajó 16,5 m) és a 
félköríves szentélyét két négyzetes alaprajzú melléktér fogta közre. A kőfa-
ragványok tanúsága szerint a 12. század első felében átépítették az épületet, 
majd Károly Róbert korában tűzvészek következtében szükséges átépítések 
miatt egy nagyméretű, gótikus építési fázis következett.20 Nagy Lajos király 
Szt. Katalin tiszteletére kápolnát alapított, melyről egy 1371-ben kelt pápai 
búcsúengedély tesz említést.21 A 2002-ben folytatott ásatás tette lehetővé a 
kápolna lokalizálását a templom déli oldalán.22 Hunyadi  Mátyás  korában  
hatalmas, késő gótikus szentéllyel bővült az épület.23 A  15.  század  végén  
Kálmáncsehi Domonkos, a Szűz Mária-egyház prépostja Szt. Anna tisztele-
tére az északi oldalhajó keleti felében, az 1. és 3. pillér között új kápolnát 
építtetett.24 Mátyás halálát követően Habsburg zsoldosok fosztogatták a 
várost és a prépostságot. 1601. szeptember 19-én a templom délnyugati tor-
nyában őrzött puskapor felrobbant, melynek következtében az egyházi épü-
let jelentős része romba dőlt.25 A prépostsági templom számos kápolnával és 
oltárral rendelkezett, de az írott források alapján nem lehet megállapítani a 
helyüket.26 A prépostság részét képezte a palota épülete is, amelynek lokali-
zálásához a 17–18. századi metszetek és városalaprajzok nyújtanak adato-
kat.27 A káptalanhoz tartozhatott a Szt. Antal-vendégház, melyet a városba 
érkező zarándokok ellátása céljából hoztak létre.28 
                                                             
19 Az építés idejének meghatározásához az alábbi források nyújtanak segítséget: Ákos 
mester (Györffy Gy.: István király i. m. 317.), Leodvin bihari püspök (uo. 126.), Legenda 
Sancti Stephani regis maior (Érszegi Géza: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1983. 28.), 
Legenda Sancti Stephani regis minor (uo. 18.). 
20 Biczó P.: Das königliche Marienstift i. m. 22–24.; Buzás Gergely: A Szűz Mária prépostság 
temploma a XIV. században. In: Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus, baldachi-
nos síremlékek a középkori Magyarországon. Szerk. Deák Zoltán. Bp. 2004. 31. 
21 Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. A Veszprémi Püspökség Római Okle-
véltára. I–IV. Szerk. Fraknói Vilmos, Lukcsics József Bp. 1896–1907. (a továbbiakban 
MREV) II. 204. 
22 Biczó P.: Das königliche Marienstift i. m. 24. 
23 Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Bp. 2005. 22–26. 
24 Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Bp. 1966. 187. A kápolna helyét 
Kralovánszky Alán, majd Fényi Ottó kutatásai tisztázták. Fényi Ottó: A székesfehérvári 
királyi bazilika és a préposti residentia a XVII. században. In: Székesfehérvár Évszázadai 
3. Török kor. Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár 1977. 133. 22. jz. 
25 Henszlmann Imre: A székes-fehérvári ásatások eredménye. Pest 1864. 23. 
26 Siklósi Gy.: Adattár i. m. 55–57.; Csukovits Enikő – Nógrády Árpád – Solymosi László: A 
székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomára vonatkozó oklevelek regesztái 1526-
ig. Szent István Király Múzeum Adattára. Székesfehérvár. 6972/99., 6975/99., 6976/99. ltsz. 
27 Következő metszetek: Dillich-féle (In: Wilhelm Dillich: Ungarische Chronica. Kassel 
1600.), Martin Fumée ezredes által közölt alkotás (In: Montreulx N. Sieur du Mont Sacré: 
Histoire  universelle  des  guerres  du  Turc  depuis  l'an  1565  jusques  à  la  trefue  faicte  en  
l'anné  1606  ou  sont  compris  le  siege  de  Malte,  Bataille  de  Lepante,  Prise  de  ...,  Divers  
combats et prises de villes tant en Hongrie, Dalmatie et Transilvanie, qu'autres provinces 
de l'Europe .... 2. kötet/Histoire des troubles de Hongrie et Transilvanie contenant la pitoyable 
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A Szűz Mária-prépostságtól északra állt a káptalan jobbágyainak plébá-
niatemploma, mely a Szt. Kereszt titulust viselte. Az egyház legkorábbi em-
lítése a 12. századból származik egy antifonáriumból.29 Az oklevelek alapján 
a prépostság temetőjében állt a plébánia.30 A Rózsa utca 3–5. számú házak 
területén végzett ásatások során egy kelet–nyugati tájolású templom marad-
ványait tárták fel, mely egy négyzetes hajóból és egy enyhén patkóíves alap-
rajzú szentélyből állt. A keleti térrészt további két fülke zárta le.31 A művé-
szettörténeti kutatás a 12. századra keltezi a templomot.32 Kralovánszky Alán 
azonosította a feltárt objektumot a Szent Kereszt-templommal, de ez a megha-
tározás topográfiai adatok hiányában nem bizonyítható egyértelműen.33 

A Szűz Mária prépostságtól délnyugatra helyezkedett el egy további te-
lepülési egység, mely a város legmagasabb pontján (mai Megyeház utca–
Városház tér–Kossuth utca) jött létre és a kutatások alapján a legkorábbinak 
tekinthető. Az adott terület a védelmi szempontok mellett gazdasági elő-
nyökkel is rendelkezett, mivel a pesti révtől érkező kereskedelmi útvonal 
érintette, továbbá a piac a közelében volt.34 A Szt. Péter-plébániatemplomot 
                                                             

perte et ... de ces Royaumes, et des guerres advenues de ce temps en ... entre les Chrestiens et les 
Turcs ... Paris 1608.), Sibmacher metszete (In: Hyeronymus Orthelius: Chronologia oder 
historische Beschreibung. Nürnberg 1663.). Városalaprajzok: La Vergne (1689, Wiener 
Kriegarchiv, Feld-Akten 1689. II. ad. 12. b. et 11 ad. 12 c. K VII. 263–900.), De Prati (1720, 
Bécsi Hofkammerarchivum M–26.), Wüstinger József (Szabad királyi Székesfehérvár 
városának mappája. Székesfehérvár, István Király Múzeum, leltári szám nélkül.). Siklósi, 
Gyula: Angaben zur mittelalterlichen Topographie von Székesfehérvár aufgrund der 
Grundrisse und Karten über die Stadt. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hingaricae 40. (1988) 211–250. 
28 1370: DL 106 153. 
29 „Domino suo benefactori magistro Jacobo Decano Albensi mora sacerdos in 
inclinationem et orationes in domino […] Vestre nobilitati notum facio quod cum ego in 
festo sancti regis albe personaliter extitissem, uestre fui conquestus discrecioni de ecclesia 
sancte crucis in loco Summudeo existente.” – Codex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 12. 
Jahrhundert. (Monumenta Hungariae Musica I.) Szerk. Falvy Zoltán, Mezey László. Bp. 
1963. 24., fol. 58v. 
30 1439: „ecclesia parochialis S. Crucis in cimiterio dicte ecclesie” – MREV II. 605., 1454: 
„Plebanatus S. Crucis in cimiterio ecclesie B. Marie Albaeregalis” – uo. 1343. 
31 Jankovics Norbert: Árpád-kori templom a székesfehérvári Rózsa utcában. Archaeologiai 
Értestítő 132. (2007) 196. 
32 A feltárásokat végző Kralovánszky Alán a 11. századra keltezte a templomot, mert 
elmélete szerint a Szűz Mária-prépostság számára kijelölt terület felszámolta a királyi 
várnépnek temetőjét, templomát és telepének egy részét, így szükségessé vált egy új egy-
házi épület emelése. Kralovánszky Alán: The settlement history of Veszprém and Székesfe-
hérvár in the middle ages. In: Towns in medieval Hungary. Ed. László Gerevich. Bp. 1990. 
90., Jankovics N.: Árpád-kori i. m. 199–205. 
33 A Rózsa utca 4. számú telken feltárt középkori ház bizonyítja, hogy a mai utca középko-
ri  elődje  a  templomhoz  tartozó  temető északi  oldalát,  legkésőbb  a  15.  század  elejére  fel-
számolta. A temető kiterjedése azonban bizonytalan. Jankovics N.:  Árpád-kori  i.  m.  208–
209. 
34 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 34. 
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a feltételezett királyi vár (palota) területére helyezi a kutatás. A plébánia 
patrocíniumaként a forrásokban a „Szt. Péter és Pál apostolok tiszteletére 
szentelt” vagy a „Szt. Péter” fordul elő.35 A 14. századi krónikakompozí-
cióban székesegyházként (ecclesia cathedralis) szerepel a templom.36 A tatárjá-
rás után IV. Béla a polgárokat a várba telepítette, ezért a templomot a latinok 
plébániájának tartják, de erre vonatkozóan írott forrás még nem került elő.37 
Felmerült, hogy Erzsébet királyné prépostságot alapított az egyházhoz.38 Két 
oklevél (1478, 1537) tanúsága szerint a cinteremmel együtt a városfalon belül 
állt, de ennél többet nem árulnak el a helyére vonatkozóan. Az oklevelek 
alapján a templom körül polgári házak (Csere Bálint, Kálmáncsehi János, 
Somody  Péter  és  László)  is  álltak,  melyek  közül  néhány  egyházi  birtokba  
került, de pontos lokalizálásuk további kutatást igényel.39 Számos kútfőben 
szerepel még a plébánia, amelyek szerint a koronázási szertartást követően 
az uralkodók itt mondtak ítéletet és avatták fel az aranysarkantyús vitéze-
ket.40 A kutatók többsége az Arany János utca vonalában, a II. János Pál pápa 
téren álló mai székesegyház előzményének tartja a Szt. Péter-templomot 
vagy annak környékére helyezi. Kivételt képez Buzás Gergely, aki Długosz 
tudósítása alapján a Városház téren található ferences templom helyére loka-
lizálja.41 A II. János Pál pápa téren feltárt négykaréjos templomépület helyén 

                                                             
35 Szt. Péter és Pál patrocínium egy feljegyzésben, Długoss lengyel krónikaírónál szerepel. 
Ioannis Długossii: Historiae Polonicae libri XII. Lipsiae 1711. 742–743. 
36 1235: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum I—II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Budapestini 1937–1938. (a 
továbbiakban: SRH) I. 467.; ÁMTF i. m. II. 368. 
37 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 39. 
38 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Bp. 1897. (a 
továbbiakban: Csánki) III. 311. Egy 1474-es forrás Szt. Miklós és Szt. Péter apostol prépost-
ságot említ, mert a két egyházat kánonilag egyesítették. „venerabilis domini Urbani, 
ecclesiarum beatorum Nicolai confessoris ac Petri apostoli canonice unitarum Albe 
existenti prepositi” – DL 17 563. 
39 1471:  „Valentinus  Chere  […]  totalem  domum  ipsorum  lapideam,  simul  cum  curia  
eiusdem, in vico sancti Petri existentem et habiatam, cui ab aquilonari Petri Somody, 
orientali vero parochialis ecclesie sancti Petri ” – Károly János: Fejér Vármegye Története. I–
V. Székesfehérvár 1896–1904. II. 631., 1477: „Ioannes Kalmanchehy concivis noster […] 
ipse domum quandam suam lapideam simul cum curia eiusdem, in castro nostro in vico 
Sancti Petri” – Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 632–33., 1478: „Coemeterium parochialis 
ecclesie beati Petri apostoli intra muros civitatis […] domum lapidea in vico sancti Petri 
iuxta praenarratam ecclesiam nostram, in plaga orientali sitam et existentem, pro 
habitationibus praenotatorum dominorum duorum canonicorum” – DL 18 023.; Károly J.: 
Fejér Vármegye i. m. II. 671–672., 1537: „székesfehérvári falakon belüli Szt. Péter egyház” 
– Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent 
magán levéltárában, 1193–1542. Fejér Megye Történeti Évkönyve 5. (1971) 345. sz.  
40 Erre vonatkozó történetírásokat l. Bartoniek Emma: A magyar királykoronázok történe-
te. (A Magyar Történelmi Társulat könyvei IV.) H. é. n. passim 
41 A krónikás arról tudósít, hogy az egyházi épület a város piacterén állt: „ad ecclesiam SS. 
Petri et Pauli in foro sitam”. Długossii. I.: Historiae Polonicae i. m. 742–743.; Buzás Gergely: 
A kései Mátyás-kor királyi építkezései és a későgótikus építészet stílusáramlatai Magyar-
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egy hosszanti elrendezésű templom épült gótikus stílusban.42 Az északi  ol-
dalához egy kápolnát emeltek, amelyet Siklósi Gyula a Hentel polgár által 
alapítottal azonosított.43 A  templom  körül  korlátozott  mértékben  folytak  
ásatások, ezért építéstörténete alig ismert. 

A kutatási eredmények alapján a városfalon belül feltételezhető a Szt. Im-
re-plébániatemplom. A kutatók többsége a mai ferences templom környéké-
re lokalizálta az egyházi épületet, mivel korábban a korai királyi palotát itt 
feltételezte.44 Hasonló megfontolásból Siklósi Gyula a mai székesegyház 
(középkori Szt. Péter-templom) környékére helyezi a plébániát.45A korábbi 
szakirodalom megkérdőjelezte, hogy Fehérváron két, a herceg oltalma alá 
helyezett egyházi objektum (Szűz Mária-prépostság egyik kápolnaoltára, 
Szt. Imre-templom) létezett volna. A fennmaradt írott források alapján azon-
ban mindkettő megléte bizonyított.46 A várostörténeti munkák szerint a ko-
rai királyi palota részeként felépített templomot 1162–1172 között Eufrozina 
királyné alapította.47 A egyházi épülettel kapcsolatos, legkorábbi okleveles 
adat 1234-ből származik a somogyi tizedek ügyében.48 1378. évi oklevélben 
várban álló templomként szerepel,49 valamint egy 1494-re datált forrásban 

                                                             

országon. In: Középkori egyházi építészet Erdélyben – Architectura religioasă medievală 
din Transilvania. Szerk. Kiss Imola, Szőcs Péter Levente. Satu Mare 1999. 139., 25. jz. – A 
piac a mai Városház térre (középkorban Theatrum Civitatis) lokalizálható. 
42 Buzás Gergely a négykaréjos templomot az alaprajzi formája alapján, szemben 
Kralovánszky Alán 10. század végi keltezésével, a 12. századra datálja és az Eufrozina 
királyné által 1162–72 között, a palotában alapított Szt. Imre-kápolnának véli. Kralovánszky 
Alán: The earliest church of Alba Civitas. Alba Regia 20. (1983) 80–83.; Buzás G.: 
Későgótikus építészet i. m. 139., 25. jz. 
43 Siklósi Gyula:  Zwei  Kirchen  mit  zentralem Grundriss  aus  dem Komitat  Fejér.  Budapest  
Régiségei 37. (2003) 168–171., l. még 27. jz. A kérdést l. alább a mai Szt. Anna-kápolnánál. 
44 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 1. ábra. 
45 A ferences templom helyére történő lokalizálása nem jöhet szóba, mivel a korai királyi 
vár és a palota falai nem ölelték körül ezt a területet. Az épületegyüttes határa északon a 
Városház tér, keleten a püspöki székesegyház szentélye és a Kossuth utca 9–11. számú ház 
nyugati falának meghosszabbított vonala, nyugaton a Megyeház utca. Délen az Arany 
János utca 16. – Megyeház utca 20. között húzódott. Siklósi Gy.: Szent Imre i. m. passim. 
46 Kápolnaoltárról szóló források: 1380: „Item altari Beati Ducis Emerici de Albaregali”. 
Henszlmann Imre: Ásatások i. m. 160.; 1397: „capellam sine cura sancti Emerici Alberegalis” 
– Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Vatikáni magyar okirattár. 
Series I. Tom. I–VI. Budapestini 1887–1891. (a továbbiakban MV) I/4. 15.; 1418: „necnon 
cap. B. Emerici ducis in eccl. Albareg.” Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I–II. Bp. 
1931–1938. (a továbbiakban Lukcsics) I. 70. A templomra vonatkozó forrásokat l. 47–50. jz. 
47 Lauschmann Gyula.: Székesfehérvár története. I. A honfoglalástól a török kiűzéséig (895–
1688). Székesfehérvár 1993. 26.; Fitz Jenő – Császár László – Papp Imre: Székesfehérvár. Bp. 
1966. 13. – A hagyomány alátámasztására nincsen eredeti forrás. 
48 „Ecclesie sancti Henrici […] Albensis” – A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. 
Szerk. Erdélyi László, Sörös Pongrác. I–XII/B. Bp. 1902–1916. I. 733. 
49 1378: „Rector ecclesie beati Emerici ducis de castro Albensi” – Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Studio et opera Georgii Fejér. Budae 1829–1844. (a 
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Fábián nevű plébánosát is említik.50 Ursinus  Veliusnál  a  „divi Emerici […] 
aedicula” a herceg születési helyét jelölte, így felvetődhet, hogy egy különálló 
kápolna is viselte a patrocíniumot, tehát három egyházi objektumot szentel-
tek Szt. Imrének Fehérváron.51  

A Szt. Bertalan-templom esetében már nehezebben egyezett meg a kuta-
tás abban a tekintetben, hogy a belvárosban vagy a falakon kívül kell-e ke-
resni.52 Megfelelő forrás  hiányában nem tudjuk,  hogy plébániával  vagy ká-
polnával van-e dolgunk. Közvetlenül az épületre vonatkozóan középkori 
forrás  eddig  még  nem  került  elő,  viszont  Szt.  Bertalan  utca  (vicus Sancti 
Bartholomei) szerepel oklevelekben. Feltételezve, hogy az ott álló templomról 
kapta a nevét, a legkorábbi említése 1478-ból származik. A Szt. Bertalan ut-
cát, ahol Fekete Mihály özvegyének háza állt, a vár falain belül említi az 
oklevél.53 A pálosok telkének határleírása 1479/1487-ből maradt fenn, e sze-
rint nyugati irányból árok, észak felől egy régi torony és keletről a Szt. Berta-
lan utca határolta a telket.54 Siklósi Gyula a Káptalan utcát és a Szt. Bertalan 
utcát azonosnak tartja, melyet a mai Jókai utcával azonosít a belvárosban.55 
A Jókai utca 2. számú ház telkén feltárt Güzeldzse Rüsztem pasa fürdő alatt 
előkerült épület maradványait a hozzá tartozó temetővel a Szt. Bertalan-
templomnak gondolja egy 1474-es, a kanonoki negyedben álló ház eladásá-

                                                             

továbbiakban: CD) IX/7. 401. – A tárgyalt időszakban a „de castro” megnevezés vonat-
kozhatott az egész belvárosra. Siklósi Gy.: Adattár i. m. 18. 
50 „Fabianus plebanus sancti Emerici ducis Albaregalis” – MREV IV. 31. Nagy Lajos az 
adatok alapján önálló plébániaként kezelte a herceg tiszteletére szentelt egyházat. Nagy 
Lajos: Székesfehérvár késő középkori topográfiája. In: Székesfehérvár Évszázadai 2. Szerk. 
Kralovánszky Alán. Székesfehérvár 1972. 36. jz. 
51 Ursinus Velius Casparus: De bello Pannonico libri decem. Studio et opera Adam Francisci 
Kollarii. Vindobonae 1762. 36. Ezt a feljegyzést Fügedi Erik elfogadta. Fügedi E.: Székesfe-
hérvár későközépkori alaprajza i. m. 32. Kálmáncsehi Domonkos prépost emléktáblával 
jelölte a herceg születési helyét, melyet 1734-ben találtak meg. A felirata alapján egy épít-
ményhez kapcsolni feltételezés. Vö. Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet 
Magyarországon (16–17. század). Szerk. Mikó Árpád. Bp. 2008. 201. 
52 Siklósi Gy.: Adattár i. m. 64. 
53 „In vico sancti Bartholomei intra muros castri nostri” – DL 18 085. 
54 1479:  „domum  […]  ipsorum  in  castro  nostro  in  vico  sancti  Bartholomei  habitum  et  
existenti, cuius fundi curie dicta medietas a meridie dicte domine Margarethee alia vero 
coequal medietas prefati Emerici Kemendi, a parte aquilionari fore dinosceretur 
cuiusquidem integri fundi curie a meridionali […] Pethroch domus concivis nostri, a parte 
siquidem aquilionari […] domus deserta que condam Cheeph extitisset vicinarentur” – 
1487:  „eandem  domum  et  fundum  curie  iterato  et  de  novo  cum  tanta  amplitudine  et  
augmentatione de domo deserta Chephaza vocata, que dudum siquidem ad nos existit 
devoluta volumus decorare et dotare incipiendo a parte occidentali  circa fossatum prope 
quandam domum turrim antiquam ipsamque turrim a parte acquilionari existenti 
habitam excludenti et infra eandem turrim quadam unam parietem lapideam funditus 
erigendo […] ad partem orientalem usque ad plateam Sancti Bartholomei sicuti alie 
domus” – DL 18 252. 
55 Siklósi Gy.: Adattár i. m. 100. 
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ról szóló oklevélre hivatkozva.56 Amennyiben  Siklósi  Gyula  azonosítása  
helyes, az egyházi objektum a források alapján a Szűz Mária-prépostságtól 
északnyugatra, a Palotai-kapu felé vezető út mentén, a középkori piactér 
közelében, tehát a mai Liszt Ferenc utca környékén állhatott. 

A kutatások során nem tisztázódott a Szt. Jakab apostol tiszteletére szen-
telt templom megléte, tudniillik egyetlen lelet utal létezésére. 1885-ben egy 
gyűrű került elő a mai székesegyház környékén, amely körirata szerint Be-
nedeké, a Szt. Jakab-egyház papjáé volt.57 A templomra vonatkozóan jelenleg 
sem írott, sem képi forrással nem rendelkezünk. Korábban a kutatók többsége 
a mai székesegyház előzményének tartotta, amelyben ma inkább a Szt. Péter-
templom vélhető. Fitz Jenő a királyi bazilika délnyugati tornya alatt – az Ozo-
rai Pipo által építetett – Szt. Fülöp és Jakab-kápolnát azonosította Szt. Jakab-
templommal.58 Siklósi Gyula elfogadja az egyház egykori létét, és a mai feren-
ces templom helyére lokalizálja.59 Feltételezésének alapja a De Prati-féle város-
alaprajz 1720-ból,60 kérdés azonban, hogy a térképen rögzített állapotot tekint-
hetjük-e a középkorra érvényesnek. Feltárás hiányában nem dönthető el, hogy 
valóban állt-e ezen a helyen a középkorban templom.61  

A korábbi feltételezésekkel szemben a pálosoknak nem volt kolostoruk 
Fehérváron, csupán a pálos gazdálkodási módnak megfelelően itt is voltak 
adományból bírt házaik.62 Az  oklevelekben  szereplő Olasz  és  a  Bíró  utca  

                                                             
56 1474: „in vico nostro canonicalis” – DL 17 592. Az 1987–1988-as feltárások során egy 
középkori falsarkot sikerült megfigyelni, mely azonban az épület alaprajzához nem adott 
támpontot. Az ásatások során három, bolygatott sír került elő. Siklósi Gyula: A székesfe-
hérvári Szt. Bertalan templom. Alba Regia 14. (1990) 142. 
57 A Fejérmegyei és Székesfejérvár városi Történelmi és Régészeti Egylet Évkönyve 1885. 
évre. Szerk. Dr. Hattyuffy Dezső. Székesfehérvár 1885. 146. A gyűrű lelőhelye nem ismert, 
így a felirata a templom lokalizálására sem alkalmas. 
58 Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 189., Fitz Jenő: Adatok Székesfehérvár középkorához. 
Fehérvár 1. (1955) 69. – Ez a megállapítás nem támasztható alá írott forrás hiányában. 
59 Siklósi Gy.: Szent Imre i. m. 26. 
60 A színes városalaprajzot a Bécsi Hofkammerarchivumban (M–26.) őrzik. Székesfehérvár 
belvárosát ábrázolja. Siklósi Gy.: Angaben i. m. 226. 
61 Mező Andrásnál sem szerepel a templomra vonatkozóan adat. Vö. Mező András: 
Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp. 2003. 143–152. 
62 A pálos kolostorok házakat kaptak a városokban, amelyek rendszeres pénzforrást jelen-
tettek a rend számára. F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. 
Pálos gazdálkodás a középkorban. Bp. 2010. 42.; 1471-ben Bereck, a toldi kolostor generá-
lisa haszonbérbe adta az épületüket Németh Bálintnak. Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum 
Eremitarum Ordinis S. Pauli Primi Eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Bp. 1988. 49. A ház 
pontos helye nem ismert. 1478-ban egy fél házhoz jutottak a csatkai pálosok a Szt. Bertalan 
utcában, mely a városfalon belül állt. DL 18 085. A zsámbéki kolostor hárommal gazdago-
dott, melyeket Óvári László özvegyétől, Ilona asszonytól kapott. Az egyiket a városfala-
kon belül, ismeretlen helyen 1523-ban, míg a másikat 1524-ben, az Olasz utcában. A har-
madik ház a Bíró utcában állt. 1523: DL 23 743; 1524: DL 23 988; 1534: Documenta Artis 
Paulinorum I–III. Kézirat. Szerk. Tóth Melinda. Bp. 1975–1978. III. 303–305. A kolostor 
hiányára vonatkozóan vö. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori 
Magyarországon. Katalógus. Bp. 2000. 60–61. 
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helyének meghatározása nem lehetséges jelenleg a rendelkezésünkre álló 
adatok szerint.  

Meg kell említenem Székesfehérvár egyetlen épségben megmaradt kö-
zépkori építészeti emlékét is, a mai Szt. Anna-kápolnát. A késő gótikus stílu-
sú (székesegyháztól északra elhelyezkedő) egyház eredeti védőszentje nem 
ismert.63 Az épület egyhajós, finom hálóboltozattal és csúcsíves ablakokkal 
díszített.64 A műemléket a korábbi feltételezések szerint Hentel polgár építet-
te 1470 körül, de a művészettörténeti kutatás kétségbe vonja ezt a keltezést, 
mert  az  épületen  látható  késő gótikus  jegyek  a  királyi  udvar  építkezésein  
csak az 1480-as évektől jelentek meg.65 Siklósi Gyula ennek alapján Hentel 
kápolnáját a székesegyház északi oldalán, az általa feltárt kápolna alapfalai-
ban látja.66 Az 1734-ben talált és korábban említett Szt. Imre-emléktábla alap-
ján Bartos György elképzelhetőnek tartja, hogy Kálmáncsehi Domonkos 
prépost építette az épületet és a Szt. Imre szülőhelyét jelölő kápolnával való 
azonosítását feltételezi.67 

 
Budai külváros (Civitas Exterior) 
Fehérvár a 12. századtól egyre komolyabban urbanizálódó település képét 
mutatta  a  források  alapján.  A  fejlődés  összefüggött  a  városban  megjelenő 
idegen kereskedőkkel, akik az északnyugat–délkelet irányú zarándok- és 
kereskedőúton érkezhettek a településre. A 11. század végén meginduló 
keresztes hadjáratok és a szentföldi zarándoklatok fellendítették a kereske-
delmet. A város fejlődése az itt letelepedett latinoknak is köszönhető volt.68 
A megnövekedett lakosságszám és a gazdasági fejlődés következtében a 
fallal körbevett belváros körül új telepek, külvárosok alakultak ki. (3. ábra, 
Székesfehérvár egyházi topográfiája a 13–14. században) 

Az északi külváros Civitas Exteriorként/Suburbiumként (Budai külváros) 
ismert a forrásokból.69 E településrészen volt az esztergomi, a győri és a bu-
dai útvonal találkozási pontja, ahol a kutatási eredmények alapján a Szt. 
Miklós-prépostság állt, amelynek alapítója és alapításának ideje nem is-

                                                             
63 A kápolnát a hódoltság után tévesen azonosították Kálmáncsehi Domonkos által, a 
prépostsági templom északi oldalán épített Szt. Anna-kápolnájával. L. Papp Sz.: A királyi 
udvar i. m. 27. 
64 Fitz Jenő: Séta a régi Székesfehérvárt. Zalaegerszeg 1984. 26. 
65 Papp Sz.: A királyi udvar i. m. 87–90. 
66 Siklósi Gy.: Adattár i. m. 61. 
67 Bartos György: További székesfehérvári reneszánsz kori emléktáblák. In: Mátyás király és 
a fehérvári reneszánsz. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár 2010. 108. 
68 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 36–37. 
69 1331: Károly  J.: Fejér Vármegye i. m. II. 678. Határai: Palotai út–Mészöly Géza utca–
Rozgonyi utca–Forgó utca–Mikszáth utca–Május 1. utca–Rákóczi utca. Hatházi Gábor: 
Székesfehérvár a késő középkorban. In: Fehérvári almanach ’96. Szerk. Csurgai Horváth 
József, Dr. Fülöp Gyula, Őri Tóth István. Székesfehérvár 1996. 25. 
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mert.70 Néhány oklevél a falakon kívül, a Suburbiumban említi a templomot 
és a kanonoki negyedet.71 A  legkorábbi  forrás  az  egyházi  intézményre  vo-
natkozóan II. András 1215-es adománylevele.72 1244-ben IV. Ince pápa a Szt. 
Miklós-prépostság vezetőjének engedélyt adott a lelkipásztorkodásra az 
egyház elszegényedése miatt.73 1392-ben Fügedi Erik szerint új címet kapott 
a  prépostság:  „prepositura magistratus nuncupata S. Nicolai extra muros 
Albensis”,74 amely egy 1447. évi oklevél alapján pasztorációs feladatokkal járt 
együtt.75 Mátyás király, egyházi tisztség adományozásáról szóló, 1474-re 
keltezett oklevele alapján a prépostság a Szt. Péter-egyházzal kánonilag 
egyesült.76 A templom ecclesia hospitalisként is működött, melyet valószínűleg 
a városba érkező zarándokok és kereskedők nagy száma tett szükségessé.77  

A Civitas Exteriorban állhatott a Szt. Domonkos-plébániatemplom, de 
ennél pontosabb helymeghatározására jelenleg nincsen mód, mivel a külvá-
ros utcahálózata jelenleg nem ismert. A harcok során mindig ezek a telepü-
lésrészek estek először áldozatul a pusztításnak. Valószínűleg a megnöveke-
dett lakosság révén, a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt vált szüksé-
gessé a plébánia létrejötte. A templom lokalizálására vonatkozóan két okle-
vél (1331, 1333) ad támpontot, ez alapján az épület a Suburbiumban állt.78 A 
kutatás a Budai külvárosba történő elhelyezését tartja elfogadottnak. A Vá-

                                                             
70 Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 146. Györffy György véleménye, hogy a latinok hozták 
létre az egyházat és a hozzá kapcsolódó ispotályt. Párhuzamként az esztergomi latinokat 
említi, akik szintén Szt. Miklósnak szentelték templomukat, ill. a szent a kereskedők védő-
szentje is volt. Györffy György: A székesfehérvári latinok betelepülésének kérdése. SzÉ 2. 
(1972) 41. Fitz Jenő 1229-es és 1234-es források alapján arra következtetett, hogy az épület 
legalább már száz évvel ezelőtt állhatott az első okleveles említése előtt. Fitz J. – Császár L. 
– Papp I.:  Székesfehérvár  i.  m.  12.  Fügedi  Erik  a  szentföldi  zarándoklatok  fellendülése  
alapján a 12. század elején vélte a prépostság kialakulását. Fügedi E.: Székesfehérvár késő-
középkori alaprajza i. m. 28. 
71 Pl.: 1435: „Magister Johannes dictus Zekel, canonicus ecclesie sancti Nicolai confessoris 
extra muros castri Albensis” – DL 106 412; 1471: „prepositus ecclesie S. Nicolai extra 
muros castri fundate” – DL 17 267; 1539: „Bebek Imre, a fehérvári falakon kívüli Szt. 
Miklós  egyház  prépostja  […]  a  Szt.  Miklós  negyedben  lakó  Hegy  Gergely”  –  Érszegi G.: 
Keresztes konvent i. m. 346. sz. 
72 „ecclesia S. Nicolai” – DL 44 118. 
73 CD IV/ 1. 356. 
74 MREV II. 283., Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 36. 
75 MREV IV. 129. 
76 DL 17 563., Csánki III. 309. 
77 1229: MREV I. 80.; 1234: Árpádkori új okmánytár I–XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. 
Pest–Bp. 1860–1874. (a továbbiakban: ÁÚO) I. 201. 
78 „[…] de suburbio Albensi […] ecclesiam beati Dominici, parochialem ecclesiam” – Kár-
oly  J.:  Fejér  Vármegye  i.  m. II. 678; 1333: „de suburbio Albensi […] ecclesie sancti 
Dominici” – Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 679. 
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sártér 14. számú ház telkén (Kálvária) előkerült csontvázleletek, esetleg a 
plébániatemplom temetőjéhez tartozhattak.79 

A külváros területén egy másik plébánia is működött, amely a Szt. Erzsé-
bet patrocíniumot viselte. Az egyházzal kapcsolatban kevés adattal rendel-
kezünk, a Civitas Exteriorban való elhelyezése is bizonytalan. A fennmaradt 
oklevelek (1437, 1439, 1471) Fehérvár külvárosában említik a plébániát és a 
nevét viselő utcát.80 A Budai külvárosba történő lokalizálásán kívül felme-
rült, hogy az Ingovány városrészben helyezkedhetett el az egyházi épület.81 

A 12. században meginduló gazdasági fellendülés tette lehetővé a koldu-
lórendek megjelenését a külvárosokban. A kereskedelmi útvonalak mentén 
célszerű keresni épületeiket. Letelepedésük hátterében a Fehérváron tartott 
sokadalmaknak is fontos szerepük volt, mert több hívőt vonzottak a telepü-
lésre.82 A ferences rend egyik magyarországi központja 1261 előtt és 1543 
között Székesfehérváron volt.83 A  kolostor  alapítására  vonatkozóan  nem  
rendelkezünk forrással, de az 1230-as évekre tehető a letelepedésük a város-
ban.84 IV. László király átépíttette kolostorukat 1280-ban,85 majd 1437-ben 
IV. Jenő pápa búcsút engedélyezett a templomot felkereső híveknek.86 
Az egyházi intézmény helyének és patrocíniumának meghatározásához 
Istvánffy Miklós feljegyzése nyújt adatot, e szerint a templomot nagy való-
színűséggel Szt. Ferencnek szentelték fel.87 A koldulórend a Budáról beérke-
ző főutca és a Külső Budai-kapu környékén telepedhetett le. 
                                                             
79 Polgár  I.: i. m. 143.; Lauschmann Gy.: Székesfehérvár története i. m. 117.; Károly  J.: Fejér 
Vármegye i. m. II. 187.; Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 32.; Fitz J.: 
Adatok i. m. 7. 
80 1437: „in suburbio Castri Albensis, in vico Sancte Elisabeth” – DL 106 445; 1439: „in 
suburbio Castri Albensis, in vico Sancte Elisabeth”. DL 106 457; 1471: „parochia ecclesie B. 
Elisabeth vidue extra muros civitatis Alberegalis” – Csánki III. 309. 
81 Fügedi Erik az Ingovány plébániatemplomának tartja, de ezt az állítását nem igazolja 
sem írott, sem képi forrásokkal. Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 32. 
82 A királyi udvar közelségének, az ünnepségeknek, a sokadalmaknak és a törvénynapok-
nak köszönhetően élénk ipari és kereskedelmi élet jellemezte ezt az időszakot Fehérváron. 
A virágzást alátámasztják az oklevelekben szereplő fehérvári súly és véka elnevezések is. 
Erre l. 1263: CD IV/3. 540.; 1297: CD VI/2. 109.; 1405: Zsigmond-kori oklevéltár. I–IX. 
Szerk. Borsa Iván, Mályusz Elemér, Neumann Tibor, C. Tóth Norbert. Bp. 1951–2004. (a 
továbbiakban: ZsO) II. 4244. sz. A sokadalmakra vonatkozóan l. Weisz Boglárka: Vásárok és 
lerakatok a középkori Magyar Királyságban. Bp. 2012. 143. 
83 Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp. 1923. 
170–72. 
84 Karácsonyi J.: Szt. Ferencz i. m. 13., Romhányi  B.: Kolostor i. m. 61., vö. Mező A.: 
Patrocíniumok i. m. 86.  
85 Szvorényi József: Székes-Fejérvár. Új Magyar Múzeum (1851. május 1.: 8. füzet) 428., 
Balázsovits Odorik: Brevis historia conventuum ordinis S. Francisci seraphhici reformatae 
provinciae Marianae Hungariae. Pozsony. 1869. 47. A forrásban alapítás szerepel, azonban 
valószínűleg helyreállításról lehet szó. 
86 MREV III. 101. 
87 „Munitio instituta inter templa divo Francisco ac Deipare Virgini sacrata, diurnis 
nocturnisque laboribus educi ac perfici iubetur. Verum Turce advenientes, ad eam partem 
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A domonkosoknak Székesfehérvárott két intézménye (Szt. Margit tiszte-
letére szentelt templom és kolostor, valamint a Szűz Mária tiszteletére emelt 
apácakolostor)  működött  a  Budai  külvárosban.  Sem  pontos  helyüket,  sem  
építészeti emlékeiket nem ismerjük. A kolostort 1221-ben alapították Gerardi 
de Fracheto szerint.88 A  rend  elsősorban  gazdasági  és  politikai  központok-
ban telepedett le.89 Védőszentjét tekintve megoszlanak a vélemények. Szt. 
Margitnak történő felszentelését egy 1231-es végrendelet támasztja alá.90 A 
kolostor helyére nézve 1478-ban kapunk pontosabb információt: „Domus S. 
Margarite extra muros oppidi Albaregalis ord. fratrum predicatorum”.91 Egy 
1276-ra keltezett oklevélben azonban felmerül Szt. Katalin patrocíniuma is.92 
Az apácák kolostoráról az első említés 1276-ból származik, mely szerint 
Sennyei  Katalin  soror  három évig tartózkodott  itt.93 1280-ban Moys tárnok-
mester felesége apácák közt élő nővérének több adományt tett.94 Az apácák 
lakóhelye a külvárosból kivezető út mentén lehetett, mert egy 1458. évi bor-
beviteli határozat alapján az apácák szabadon kereskedhettek, továbbá a 
forrás a Szt. Miklós-prépostság mellett említi az épületet. A kolostor a Budai 
kapu vagy az északról érkező útvonal mellett állhatott, tehát a mai Móri út 
és a Havranek utca találkozásánál.95 

A koronázási szertartások további két helyszíne (Szűz Mária-, Szt. István 
király-kápolna) is meghatározható. Ludovicus Tubero leírja, hogy II. Ulászló 
a koronázásakor a Szűz Mária-kápolnába ment, amely a városon kívül, szé-
les területen helyezkedett el. Az épület előcsarnokából kilépve bemutatko-
zott a népnek, miután ünnepi díszbe öltözött.96 Istvánffy Miklós Fehérvár 
1543-as ostromának leírásakor a ferencesek temploma mellett, a Budai ka-

                                                             

suburbii, que ad Budensem portam vergit” – Istvánffy Miklós: Regni Hungarici Historia 
XV. libri. Vienna – Praga – Tergeste 1768. 165.  
88 „Paulus  Hungarus  […]  missus  est  in  Hungariam per  B.  Domum,  […]  venerunt  […]  in  
Albam” – ÁMTF II. 367. 
89 Fügedi E.: Koldulórendek i. m. 69. 
90 „Ecclesie sancte Margarete predicatorum in Alba” – CD III/2. 269. 
91 ÁMTF II. 309. 
92 „Monasterio sancte Catharine fratrum predicatorum in Alba” – MREV I. 198. 
93 „Domina Catharina […] monasterio de Alba” – MREV I. 198. 
94 „Item marturinas de Megiche reliquit et legavit domine sorori sue Albe inter 
sanctimoniales manenti. Item villam Nek reliquit eidem domine sorori sanctimoniali de 
Alba. Item villam Zokol legavit eidem domine sorori sue.” – Hazai Okmánytár I–VIII. 
Szerk. Nagy Imre, Pauer Iván, Ráth Károly, Véghely Dezső. Győr – Bp. 1865–1891. (a 
továbbiakban: HO) VI. 260. 
95 1485: „Szt. Miklósról nevezett egyháza melletti Boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
zárda” – Károly  J.:  Fejér  Vármegye  i.  m.  621.  Siklósi  Gyula  szerint  a  romjaira  épült  a  
Hadzsi Bektas dervis kolostor. Az 1689-es La Vergne-féle városalaprajz a Budai külváros 
északi palánkfala mellett, a kivezető út keleti oldalán egy téglalap alakú építményt ábrá-
zol, melyet török építménynek tart. Siklósi Gy.: Adattár i. m. 70. 
96 Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések: Magyarország. Közreadja Blazovich László 
és Sz. Galántai Erzsébet. Szeged 1994. (Szegedi középkortörténeti könyvtár 4.) 123. 
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punál említi a Szűz Mária-kápolnát.97 Bél Mátyás megemlékezik arról, hogy 
erős sánc állt a Mária-templomnál, de a külvároson belüli helyére vonatko-
zóan nem tudunk meg többet.98 A kutatások alapján a mai Móri út mentén 
lokalizálható az épület, a külvárosból kivezető útnál, de ennél pontosabb 
meghatározására egyelőre nincsen lehetőség.99 Felvetődik,  hogy az ismerte-
tett adatok alapján a domonkos apácák kolostorához tartozó kápolnáról 
lehet szó. A Szt. István király-kápolna kapcsán Ursinus Veliustól értesülünk 
arról, hogy I. Ferdinánd 1527-ben az aranysarkantyús vitézek felavatása 
után a Budai külváros szélén álló Szt. István-kápolna épületéhez lovagolt.100  

Ehhez a városrészhez köthető a forrásokban ecclesiaként szereplő Szt. 
Borbála-templom is, mely az oklevelek alapján a falakon kívül állhatott. A 
legkorábban ismert említése 1340-ből származik a Fehérvár közelében lévő 
Baruch birtok kapcsán.101 Istvánffy Miklós feljegyzésében a városhoz közeli 
tölgyfaerdő környékén szerepel a templom.102 Wathay Ferenc önéletrajzában 
említést tesz arról, hogy az 1593-as ostrom során „Szent Borbála asszony ha-
rasztja széliben, az almási útnál” a budai pasa csapatával ütköztek meg.103  

 
Sziget 
A  belvárostól  nyugatra  helyezkedett  el  a  Sziget  (Insula).104 A középkorban 
nem volt egységes település, a területén több településrész alakult ki, köztük 
északon a Nova Civitas,105 délen a johannita rendi központ és délnyugaton 
Szentkirályfölde.106 A pécsi, a balatoni és a veszprémi útvonal futott össze 
ebben a külvárosban. A Sziget két funkciót töltött be. A zarándokok mellett, 

                                                             
97 L. 87. jz.! 
98 Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása. Hungariae novae geographico-historica. Pars 
secunda transdanubiana. Fejér Megye Történeti Évkönyve 11. (1987) 97. 
99 Magyarország műemlékei. Székesfehérvár. Szerk. Entz Géza Antal. Bp. 2009. 56. 
100 „Deinde pulcherrimo conscenso equo, e civitate ad S. Stephani aediculam, in 
suburbanorum finibus, Budam versus sitam se contulit, quo illum ingens episcoporum, 
praelatorum, principum, comitum, procerum, nobilium, ac promiscui vulgi numerus, 
ingenti cum equitatu tum peditatu prosequutus est.” – Velius: De bello Pannonico i. m. 
187. 
101 „Péter, a fehérvári egyház éneklőkanonoka pedig az éneklőkanonoki B. Borbála-egyház 
és annak birtokrészei felől az iktatásnak ellentmondottak” – Anjou-kori oklevéltár I–XII., 
XXIII–XXIV. Szerk. Almási Tibor, Blazovich László, Géczi Lajos, Kristó Gyula, Piti Ferenc. 
Bp. – Szeged 1990–2001. (a továbiakban: AOklt) XXIV. 213., Érszegi G.: Keresztes konvent 
i. m. 6. sz. 
102 „A törökök […] nagy utat kezdtek építeni a közeli tölgyfaerdőbe, mely Szt. Borbála 
temploma mellett nem messze a várostól van” – Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. 
Szerk. Székely György. Bp. 1962. (Monumenta Hungarica VI.) 193. A szerző ennél ponto-
sabb meghatározást nem ad.  
103 Wathay Ferenc énekes könyve 1604. Szerk. Nagy Lajos. Bp. 1976. 144. 
104 1327: „de insula Albensi” – Csánki III. 308. A mai Tobak utca–Mátyás király utca–
Balatoni út–Kelemen Béla utca–Horog utca–Jancsár utca közötti területen helyezkedett el.  
105 1471: „de nova civitate” – DL 17 267. 
106 1373: „villa ecclesie B. regis Stephani (Zenthkiralfelde) ac Insula” – Csánki III. 308. 
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a kereskedők és egyéb utazók fogadása volt a feladata. A 13. századtól a 
johanniták hiteleshelyi tevékenységet folytattak a településen.107 A nyugati 
városrész a belvárossal védelmi egységet és egy vámterületet alkotott.108 A 
külváros utcarendszerének megismeréséhez az 1601-es ábrázolások nyújta-
nak információt.109 Az egy központi térből szétágazó, X-alakú úthálózat a 
mai György Oszkár teret, a Palotai utat, a Szömörce és a Csapó utcát foglalja 
magába.110 Szentkirályfölde egyutcás, falusias jellegű település lehetett, 
amelynek utcája a 17–18. századi városalaprajzok alapján a mai Jancsár utca 
vonalát követhette. 

Az uralkodók sírjához járuló zarándokok száma, a fehérvári törvénynap-
okra érkezők sokassága tehette szükségessé a johannita rendház, valamint 
Szt. István-plébániatemplom működését.111 Külön ispotállyal és iskolával 
rendelkezett a rend.112 Szentkirályföldjén a johanniták látták el a plébániai 
teendőket.113 A kolostor templomát Martirius esztergomi érsek (1150–1158) 
kezdte el építtetni, majd halálát követően a munkát Eufrozina királyné foly-
tatta, akit állítólag itt temettek el. Az erről szóló oklevél az ispotályos házuk-
ról is említést tesz.114 A kolostorhoz temető is tartozott egy 1372. évi oklevél 
szerint.115 A rend jelentőségét növelte, hogy az uralkodók számos kiváltságot 
(adó-, vám-, beszállásolási-, tizedmentesség, királyi törvényszék alóli men-
tesség), birtokadományt és javadalmakat (só, vám) biztosítottak részükre és 

                                                             
107 Hunyadi Zsolt szerint az intézmény hiteleshelyi tevékenységének kezdetét jelezheti az 
a tény, hogy itt őrizték az Aranybulla második példányát. A konventnek 43 Árpád-kori 
oklevele maradt fenn. Hunyadi Zsolt: A székesfehérvári johannita konvent hiteleshelyi 
tevékenysége az Árpád-korban. In: Capitulum I. Tanulmányok a középkori magyar egy-
ház történetéből. Szerk. Koszta László. Szeged 1998. 39.  
108 Siklósi Gyula: Székesfehérvár nyugati városrészének középkori topográfiája. In. Köz-
pontok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon. Tudományos konfe-
rencia. Tatabánya 2001. 133. 
109 L. 27. jz.; Fitz Jenő: Francia metszet Székesfehérvár 1601. évi ostromáról. Alba Regia 8–9. 
(1967–1968) 149. 
110 Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 144. 
111 Hunyadi Zs.:  A székesfehérvári johannita i.  m. 37.  A kolostor patrocíniumaként a Szűz 
Mária szerepel egyetlen forrásban (DL 106 698.), de Mező András munkájában nem szere-
pel. Vö. Mező A.: Patrocíniumok i. m. 464–465. 
112 Pl.: 1192: ÁMTF 382., 1225: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 
I–II. Ed. Augustinus Theiner. Romae 1859–1860. I. 61–62., 1238: DL 106 180., 1243: Árpád-
kori új okmánytár I–XII. Szerk. Wenzel Gusztáv. Pest–Bp. 1860–1874. (a továbbiakban: 
ÁÚO) VII. 144., Mezey L.: Székesfehérvár egyházi i. m. 32. 
113 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 32. 
114 1252: CD IV/2. 125. A domus hospitalis (=vendégház) eredetileg nem kórháznak számí-
tott. Feladata a zarándokok, vándorok ellátása volt. Kubinyi András: Ispotályok és városfej-
lődés a késő középkori Magyarországon. In: Tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. 
Neumann Tibor. (Analecta Mediaevalia II.) Bp. 2004. 188–192. A templom alapkőletétele 
1150-ben történhetett meg Fügedi Erik szerint, mert Martirius 1150–1158 között volt érsek. 
Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 35. 
115 1372: DL 106 166. 
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a Szigeten élő jobbágyaik számára.116 V. István király 1272. évi kiváltságleve-
le és egy életjáradékról szóló, 1441-re keltezett oklevél alapján a váron kívül 
állt a konvent, de ennél pontosabb meghatározást nem tartalmaznak a forrá-
sok.117 1372/1373-ban kelt forrásból arról értesülünk, hogy a kolostor és a 
szentkirályföldi Szt. István-templom háza a Szigeten volt.118 Egy 1443-as 
adószedésről szóló oklevél szintén ezen a területen említi a johanniták temp-
lomát.119 A kutatás egyetért abban, hogy a Sziget utca környékén kell keresni 
az épületeiket.120 A mai Tolnai utca melletti parkban 1978–1985 között foly-
tak ásatások Siklósi Gyula vezetésével, amelyek során valószínűleg a rend-
ház egy részét sikerült feltárni. A kutatással a konyha, számos mellékhelyi-
ség, terem, ill. gazdasági épületek kerültek elő.121 A templom a mai  Jancsár  
utca–Balatoni út kereszteződésében állhatott. A Selyem utcában 15. századi 
házrészleteket sikerült megfigyelni, melyek a feltáró régész szerint a keresz-
tesek jobbágyaihoz tartoztak.122  

Az Ágoston-rendi remeték letelepedését a Szigeten számos okirat bizo-
nyítja, azonban ennek pontos ideje és kolostoruk védőszentje sem ismert.123 
Jelenlétük hátterében valószínűleg az állhatott, hogy a Palotai kapu mellett 
elhelyezkedő külváros jelentős forgalommal rendelkezett. Belső missziós 
tevékenységet folytattak a Szigeten. VIII. Bonifác pápa bullájának 1303. évi 

                                                             
116 1170: CD II. 184.; 1193: CD II. 283.; 1238: CD IV/1. 106.; 1252: CD IV/2. 125.; 1272: DL 
106 669; 1338: Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 657–658.; 1431: uo. 663–665.; 1438: CD XI. 
66.; 1482: Czinár Mór: Monasteriologiae regni Hungariae. Tom. I–II. Pest 1858–1860. II. 
138.; 1486: DL 106 664.; 1492/1528: Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 658–663. 
117 1272: „ecclesiam S. regis … extra muros castri Albensis, in qua corpus regine Ewfrosine 
(!), matris … regis Bele [III.] … intumulatum est.” – DL 106 669; 1441: „ecclesie Beati Regis 
Stephani extra muros dicti civitatis in Castri Albensis” – DL 106 466, Érszegi G.: Keresztes 
konvent i. m. 171. sz. 
118 „Monasterium cruciferorum et tota villa ecclesie B. regis Stephani (Zenthkyrelfelde) ac 
Insula.” – Csánki  III. 308. 
119 „In insula civitatis Albensis in platea Cruciferorum ecclesie B. regis Stephani de Alba” – 
Károly J.: Fejér Vármegye i. m. III. 665–66. 
120 Henszlmann Imre hívta fel a figyelmet egy olyan templomra, melynek faragott kövei 
eltérnek stílusukat tekintve a Szűz Mária-prépostsági templomtól és a Szigeten állhatott. 
Véleménye szerint ez az épület két forrás (Rogerius mester, V. István 1272-es okmánya) 
alapján a tatárjárás során sem pusztulhatott el. Henszlmann I.: Ásatások i. m. 6. 
121 A feltárások során 12., 13. és 15. századi járószintet különítettek el. Az ásatások során 
kiderült, hogy a 14–15. században jelentős építkezések zajlottak az épületen belül. Siklósi 
Gyula: A középkori Sziget. In: Palotaváros írások. Szerk. Demeter Zsófia. (István Király 
Múzeum Közleményei B. sorozat 34.) Székesfehérvár 1982. 8.  
122 Siklósi Gy.: Sziget i. m. 10.  
123 Romhányi Beatrix a 13. századra keltezi a kolostor alapítását, melyet a király vagy a 
királyi család valamely tagja hozott létre. Ezt a feltételezést azzal támasztja alá a kutató, 
hogy a királyi alapítású, Ágoston-rendi kolostorok létrejötte a tatárjárás utáni évtizedekre 
tehető, többségük IV. Béla személyéhez köthető. Romhányi Beatrix: Ágostonrendi remeték 
a középkori Magyarországon. Aetas 20. (2005:4.) 93. 
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átírásában szerepel legelőször a fehérvári kolostoruk.124 A lokalizálását ille-
tően a Szűz Mária-szobor környéke és a György Oszkár tér merült fel, azon-
ban egyik sem bizonyítható a jelenlegi kutatási eredmények alapján.125  

A kutatók álláspontja szerint a Szt. Mihály-templom az Ágoston-rendi 
remetékhez tartozott, azonban ezt a megállapítást forrás nem támasztja 
alá.126 Az 1372-ben végzett határjárás alapján a Nova Civitas külvárosban állt 
az egyházi épület.127 Egy 1429-re keltezett oklevélben „parochia ecclesia S. 
Mihaelis de Albaregali” néven szerepel.128 Fennmaradt  Szt.  Mihály utca  neve 
(feltételezve, hogy a nevét az ott álló templomról kapta) egy bűncselekményt 
leíró forrás során 1535-ből, amely az 1601-es ábrázolások alapján a mai Rác 
utcával azonosítható.129 Bethlen Farkas történetíró megemlékezik arról, hogy 
Szapolyai János kidobott tetemét a külvárosban lévő Szt. Mihály-templom-
ban temették el újra.130 A kutatás az Ágoston-rendi remeték templomának 
tartva az egyházi épületet, a György Oszkár tér és a Szűz Mária-szobor kör-
nyékére helyezte a plébániát.131  

A Szt. Márk-kolostort sem tudjuk elhelyezni a Sziget területén belül, és 
rendi hovatartozását sem ismerjük. A legkorábbi előfordulása egy 1367. évi 
végrendeletből származik.132 A belváros vizesárka mellett állt a kolostor.133 
Az 1389-es keltezésű, adásvételről szóló forrás szerint: „claustri beati Marci 
ewangeliste in insula civitatis Albensis”, tehát a Sziget területén állt.134 Az okle-
velek alapján a Palotavárosban, az egykori várárok mentén, a Tobak utca és 
                                                             
124 1303: „Gergely testvér, a fehérvári Szt. Ágoston-rendi remeték perjele és az ágostonos 
remete szerzetesek pecsétjüket ráhelyezik.” AOklt I. 434. 
125 Fejér György: Régi Székes Fejérvárról Jegyzetek. Tudományos Gyűjtemény (1818) 44.; 
Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 174.; Lauschmann Gy.: Székesfehérvár története i. m. 117. 
Fitz Jenő a templom és a kolostor helyét a György Oszkár tér délnyugati részére feltételez-
te, mert maradványainak egy részében a törökök kiverése után a Szt. József-kápolnát 
rendezték be. Fitz J.: Középkor i. m. 17. A Bátky Zsigmond utcában végzett leletmentések 
során nyolc középkori sírt tártak fel, melyeket az ágostonos kolostorhoz tartozó temető 
részének tart Siklósi Gyula. Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 142. 
126 Károly János Fuxhoffer Damján véleményére alapozott, és megállapítását a későbbi 
kutatás is elfogadta. Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 173.; Lauschmann Gy.: Székesfehér-
vár története i. m. 117., Fitz J.: Középkor i. m. 17. 
127 1372: „in quadam insula dictorum dominorum de praedicto capitulo Albensi quandam 
metam for  extruxissent,  sed  ad  ipsam propter  inundationem aquarum ire  non  valuisent,  
ab hinc circa dictum paludinetum ad plagam orientalem tendendo ad quoddam magnum 
fossatum prope civitatem Albensem habitum devenissent, et in eodem fossato 
procedendo usque ad quendam pontem in quodam luto constitutum devenissent, 
ecclesiam S. Michaelis archangeli” – Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 682–683. 
128 Lukcsics I. 231–232. 
129 Érszegi G.: Keresztes konvent i. m. 334. sz.; Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 146. Az 
ábrázolásokhoz l. 27. jz. 
130 Bél M.: Fejér vármegye i. m. 99. 
131 Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 173.; Fitz J. – Császár L. – Papp I.: Székesfehérvár i. m. 15. 
132 „Claustro beati Marci evangeliste” – CD IX/4. 93. 
133 1372/1373: „Magnum fossatum prope claustrum Sancti Marci” – Csánki III. 308.  
134 DL 7510, ZsO I. 135. sz. 
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a Piac tér között vélhető az egyházi épület, mivel a Szigetet az északi, a nyu-
gati  és  a  déli  oldalról  a  mocsár  és  sövénykerítés  vette  körül  a  tárgyalt  idő-
szakban, így „magnum fossatum” csak a Castrum körül lehetett a fennmaradt 
adatok szerint.135 

 
Ingovány 
A Sziget délkeleti részén terült el a Szűz Mária-társaskáptalan Ingovány 
nevű földje.136 A középkorban a Castrum délnyugati részén húzódó árkok és 
Szentkirályfölde határolta. (4. ábra, Székesfehérvár egyházi topográfiája a 15–16. 
században) 

Egy 1537. évi oklevél adatai alapján a Szt. Kozma és Damján tiszteltére 
szentelt plébániatemplom az Ingoványban állt.137 A külváros kanonoki ne-
gyeddel is rendelkezett, de elhelyezkedésének pontos meghatározása a je-
lenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján nem lehetséges.138 Valószínűleg 
a Palotai és az Ingoványi kaput összekötő út (a mai Palotai út – Széchenyi 
utca) mentén állhatott. Siklósi Gyula a Cserepes köz–Sütő utca találkozásá-
nál feltárt középkori falmaradványokat és a hozzá tartozó temetőt ehhez a 
templomhoz kapcsolta.139  

 
Nova Villa (Újfalu) 
Nova Villa (Újfalu) elhelyezkedését illetően megoszlanak a vélemények.140 A 
kutatás a Szt. Márton-templomot ehhez a városrészhez kapcsolja, de ezt a 
tényt a jelenlegi források nem támasztják alá.141 A koronázási szertartáshoz 
kapcsolódó négy kardvágásra vonatkozó forrásokban helyszínként 

                                                             
135 Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 142.  
136 1372: „Villa Inguan” – DL 106 166. A városrész a Liszt Ferenc utca vonalától a Vörös-
marty térig húzódó Piac tér mentén terült el. Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 147., vö. 
Nagy L.: Topográfia i. m. 209–212. 
137 „Gallo presbytero plebano ecclesie S. Kozme et Damiani martyrium de Ingvan 
Albensis” – Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 655. Fügedi Erik szerint az Ingovány plébá-
niatemplomát Szt. Erzsébet tiszteletére szentelték, de erre vonatkozóan bizonyítékot nem 
hoz. Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 32. 
138 1416: DL 106 289. 
139 Siklósi Gy.: Nyugati városrész i. m. 149. 
140 Az árokkal-sánccal övezett település a mai Széchenyi utca vonalában, a Vörösmarty tér 
és Eötvös utca közti részen terült el. Hatházi G.: Székesfehérvár i. m. 25. Györffy György 
egy 1298. évi határjárás (DL 640) alapján Nova Villát Civitas Exterior és Novaj (Kisfalud) 
közötti területére lokalizálta. ÁMTF 384. Siklósi Gyula kétségbe vonja a településrész 
elhelyezkedését az 1689-es városalaprajzra hivatkozva. Siklósi Gy.:  Adattár  i.  m.  92.  A  
várostól délre eső település nem azonosítható a Nova Villaval Nagy Lajos szerint az 1372. 
évi határjárás és az 1543. évi porta összeírás alapján. Nagy L.: Topográfia i. m. 209–210. 
141 Károly J.: Fejér Vármegye i. m. II. 187.; ÁMTF 377.; Lauschmann Gy.: Székesfehérvár 
története i. m. 117. 
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„aediculum sublime”,  „extra portem ad divi Martini aedem” néven szerepel.142 
Egy 1096-ra datált forrás szerint Kálmán „secus oratorium S. Martini […] tota 
planities Belegrave occuperatur” Gottschalk garázdálkodó keresztes hadát.143 
1932-ben a Széchenyi utca 17. és 23. számú házakból kőfaragványok (ív-, 
párkány-, kapuív-, oszloptöredékek) kerültek elő, melyeket Fitz Jenő a Szt. 
Márton-templom épületéhez kapcsolt. A művészettörténeti kutatás azonban 
ezeket a faragványokat a Szűz Mária-prépostság templomának kapuzata 
maradványainak tartja.144 Az itt lévő házak a terület kiemelkedő dombján 
helyezkedtek el, amely a források alapján a koronázási dombbal azonosítha-
tó.  1963-ban hitelesítő ásatást  végeztek a  Horvát  István és  a  Széchenyi  utca  
kereszteződésénél, a 34. és a 36. számú házaknál. A munkálatok során, nyu-
gat–keleti  tájolású,  koporsós  sírok  kerültek  elő,  amelyek  a  Szt.  Márton-
templomhoz tartozó temető részét képezhették.145  

 
Összegzés 
A város legjelentősebb egyházi intézménye, a Szűz Mária királyi prépostság 
a belváros középső részén állt. Főbejárata a tőle nyugatra fekvő piactérre 
(Theatrum Civitatis) nyílt, míg a főszentélye a városfal közvetlen közelében 
helyezkedett el. Az Árpád-korban a templomtól délre eső területen a közös-
ségben élő kanonokok épületei húzódtak. A 15. században a préposti palotát 
a Szűz Mária-egyháztól északra említik.146 A belváros  másik jelentős  temp-
loma a Szt. Péter-plébániatemplom lehetett, mert a királyi koronázási szer-
tartás során fontos szerepe volt. Helyét a kutatók többsége, Buzás Gergely 
kivételével a mai székesegyház területére lokalizálta, miután a korai királyi 
várat itt feltételezte. Ennek a megállapításnak minden tekintetben meggyőző 
bizonyítéka napjainkban még hiányzik. A városfalakon belül még további 
két plébániatemplom helyezkedett el: Szt. Kereszt, Szt. Imre. Kézenfekvő az 
a feltételezés, hogy a különböző városrészek önálló plébániával rendelkez-
tek, ennek alapján a Szt. Kereszt-templom a prépostság népéhez, a Szt. Pé-
ter-templom pedig a polgárokhoz tartozott.147 A kutatás azonosítási kísérle-

                                                             
142 Velius: De bello Pannonico i. m. 187–188.; Callimachus P. Experiens: De rebus a Vladislao 
rege Polonorum atque Hungarorum gestis. Rerum Hungaricarum scriptores varii. 
Francofurti 1600. 307. 
143 Györffy György szerint Fehérvárra vonatkozik a forrás, de megállapítását nem indokol-
ja. ÁMTF 365., 377. Kristó Gyula szerint ez az ütközet Pannonhalmánál zajlott le. Kristó 
Gyula: Magyarország története 895–1301. Bp. 2006. 138. 
144 Fitz Jenő: A középkori Szent Márton-templom Székesfehérvárott. Művészettörténeti 
Értesítő 5. (1956) 27.; Tóth Sándor: Két kapuzat: Székesfehérvár, Jásd. In: Pannonia Regia. 
Művészet a Dunántúlon. 1000–1541. Kiállítási Katalógus – Magyar Nemzet Galéria. Szerk. 
Mikó Árpád, Takács Imre. Bp. 1994. 115–122. 
145 Bánki Zsuzsanna: Ásatási jelentések 1965–1966. Alba Regia 6–7. (1966) 134. 
146 1430: „Erat ad latus ecclesie collegiate B. V. ibidem sacellum in honorem S. Marie 
Magdalene Aegyptiace, Beate Afre a parte curie praepositi, constructum a Benedicto 
praeposito supra memorato.” – CD X/7. 270. 
147 Fügedi E.: Székesfehérvár későközépkori alaprajza i. m. 40. 
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teit tekintve azonban a három feltételezett plébánia helye a város szerkeze-
tével kapcsolatban semmit sem árul el, mert a plébániák a városközpontban 
vagy annak közelében álltak, amennyiben a lokalizálásuk helyes. Ennek 
magyarázatául esetleg a castrum kis mérete (kb. 700x300 m) szolgálhat, to-
vábbá a Budai kaputól a Palotai kapuig, a városon átvezető fő útvonalnak 
tulajdoníthatunk szerepet elhelyezkedésükben.148 

A legtöbb egyházi intézménnyel elhelyezkedése révén Budai külváros 
rendelkezett.149 A falakon belüli helyszűke miatt kaptak helyet itt a kolduló-
rendek kolostorai (két domonkos, egy ferences), akik koldulórendi mivoltuk 
révén elsősorban a forgalmas utak és a városkapuk környékén telepedtek 
le.150 Ebben a külvárosban volt a Szt. Miklós-prépostság, két plébánia és két 
kápolna is.  

A városfalaktól nyugatra elterülő Szigeten két szerzetesrend (johanniták, 
Ágoston-rendi remeték) telepedett le. A keresztesek kolostorépülete a mai 
Tolnai utca környékén feltárt maradványokkal azonosítható, melyhez ispo-
tály és templom is tartozott. Két plébánia (Szt. István, Szt. Mihály) meglété-
ről van adat az adott külvárosban. 

Az Ingovány és  a  Nova Villa  lakossága szintén rendelkezett  önálló  plé-
bániával, amelyek a középkori főutca környékén állhattak. 

Az egyházi topográfia nem tekinthető befejezettnek, mivel számos prob-
léma a mai napig nem tisztázódott a régészeti kutatások korlátozottsága és 
írott források nagymértékű pusztulásának következtében. 

 

                                                             
148 Egy 1489. évi oklevél szerint a bazilika kápolnája – ez talán a Rózsa utcában azonosított 
Szt. Kereszt-templom – a Vicus Magnussal határos. Fügedi E.: Székesfehérvár későközép-
kori alaprajza i. m. 44. 
149 A Győr, Buda és az alföldi dunai révek felől érkező utak ebbe külvárosba futottak be. 
150 Vö. Fügedi E.: Koldulórendek i. m. 57–88. 
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ÁBRÁK 

 
 

1. ábra. A középkori Székesfehérvár egyházi topográfiája 
 

Szűz Mária-prépostság temploma (1), Szent Kereszt-plébániatemplom (2), Szent 
Péter – plébániatemplom (3), Szent Imre-plébániatemplom (4), Szent Bertalan-temp-
lom (5), Szent Jakab-templom (6), Szent Anna-kápolna (7), Szent Miklós-prépostság 
(8), Szent Domonkos-plébániatemplom (9), Szent Erzsébet-plébániatemplom (10), 
Ferencesek rendháza (11), Domonkos kolostor (12a), Domonkos rendi apácák kolos-
tora (12b), Szűz Mária-kápolna (13), Szent István király-kápolna (14), Szent Borbála-
templom (15), Johannita rendház (16), Szent István-plébániatemplom (17), Ágoston-
rendiek kolostora (18), Szent Mihály-templom (19), Szent Márk-kolostor (20), Szent 
Kozma és Damján-plébániatemplom (21), Szent Márton-templom (22). 
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2. ábra. Székesfehérvár egyházi topográfiája a 10-12. században 
 

Szűz Mária-prépostság temploma (1), Szent Kereszt-plébániatemplom (2), Szent Pé-
ter-plébániatemplom (3), Szent Imre – plébániatemplom (4), Johannita rendház (5), 
Szent István-plébániatemplom (6). 
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3. ábra. Székesfehérvár egyházi topográfiája a 13-14. században 
 
Szűz Mária-prépostság temploma (1), Szent Kereszt-plébániatemplom (2), Szent 
Péter-plébániatemplom (3), Szent Imre-plébániatemplom (4), Szent Miklós-prépost-
ság (5), Szent Domonkos-plébániatemplom (6), Ferencesek rendháza (7), Domonkos 
kolostor (8a), Domonkos rendi apácák kolostora (8b), Szent Borbála-templom (9), 
Johannita rendház (10), Szent István-plébániatemplom (11), Ágoston-rendiek kolos-
tora (12), Szent Mihály-templom (13), Szent Márk-kolostor (14), Szent Márton-
templom (15). 
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4. ábra. Székesfehérvár egyházi topográfiája a 15-16. században 
 
Szűz Mária-prépostság temploma (1), Szent Kereszt-plébániatemplom (2), Szent 
Péter-plébániatemplom (3), Szent Imre-plébániatemplom (4), Szent Bertalan-temp-
lom (5), Szent Anna-kápolna (6), Szent Miklós-prépostság (7), Szent Domonkos-
plébániatemplom (8), Szent Erzsébet-plébániatemplom (9), Ferencesek rendháza (10), 
Domonkos kolostor (11a), Domonkos rendi apácák kolostora (11b), Szűz Mária-
kápolna (12), Szent István király-kápolna (13), Szent Borbála-templom (14), Johannita 
rendház (15), Szent István-plébániatemplom (16), Ágoston-rendiek kolostora (17), 
Szent Mihály-templom (18), Szent Márk-kolostor (19), Szent Kozma és Damján-
plébániatemplom (20). 
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BARABÁS GÁBOR 

„Et maxime mediante viro venerabili”  
Pápai legátusok Magyarországon 

a 13. század első felében.  
A pápai képviselet fogalmi-jogi tipológiájához 

“Et maxime mediante viro venerabili”. Papal legates in Hungary 
in the first half of the 13th century 

A contribution to the conceptual-legal typology of papal representation 
The paper is a short contribution to the history of the papal legations in Hungary in the 
first  half  of the 13th century. The main aim of the study is to show the common and dis-
tinctive features of the papal envoys' activities and of their legal authorization, and also to 
present some plausible conclusions. The paper includes the analysis of a special aspect 
too: the possible interference of the formulae of the charters issued by different popes, 
legates and Hungarian dignitaries. 

A magyar történetírás több alkalommal foglalkozott a pápai-magyar kapcso-
latok 13. századi történetével, nem hiányoznak a hosszabb-rövidebb össze-
foglalások.1 Arra  azonban  kevesebb  figyelem  irányult,  hogy  a  pápaság  mi-
lyen szinten és formában képviseltette magát e korszakban, és milyen jellegű 
volt a kiküldöttek jogi felhatalmazása.2 A tanulmány ez utóbbi kérdést vizs-
gálja meg tüzetesebben, megkísérelve tipologizálni a korszakban adatolható 
pápai küldötteket, nem feladata tehát az egyes legációk tartalmának részle-
tes bemutatása. 

A legátusok mint a pápák szemei és kezei, valamint alteregói a legmagasabb 
szintű küldöttekként képviselték megbízójukat, személyükben magát a pápát 
jelenítették meg adminisztratív, bírói és egyéb funkcióikban. Ehhez társult a 
pápától elnyert apostoli hatalom (cum apostolica auctoritate).3 Ezzel a megállapí-
tással el is érkeztünk a pápai képviselet problémájának lényegéhez. 

                                                             
1 Pl. Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszék-
kel. I. Bp. 1901.; Solymosi László: Egyházi-politikai viszonyok a pápai hegemónia idején. In: 
Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori Sándor. Bp. 1996.; 
Érszegi Géza: Eredeti pápai oklevelek Magyarországon. Akadémiai Doktori Értekezés. 
OSZK Kézirattár. Bp. 1989. 
2 A magyar szakirodalomban lényegében a legátus és a pápai követ megfogalmazás a 
jellemző, sokszor a nélkül, hogy a különböző képviselők eltérő jogi felhatalmazását, rang-
ját megkülönböztetnék. 
3 Stephan Weiss:  Die  Legatenurkunde  des  11.  und  12.  Jahrhunderts  zwischen  Papst  und  
Herrscherurkunde. In: Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer 
formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert. Hrsg. Peter Herde, 
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A pápát képviselő megbízottaknak ugyanis több típusa is kialakult. A ko-
ra-középkorra jellemző fogalmi-tartalmi változatosság (apocrisiarius, vicarius 
apostolicus / apostolice sedis, defensor, rector, legatus, missus)4 után a 11. század-
ban elinduló pápai reformokkal kezdődött a pontosabb jogi megkülönbözte-
tés, egyúttal új lendületet kapott a legátusi intézmény és reprezentációs gya-
korlat.5 Olyannyira, hogy a küldöttek a 12. századi kettős pápaválasztások 
körül – így a III.  Sándor és IV. Viktor, ill.  utódai esetében – már főszerepet 
játszottak a pápák elismertetésében.6  

A 13. századra a legátusok három típusa alakult ki 1) a pápai oldalköve-
tek, a legati a latere,  akik bíborosként teljes hatalommal és joggal (pleno iure) 
jártak el a pápa képében általános és teljes felhatalmazásuk révén – bizo-
nyos, a pápa számára fenntartott jogokat kivéve7 – személyes döntésük jogi-
lag minden esetben a pápa saját döntését jelentette.8 Az oldalkövetek egyesí-
tették magukban a pápák joghatóságának mindhárom elemét, vagyis a hiva-
talból adódó rendes (iurisdictio ordinaria) és a pápák által rájuk ruházott kép-
viseleti törvényhatóságot (iurisdictio mandata), ill. a konkrét ügyekben kapott 
eseti, külön megbízásokat (iurisdictio delegata).9 2) A kiküldött követek, a 
                                                             

Hermann Jakobs. Köln – Weimar – Wien 1999. 29.; Claudia Zey: Die Augen des Papstes. Zu 
Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten. In: Römisches Zentrum und 
kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den 
Reformpäpsten bis zu Innozenz III. Hrsg. Jochen Johrendt, Harald Müller. Berlin – New 
York 2008. 81–82.; Robert C. Figueira: Legatus apostolice Sedis: The Pope's alter ego accord-
ing to Thirteenth-Century Canon Law. In: Studi Medievali III. Anno XXVII. 1986. 527–532.; 
Robert C. Figueira: Papal Reserved Powers and the Limitations on Legatine Authority. In: 
Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle Ages. Eds. James Ross Sweeney, Stanley 
Chodrow. Ithaca – New York 1989. 191–192.; Richard A. Schmutz: Medieval papal repre-
sentatives: legates, nuncios and judges-delegate. In: Studia Gratiana post scripta. Essays 
on Medieval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post. Eds. 
Joseph R. Strayer, Donald E. Queller. Rome 1972. 448., 455.; Stephan Weiss: Die Urkunden 
der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049–1198). Köln – Weimar – Wien 
1995. 342–343. 
4 L. Karl Ruess: Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII. Paderborn 
1912. 48–59.; Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 446.; Kiss Gergely: Pápai legátusok a XI–
XIII. századi Magyarországon (diplomácia, egyházkormányzat és egyházjog) In: Fons, 
skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási 
Tibor, Révész Éva, Szabados György. Szeged 2010. 195. 
5 Weiss, S.: Die Urkunden. i. m. 330–336. 
6 Bővebben l. Claudia Zey: Handlungsspielräume – Handlungsinitiativen. Aspekte der 
päpstlichen Legatenpolitik im 12. Jahrhundert. In: Zentrum und Netzwerk. Kirchliche 
Kommunikationen und Raumstrukturen im Mittelalter. Hrsg. Gisela Drossbach, Hans-
Joachim Schmidt. Berlin – New York 2008. 65–88. 
7 Figueira, R. C.: Reserved Powers. i. m. 194–205.; Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 450.; 
Weiss, S.: Die Urkunden. i. m. 357. 
8 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 453–457.; Kiss Gergely: Az egyházi kormányzat a 
középkori Magyarországon. In: Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely – Raffayné 
Kálsecz Kata: Magyarország kormányzati rendszere (1000–1526). Pécs 2007. 128. 
9 Weiss, S.: Die Urkunden. i. m. 356.  
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legati missi elsősorban abban különböztek az oldalkövetektől, hogy alacso-
nyabb, nem kardinálisi rangban látták el feladatukat, így köztük találhatók 
nem Rómából kiküldött legátusok is. Ők is a pápákat reprezentálták, azzal a 
különbséggel, hogy nem képeztek velük jogi értelemben egy testet, mint a 
bíborosi kollégium tagjai.10 3) A legátusok harmadik csoportját az ún. szüle-
tett követek, a legati nati alkották, akik állandó megbízással rendelkeztek. 
Eredetük az említett kora-középkori formákhoz (apostoli helyettesek, 
vicarius) nyúlik vissza. Kezdetben elsősorban az adott területek jelentős fő-
papjai (metropoliták, érsekek, püspökök) kaptak személyre szóló megbízá-
sokat, amelyek később hozzákapcsolódtak méltóságukhoz. Így alakult ki a 
pápákat elsősorban reprezentatív jelleggel képviselő, egy-egy tisztséggel 
egybefonódó legatus natusi hivatal.11 Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a 
pápák képviselete nem kizárólag legátusok útján történt, hiszen a – közép-
kori  értelemben  vett  –  nunciusok  és  a  kiküldött  bírók  is  a  pápák  nevében  
jártak el működésük során.12 A pápai megbízott jellegének, jogi minőségének 
eldöntésében azonban az elsődleges forrás maga a pápai megbízás tartalma és 
nem a megbízott megnevezése, mivel ez utóbbi nem volt következetes, 
amint azt a következő esetekből láthatjuk.13  

A legátusok említett három típusa közül Magyarországon a 13. század el-
ső felében csak kettő található meg (1–2).14 A pápai oldalkövetként tevé-
kenykedő –  túlnyomó  többségében  –  kardinálisok  (1)  mellett  különböző 
ügyek miatt alacsonyabb egyházi méltóságok jártak kiküldött követként (2) 
a királyságban. Magyar ügyeket is érintő teljes felhatalmazást, vagyis oldal-
követi (a latere) megbízást 1198 és 1241 között összesen hat legátus kapott. 

Közülük az első Gregorius de Crescentio Caballi Marmorei (Gergely),15 a 
S. Maria in Aquiro egyház diakónus-bíborosa volt, aki 1200-ban érkezett a 
királyságba, ahol az Imre király és András herceg közötti ellentétben volt 
hivatott békét szerezni. III. Ince 1200. március 2-i, a spalatói kanonokokhoz 
                                                             
10 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 453–457.; Figueira, R. C.: Legatus. i. m. 579., Kiss G.: 
Egyházi kormányzat. i. m. 128.; Zey, C.: Die Augen i. m. 105–106.; Kiss G.: Pápai legátusok 
i. m. 196. 
11 Kiss G.: Pápai legátusok i. m. 196.; Kiss G.: Egyházi kormányzat. i. m. 129.; Zey, C.: Die 
Augen i. m. 100–101.; Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 454. 
12 Schmutz, R. A.: Representatives i. m. 457–463. 
13 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 456. 
14 A harmadik típussal (legatus natus) csak igen későn, 1394-ben találkozunk először. Ekkor 
IX. Bonifác pápa Kanizsai János esztergomi érsek számára megadta ad personam a született 
követi tisztséget, amelyet aztán a következő évben a kalocsai érseki tartományra, ill. utó-
daira is kiterjesztett. Szécsi Dénes érsek számára később (1452) V. Miklós pápa megerősí-
tette ezt, és kiterjesztette a Szent Korona országaira és az érsek utódaira is. Kiss G.: Egyhá-
zi kormányzat. i. m. 104–105. 
15 Werner Maleczek: Papst und Kardinalkolleg von 1191 bis 1216. Wien 1984. 91., 339. A 
korszakban két másik Gergely is ismert,  az itt  említett  Gergely nagybátyja (Gregorius de 
Sancto Apostolo a S. Maria in Portico egyház diakónus-bíborosa, aki 1189 és 1192 között 
járt Magyarországon legátusként), ill. unokaöccse (Gregorius de Crescentio, a S. Theodori 
egyház diakónus-bíborosa) Uo. 93., 183. 
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intézett levelének szövege három eleme is világosan utal arra, hogy Gergely 
pápai oldalkövetként lett kiküldve Dalmácia és Magyarország területére: a 
pápai teljhatalom, a legatus a latere címzés és  a  bíborosi  rang említése.16 Eb-
ben az esetben megtalálható tehát mindhárom attribútum, amely alapján 
egy pápai megbízott a latere legatusnak tekinthető. Gergely magyarországi 
sikere17 vélhetőleg szerepet játszott abban, hogy egy másik egyház élére 
került, ugyanis a későbbiekben már S. Vitale titulusát viselte. Így 1207-ben 
is, amikor másodszor is Magyarországra érkezett. Oldalköveti rangját itt is 
egyértelműen kifejezi III. Ince pápának a magyarországi püspökökhöz írott 
levele, amelyben arról írt a, hogy a Magyar Királyság szüksége folytán kellett 
követet küldenie saját oldaláról, aki teljhatalommal – plenaria potestate –  in-
tézkedhetett a nevében.18 A  pápa  egy  másik,  Gergely  konkrét  feladatát,  
mégpedig Bertold választott kalocsai érsek alkalmasságának vizsgálatát 
tárgyaló levele ugyanakkor egyszerű pápai legátusként (apostolice sedis 
legatus) hivatkozott a diakónus-kardinálisra, feltehetően mivel éppen eseti 
megbízást (iurisdictio delegata) teljesített.19 A másik oldalon, a Gergely legáci-
ójával kapcsolatos egyetlen magyar forrásban – a garamszentbenedeki apát-
ság kiváltságlevelének 1209. évi átiratában20 – egyszerűen mint pápai tiszt-
ségviselő szerepel (functus officio domini pape) a legátusi hivatalnak az említé-
se is elmaradt, ill. titulusára is csak a bíboros kitétel utalt.21 

Gergely két legációja között két pápai küldött járt a Magyar Királyság-
ban. Közülük az 1204-ben megérkező Leo Brancaleonis, a S. Crucis in 

                                                             
16 Magyar Országos Levéltár, Mohács előtti gyűjtemény, Diplomatikai Levéltár 36 121.; 
Codex diplomaticus Arpadianus continatus – Árpád-kori új okmánytár. I–XII. Szerk. 
Wenzel Gusztáv. Bp. 1860–1873. I. 88.  
17 1200-ban közvetítésével békét kötött egymással Imre és András. L. Die Register 
Innocenz' III. Hrsg. Othmar Hageneder. Graz 1964–2004. VI. nr. 155. (156.); Codex 
diplomaicus regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Ed. Georgius Fejér. Budae 
1828–1844. II. S. 413. „Compositionem inter te, et carissimum in Christo filium nostrum 
illustrem regem Ungarie, in dilecti filii G. tituli Sancti Vitalis presbyteri cardinalis, tunc 
Apostolice Sedis legati, manibus versatam et ab eo postmodum confirmatam”. 
18 A szöveg a tevékenységek felsorolását is tartalmazza. RI X. 137. sz., Fejér III/1. 55. Vö. 
Heinrich Zimmermann:  Die  päpstliche  Legation  in  der  ersten  Hälfte  des  13.  Jahrhunderts.  
Vom Regierungsantritt Innozenz’ III. bis zum Tode Gregors IX. (1198–1241). Paderborn 
1913. 40–41. „Quum igitur necessitas regni Ungarie illuc exegerit legatum a nostro latere 
destinari,  nos  ad  exaltationem  et  commodum  tam  regis,  quam  regni  specialiter  et  
efficaciter intendentes, cum ad partes illas non immerito duximus transmittendum [...] 
dilectum videlicet filium nostrum G. tituli S. Vitalis presbiterum cardinalem, virum 
genere nobilem, litterarum scientia preditum, morum honestate preclarum, discretum et 
providum, et suis exigentibus meritis, nobis et fratribus carum admodum et acceptum, 
concessa sibi plenaria potestate, ut evellat et destruat, edificet et plantet, que in regno illo 
evellenda et destruenda, edificanda cognoverit et plantanda”. 
19 Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 447., 451. 
20 Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I. – Az árpád-házi királyok okle-
veleinek kritikai jegyzéke. I. Szerk. Szentpétery Imre – Borsa Iván. Bp. 1923. 241. sz. 
21 Fejér III/1. 81.  
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Jerusalem egyház presbitere viselt bíborosi rangot.22 Az ő esete különleges 
abban az értelemben, hogy legátusi tevékenysége sokkal nagyobb visszhan-
got  váltott  ki  a  magyar  forrásokban,  mint  Gergelyé.  Ennek  oka  a  III.  Ince  
Kalojan bolgár fejedelemmel kapcsolatos tervei és Imre király balkáni politi-
kai törekvései közötti ellentét volt. Ez odáig fajult, hogy Imre magyar terüle-
ten feltartóztatta a Bulgáriába tartó Leót.23 III.  Ince pápa a bolgár uralkodó-
hoz  és  a  trnovói  érsekhez  írt  levelekben  Leót  az  apostoli  szék  legátusának  
nevezte,24 amelyet mintegy kiegészít a magyarországi egyháziakhoz címzett 
levélben szereplő teljes felhatalmazás (plena facultas) kifejezés alkalmazása. 
Leó joghatósága minden területre kiterjedt, amelyen keresztül utazott, va-
gyis Magyarországra is.25 Ennek – mivel az a latere legátusok elleni erőszak 
önmagában is szentségtörésnek számított, amely ipso facto excommunicatiot 
vont maga után, és az alól csak a pápa adhatott felmentést az előtte szemé-
lyesen vagy képviselők útján megjelenőknek – jelentősége éppen Leó legáci-
ója során vált aktuálissá, mivel, mint említettük, Imre király feltartóztatta a 
legátust.26 A várakozással ellentétben az egyházi büntetés ezúttal elmaradt, 
III. Ince csupán – Fraknói Vilmos megfogalmazása szerint – „atyai szelídség-
gel tett szemrehányásokat” Imre királynak,27 mindenféle utalás nélkül tette 
konkrét következményeire. Leót e szöveg is apostolice sedis legatusként, kardi-
nálisként nevezi meg, hangsúlyozva megbízatása fontosságát.28 III.  Ince  egy  
másik levelében pedig, felelve Imre kérdéseire, saját legátusaként említi Leót.29 
                                                             
22 Maleczek, W.: Papst. i. m.137–139.; Zimmermann, H.: Päpstliche Legation. i. m. 36. 
23 Fraknói V.: Magyarország. i. m. 40. 
24 RI VII. 8. sz. Fejér II. 426.  
25 RI VII.  13.  sz.  Fejér II.  427.  „[…] per dilectum filium L. tituli  sancte Crucis presbiterum 
cardinalem, Apostolice Sedis legatum, virum probum et honestum, [...] eidem legato 
plenam concessimus facultatem, ut in provinciis, per quas transit, causas, que ad eius 
audientiam perferentur, audiat et decidat, si potuerit, vel deleget”. A szerb egyház vezető-
ihez intézett levelében, hasonlóan a korábbi bolgár példához legátusi hivatalról írt a pápa, 
részletezve az ehhez kapcsolódó jogokat. RI VII. 14. sz. Vö. Robert C. Figueira: The Medie-
val Papal Legate and His Province. Geographical Limits of Jurisdiction. In: Plenitude of 
Power: The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages: Essays in Memory of 
Robert Louis Benson. Church, Faith and Culture in the Medieval West. Ed. Robert C. 
Figueira. Hampshire – Burlington 2006. 73–76., 90., 97–98. 
26 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 455.; Robert C. Figueira: The canon law of medieval 
papal legation. Penn Arbor 1980. 15–22.; Figueira, R. C.: Legatus. i. m. 531.; Figueira, R. C.: 
Reserved Powers. i. m. 196, 198.; Peter Herde: Audientia litterarum contradictarum. Unter-
suchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit 
vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Band I. Tübingen 1970. 314–316. Mindemel-
lett rá kell mutatni arra a tényre is, hogy a privilegium canonis alapján az egyháziak elleni 
erőszak önmagában is exkommunikációval volt büntetendő. Hans Erich Feine: Kirchliche 
Rechtsgeschichte, Band 1. Die katholische Kirche. Weimar 1955. 393–394.; Herde,  P.: 
Audientia. i. m. 216–219. 
27 Fraknói V.: Magyarország. i. m. 40. 
28 RI VII. 126. sz.  
29 RI VII. 128. sz., Fejér II. 437. Arra, hogy a király hogyan tekintett a legátusra, aligha lehet 
válaszolni, mert Imre válaszai csak tartalmilag ismertek. Vö. RA 212. sz.  
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Ha Leót a fent megismert pápai kiküldött típusok között akarjuk elhelyezni, 
akkor őt konkrét megbízatással rendelkező, ám a latere legátus bíborosnak 
tekinthetjük, akinek felhatalmazása a Magyar Királyságra is kiterjedt. 

Gergely említett második legációja után egészen 1217-ig nem járt Ma-
gyarországon legmagasabb szintű pápai képviselő. III. Ince utóda, 
III. Honorius ekkor Ugolinus de Segnit (Hugót), Ostia püspökét30 küldte  a  
királyságba. Erre II. András tervezett keresztes hadjárata miatt került sor. 
Érdekes adalék, hogy a pápa ezügyben kelt levele szerint a király arra kérte 
őt, értesítse a Szentföldre induló más kereszteseket, hogy várják be. Hugóval 
kapcsolatban a levélben azonban csak annyi szerepel, hogy a király kérésé-
nek megfelelően Magyarországra érkezve, a körülményeket megvizsgálva 
apostoli hatalommal fog határozatokat hozni.31 Sajnos  arról  a  levél  nem  szól,  
hogy milyen ügyek lehettek azok, amelyekben a legátus rendelkezhetett, ám 
vélhetőleg nagyobb horderejű kérdés lehetett, talán az egyháziak helyzete, 
jogaik védelme. Annyi mindenestre megállapítható, hogy Hugó Gergelyhez 
hasonlóan pápai oldalkövetként érkezett az országba. A teljes (plenitudo 
potestatis) helyett ugyan apostoli hatalmat említ a pápa oklevele, de ez, ill. 
Hugó bíborosi rangja és az általános meghatalmazás kellően alátámasztják 
legatus a latere minőségét.32  

A következő teljhatalommal megbízott szentszéki követ, Róbert eszter-
gomi érsek a kun térítésre kapott –  a magyarországi főpapok közül elsőként 
– legátusi felhatalmazást.33 Ki  kell  azonban emelni,  hogy Róbert  teljes  legá-
tusi megbízása és jogköre a kunok és az ún. brodnikok földjére korlátozó-
dott,34 ill. általános és teljes felhatalmazásához35 kiegészítésképpen olyan 
jogok is társultak (püspökség felállítása és püspök kinevezése), amelyek 
általában pápai rezervált jognak számítottak.36 A legátusi,  ill.  az  érseki  ren-

                                                             
30 Zimmermann, H.: Päpstliche Legation. i. m. 1913. 73. 
31 Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica. Hungariam sacram illustrantia. I–II. 
Romae 1859–1860. I. 4–5. „De aliis equidem que a nobis eisdem litteris postulasti, 
venerabilis frater noster H. Ostiensis episcopus Apostolice Sedis legatus quum illuc 
venerit, cognita veritate, et consideratis circumstantiis universis, auctoritate nostra statuet, 
quod Apostolice Sedis honori, et tue saluti viderit expedire”. 
32 Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 448–451., 453–455. 
33 Nem Róbert volt az első kérvényező, hiszen Jób esztergomi érsek 1203-ban Rómában 
jártakor legátusi megbízást kért magának, amit azonban – az érseki méltóságot érintő 
többi kérésével ellentétben – III. Ince elutasított. Vö. Kiss Gergely: Királyi egyházak a kö-
zépkori Magyarországon. Pécs 2013. (sajtó alatt) 55.  
34 Fejér III/2. 111. „Et quia magis fructificare poteris si Apostolice Sedis legatione fungaris 
[...] .in Cumania et Brodinia terra illi vicina, de cuius gentis conversione speratur [...] et de 
tue caritatis ardore geramus fiduciam pleniorem accedendi ad dictas provincias licentiam 
tibi concedimus postulatam, devotioni tue super predictis plene legationis officium in 
eisdem provinciis committentes”. Vö. Figueira, R. C.: Medieval. i. m. 76–80. 
35 Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 451. 
36 Vö. Ruess, K.: Die rechtliche Stellung i. m. 153–154.; Klaus Ganzer: Papsttum und 
Bistumbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII. Köln – Graz 1968. 95.; 
Figueira, R. C.: Reserved Powers. i. m. 196–201.; Weiss, S.: Die Urkunden. i. m. 357. 
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des joghatóság elvileg világosan elkülönült egymástól,37 bár mindez nem 
tudta megakadályozni a hatáskörök értelmezéséből adódó későbbi jogható-
sági vitákat.  

Róbert ugyanis figyelmen kívül hagyva a pápai megbízások területi és 
tartalmi korlátozásait, Magyarországon belül is élni kívánt legátusi jogköré-
vel. Az érsek 1231-ben II. Andrással fennálló vitája miatt egyházi tilalom alá 
vette az országot, és ahogyan azt 1232. február 25-én kelt levelében IX. Ger-
gelynek kifejtette, mindezt a ráruházott apostoli tekintélyére hivatkozva 
tette.38 A pápa ezt az érvelést július 22-én kelt levelében egyértelműen eluta-
sította, megtiltva további egyházi fenyítékek alkalmazását,39 ill. egy a latere 
legátus, Jacobus de Pecoraria prenestei választott püspök megbízását jelen-
tette be Róbertnek.40 

Jakab magyarországi legációja, ill. annak részletei különösen jól ismer-
tek,41 így a továbbiakban annak néhány olyan aspektusát vizsgáljuk meg, 
amelyek helyi megítéléséhez kapcsolódnak. A prenestei választott püspök 
ugyanis egyértelműen a latere legátus volt, ahogyan azt bíborosi rangja mel-
lett saját és a pápa okleveleinek megfogalmazásai,42 ill. tevékenységének 
sokszínűsége és intézkedéseinek részletei is bizonyítják.43 Elsőként azonban 

                                                             
37 Pl. Les registres de Grégoire IX. Recueil des bulles de ce pape publiées et analysées 
d’après les manuscrits originaux du Vatican par Lucien Auvray. I–IV. Paris 1890–1955. I. 
830. sz. „archiepiscopo Strigoniensi, in Cumania Apostolice Sedis legato”. Vö. Feine, H. E.: 
Kirchliche. i. m. 327.; Figueira, R. C.: Canon law. i. m. 396–408.; Zey, C.: Die Augen i. m. 99–
106. 
38 Theiner I. 108., és l. Fraknói V.: Magyarország. i. m. 52–53.; Almási Tibor: Egy ciszterci 
bíboros a pápai világhatalom szolgálatában. Pecorari Jakab magyarországi legációja. Ma-
gyar egyháztörténeti vázlatok. 5. (1993: 1–2.). 133–134.  
39 Augustus Potthast: Regesta pontificum Romanorum. Graz 1874. 8975. sz., L. Almási T.: 
Ciszterci bíboros. i. m. 
40 A bíboros-legátus kiküldése nem jelentette automatikusan, hogy Róbert megbízása 
véget ért volna, azonban nem lehetséges teljes bizonyossággal eldönteni, meddig viselte 
az érsek legátusi méltóságát. Mindössze a terminus ante quem határozható meg: IX. Gergely 
1234. október 11-én kelt, a kunok püspökének küldött levelében már múlt időben hivatko-
zik Róbert legátusi megbízására. Potthast 9725. sz. 
41 Vö. Almási T.: Ciszterci bíboros. i. m. 133. 
42 Magyar Országos Levéltár, Mohács előtti gyűjtemény, Diplomatikai Fényképgyűjte-
mény 206 931.; ÁÚO I. 312. „Jacobus miseracione Divina Prenestinus electus Apostolice 
Sedis legatus”. RGIX I. 1375. sz.; Fejér III/2. 341. „[…] dilecto filio Iacobo Prenestino electo, 
Apostolice Sedis legato […]”.  
43 Pl. a székesfehérvári prépostság kanonoklétszámának 40 főben történő maximálása 
(RGIX I. 1969. sz. Vö. Almási T.: Ciszterci bíboros. i. m. 137.; Kiss Gergely: A székesfehérvári 
prépostság egyházjogi helyzete a középkorban. Századok 141. (2007/2.) 284.), az új boszniai 
püspök kinevezése (Potthast 9737. sz.; Almási T.: Ciszterci bíboros. i. m. 134.; Kiss G.: Egy-
házi kormányzat. i. m.197.; Kiss Gergely: A püspökség határai. In: A pécsi egyházmegye 
története I. A középkor évszázadai (1009–1543). Szerk. Fedeles Tamás, Sarbak Gábor, 
Sümegi József. Pécs 2009. 43–51.; Ganzer,  K.: Papsttum. i. m. 132–133.), vagy az ország 
egyházi tilalom alá vétele 1234-ben. (RGIX I. 2036. sz.; Almási T.:  Ciszterci  bíboros.  i.  m.  
136., Fraknói V.: Magyarország. i. m. 58–59.) 
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Jakab legációjának a királyi oklevelekben való megjelenését érintjük, ami 
alapvetően két  részből  tevődik össze.  A beregi  egyezmény és  a  hozzá kap-
csolódó eskük alkotják az egyik csoportot, amelyek kiállítását a legátus sze-
mélyzete végezte, így minden tekintetben a pápai oklevelekhez igazodnak.44 
A királyi kancellária által kiállított oklevelekben Jakab ehhez hasonlóan, 
ugyanakkor kevésbé ünnepélyesen, egyházi címével és legátusi méltóságá-
val szerepelt,45 éppúgy, mint IV. Béla egy 1238-as oklevelében.46 

Visszatérve Jakab tevékenységéhez két olyan ügyet vizsgálunk részlete-
sebben, amelyekben a legátus mellett Csák nembeli Ugrin kalocsai érsek 
játszott főszerepet. 1233 decemberében az érsek a királynői alapítású, a kalo-
csai érsek alá tartozó hájszentlőrinci társaskáptalan és a bodrogi főesperes-
ség jövedelmeit egyesítette, és erről kiadott oklevelét megerősíttette Jakab 
legátussal, amelyet IX. Gergely pápa 1234. május 13-án helyben hagyott.47 Ez 
utóbbit maga a prépost kérte IX. Gergelytől elküldve az érsek és a legátus 
okleveleit, úgy tűnik szükségét érezte a pápai megerősítésnek.48 Az ügy ér-
dekességét az adja, hogy egy a latere legátus a kánonjog szerint dönthetett 
különböző jövedelmeket, javadalmakat érintő kérdésekben,49 ennek ellenére 
mégis a pápához fordultak megerősítésért. 1234-ben a kalocsai érsek szintén 
egy a legátus által megerősített intézkedés ügyében fordult a Szentszékhez, 
aminek teljesítését IX. Gergely az érintett egyházhoz intézett, május 12-én 
kelt levelében rendelte el.50  

E példák azt bizonyítják, hogy a legátusi intézmény jogi háttere nem volt 
még teljesen tisztázott, ill. Magyarországon a 13. század első felében különösen 
nagy jelentőséget tulajdonítottak a különböző privilégiumok, ügyletek és dönté-
sek pápai megerősítésének, vagyis apostoli tekintély általi biztosításának.51  

                                                             
44 DF 248 770., RA 500. sz., Fejér III/2. 319. „Nobis Domine Iacobe, Prenestine electe, 
Apostolice Sedis legate, vice et nomine Romane ecclesie [...]”. Vö RA 501., 611. sz. (érde-
kesség, hogy Kálmán herceg oklevele nem illik ebbe a sorba. Vö. Az Árpád-házi hercegek, 
hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szerk. Zsoldos Attila. Bp. 2008. 
11. sz.). L. Almási T.: Ciszterci bíboros. i. m. 136–137. 
45 RA 505. sz.  
46 RA 642. sz., Fejér IV/1. 115. L. lentebb. 
47 RGIX I. 1925–1927. sz.. 
48 Érdekesség, hogy a különböző ügyekben a pápákhoz történő fordulás a királyi egyhá-
zakra volt elsősorban jellemző, azonban jelen esetben az ordinarius hatalmának kikerülése 
nem játszott szerepet a döntésben, talán éppen az esztergomi érsek esetleges igényeivel 
szemben szerették volna biztosítani magukat Ugrinnal egyetértésben. Vö. Kiss G.: Királyi 
egyházak. i. m. 33–62. 
49 Figueira, R. C.: Reserved Powers. i. m. 196–199.; Herde, P.: Audientia. i. m. 368. 
50 RGIX I. 1932. sz., Theiner I. 124. Ugrin érsek megparancsolta az általa alapított, a 
Pozsega megyei Gotóban található ciszterci apátság szerzeteseinek, hogy két conversust 
küldjenek a Bács melletti, szintén az érsek által alapított ispotály gondozására. IX. Gergely 
ennek megfelelően meghagyta a gotói szerzeteseknek, hogy teljesítsék Ugrin parancsát. 
51 A pápai oklevél hiánya akár még hamisításra is sarkallhatott egyes egyházakat. (L. a 
pécsváradi alapítólevél kérdése Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi 
alapítólevele. Bp. 1918.), ill. a pápai eljárásokban is döntő szerepük lehetett, mint pl. a 
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Pecorari Jakab 1234-es távozása és a tatárjárás között további két legatus a 
latere hozható kapcsolatba a magyar egyházzal. Pósa, egy domonkos szerze-
tes 1238-ban boszniai püspökként kapott legátusi megbízást, és ezzel együtt 
teljes felhatalmazást saját egyházmegyéje területére, méghozzá három éves 
időtartamra.52 IX. Gergely több magyarországi címzetthez intézett levelében 
is hangsúlyozta Pósa legációjának teljes voltát (plene legationis officium),53 ezt 
azért kellett külön is hangsúlyozni, mivel Pósa nem volt bíboros, „csak” 
püspök,  azonban  így  mégis  a latere legátusként járhatott el. Magyarországi 
forrás azonban nem áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban, hiszen tevékeny-
sége sem érintette  közvetlenül  az  országot,  így nem állapítható meg meny-
nyiben hatott e körülmény helyi megítélésére. 

Pósa legációja  idején egy másik pápai  küldött  is  tartózkodott  az  ország-
ban, Salvi perugiai püspök személyében. Megbízása kissé ellentétes képet 
mutat, mivel IX. Gergely nem utalt konkrétan küldötte teljhatalmára, hanem 
a szokásos formulát használva az Apostoli Szék legátusának nevezte.54 
Ugyanakkor feladatainak meghatározása a pápai oklevelekben valószínűsíti, 
hogy legációját pleno iure teljesítette.55 Ezt a megítélést támasztja alá IX. Ger-
gely egy Aszenhez intézett levele, mely szerint a bolgár cár a pápától egy 
oldalkövet küldését kérte Salvi meghatalmazása előtt, ami egyértelműen 
utal a püspök teljhatalmára működési területén.56 

A felsorolt legatus a lateréket – ill. a pápai küldötteket általánosan – vizs-
gálva megállapítható, hogy a megbízások formai és tartalmi vizsgálata, va-
gyis a címzés, a feladatok meghatározása és a felhatalmazás jellege együtt 
teszik lehetővé a legációk osztályozását. 

A legmagasabb szintű pápai képviselők után a továbbiakban azon legá-
tusokat vizsgáljuk, akik eseti megbízással, és nem pleno iure jártak  el  Ma-
gyarországgal kapcsolatban. Egyikük, Johannes de Casamaris (János) azon-
ban csak áttételesen hozható kapcsolatba a magyar ügyekkel, mivel műkö-
désének területe Dalmácia, Bosznia és Bulgária volt. III. Ince pápa ugyanak-
kor Imre király hozzájárulását kérte követe balkáni tevékenységéhez, ill. 

                                                             

pannonhalmi apátság és a johanniták közötti perben (DF 206 853. Vö. Zsolt Hunyadi: The 
hospitallers in the medieval Kingdom of Hungary c. 1150–1387. Bp. 2010. 169.). Az erdélyi 
püspök egészen odáig ment a kolozsmonostori apáttal fennálló vitájában, hogy megsem-
misítette a kolostor privilégiumait, amelyek pótlását maga III. Honorius pápa rendelte el. 
Potthast 6862. sz. 
52 Fejér IV/1. 127. Vö. Zimmermann, H.: Päpstliche Legation. i. m. 139.  
53 Pl. RGIX II. 4695. sz., Fejér IV/1. 129.  
54 Pl. RGIX II. 4475. sz., ÁÚO II. 86.  
55 RGIX II. 4483. sz., ÁÚO II. 87. „[…] inductus forsan consilio aliquorum a nobis petierit 
sibi legationis officium in terra Assani committi et concedi, etiam potestatem litimandi 
dioceses, instituendi episcopos et distinguendi parrochias, necnon et terram, que Zemram 
nominatur,  in  qua  dudum  desolata  excrevit  populi  multitudo,  qui  nondum  suffuerunt  
cuiquam episcopo, alicui applicandi”. 
56 RGIX II. 3694. sz., ÁÚO II. 61.  
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János egy, a pápához intézett levele tanúskodik arról, hogy útja a királyi 
udvaron keresztül vezetett a bolgár cárhoz.57 Működésének megítélését bo-
nyolítja, hogy III.  Ince egy Kalojánhoz írt levele legátusnak nevezte,58 addig 
ugyanő egy később Imre királyhoz intézett levelében csak káplánjaként em-
lítette.59 Imre válaszában ennek megfelelően szintén káplánként, legátusi 
hivatala nélkül nevezte meg Jánost.60 Ezek alapján, és konkrét feladatait te-
kintve tehát kiküldött követnek, legatus missusnak tekinthetjük, működési 
területe azonban nem terjedt ki Magyarországra. 

Közvetlenül Hugó 1217-ben kezdődő legációja után – esetleg annak utol-
só  hónapjaiban,  1219  elején  –  egy  újabb  követ  érkezését  jelentette  be  III.  
Honorius. Acontius, hasonlóan Jánoshoz, pápai káplán és alszerpap volt, 
tehát nem viselt kardinálisi méltóságot. Kezdetben egyszerűen az előbbi 
minőségben tűnt fel a forrásokban, ebből  és a felhasznált formulából az kö-
vetkezik, hogy pápai nuntiusként, vagyis követként érkezett Magyarország-
ra.61 Ehhez a megfontoláshoz kapcsolható az is, hogy a pápa a káplán felada-
tait – a szentföldi hadjárattal kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezése – 
pontosan meghatározta az ezzel kapcsolatban kiállított oklevelekben.62 
Acontius neve 1221-ben az esztergomi érsek és a garamszentbenedeki ben-
cés apátság közötti vitában is előkerült. A pápai káplán korábban – feltehető-
leg első legációja idején – bíróként volt érintett az ügyben. III. Honorius eb-
ben az esetben is csak egyházi címeit használta, viszont utalt arra, hogy 
Acontius az ő megbízásából tartózkodott az országban, bár ebből legátusi 
feladata jellegére aligha következtethetünk, ill. kiküldött bírói szerepe sem 
következik egyértelműen.63 Feltehető mindezek alapján, hogy eseti megbí-
zással és pontos utasításokkal nunciusként,64 legfeljebb legatus missusként 
bízta meg a pápa, hiszen nem rendelkezett plenitudo potestatisszal. Érdemes 

                                                             
57 RI VI. 140. sz., Fejér II. 409. Vö. Fraknói V.: Magyarország. i. m. 39. 
58 RI V. 115. (116.) sz.  
59 RI VII. 126. sz., Fejér II. 432.  
60 RA 208. sz., Fejér II. 411.  
61 Fejér III/1. 276. „[…] ecce dilectum filium Acontium, subdiaconum et capellanum 
nostrum, virum utique providum et discretum, de cuius fide, ac devotione plenam in 
Domino fiduciam obtinemus, propter hoc ad partes Ungarie transmittentes [...]”.Vö. 
Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 444., 457–460. 
62 Potthast 5963. 5970. 5971a sz. 
63 DL 96., Fejér VII/5 226. „Cumque dilecto filio, Acontio subdiacono et capellano nostro, 
de  mandato  nostro  in  illis  partibus  existente,  in  eum  tamquam  in  arbitrum  fuisset  ab  
utraque parte super premissis et concorditer compromissum”. A pápai delegálással kap-
csolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy legatus missus meghatalmazása közel állt 
egy kiküldött bíróéhoz, ill. a jogi háttér a 13. század első évtizedeiben még nem volt telje-
sen kikristályosodva. Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 451.,457–463.; Robert C. 
Figueira: Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and 
Limitations. In: Iure Veritas: Studies in Canon Law in Memory of Schafer WilliamsEds. 
Steven Bowman, Blanche Cody. Cincinnati 1991. 56–57. 
64 Pápai megbízott jelentéssel, nem a korábbi, konstantinápolyi követ értelemben. 
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ugyanakkor megjegyezni, hogy a keresztes hadjáratokkal kapcsolatos ügyek 
intézése általában a pápai legátusok egyik jellemző és fontos feladata volt.65 

Acontius második Magyarországot érintő legációjának kezdete a források 
alapján 1221-re tehető. Április 23-án III. Honorius egyrészt káplánjához,66 
másrészt Spalató comeséhez és egész népéhez küldött levelet.67 Ebben  az  
esetben nem lehet kétségünk a felől, hogy Acontius ekkor legatus missusként 
tevékenykedett, hiszen a pápa levele is legátusnak nevezte,68 és azt a felada-
tot kapta, hogy Dalmáciába és Boszniába utazva lépjen fel a patarén eretne-
kek69 ellen.  Acontius  tehát  pontos  utasításokat  kapott,  milyen  ügyekben  
járhat el. Egyébként maga a káplán is apostoli legátusnak nevezte magát egy 
fennmaradt oklevelében.70 A legátusi kirendelésnek nem lehetett akadálya 
Acontius „alacsony” egyházi tisztsége sem, hiszen a kánonjog szerint a pápa 
akár egy alszerpapra is átruházhatta hatalma egy részét.71 

Kiküldött követi szerepének ellentmond Spalatói Tamás Historia 
Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum című munkája. Szerinte 
Acontiust a pápa kezdetben ugyan nem ruházta fel teljes hatalommal 
(plenam legationem),72 ezt azonban legátusa kérésére megváltoztatta, és 
spalatói tartózkodása alatt teljhatalommal ruházta fel. Ezen állítás alátá-
masztására azonban nem áll rendelkezésre más adat, ellentétben konkrét 
feladataival, a boszniai eretnekekkel és a dalmáciai kalózokkal kapcsolat-
ban.73 Spalatói Tamás ezen kívül beszámol arról is, hogy a pápa 1221-ben 
Acontius útján palliumot  küldött  Göncölnek,  az  új  spalatói  választott  érsek-
nek.74 A legátus azonban nem hajtotta végre feladatát, hanem az ottani tar-
tózkodása alatt tapasztalt visszásságok miatt maga tett panaszt a Szentszék-
nél Göncöl ellen, felfüggesztve és Rómába idézve a választott érseket.75 Ez az 
egyetlen tudósítás, ami – ha elfogadjuk a beszámoló hitelességét – arra utal, 
hogy Acontius pleno iure járt el, mivel azonban a pápai parancs pontos szö-
vege nem ismert, nem dönthető el egyértelműen, hogy Acontius parancsra 
cselekedett, vagy önállóan járt el. Végezetül az a két magyarországi keletke-
zésű forrás, amely Acontiusszal összefüggésbe hozható, is kiküldött követi, 

                                                             
65 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 451.; Figueira, R. C.: Subdelegation. i. m. 56–57. 
66 Potthast 6612. sz. 
67 Potthast 6611. sz. 
68 Vö. Potthast 6725. sz., Fejér III/1. 350. „[…] magistro Accontio subdiacono et capellano 
nostro, Apostolice Sedis legato”. 
69 Vö. Malcolm Lambert: The Cathars. Oxford 1998. 107–108., 297–299. 
70 ÁÚO VI. 416.  
71 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 456. 
72 Thomae Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum. Eds. Olga 
Perić, Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol, James Ross Sweeney. Bp. – New York 2006. 
172–175. 
73 ÁÚO XI. 167.  
74 Thomae Spalatensis 172–178. 
75 Thomae Spalatensis 172–178. 
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legatus missus állását erősítik meg.76 Acontius tehát második útja során egyér-
telműen meghatározott feladattal kiküldött követ (legatus missus) volt. 

A  továbbiakban  két  olyan  pápai  megbízottat  érintünk,  akiket  a  hagyo-
mányos felfogás legátusként tart számon, azonban egy alaposabb vizsgálat 
megkérdőjelezi ezt a megítélést. 

Kettejük  közül  az  első,  Egyed  pápai  káplán  és  alszerpap,  1228-ban  tűnt  
fel a forrásokban kiküldött bíróként.77 A jelen vizsgálat szempontjából per-
döntő adat 1229-ből ismert. A pápa ugyanis március 3-án kiállított levelé-
ben78 a korábbiaktól eltérően nem delegált bírói feladattal, hanem egy egy-
házkormányzati kérdés elintézésével bízta meg káplánját. Ugrin kalocsai 
érsek még 1227-ben kért felhatalmazást a pápától, hogy a boszniai térítést 
segítendő a Szerémségben püspökséget állíthasson fel. Egyed feladata az 
volt, hogy a tervezett új püspökség felállításának, ill. a korábban a területen 
létezett görög egyházak Róma alá rendelésének ügyében járjon el, amennyi-
ben az szükséges.79 A hagyományos felfogás ehhez a megbízáshoz kapcsolja 
Egyed legátusságát, valószínűleg az ügy jelentősége miatt.80 A legátusi – 
akár teljes jogú, akár eseti – megbízásoknál megszokott elemekkel kapcso-
latban azonban két nehézség is adódik. Mindenekelőtt nem található a szö-
vegben konkrét utalás legátusi felhatalmazásra,81 az apostoli tekintély, hata-
lom  pedig  egészen  sajátosan  került  megnevezésre,  holott  főleg  ez  utóbbi  

                                                             
76 II. András egy 1225-ös okleveléről (RA 425. sz. Fejér III/1. 440.), ill. a magyar püspökök 
és érsekek 1223-as, II. András és Béla herceg viszálya miatt III. Honoriushoz intézett leve-
léről van szó, amelyekben konkrét üggyel megbízott legátusként jelent meg. 
Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis – A veszprémi püspökség római oklevél-
tára. I–IV. Szerk. Fraknói Vilmos, Lukcsics József. Bp. 1896–1907. I. 59–60.; Fejér III/1. S. 
413–415. Ez utóbbi oklevéllel kapcsolatban említendő a feltételezés, amely szerint 
Acontius a prelátusok zsinatán vett részt. Amennyiben ez megállja a helyét, szintén érde-
kes adatot szolgáltat, mivel egy teljhatalmú legátus esetén feltehetően nem csak jelenlétét 
említették volna a püspökök. Vö. Lothar Waldmüller: Die Synoden in Dalmatien, Kroatien 
und Ungarn: Von der Volkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311). Paderborn –
 München – Wien – Zürich 1987. (Konziliengeschichte Reihe A, Darstellungen) 173–174. 
77 Potthast 8183., 8234. sz., DF 200 629. 
78 Potthast 8348. sz. 
79 Theiner I. 88–89. „Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, 
si in ecclesia illa sit episcopus, et sub ecclesie Romane obedientia esse voluerit eum sine 
preiudicio iuris alieni recipere non postponas quod si non sit episcopus in eadem, vel si 
existat ibidem et noluerit Sedi Apostolice obedire predicto novo episcopatui, auctoritate 
nostra suffultus, adiicias ecclesiam memoratam”. Fraknói V.: Magyarország. i. m. 51–52., 
Kiss G.: Püspökség. i. m. 49–51. Egyed ezen ügy elintézése után továbbra is az országban 
maradt, feltehetően egészen 1234-ig. 
80 L. Fraknói V.: Magyarország. i. m. 52., Bónis György: Egyházi bíráskodás a középkori 
Magyarországon. In: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a 
középkori Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér. Szeged 1997. (Jogtörténeti tár 1/1.) 631., 
Kiss G.: Pápai legátusok i. m. 197. 
81 Ez utóbbi kritérium azonban, mint a bevezetőben rámutattunk, nem zárja ki legátussá-
gát.  Ugyanakkor  hiánya  sem  magától  értetődő,  mivel  a  plenitudo potestatis alacsonyabb 
rangú megbízottak számára is elérhető volt. L. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 456. 
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elengedhetetlen részét alkotta a legátusi felhatalmazásoknak.82 Tovább bo-
nyolítja a helyzetet, hogy az oklevél sokkal inkább egy a delegált bírói pa-
rancslevekkel rokon megfogalmazást tartalmaz,83 ami Egyed eseti jellegű, 
ámbár szokatlan, de legátusi rangot nem szükségszerűen feltételező kirende-
lését látszik alátámasztani. Ennek ellenére az ügy jelentősége – ti. egy görö-
gök és szlávok lakta területen a Szentszéknek engedelmeskedő püspök elis-
merésére, ill. engedetlenség esetén letételére – miatt, ill. Egyed pápai tekin-
tély alapján (auctoritate nostra suffultus) történő megbízása megengedi annak 
a lehetőségét, hogy Egyed szereplését ebben az ügyben többnek tekintsük 
egyszerű kiküldött bírónál.  

Látszólag ellentmond mindennek, hogy a káplán fennmaradt oklevelei-
ben sohasem nevezte magát legátusnak, bár ez nem is lett volna indokolt, ha 
éppen delegált bíróként járt el; márpedig saját oklevelei csak ilyen ügyekben 
keltek. Érdemes megvizsgálni ugyanakkor Pecorari Jakab egy későbbi okle-
velét, amelyben Egyedet „a római egyház ügyében Magyarországon tartóz-
kodó” személynek ábrázolta, a nélkül, hogy a legátus szót megemlítette 
volna.84 Ugyanakkor tovább nehezíti a tisztánlátást II. András egyik okleve-
le, amelyben a király pápai legátusként mutatja be a káplánt.85 Elképzelhető, 
hogy az Egyed címzésében tetten érhető következetlenség talán éppen a 
legátusi hivatal, ill. fajtái körül megtapasztalható Magyarországon, de Nyu-
gaton is érezhető korabeli bizonytalanság lenyomata volt.86 Mindenesetre a 
rendelkezésre álló adatok alapján véleményünk szerint Egyed a korszak 
fogalmai szerint legfeljebb kiküldött követnek tekinthető, legatus a laterenek 
semmiképp. Mégis sokkal inkább a nuncius szerepkör  illik  rá,  mivel  egy  a  
pápa által rábízott egyházkormányzati feladatot hajtott végre, a pápai akarat 
eszközeként – de feltehetően nem legátusi minőségben – eljárva.87 Természe-
tesen ez az értékelés nem állhat vitán felül, már csak a tipológiában jelentke-
ző nehézségek miatt sem. 

A másik problémás eset  Johannes de Civittela  (János)  küldöttsége,  aki  a  
mellett, hogy szintén pápai káplán volt egyéb okok miatt is Egyeddel roko-
nítható. Egyrészt ő is több ügyben vett részt pápai kiküldött bíróként,88 más-
részt egyik ismert forrásban sem található utalás legátusi megbízására, vagy 

                                                             
82 Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 445., 450., 456. 
83 Theiner I. 88–89. Vö. Herde, P.: Audientia. i. m. 11.  
84 DF 206 932., ÁÚO I. 323. „[…] prudenti et discreto viro magistro Egidio domini pape 
subdiacono et capellano, tunc in Ungaria pro negotiis Romane ecclesie existenti”. Ellen-
példa ugyanakkor János (Johannes de Casamaris) pápai káplán, az ő esetében az egyház-
kormányzati ügyek mellett konkrét adat áll rendelkezésre legátusi méltóságáról. L. fen-
tebb. 
85 RA 451. sz., Fejér III/2. 182. „[…] et maxime mediante viro venerabili magistro Egidio 
subdiacono et capellano domini pape, et Apostolice Sedis legato [...]”. 
86 Vö. Figueira, R. C.: Canon law. i. m. 43–50., 83., 114–116. 
87 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 457–460. 
88 RGIX III. 5364. és 5380. sz. 
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arra, hogy milyen felhatalmazás birtokában kellett feladatait végrehajtania.89 
Bírói tevékenysége mellett a IX. Gergely által tervezett egyetemes zsinat,90 ill. 
a II. Frigyes császár elleni tervezett keresztes hadjárat előkészítésével bízta 
meg a pápa.91 János magyarországi küldetését egyedül e két ügy miatt lehet-
ne pápai legációnak tekinteni, hiszen ezek a legátusok hagyományos felada-
tai közé tartoztak.92 Bár  a  titulus  hiánya  önmagában  nem  lenne  kizáró  ok,  
azonban a korszak magyarországi példái alapján mégis feltűnő az elmaradá-
sa, ill. – talán legfontosabb érvként – hiányzik a legátusok autoritását adó 
megbízás, vagy bármilyen erre történő utalás is.93 Ennek értelmében János 
legfeljebb nunciusnak tekinthető,94 legátusnak semmiképp. 

Végezetül röviden ki kell még térni egy olyan forrásra, IV. Béla egy 1238-
as oklevelére, amely a legátusi hivatal magyarországi megítélését egy külön-
leges szempontból mutatja be.95 A király levele a korszak egyik legfontosabb 
forrása a legátusi intézményt érintő magyarországi ismereteket illetően, 
mivel IV. Béla június 7-én kelt levelében legátusi méltóságot kért magának, 
amit a pápa által szorgalmazott Aszen bolgár cár és Jóannés Vatatzés nikaiai 
császár elleni hadjárat elősegítésével indokolt.96 IX. Gergely augusztus 9-i 
válaszában azonban elutasította a kérést, arra hivatkozva, hogy a kánonjog 
szerint világi személy nem lehet legátus. Ugyanakkor felkínált egy lehetősé-
get Béla számára, de csak úgy, hogy az apostoli felhatalmazást – azaz a teljes 
jogú legátusi megbízást – a perugiai érsek, az Apostoli Szék különleges fel-
hatalmazással bíró legátusa a királyság egyik érsekének vagy püspökének 
adja át.97 IV.  Béla  kérését  vizsgálva röviden a  következő szempontok emel-
hetők ki: a király oklevelében pontosan meghatározta, milyen jogokkal járna 

                                                             
89 Legátusi megítélésre l. Zimmermann, H.: Päpstliche Legation. i. m. 133. 
90 RGIX III. 5402. sz. 
91 Potthast 10988. sz., RGIX III. 5362. sz. 
92 Figueira, R. C.: Subdelegation. i. m. 56–57.; Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 451. 
93 Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 451., 456. 
94 Pápai megbízott jelentésben. Vö. Schmutz, R. A.: Representatives. i. m. 444., 457–460. 
95 RA  642.  sz.,  Fejér  IV/1.  113.  „[…]  ut  officium  legationis  non  alii,  sed  nobis,  in  terra  
Assani committatur, ut habeamus potestatem limitandi diaeceses, distinguendi parochias, 
et in hac prima institutione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de consilio 
prelatorum, et virorum religiosorum, quia hec omnia beate memorie antecessori nostro, S. 
Stephano, sunt concessa”. Vö. Ruess, K.: Die rechtliche Stellung i. m. 235–236.  
96 Vö. Fraknói V.: Magyarország. i. m.; 62–64., Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. 
Bp. 2003 376–379. 
97 RGIX II. 4482. sz., Fejér IV/1. S. 117., „Quum enim, inductus forsan consilio aliquorum, a 
nobis petieris, tibi legationis officium in terram Assani superdicti committi et concedi [...] 
etsi non id, quod ad litteram petitur, idem tamen tibi de fratrum nostrorum consilio 
concedimus in effectu, ut videlicet possis assumere, quemcunque malueris, de 
archiepiscopis vel episcopis regni tui, qui nostra fretus auctoritate, premissa de tuo 
consilio exequatur, cui ven. frater noster, episcopus Perusinus Apostolice Sedis legatus de 
speciali mandato nostro, quod ei dirigimus, eadem exsequendi tribuit potestatem“. Hozzá 
kell még tenni, hogy egy laikus legátusi felhatalmazása egyes kánonjogászok szerint nem 
volt elképzelhetetlen. Figueira, R. C.: Canon law. i. m. 54. 
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a legátusi felhatalmazás, mindezt a pápai oklevelek plena legatiot leíró formu-
láját követve. Bélát, ill. az oklevél szerkesztőjét több közelmúltbeli példa – 
Róbert  érsek  és  Pecorari  Jakab  –  mellett  egy  éppen  jelenlévő legátus,  Salvi  
tevékenysége is motiválhatta az igények megfogalmazásakor.98 A másik 
forrás, ahogyan arra a királyi oklevél szövege is utal, a szentistváni hagyo-
mány lehetett. Legalábbis annak a Hartvik püspök életrajzában található 
megfogalmazása, amely szerint István a magyar egyház szervezését apostoli 
legátusként végezte. Azé a Hartviké, aki 1097-ben szicíliai követsége során 
első kézből szerezhetett ismereteket Roger normann herceg vicelegatusi meg-
bízásáról.99 

Megállapítható tehát, hogy a 13. század közepére még nem zárult le telje-
sen a legátusi intézmény fejlődése, amire a fogalomhasználat következetlen-
sége és a felhatalmazások megfogalmazásainak sokszínűsége utal elsősor-
ban. Mindazonáltal a küldöttek megbízásainak és tevékenységének vizsgála-
ta alapján több-kevesebb bizonyossággal megállapítható, hogy legatus a latere 
vagy legatus misssus volt-e az adott személy, vagy esetleg nem is legátusként 
végezte feladatát. E mellett bizonyos esetek, mindenekelőtt Egyedé, arról 
árulkodnak, hogy hiányosságok, pontatlanságok és következetlenségek is 
előfordultak a különböző oklevelekben, ill. adott esetben a pápaság is kény-
telen volt rugalmasan kezelni a jogi korlátokat céljai elérése érdekében. IV. 
Béla kérvénye pl. arra is rávilágít, hogy a pápai oldalkövetek jogkörével is 
tisztában voltak. Mindenesetre a király említett oklevelét, egyes szórványos 
adatokat, Róbert érsek legátusi megbízását, ill. Pecorari Jakab széleskörű 
tevékenységét és viszonylag hosszú magyarországi tartózkodását mérlegre 
téve talán nem túlzó a feltételezés, hogy azok erőteljes hatással voltak a pá-
pai legációt érintő helyi jogi ismeretekre. Továbbá arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy a pápai küldöttek alaposabb vizsgálata az Apostoli Szék és a Ma-
gyar Királyság kapcsolatának természetéről is további információkat szolgál-
tat. Ezáltal meghatározható ugyanis, hogy a pápák mely esetekben döntöttek 
teljes jogú képviselet, vagyis egy legatus a latere kiküldése mellett, és milyen 
helyzetekben elégedtek meg alacsonyabb szintű követ meghatalmazásával. 

 

                                                             
98 A pápa éppen Salvira bízta a legátusi jogok egy magyar prelátusra ruházását, amennyi-
ben a király elfogadná ezt érintő ajánlatát. L. Potthast 10638. sz., RGIX II. 4483. sz. 
99 Vö. Ruess, K.:  Die rechtliche Stellung i.  m. 231–235.;  Weiss, S.:  Die Urkunden. i.  m. 339.;  
Gerics József – Ladányi Erzsébet: A Szentszék és a magyar állam kapcsolata a 11. században. 
In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. Bp. 1996. 
29.; Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896–1196). Szeged 1993. 19., 29.; Thoroczkay Gábor: 
Megjegyzések a Hartvik-féle Szent István-legenda datálásának kérdéséhez. In: 
Thoroczkay Gábor: Írások az Árpád-korról – Történeti és historiográfiai tanulmányok. Bp. 
2009. 70.; Thoroczkay Gábor: A Hartvik-legenda a XIX–XX. századi történetírásban. In: 
Thorockay Gábor: Írások. i. m. 182., 201–206. 
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Pápai megbízottak Magyarországon 1198–1241 
 

Név Egyházi tisztség(ek) Megbízás ideje/ 
tartama Képviselet jellege 

Gergely (Gregorius 
de Crescentio 
Caballi Marmorei) 

diakónus-bíboros, S. 
Maria in Aquiro, majd 
S. Vitale 

1199–1200, 
1207–1209 legatus a latere 

János (Johannes de 
Casamaris) pápai káplán 1202–1204 (?) legatus missus 

Leó (Leo 
Brancaleonis) 

presbiter-bíboros, S. 
Crucis in Jerusalem 1204 legatus a latere 

Hugó (Ugolinus de 
Segni) bíboros-püspök, Ostia 1217–1219 legatus a latere 

Acontius pápai káplán és 
alszerpap 

1219.,  
1221–1225 (?) 

nuncius, 
legatus missus 

Róbert esztergomi érsek 1227–1232. legatus a latere 

Egyed (Aegidius) pápai káplán és 
alszerpap 1228–1232 nuncius/legatus 

missus (?) 
Jakab (Jacobus de 
Pecoraria) 

bíboros-püspök, 
Palestrina/Praeneste 

1232. augusztus–
1234. március legatus a latere 

Salvi püspök, Perugia 1237–1238 legatus a latere 

Pósa (Pousa) domonkos szerzetes, 
boszniai püspök 1238–1241 (?) legatus a latere 

János (Johannes de 
Civittela) 

pápai káplán és 
alszerpap 1241 nuncius 
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KOVÁCS VIKTÓRIA 

Causae coram nobis ventilatae 
Adalékok Gentilis de Monteflorum pápai legátus 

magyarországi egyházi bíráskodási tevékenységéhez 
(1308–1311)* 

Causae coram nobis ventilatae. Contributions to the ecclesiastical jurisdiction 
of the papal legate, Gentilis de Monteflorum (1308–1311) 

This  paper  provides  a  contribution  to  the  history  of  papal  legations  in  Hungary  at  the  
beginning of the 14th century. The main aim of the study is to introduce the ecclesiastical 
jurisdiction of the cardinal-legate, Gentilis de Monteflorum in Hungary in the period 
(1308–1311) and identify the existence or the absence of a systematic case managing. Espe-
cially  important  are  in  this  respect  the  types  of  cases,  their  nature,  significance,  and  the  
delegated clericals who were committed to decide these cases. 

Gentilis de Monteflorum ferences szerzetes, a Hegyi Szent Mártonról elne-
vezett egyház presbiter-bíborosa1 1307. augusztus 8-án kapta meg teljes legá-
tusi felhatalmazását (plene legationis officium) V. Kelemen pápától Magyaror-
szágra és a vele szomszédos területekre.2 A pápai oldalkövet 1308-tól 1311-ig 
tartózkodott az országban, diplomáciai küldetése az Apostoli Szék által tá-
mogatott Károly Róbert trónöröklésének elismertetésében állt, ezért követ-
ségének ideje alatt minden eszközzel igyekezett az Anjou uralkodó legitimi-
tását megkérdőjelezőket a király hűségére téríteni.3 A kérdést a magyar szak-
irodalom behatóan vizsgálta, vannak azonban a legátus magyarországi te-
vékenységének a kutatás által jóval elhanyagoltabb területei is. A bíboros-

                                                             
* A kutatás során nyújtott segítségért köszönettel tartozom Kiss Gergelynek, Gulyás Nórá-
nak és Barabás Gábornak. 
1 Vö. Hierarchia catholica medii aevi sive Summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, 
ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis 
tabularii praesertim vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Editio altera. 
Monasterii MDCCCCXIII. Sumptibus et typis librariae Regensbergianae. 13. 
2 „[…]  Te  ad  prefatum  regnum,  commisso  tibi  plene  legationis  officio  in  eodem  regno  
(Ungaria) et in Polonie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Galatie Cumanieque 
partibus illi conterminis, ut in eis evellas et destruas, dissipes et disperdas, edifices et 
plantes et statuas, in nomine Domini, sicut videris expedire, de fratrum nostrorum 
consilio, tanquam pacis angelum, destinamus” – Acta legationis cardinalis Gentilis. 
(Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia I/2.) Bp. 2000. (a továbbiak-
ban: MV I/2.) 3. Gentilis megbízóleveleit l. MV I/2. 1–10. 
3 Gentilis de Monteflorum diplomáciai tevékenységére l. Rácz György:  Az Anjou-ház és a 
Szentszék. In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori Ist-
ván. Bp. 1996. 59–60.; Pór Antal: Bevezetés. In: MV I/2. LXII–LXXXXI. 
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legátus intézkedéseinek tanúsága szerint folyamatos erőfeszítéseket tett az 
interregnum idején jelentős károkat szenvedő egyház újjászervezésének ér-
dekében is, amelyek az egyházi vagyon visszaszerzését, az egyházi méltósá-
gok betöltése esetében a kánonoknak megfelelő választás biztosítását és az 
egyházfegyelem megerősítését célozták.4 A pápai követ törekvéseire egyrészt 
az általa összehívott legátusi zsinatok általános határozatai,5 másrészt az egyes 
ügyekben hozott konkrét rendelkezések engednek következtetni. A legátus 
intézkedései tematikusan a következőképpen csoportosíthatók: 1) egyházi 
méltóságok betöltése, egyházkormányzat, 2) jogbiztosítás, 3) egyházi bírásko-
dás, 4) egyházfegyelem, 5) egyházi vagyon, javadalmak adományozása. 

Az egyházi méltóságok betöltését érintő ügyek közé tartoznak a pécsi és 
az erdélyi püspökválasztás körül lefolytatott vizsgálatok, amelyek Gentilis 
magyarországi legációjának iratanyagában őrződtek meg, páratlanul gazdag 
információkkal szolgálva a két püspökség betöltésének módjáról, ezzel 
együtt a tartományúri hatalom túlkapásairól.6 Ezen kívül ismert a boszniai 
káptalan folyamodása a legátushoz Gergely választott püspök megválasztá-
sának megerősítése és az electus felszentelése érdekében 1308. december 
19-én. Az ügyet a bíboros Philippus de Sardinia általános ügyhallgatónak 
adta át vizsgálatra, annak kapcsán további legátusi intézkedésekről nem 

                                                             
4 Nicolaus Boccasini (1301–1303) és Gentilis de Monteflorum legátusoknak a magyar egy-
ház újjászervezésére irányuló intézkedéseit és egyházi bíráskodását újabban Kiss Gergely 
tekintette át. Vö. Kiss Gergely: A pápai legátusok és a magyar egyházjog az Anjou-kor 
elején (1298–1311). In: Pécsi történeti katedra. Cathedra historica Universitatis 
Quinqueecclesiensis. Szerk. Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Pé-
ter, Kiss Gergely, Vonyó József. Pécs. 2008. 271–285.  
5 Gentilis de Monteflorum legátusi zsinatainak konstitúciói kimondták a főpapok sérthe-
tetlenségét, a laikus invesztitúra tilalmát, az egyházi vagyon sérthetetlenségét éppúgy, 
mint a hatalmaskodás (factum potentiale) tilalmát. Kiss G.: Pápai legátusok i. m. 275–276. A 
legátus összesen 5 zsinatot hívott össze magyarországi tartózkodásának ideje alatt, hármat 
Budán és kettőt Pozsonyban. Ezek kronológiája a következő: első budai zsinat: 1308. nov.–
dec. fordulója; második budai zsinat: vsz. 1309. máj. 8–10.; harmadik budai zsinat: vsz. 
1309. júl. 13–14.; első pozsonyi zsinat (a lengyel klérus számára): 1309. nov. 10.; második 
pozsonyi zsinat: vsz. 1311. máj. 22. Uo. 275–277. Ugyanitt l. a zsinati konstitúciók címeit. 
6 A pécsi püspökválasztás ügyének anyaga kiadva: MV I/2. 126–152., ill. az ügyben meg-
hallgatott tanúk vallomásai: Pór Antal: Viszály a pécsi káptalanban. (1302–1309.) (Ujabb 
adalék Gentilis biboros követsége történetéhez Magyarországon.). Történelmi tár 12. 
(1889) 408–419. Az ügy részleteire l. Koszta László: Az 1306-os pécsi püspökválasztás. Meg-
jegyzések a pécsi püspökség 14. század eleji archontológiájához. In: Acta universitatis 
Szegediansis de Attila József nominatae. Acta Historica 98. (1993) 37–52., Pór A.: Viszály a 
pécsi i. m. 401–408., Timár György: Pécs egyházi társadalma Károly Róbert korában. In: 
Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982. 23–26.; Az erdélyi püspökválasztás ügye kiad-
va: MV I/2. 154–177. Az ügy részleteire l. Pór A: Bevezetés i. m. LXXXVIII–XC. 
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tudunk.7 A Gentilis magyarországi követsége idején szintén megüresedett 
győri püspökség ügye közvetlenül az Apostoli Szék előtt dőlt el.8  

Az egyházkormányzati tárgyú rendelkezések közül kiemelhetők a kü-
lönböző szerzetesrendekkel kapcsolatos intézkedések. 1308. december 13-án 
kelt oklevelében engedélyezte a pálosok, ill. ahogy akkor nevezték őket, a 
keresztúri remete barátok számára Szent Ágoston reguláját,9 nem sokkal 
később, 1309. január 15-én pedig felhatalmazta őket tartományi káptalanok 
tartására, valamint arra, hogy azokon konstitúciókat, rendelkezéseket és 
határozatokat hozhassanak.10 Végül 1311. április 1-jén Lőrinc pálos tartomá-
nyi perjelnek folyamodását követően megadta az engedélyt arra, hogy az 
egymással szemben fegyveres erőszakot elkövető, és ezért ítélettel sújtott 
pálos szerzeteseknek megfelelő elégtétel kiszabása mellett feloldozást ad-
hasson.11 A koldulórendekkel kapcsolatban megemlíthető a legátus 1308. 
december 4-én kiadott oklevele, amelyben kimondta, hogy a domonkos és a 
ferences szerzetesek a pápa különleges dispensatioja nélkül nem léphetnek 
előre apátságra vagy más méltóságra, az ilyen előmenetelt ipso facto érvény-
telennek nyilvánította.12 A legátus rendelkezéseinek sokszínűségét jól de-
monstrálja egy 1311. szeptember 9-én kelt oklevél, amelynek tanúsága sze-
rint Gentilis Harchinus és Hambotho pozsonyi bírák és más pozsonyi polgá-
rok kérésére engedélyezte a Pozsony melletti, elhagyatott helyen fekvő és 
hívek nélkül maradt Szt. Gotthárd egyház áthelyezését és Pozsonyban való 
felépítését Szt. Gotthárd és Szt. András apostol tiszteletére. A követ egyúttal 
az újonnan felépítendő templom egyházjogi helyzetét is rendezte: a pozso-
nyi Szent Megváltó társaskáptalan őrkanonokságához kapcsolta, jövedelmeit 
a mindenkori őrkanonok rendelkezésére bocsátotta, a parochiális jogokat 
pedig a Pozsony melletti Szent Mihály egyház rectorának rendelte.13 

A legátus jogbiztosító tevékenységéről viszonylag kevés adat maradt 
fenn. 1309. augusztus 20-án a nagyszombati Szűz Mária-rendház klarisszái-
nak kérésére a konvent tizedjogainak sérelmei felett az esztergomi káptalan-
nal lefolytatott pert követően a követ megerősítette Tamás esztergomi érsek 
1309. március 1-jén, és az esztergomi káptalan 1309. július 22-én kiadott ok-

                                                             
7 MV I/2. 182. Gergely 1308-tól 1314-es lemondásáig boszniai püspökként szerepel. Engel 
Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1547. Bp. 1996. 66. 
8 Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia maximam partem nondum 
edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita ab 
Augustino Theiner I-II. Romae 1859–1860. (a továbbiakban THEINER) I. 822–823., Anjou-
kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. 
I-XV, XVII, XIX-XXI, XXIII-XXXVII. Bp.–Szeged 1990–2007. (a továbbiakban: AOklt) II. 
929–936. sz. 
9 AOklt II. 518. sz. A pálos rend korai történetére l. Hervay F. Levente: A pálos rend eredete. 
In: Decus solitudinis – Pálos évszázadok. Szerk. Sarbak Gábor. Bp. 2007. 57–65. 
10 AOklt II. 560. sz. 
11 AOklt III. 34. sz. 
12 MV I/2. 125–126. 
13 AOklt III. 137. sz. 
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levelét.14 Az előbbi oklevélben az érsek, az utóbbiban pedig a káptalan állt el 
a monostor rovására történő jogtalan tizedszedéstől, miután az apácák 
mindkét félnek bemutatták VIII. Bonifác pápa 1296. június 2-án kelt bulláját, 
amely a klarisszák számára a tizedfizetés alól mentességet biztosított.15 A 
legátus a klarisszák pozsonyi rendházát ért hasonló, közelebbről meg nem 
nevezett prelátusok, rectorok, kanonokok és az ő vikáriusaik által elkövetett 
jogsérelmeket is orvosolta. Az apátnő és a konvent panaszát követően, 
amely szerint őket a tizedek miatt, bár azok fizetése alól való mentességük-
ről pápai privilégiumokkal16 rendelkeztek, sokféle zaklatás (multiplex vexatio) 
értek, 1311. február 3-án mindenki számára megtiltotta, hogy a rendháztól 
tizedeket szedjenek, egyúttal érvénytelenítette az apácák ellen bárki által 
kihirdetett egyházi fenyítékeket is.17 A bíboros-legátus a klarisszák kiváltsá-
gainak biztosításán kívül 1311. augusztus 23-án a pozsonyi Szent Megváltó-
egyház prépostja és káptalanja kérésére megerősítette Tamás esztergomi 
érseknek a prépostság javára 1306. november 29-én kiadott oklevelét. Az irat 
tanúsága szerint az érsek az esztergomi káptalan egyetértésével átengedte a 
prépostság számára a pozsonyi és Csalló kikötőben szedett vám őt illető 
tizedének harmadát a prépostnak, kétharmadát a konventnek, utóbbi tizedét 
pedig az őrkanonoknak.18 A jogbiztosító iratok aránya a legátus intézkedése-
inek összességét tekintve elenyészőnek mondható. Talán nem érdektelen 
egy összevetést tenni a IV. László uralkodásának idején teljes legátusi felha-
talmazással Magyarországra küldött Fülöppel, Fermo püspökével (1279–
1281). Mind Fülöp, mind Gentilis kiküldésére egy olyan időszakban került 
sor, amikor a királyi hatalom érdekérvényesítő képességének fogyatékossá-
ga teret adott a tartományúri hatalom alig korlátozott érvényesülésének, 
amelynek túlkapásai a magyarországi egyházakat sem hagyták érintetlenül. 
Nem meglepő tehát a helyi egyházak igyekezete, hogy a nekik juttatott (fő-
ként birtok-) adományok jogos birtoklását legátusi tekintéllyel támogassák 
meg. A Fülöp legátus által kiadott okleveleknek körülbelül a fele tükrözi ezt 

                                                             
14 MV I/2. 354-356. 
15 Tamás érsek oklevelét l. Monumenta ecclesiae Strigoniensis I–III. Collegit et edidit 
Ferdinandus Knauz, Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii 1874–1924., IV. Ad edendum 
praeparaverunt Gabriel Dreska, Geysa Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, 
Cornelius Szovák, Stephanus Tringli. Strigonii – Budapestini 1999. (a továbbiakban: MES) 
II. 596–597., Az esztergomi káptalan oklevelét l. MV I/2. 299–301., VIII. Bonifác bulláját l. 
MES II. 388. 
16 Az apácák tizedfizetés alóli mentességét biztosító szentszéki privilégiumok az oklevél-
ben nincsenek részletezve. VIII. Bonifác említett 1296-os bulláján kívül XI. Benedek pápa 
biztosított a klarisszák számára adózási és joghatósággal összefüggő kiváltságokat 1304. 
jún. 8-án. Codex diplomaticus regni Hungarie ecclesiasticus ac civilis I-XI. Studio et opera 
Georgii Fejér. Budae 1828–1844. (a továbbiakban FEJÉR) VIII/1. 161–163. 
17 MV I/2. 378. 
18 AOklt III. 132. sz. 
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a jogbiztosító igényt,19 ennek fényében elgondolkodtató, hogy Gentilis eseté-
ben csupán három ilyen kiadvány ismert, ez a legátushoz köthető intézkedé-
sek kevesebb, mint egytizede.20  

Gentilis de Monteflorum magyarországi legációjának iratanyagában a vi-
tás erdélyi és pécsi püspökválasztásokra vonatkozó vizsgálati aktákon kívül 
hat jegyzőkönyv őrződött meg, ezek összességükben tíz, a legátus ítélőszéke 
előtt forgó peres eljárást tartalmaznak: 

 
1. sz. táblázat 
A legátus (ügyhallgatói) előtt folyó peres ügyek  

Jegyzőkönyv 
dátuma21 Sz. 

Ügy 
időtar-
tama 

Ügy témája, kimenetele 

I. 1308. nov. 5– 
7.22 

1  Budai Nicolinus laikus pere Antal jászói prépost 
ellen a prépost által Nicolinusnak vissza nem fize-
tett 13 márka ezüst ügyében (az ügyhallgató azt 
javasolta a feleknek, hogy a tartozás teljesítéséről és 
annak határidejéről maguk közt jussanak megegye-
zésre) 

2. 1308. 
nov.  8.  –  
dec. 23. 

Hench budai polgárnak és feleségének ismeretlen 
tartalmú fellebbezése Philippus de Sardinia, a legá-
tus általános ügyhallgatója előtt. A felperesek kérik 
az ügyhallgatótól Albrath-nak és begina társainak, 
az esztergomi érseknek és a budai Szűz Mária egy-
ház plébánosának megidézését (ítélet nem ismert) 

3. 1308. 
dec. 3. – 
dec. 23. 

Dymuda asszony és férje, Ebeger keresete bizonyos 
budai beginák (Albrath, Cristiana) és Tamás eszter-
gomi  érsek  ellen.  A  felperes  szerint  az  érsek  a  
beginák kérésére jogtalanul mondta ki ellenük a 
kiközösítés ítéletét (ítélet nem ismert) 

II. 1308. nov. 8. 
– dec. 23.23 
(töredék) 

4. 1308. 
dec. 5. – 
dec. 23. 
 
 
 

Az esztergomi érsek és a beginák viszontkeresete 
Dymuda és férje, Ebeger ellen. Előbbiek 
procuratora kéri Dymuda és Ebeger ellen az érsek 
által hozott ítélet végrehajtását, és a beginák beikta-
tását bizonyos ház és szőlő birtokába (ítélet nem 
ismert) 

III. 1309. jan. 8. 
– júl. 3.24 

5. 1309. jan. 
8. – júl. 3. 

Az erdélyi székeskáptalan keresete a sebesi, vinci, 
pejni, kapakai, omlási, riomfalvi (?), apoldi, springi, 
drassói (?), piroi, vingárti, nagyludasi (?), kéttoronyi 

                                                             
19 Fermói Fülöp magyarországi tevékenységének feldolgozását l. Kovács Viktória: Alter ego 
domini papae Nicolai III. Fülöp fermói püspök, szentszéki legátus magyarországi tevé-
kenysége (1279-1281). 2012. (kézirat). 
20 Vö. 4. sz. melléklet. 
21 Amennyiben a jegyzőkönyv kezdő- és záró dátuma megegyeznek egymással, az ügy 
időtartamát külön nem jeleztem. 
22 MV I/2. 100–101. 
23 MV I/2. 101–112. 
24 MV I/2. 187–256. 



80 
 

plébánosok és a sebesi esperesség papjainak egye-
teme, az ozdi plébánosok káptalana (Ozd, 
Jakabfalva, Lapide, Báránykút plébánosai), a nagy-
küküllői esperesség papjai (Hosszúvölgy, Mike-
szásza, Holduvilág), a kézdi papok káptalana, a 
keresdi papok káptalana (Segesvár, Dálya, Apold, 
Kézd, Sithus, Keresd, Almakerék, Bese), a kis-
küküllői esperesség papjainak egyeteme (Szentmik-
lósfalva, Küküllő, Zsidó, Bonetusfalva (?) ellen az 
utóbbiak által a káptalan sérelmére elkövetett kü-
lönböző kihágásokkal kapcsolatban (ítélet nem 
ismert) 

6. 1309. jún. 
7. – júl. 3. 

Az erdélyi székeskáptalan keresete a sebesi dékán-
ság  ellen  az  utóbbi  által  be  nem fizetett  évi  cenzus  
és annak hátralékai felett (kereset érvénytelenítése 
az ügynek az Apostoli Székhez történt megfelleb-
bezése okán) 

7. 1309. jún. 
7. – júl. 3. 
 
 

Az erdélyi székeskáptalan keresete a sebesi, springi, 
ozdi, kézdi, keresdi, kis- és nagy-küküllői szász 
dékánságok képviselője, Bertoldus kelneki dékán 
ellen, a felsorolt dékánságok képviselői és küldöttei, 
tudniillik Pertoldus kelneki plébános, a pétervár-
aljai  pap,  Orbói  András,  és  a  sebesi  káptalan  sok  
más papja által a 7 decanatus utasítására a székes-
káptalannak okozott (1000 márka) kár megtérítése 
felett (ítélet nem ismert, a perfelvétel valószínűleg 
megtörtént) 

IV. 1309. máj. 3 
– 5.25 

8.  Lukács váci kanonok panasza Hab váci püspök és a 
váci káptalan ellen Gentilis de Monteflorum legátus 
1309. május 2. kelt parancslevele végrehajtásának a 
káptalan részéről történt jogtalan megtagadása 
miatt.  A  mandátum  Lukács  bevezetését  írta  elő a  
váci káptalanban Gergely budai prépost halálával 
megüresedett kanonokságba és a hozzá tartozó 
prebendába (Lukács elmarasztalása, ill. a legátus 
Lukács javára szóló adománylevelének érvénytele-
nítése) 

V. 1309. máj. 9. 
– júl. 22.26 

9.  A nagyszombati klarissza Szűz Mária rendház 
tizedmentességét az esztergomi érsek és az eszter-
gomi káptalan részéről ért sérelmek (perbeli egyez-
ség a klarisszák javára) 

VI. 1309. jún. 
25. – dec. 24.27 

10.  Paulus de Narnia fia Angelus nyitrai főesperes pere 
László szerémi püspök ellen a nyitrai főesperesség 
bevételeinek bérlete ügyében, amelyet Angelus a 
püspöktől több évre visszamenőleg követelt (a 
szerémi püspök elmarasztalása contumacia címén) 

                                                             
25 MV I/2. 265–267. 
26 MV I/2. 298–299. 
27 MV I/2. 307–352. 
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 Az egyházfegyelemmel kapcsolatos rendelkezések közül kiemelhető a 
legátus 1309. február 9-én kelt oklevele, amelyben Pál szepesi prépostot és a 
szepesi káptalan kanonokjait kiközösítés terhe alatt utasította arra, hogy a 
távollévő kanonokok két hónapon belül térjenek vissza a káptalanba, és 
feladataikat saját maguk, vagy helyettes állítása útján lássák el.28 Az egyházi 
javadalmak adományozására vonatkozó intézkedések jogalapját a bíboros-
legátus számára V. Kelemen pápa által adott különleges felhatalmazások 
jelentették.29 Azt, hogy Gentilis ezekkel ténylegesen is élni kíván, még dal-
máciai tartózkodása idején jelezte a magyar klérus felé. 1308. május 30-án, 
Spalatóban kelt oklevelében Vince kalocsai érseket és alárendelt püspökeit 
azzal bízta meg, hogy egyházmegyéikben hirdessék ki rendeletét, miszerint 
legátusi provinciáiban minden olyan javadalom és egyházi méltóság betölté-
sét magának rezerválja, amely évi 10 márkánál nagyobb jövedelmet biztosít. 
Kivételt ez alól csak a választással betöltött káptalani méltóságok képeznek.30 
Gentilis magyarországi legációjának iratanyaga a kanonoki javadalmak 
adományozására nézve konkrét adatokkal szolgál. Három esetben (Roffinus 
Alberti de Civinio pécsi kanonok,31 János óbudai cantor, Johannes de Milisin 
pozsonyi kanonok) maradt fenn az illető személy javadalomba történő beve-
zetését elrendelő legátusi parancs,32 ezek közül egy esetben (Johannes de 
Milisin) a legátus adománylevele is ismert.33 A peres  ügyek közt  már emlí-
tésre került a Lukács váci kanonok által a legátustól kieszközölt javadalom-
adomány érvénytelenítése.34 Az  iratanyagban  ezen  kívül  a  legátusi  kíséret  
egyes tagjai is különböző magyarországi javadalmak birtokosaiként tűnnek 
fel, ami nyilvánvalóan szintén a legátus betöltési jogának volt köszönhető.35  

Gentilis de Monteflorum intézkedéseinek átfogó vizsgálata lehetőséget 
teremt egy időbeli metszet elkészítésére a pápai legáció gyakorlati magyar-
országi megvalósulásáról a 14. század elejére vonatkozóan (1308–1311). 
A megelőző időszakok pápai legátusainak tevékenységéről fennmaradt ok-
leveles források relatíve kis számát és esetlegességét tekintve a Gentilis ma-

                                                             
28 AOklt. II. 574. sz. 
29 A pápa által adott különleges felhatalmazások többek közt lehetővé tették Gentilis szá-
mára, hogy azokban a provinciákban, ahová legátusi megbízása szól (Vö. 2. sz. jz.), bizo-
nyos személyek számára egyházi javadalmat juttasson, ill. hogy saját maga vagy mások 
által gondoskodhasson üresedésben lévő beneficiumok, prebendák vagy tisztségek betölté-
séről száz alkalmas egyházi személy javára. AOklt II. 210., 211. sz. 
30 MV I/2. 10–12. 
31 Később tolnai főesperes, 1317-től 1320-ig a XXII. János pápa által keresztes hadjárat 
címén kivetett pápai adó magyarországi behajtójaként tevékenykedik, emellett megbízása 
szerint Gentilis legátusi ellátásának (procuratio) hátralékait is próbálja beszedni. Rácz Gy.: 
Az Anjou-ház i. m. 66. 
32 MV I/2. 257–262.; DF 277 232., AOklt II. 727. sz.;  Pór Antal: Adalék Gentilis biboros 
magyarországi követsége okirataihoz. Történelmi Tár 9. (1886) 198. 
33 Pór A.: Adalék i. m. 197–198. 
34 MV I/2. 265–267. 
35 Vö. 3. sz. melléklet. 
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gyarországi követségéről rendelkezésre álló iratanyag már csak mennyiségét 
tekintve is páratlan. A legátus jogszolgáltató tevékenységének keretei és 
annak jelentősége a bíboros előtt folyó perek és vizsgálatok jegyzőkönyvei 
alapján vázolhatók fel. Jelen tanulmány a továbbiakban ennek egy nem el-
hanyagolható aspektusát elemzi, a magyar egyháziaknak a legátusi jogszol-
gáltatásban való reprezentáltságát és abban betöltött szerepét.  

A peres anyagot áttekintve hamar megállapítható, hogy Gentilis egyetlen 
esetben sem delegált bíróként helyi egyháziakat az elé kerülő vitás ügyek 
eldöntésére, legyenek azok bármilyen súlyúak, helyettük a perek vitelével 
kivétel nélkül saját ügyhallgatóit bízta meg. A legátus követségének irat-
anyagából összesen négy auditort ismerünk, Philippus de Sardinia kánonjogi 
doktort  és  Vannes/Johannes  de  Aretiót,  a  legátus  udvari  káplánjait,  
Bonunsegna de Perusia kánonjogi doktort, a legátus kamarását, valamint 
Casparus de Montefiát, aki szintén Gentilis egyik udvari papja volt.36 Közü-
lük ketten, Philippus de Sardinia és Vannes de Aretio szélesebb jogkörrel 
rendelkező általános ügyhallgatók voltak. A legátus még dalmáciai tartóz-
kodása idején, 1308. augusztus 3-án, Zárában adott számukra teljes felha-
talmazást  és  hatalmat  arra,  hogy  azokon  a  helyeken  és  területeken,  ahol  
időzik, az előtte forgó peres ügyekben (a hozzá fellebbezett ügyekben is) 
eljárhassanak mindenféle különleges megbízás és felhatalmazás nélkül, és 
azokban a perdöntő ítéletet is meghozhassák.37 Az iratanyag által megőrzött 
peres eljárások közül kettőben ismert végső ítélet, a Lukács váci kanonoknak 
a legátustól a maga számára kijárt kanonoki javadalomba való bevezetése 
körüli vitában (8)38 és a nyitrai főesperesség bevételei bérletének ügyében 
(10). Hasonlóan a perek legnagyobb részéhez, ez a két eljárás is Philippus de 
Sardinia általános auditor színe előtt folyt. Az előbbi ügyben Lukács kanonok 
perbeli beismerést tett: az ügyhallgató kérdésére bevallotta, hogy olyan testi 
fogyatékosságainak elhallgatásával (mindkét kezének hüvelykujja hiány-
zott) jutott kanonoksághoz és prebendához, amelyek a legátustól kért fel-
mentés (dispensatio) hiányában egyébként alkalmatlanná tennék azok betöl-
tésére. A valóság ilyetén eltitkolása miatt a váci káptalan kérvényezte az 
ügyhallgatótól a legátus adománylevelének ítéletileg történő érvényteleníté-
sét és megsemmisítését, amit Philippus de Sardinia 1309. május 5-én kimon-
dott  ítéletével  meg  is  tett.  Lukácsra  a  továbbiakban  az  ügy  kapcsán  örök  
hallgatást rótt.39 A nyitrai főesperesség hatévi bérleti díjának elmaradása 
felett Angelus de Narnia, ill. meghatalmazott képviselői által László szerémi 
püspök ellenében indított perben az ügyről Angelus de Sancta Victoria jegy-
ző készített akta a Philippus de Sardinia által kimondott végső ítélet megho-
zásának körülményeit is tartalmazza. Miután az ügyben a nyitrai főesperes 

                                                             
36 Vö. 3. sz. melléklet.  
37 MV I/2. 43. 
38 Az adott ügy száma az 1. számú táblázatban.  
39 MV I/2. 265–267. 
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képviselője, Philippus de Cingulo 1309. december 17-én lemondott arról, 
hogy – az egyébként megátalkodottan távollévő, képviselője útján sem megje-
lent – alperes ellenében további bizonyítékokat terjesszen be, az ügyhallgató 
bezárta a pert.40 Két nappal később, miután a legátusnak ünnepélyesen 
(solenniter) jelentést tett a per egész lefolyásáról, Gentilis megparancsolta 
neki, hogy – Istent a szemei előtt tartva –  hozzon  döntést  és  ítéletet  az  ügy-
ben.41 A jelentéstételhez hasonlóan valószínűleg a legátusi utasítás is pusztán 
formális aktus lehetett, tekintve, hogy Philippus de Sardinia előzőleg emlí-
tett általános felhatalmazása révén különleges mandátum nélkül is meghoz-
hatta ítéletét. Az ügyhallgató nevében kelt, december 24-én kihirdetett ítélet 
a szerémi püspököt makacsság (contumacia) címén marasztalta el, és 53 ezüst 
márka tartozás, 34 és fél márka büntetés, és a 24 márkában megállapított 
perköltségek megfizetésére kötelezte.42  

A peres eljárások lefolytatását és eldöntését a bemutatott esetek tanúsága 
szerint a legátus teljesen egészében ügyhallgatóira hagyta. Más a helyzet az 
erdélyi, a pécsi és a boszniai püspöki székek betöltése körüli vizsgálatokkal, 
amelyek lefolytatására ugyan szintén a legátus udvarának ügyhallgatói kap-
tak megbízást, az ítéletet kimondását azonban Gentilis valószínűleg minden 
esetben magának tartotta fenn. A boszniai püspökválasztásról csak egy né-
hány soros jegyzőkönyvtöredék szolgál némi információval. E szerint 1308. 
december 29-én, mise után a boszniai káptalan (képviselői) a választásról 
kiállított dekrétum bemutatását követően Gergely megerősítését és felszen-
telését kérték a legátustól, aki az ügyet (ill.  a káptalan kérvényét) – minden 
bizonnyal annak kivizsgálása végett – Philippus de Sardinia általános ügy-
hallgatónak adta át (tradidit).43 Szintén Philippus de Sardinia kapott megbí-
zást, ezúttal Vannes de Aretióval közösen az erdélyi püspökválasztás kö-
rülményeinek felderítésére. Az 1308. december 10-től egészen 1310. július 2-
ig húzódó ügy kapcsán az említett két ügyhallgató kétszer is parancsot ka-
pott a vizsgálatra. Első alkalommal 1308. december 10-én, amikor a legátus 
átadta nekik tanulmányozásra és jelentéstételre a magát az erdélyi káptalan 
képviselőjének mondó Párizsi Péter erdélyi kanonok által előterjesztett kér-
vényt a káptalan választási jogának helyreállításáról.44 Ezt követően az erdé-
lyi káptalan részéről majdnem kilenc hónap eltelte után, 1309. augusztus 25-
én járult újra a legátus elé Párizsi Péter bizonyos Benedek mester erdélyi 
kanonok társaságában, ezúttal a káptalan által egyetértésben püspökké 
megválasztott Benedek nyúlszigeti domonkos perjel megerősítését kérve. A 
legátus ekkor újfent Philippus és Vannes ügyhallgatóknak adott megbízást 
arra, hogy megvizsgálják a választott érdemeit és választás körülményeit, 

                                                             
40 MV I/2. 348. 
41 MV I/2. 348–349. 
42 MV I/2. 351–352. 
43 MV I/2. 182. A választás ügyének kimenetelére l. 7. sz. jz. 
44 MV I/2. 154. 
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valamint járjanak el az ügyben.45 Az ügyhallgatók vizsgálata 1309. december 
17-én zárult le, a választottat Gentilis erősítette meg nyilvánosan 1310. július 
2-án, Pozsonyban.46 A pécsi püspöki szék betöltése, és egyáltalán a pécsi 
egyház körüli – az egyházmegyében egyébként közszájon forgó – visszássá-
gokról a legátus akkor szerzett tudomást, amikor azok valószínűsíthető ér-
telmi szerzője és egyben legfőbb haszonélvezője, a Kőszegi Henrik feltétlen 
támogatását a háta mögött tudó Miklós pécsi éneklőkanonok Péter tolnai 
főesperes pécsi püspökké való megválasztása ellen kifogást emelt.47 Gentilis 
az ügyet ezúttal nem általános ügyhallgatóira bízta, hanem kamarásának, 
Bonunsegna de Perusia kánonjogi doktornak rendelte meghallgatás végett, 
egészen a végső ítélet kimondásáig, amit a legátus magának rezervált.48 Az 
ügy végül Miklós éneklőkanonok kiközösítésével végződött, miután Gentilis 
parancsa ellenére  sem volt  hajlandó az uralma alatt  álló  pécsi  egyházról  és  
várról, valamint annak jövedelmeiről és jogairól lemondani.49 

A pápai követ az előtte forgó peres ügyek vitelével és eldöntésével min-
den esetben saját ügyhallgatóit bízta meg, ez azonban nem azt jelenti, hogy a 
helyi egyháziak ne vállaltak volna részt a legátus egyházi bíráskodásában. 
Anélkül, hogy kizárólag ezen az alapon bármiféle elhamarkodott következ-
tetést vonnánk le a magyar klerikusok jogtudásáról,50 megállapítható, hogy a 
nekik jutatott szerep a legátusi jogszolgáltatás jogban való jártasságot kevés-
bé magas szinten vagy egyáltalán nem igénylő szegmenseit érintette. 
Gentilis követségének iratanyaga erre vonatkozóan viszonylag kisszámú, a 
legátus nevében kelt parancslevelet őrzött meg, amelyek tanúk kihallgatásá-
ra, idézések foganatosítására, ill. a peres ügyekkel kapcsolatos különböző 
legátusi rendelkezések kihirdetésére és végrehajtására utasították címzettjei-
ket. A helyi egyháziaknak adott mandátumok legtöbbje az utóbbi csoportba 
sorolható. Az idézési parancsokat az esetek döntő részében a pápai követ 
udvarának cursorai kézbesítették,51 a tanúkihallgatások pedig szinte minden 
esetben a legátusi udvarban zajlottak, az adott ügyben eljáró ügyhallgató(k) 
előtt. Mindössze két alkalommal fordult elő, hogy a tanúk meghallgatására 
nem a legátusi udvarban került sor, mindkét esetben helyi egyháziak kaptak 
parancsot az illető tanúk megidézésére és kikérdezésére, jelentéstételi köte-
lezettséggel a legátus felé. A nyitrai főesperesség bevételinek bértele ügyé-
ben (10) az alperes szerémi püspök arra irányuló kérése, hogy félreeső he-
lyen élő tanúinak meghallgatása, akiket a perben szerkesztett artikulusainak 

                                                             
45 MV I/2. 156. 
46 MV I/2. 176–177. Az ügy részleteire vonatkozó irodalmat l. 6. sz. jz. 
47 Az ügy részleteire vonatkozó irodalmat l. 6. sz. jz. 
48 MV I/2. 126–127. 
49 MV I/2. 362–364. 
50 Vö. Bónis György: A jogtudó értelmiség i. m. a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971; 
Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonokok egyetemjárása és 
könyvhasználata 1183-1543. Bp. 2007. 
51 Vö. Pór A.: Bevezetés i. m. LXXXIII. 
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bizonyítása végett szándékozott elővezetni, azok lakóhelyén történhessen, a 
felperes képviselőjének tiltakozása miatt mellékes ügyet (causam incidentem) 
generált.52 Az ügyhallgató a kérdést közbeszóló ítélet (sententia interlocutoria) 
meghozásával a felperes javára döntötte el, döntését azzal indokolva, hogy 
abban a provinciában, amelyben a püspök tanúi élnek, nincsenek olyan gya-
korlott férfiak, akik alkalmasan és törvényesen tudnák lebonyolítani a vizs-
gálatot, ezért a püspök tanúit a legátusi udvarba, az ügyhallgató elé kell 
megidézni.53 Az ügyhallgató a helyi (szerémi egyházmegyei) egyháziak jog-
ban való jártasságáról alkotott lesújtó véleménye ellenére végül mégis bele-
egyezett abba, hogy a szerémi püspök idős és beteg tanúinak meghallgatása a 
legátusi udvaron kívül történjen, ebben azonban leginkább az a szándéka 
vezethette, hogy a pert minél hamarabb lezárja. László püspök tudniillik ma-
kacsul kitartott amellett az elhatározása mellett, hogy az ügyhallgató közbe-
szóló ítélete ellen közvetlenül az Apostoli Székhez fellebbezzen, ennek hatásá-
ra Philippus de Sardinia visszavonta ítéletét.54 Miután  a  peres  felek  az  ügy-
hallgató előtt megegyeztek a püspök gyenge, beteg vagy öreg tanúinak meg-
hallgatását majdan lefolytató bírák személyében, a két érintettet, János kői 
prépostot és Pált, a kalocsai egyház olvasókanonokát a legátus nevében 1309. 
augusztus 13-án kelt parancslevél utasította arra, hogy idézzék a szerémi püs-
pök által megnevezett tanúkat, hogy azok az citatiot követően 30 napon belül 
jelenjenek meg halasztást nem tűrően (peremptorie) az ügyhallgató előtt. Azok-
ra a tanúkra nézve, akik a megnevezett okokból kifolyólag nem tudnak a pá-
pai követ udvarában megjelenni, a legátus zárt oklevélben, saját pecsétje alatt 
küldte el az artikulusokat, teljes felhatalmazást adva a prépostnak és az olva-
sókanonoknak arra, hogy ezekről kérdezzék ki őket, méghozzá egyenként és 
bizalmasan (singulariter et seorsum).55 A megbízottak az idézést a parancsnak 
megfelelően foganatosították, a püspök öreg és beteg tanúinak meghallgatásá-
ra azonban nem került sor, ahogy ez János kői prépostnak a legátus előtt no-
vember 14-én tett szóbeli jelentéséből kiderül. A prépost elmondása szerint az 
olvasókanonok súlyos betegségbe esett, ő maga pedig kollégája nélkül nem 
érezte képesnek magát arra, hogy lefolytassa a vizsgálatot,56 bár azt a legátusi 
felhatalmazás alapján egyedül is elvégezhette volna.57  

A nyitrai főesperesség ügyén kívül az erdélyi káptalan által bizonyos er-
délyi plébánosok és dékánok ellen a káptalan sérelmére elkövetett különbö-
ző kilengések felett indított perben (5) tűnnek fel helyi egyháziak vizsgálatot 
és idézést elrendelő legátusi parancs címzettjeiként. Christianus besztercei 
domonkos perjelt, Péter szászvárosi ferences lectort, és Reynoldus szelindeki 
plébánost azzal bízta meg a pápai követ, hogy állapítsák meg a szász plébá-
                                                             
52 MV I/2. 332. 
53 MV I/2. 334. 
54 MV I/2. 334–338. 
55 MV I/2. 339–340. 
56 MV I/2. 343–344. 
57 MV I/2. 339–340. 
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nosok mentegetője (excusator), Szebeni Henrik domonkos szerzetes által 
előadott, az alperesek megjelenését ellehetetlenítő akadály törvényességét.58 
A megbízottak 1309. április 4-re Alvincba hívták a feleket, majd lefolytatták 
a vizsgálatot, amelynek során a makacsságuk miatt kiközösítés alatt álló 
alperesek elővezették tanúikat távolmaradásuk igazolására.59 A válasz arra a 
kérdésre, hogy ebben az esetben mi indokolta a tanúk rendhagyónak számí-
tó, legátusi udvaron kívül történő meghallgatását, nagy eséllyel a Henrik 
domonkos fráter által említett akadály mibenlétében keresendő. A megidé-
zett szász plébánosok ugyanis állításuk szerint László erdélyi vajdának a 
területén az áthaladást megtiltó, fenyegetést tartalmazó levelének ismereté-
ben nem mertek útra kelni legátusi udvarba.60 Végül a peres ügyekkel kap-
csolatos különböző legátusi rendeletek kihirdetésére és végrehajtására fel-
szólító parancslevelek közül példaként említhető az erdélyi püspökválasztás 
ügyében a gyulafehérvári domonkosok és ágostonos remeték perjeleinek 
szóló mandátum. A levélben a legátus egyebek közt megparancsolta a cím-
zetteknek, hogy hirdessék ki rendeletét, amely szerint, aki nem fogadja el 
Benedek nyúlszigeti domonkos perjel erdélyi püspökké történt választását 
vagy a választott személyét, az 30 napon belül jelenjen meg a pápai követ 
udvarában, és tegye meg ellenvetéseit.61 

Végezetül érdemes röviden kitérni a magyar egyháziak szerepére a legá-
tus (ügyhallgatói) előtt folyó peres ügyekben és vizsgálatokban résztvevő 
feleket képviselő személyek (procuratores) között.62 Összefoglalóan az mond-
ható el ezzel kapcsolatban, hogy azokban az esetekben, ahol a felek részéről 
sor került a perbeli cselekményeket helyettük elvégző képviselő(k) megbízá-
sára – márpedig erre az ügyek döntő többségében sor került – csupán egyet-
len alkalommal fordul elő, hogy az alperes és a felperes procuratoraként is 
magyar egyházi személy(ek) szerepel(tek) a peres eljárás egész időtartama 
alatt. A nagyszombati klarisszák és az esztergomi érsek és káptalan, ill. a 
székesfehérvári káptalan perbeli egyezséggel zárult jogvitájában (9) a 
klarisszákat János, a nagyszombati ferences gvárdián, az esztergomi kápta-
lant Lodomér szenttamási prépost és János esztergomi olvasókanonok, a 
székesfehérvárit pedig Pál mester fehérvári kanonok képviselte.63 A peres 
felektől az ügyek nagy részében legátusi udvar egyes közjegyzői, Angelus 
de Sancta Victoria, Philippus de Cingulo és Vagnolus de Mevania (ill. egy 
esetben Vannes de Aretio ügyhallgató) kaptak felhatalmazást arra, hogy 
megbízójuk nevében járjanak el az őket érintő, a legátus vagy delegáltjai 

                                                             
58 MV I/2. 188–190. 
59 MV I/2. 190–191. 
60 A vajda említett levelét l. MV I/2. 194. 
61 MV I/2. 163–165. 
62 A peres jegyzőkönyvek több esetben tesznek említést a pereskedő felek ügyvédjeiről 
(advocati), de szinte semmilyen érdemi információt nem szolgáltatnak róluk, nevük sem 
ismeretes. 
63 MV I/2. 298–301. 
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előtt folyó ügyekben. Találunk példát arra, hogy a pereskedésbe bonyolódó 
feleket már az eljárás kezdetétől az említett közjegyzők képviselték, itt meg-
említhető Péter választott pécsi püspök és Tamás esztergomi érsek megbízá-
sa Angelus de Sancta Victoria részére Miklós pécsi éneklőkanonok kiközösí-
tésének ügyében, amely a pécsi püspökválasztás körüli jogviták nyitányának 
tekinthető. Péter választott püspök Angelus felhatalmazását annak éleselmé-
jűségével és tapasztalatával indokolta, az érsek pedig jelességével és kiváló-
ságával, amelyről tudomása volt.64 A gyakoribb azonban az, hogy a legátusi 
udvar közjegyzői helyettes képviselői (substitutus procurator) megbízást kap-
nak  a  fél  eredeti  (princeps) képviselőjétől a per valamelyik szakaszában.65 
Helyettes képviselői meghatalmazás birtokában járt el Philippus de Cingulo 
a nyitrai főesperesség bevételei bérlete ügyében (10) Cambius de Narnia, 
Angelus de Narnia nyitrai főesperes eredeti képviselője megbízásából.66 

Összességében elmondható, hogy bár magyar egyháziak nem elhanya-
golható mértékben képviseltették magukat a legátusi jogszolgáltatásban, 
súlyukat  és  szerepüket  korántsem  szabad  túlbecsülni.  Gentilis  de  
Monteflorum az elé kerülő peres ügyek vitelével és eldöntésével minden 
alkalommal ügyhallgatóit bízta meg, egyetlen esetben sem delegált bíróként 
helyi egyházaikat. A magyar klerikusok jellemzően a legátus egyházi bírás-
kodásának jogban való jártasságot kevésbé magas szinten vagy egyáltalán 
nem igénylő szegmenseiben jutottak szerephez (tanúk meghallgatása, idé-
zés, különböző legátusi rendeletek kihirdetése és végrehajtása), de közre-
működésük itt sem volt túlontúl jelentős. Mivel a magyar egyháziak jogi 
műveltségére vonatkozó kutatások a vizsgált időszakra vonatkozóan azt 
mutatják, hogy eddigre már rendelkezésre állt egy megfelelő képzettségű, 
részben korszerű kánonjogi műveltséget magáénak tudó réteg,67 valószínű-
leg nem a helyi  klerikusok jogtudásának hiánya volt  az  oka annak,  hogy a  
legátus csak korlátozott mértékben és minőségben vette igénybe szolgálatai-
kat. A magyar egyháziak alulreprezentáltságát nagyobb eséllyel magyaráz-
hatja az, hogy Gentilis egyrészt jobban bízott saját, közvetlen munkatársai-
ban, másrészt egyszerűen nem volt szüksége helyi klerikusok megbízására, 
mivel jogszolgáltatásban érintett személyzete az esetek döntő többségében 
elégséges volt a legátus bírói fóruma teendőinek ellátására. Megállapítható 
továbbá, hogy a helyi egyháziak közül döntően az egyházi társadalom kö-
zéprétegéhez tartozó személyek jutottak szerephez, feltűnő a főpapok teljes 
hiánya. A helyi egyháziak részvállalása a legátus (ügyhallgatói) előtt forgó 
peres ügyekben résztvevő felek képviselőiként számszerűleg figyelemre 
méltó, ugyanakkor megjegyzendő, hogy peres felektől az esetek nagy részé-
ben legátusi udvar egyes közjegyzői kaptak felhatalmazást arra, hogy meg-

                                                             
64 MV I/2. 130–133. 
65 Vö. 1. és 2. sz. mellékletek. 
66 MV I/2. 310. 
67 Erre vonatkozóan l. Bónis György: A jogtudó értelmiség i. m. 11–29. 
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bízójuk  nevében  járjanak  el  az  őket  érintő,  a  legátus  vagy  delegáltjai  előtt  
folyó ügyekben. 

 
MELLÉKLETEK 
 
1. A legátusi kíséret tagjainak részvétele az egyházi bíráskodásban68 

Név Peres eljárások69 Püspökválasztások 
általános ügyhallgatók 

Philippus de Sardinia  auditor: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auditor (Erdély, Bosznia) 
Vannes/Johannes de 
Aretio  

auditor: 1, 4,70 
procurator: 5 - szász dékán-
ságok 

auditor (Erdély)  
 

ügyhallgatók 
Bonunsegna de Perusia 
doctor decretorum 

 auditor (Pécs)  

közjegyzők, jegyzők 
Angelus Theobaldi de 
Sancta Victoria 

procurator:  
2 - Hench és felesége budai 
polgárok 
3, 4 - Dymuda és férje, 
Ebeger budai polgárok 
executor: 5 (tanúkihallgatás)  

procurator (Pécs: Péter 
tolnai főesperes és pécsi 
választott püspök, ill. 
Tamás esztergomi érsek 
pere) 

Philippus Compagnoni 
de Cingulo 

helyettes procurator:  
5, 6, 7 - erdélyi káptalan 
(1309. május 9-től)71 
10 - Angelus Pauli de Narnia 
(1309. jún. 26-tól)72 

helyettes procurator73 
(Pécs: Miklós pécsi ének-
lőkanonok)  

Vagnolus de Mevania helyettes procurator: 
5, 6, 7 - szász dékánságok 
1309. június 9-től74 

 

 
 

                                                             
68 Az adattárba csekély jelentőségük okán nem vettem fel a legátusi udvar idézéseket 
kézbesítő cursorait, valamint azokat a közjegyzőket, jegyzőket sem, akik csak az egyházi 
bíráskodás során keletkező iratok kiállítása körül tűnnek fel. A legátus ügyhallgatóinak 
felsorolása sem hiánytalan. Utóbbiakra nézve a 3. sz. melléklet szolgál kiegészítő adatok-
kal. A legátus tágabb kíséretére l. Pór A.: Bevezetés i. m. LXXXI–LXXXIII. 
69 Az 1. és 2. sz. mellékletekben az egyes peres eljárásokat jelölő számok alapján az 1. sz. 
táblázatban visszakereshető az ügyek témája. 
70 Vannes de Aretio csak egyetlen alkalommal tűnik fel ügyhallgatóként a perben, 1308. 
december 9-én, az eljárás egyébként Philippus de Sardinia előtt folyik. MV I/2. 106.  
71 MV I/2. 195. 
72 MV I/2. 310. 
73 Philippus de Cingulo a legátus egyéb ügyeivel való elfoglaltságára hivatkozva egyetlen 
napra (1308. december 24.) a közelebbről nem ismert Pellolus de Spellot tette meg helyet-
teséül. MV I/2. 143. 
74 MV I/2. 212-213. 
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2. A magyar egyháziak részvétele a legátus egyházi bíráskodásában 

Név Peres eljárások Püspökválasztások 
egyházi középréteg 

Benedek ózdi főesperes procurator: 5 - erdélyi 
káptalan 

procurator (Erdély: erdélyi 
káptalan) 

Bertoldus kelneki dékán procurator: 5 - szász dé-
kánságok 

 

János esztergomi olvasó-
kanonok 

procurator: 9 - esztergomi 
káptalan 

 

János kolozsi főesperes  procurator (Erdély: erdélyi 
káptalan) 

János kői prépost executor: 10 (tanúkihall-
gatás)  

 

János óbudai éneklőkano-
nok 

procurator: 2, 3, 4 - Tamás 
esztergomi érsek, budai 
beginák  

 

Lodomér 
(esztergom)előhegyi 
szenttamási prépost 

procurator: 9 - esztergomi 
káptalan 

 

Miklós telegdi főesperes  procurator (Erdély: erdélyi 
káptalan) 

Pál mester kalocsai olva-
sókanonok 

executor: 10 (tanúkihall-
gatás) 

 

Pál mester, Károly király 
leveleinek correctora, fe-
hérvári kanonok 

procurator: 9 - székesfe-
hérvári káptalan 

 

Párizsi Péter erdélyi ka-
nonok 

 procurator(Erdély: erdélyi 
káptalan75) 

Reynoldus szelindeki 
(Stolzemburg) plébános 

executor: 5  

Sanctus krasznai 
főesperes, erdélyi kano-
nok 

procurator: 5 - erdélyi 
káptalan 

 

Tamás pécsi kanonok  procurator (Pécs: Miklós 
pécsi éneklőkanonok) 

alsópapság 
Riccardus, László szerémi 
püspök káplánja 

procurator: 10 - László 
szerémi püspök 
 
 
 

 

szerzetesek 

                                                             
75 Benedek ózdi főesperes, az erdélyi káptalan procuratora 1309. december 8-án a legátus 
ügyhallgatói előtt tagadta, hogy Párizsi Péter annak idején az erdélyi káptalan képviselője 
volt. MV I/2. 173. Párizsi Péter mellett bizonyos Miklós főesperes, erdélyi kanonok is több 
alkalommal eljárt Benedek választott püspök megerősítésének ügyében az erdélyi kápta-
lan nevében. 
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Név Peres eljárások Püspökválasztások 
egyházi középréteg 

Christianus besztercei 
domonkos perjel 

executor: 5  

(István) a gyulafehérvári 
ágostonos remeték perjele 

 executor (Erdély: legátusi 
rendelet kihirdetése, idé-
zés) 

János, a nagyszombati 
ferencesek gvárdiánja 

procurator: 9 - nagyszom-
bati klarisszák 

 

(Miklós) a pécsi ágostonos 
remeték lectora 

 executor (Pécs: kiközösítés 
kihirdetése) 

pécsi domonkosok perjele  executor (Pécs: kiközösítés 
kihirdetése) 

pécsi ferencesek gvárdi-
ánja 

 executor (Pécs: kiközösítés 
kihirdetése) 

(Péter) a gyulafehérvári 
domonkosok perjele 

 executor (Erdély: legátusi 
rendelet kihirdetése, idé-
zés) 

Péter, a szászvárosi feren-
cesek lectora 

executor: 5  

testületek 
pécsi káptalan  executor (Pécs: legátusi 

rendelet kihirdetése, vég-
rehajtása) 

külföldi klerikusok 
Cambius Petri de Narnia procurator: 10 - Angelus 

Pauli de Narnia 
 

 
3. Gentilis de Monteflorum bíráskodási személyzete 

A melléklet Gentilis de Monteflorum kíséretének az egyházi bíráskodásában 
részt vállaló, ill. tágabb értelemben az annak során keletkező iratok kiállítása 
körül tevékenykedő tagjait veszi számba. A forrásadottságok függvényében 
nagyrészt prozopográfiai adatokkal szolgál a bíráskodási személyzet tagjai-
nak a legátus curiajában betöltött hivataláról (auditor, notarius), méltóságáról 
(camerarius, cancellarius), az általuk viselt egyházi tisztségekről, javadalmaik-
ról, tudományos fokozatukról, közjegyzők esetén a felhatalmazás jellegéről 
(pápai és/vagy császári).  

Ezek az információk az adattár bal oldali hasábjában az egyes személyek 
neve alatt szerepelnek, míg a jobb oldali hasábban az egyes személyeknek az 
okleveles források alapján datálható első és utolsó magyarországi (!) előfor-
dulási dátumát (feltéve, ha egynél többször szerepeltek) tüntettem fel. A 
lábjegyzetekben egy adott személy összefoglalóan „tisztségnévként” jelzett 
hivatalának, méltóságának forráshelye nem feltétlenül egyezik azokkal az 
oklevelekkel, amelyek alapján az illető első és utolsó magyarországi elfordu-
lását datáltam, sőt általában csak akkor egyezik, ha az adott személy csak 
egyszer fordul elő az okleveles anyagban. Továbbá, bár a legátus ügykeze-
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lésének vizsgálatánál csak a magyarországi ügyeket vettem figyelembe, így 
abból kimaradtak a Dalmáciát és Lengyelországot érintő ügyek, a fentebb 
felsorolt kritériumok alapján lefolytatott adatgyűjtés ezekre az ügyekre is 
kiterjedt, így ha a tanulmány nem is, de az adattár ebből a szempontból tel-
jesnek tekinthető. 

 
Teljes joggal felruházott76 általános ügyhallgatók (generales auditores) 

Philippus de Sardinia 
kánonjogi doktor, arboreai kanonok, a 
legátus udvari káplánja77 

1308. nov. 4.78 
1310. július. 2.79 

Vannes (Johannes) de Aretio 
osimoi kanonok, a legátus udvari káplán-
ja, váradi kanonok80 

1308. nov. 5.81 
1311. máj. 22.82 

 
Korlátozott joggal felruházott83 megbízottak (auditores) 

Bonunsegna (Bonisegna, Bonensegna) de 
Perusia 
kánonjogi doktor, ravennai kanonok, a 
legátus kamarása84 

1308. okt. 16.85  
1309. júl. 18. vagy előtte86 

Casparus (Gasparrus) de Montefia 
canonicus cumanus,87 a legátus káplánja, 
szatmári főesperes(?)88 

1308. nov. 7.89 
1310. jún. 12.90 

                                                             
76 Az előttük forgó ügyeket végső ítélettel eldönthették. Pór  A.: Bevezetés i. m. LXXXI. A 
két általános ügyhallgató felhatalmazását l. MV I/2. 43. 
77 A tisztségnév: canonicus Arborensi, decretorum doctor, capellanus reverendi patris et 
domini domini Gentilis Dei gratia tituli sancti Martini in Montibus presbyteri cardinalis, 
apostolice sedis legati, ac ipsius curie causarum generalis auditor. MV I/2. 108. 
78 MV I/2. 60.  
79 MV I/2. 177. 
80 A tisztségnév: canonicus Auximanus, capellanus domini legati, generalis auditor. MV 
I/2. 49., canonicus Waradiensis. MES III. 434., Pór A.: Adalék i. m. 198. 
81 MV I/2. 100. 
82 MES III. 435–438., Pór A.: Adalék i. m. 198–202. 
83 Az ügy kivizsgálásában részt vehettek ugyan, de a végső ítéletet pápai legátus mondta 
ki. Pór  A.: Bevezetés i. m. LXXXI. Példaként hozható Bonunsegna de Perusia megbízása 
Miklós pécsi kanonok jogtalannak mondott kiközösítése ügyében. MV I/2. 126–127. 
84 A tisztségnév: decretorum doctor, canonicus Ravennatensis, camerarius. MV I/2. 127., 
Fejér VIII/1. 284. 
85 Fejér VIII/1., 286–288. MV I/2. 128–130. 
86 MV I/2. 330. 
87 Casparus a dél-olaszországi Cumae-i püspökség, esetleg a 14. században az aquileai 
pátriárkátusba tartozó Comoi (latinul: Comensis, Cumanus) egyház kanonoka lehet, nem 
pedig a kun-milkói püspökségé. Pór A.: Bevezetés i. m. LIX. 3. sz. jz. 
88 A  tisztségnév:  canonicus  Cumanus.  MV  I/2.  14.,  FEJÉR  VIII/7.  53.,  auditor.  Analecta  
Vaticana 1202–1366. Edidit DR Johannes Ptaśnik. (Monumenta Poloniae Vaticana tom. 3) 
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Jegyzők, közjegyzők (notarii, publici notarii) 

Albertinus (Albertus) de Tribuscalibus de 
Parma  
pápai és császári közjegyző, a legátus káp-
lánja és jegyzője, dubicai főesperes91 

1308. nov. 27.92 
1311. máj. 22.93 

Angelus Theobaldi de Sancta Victoria 
(Fermoi egyházmegye)94 
pápai és császári közjegyző, a legátus 
jegyzője95 

1308. okt. 16.96 
1310. jún. 12.97 

Guilelmus de Sanguineto (de Sancto 
Gineto) 
pápai és császári közjegyző, a legátus káp-
lánja98 

1308. nov. 27.99 
1309. jún. 15.100 

Johannes Anglicus filius Henrici le Petit  
(Osimoi egyházmegye)101 
pápai közjegyző, a legátus jegyzője és 
káplánja102 

1308. nov. 10.103 
1311. máj. 22.104 

Johannes de Pontecurvo 1308. nov. 10.106 

                                                             

Cracoviae 1914. (a továbbiakban: MPV III.) 135., capellanus reverendi patris domini fratris 
Gentilis. MV I/2. 71. Gaspar archidiaconus de Zathmar. DF 287 826.  Az Anjou-kori Okle-
véltár szerint az oklevélben feltűnő Gáspár azonos lenne Gentilis káplánjával. AOklt II. 
695. sz. 
89 MV I/2. 71. 
90 MPV III. 129–136. 
91 A tisztségnév: publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 119., Theiner 
I. 425., archidiaconus de Donbicha in ecclesia Zagrabiensi, capellanus domini legati. MV 
I/2. 267., notarius et familiaris domini legati. MV I/2. 337.  
92 MV I/2. 115–119., Fejér VIII/1. 264–269., Theiner I. 423–425. 
93 MES III. 435–438., Pór A.: Adalék i. m. 198–202. 
94 MV I/2. 261.  
95 A tisztségnév: notarius. MV I/2. 187., publicus apostolica et imperiali auctoritate 
notarius. MV I/2. 129–130., Fejér VIII/1. 288. 
96 Fejér VIII/1. 286–288., MV I/2. 128–130. 
97 MPV III. 129–136. 
98 A tisztségnév: capellanus domini legati et publicus notarius MV I/2. 118., Fejér VIII/1. 
269., Theiner I. 424., publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 119., 
Theiner I. 424. 
99 MV I/2. 115–119., FEJÉR VIII/1. 264–269., Theiner I. 423–425. 
100 MV I/2. 304–307. 
101 MES III. 437., Pór A.: Adalék i. m. 201–202. 
102 A  tisztségnév:  notarius  et  capellanus  domini  legati.  MV  I/2.  114.,  Fejér  VIII/7.  62.,  
publicus apostolica auctoritate notarius. MV I/2. 119., Theiner I. 424.  
103 MV I/2. 112–115., Fejér VIII/7. 60–63. 
104 MES III. 435–438., Pór A.: Adalék i. m. 198–202. 
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közjegyző, a legátus káplánja, jegyzője, 
kivonatolója (abbreviator) és correctora105 

1309. febr. 13.107 

Petrutius Hermanni de Fulgineo 
közjegyző, Bonunsegna de Perusia (?) 
domicellusa és familiárisa108 

1308. dec. 16.109 
1309. júl. 18. vagy előtte110 

Philippus Compagnoni de Cingulo 
(Osimoi egyházmegye)111 
pápai és császári közjegyző, a legátus ír-
noka és jegyzője112 

1308. dec. 2. Buda113 
1310. szept. 21.114 

Raynerius Angeli de Santo Genesio 
közjegyző 115 

 
1309. febr. 13.116 

Thomas Amici de Pontecuruo 
császári közjegyző117 

1309. febr. 13.118 

Vagnolus (Vangnolus, Johannes, Johannes 
Jacobi) de Mevania 
pápai és császári közjegyző, a legátus 
jegyzője119 

1308. dec. 2.120 
1309. okt. 10.121 

 
 

                                                             

105 A tisztségnév: apostolica et imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 114., Fejér VIII/7. 63., 
notarius, capellanus, abreviator et corrector domini legati. MV I/2. 88.  
106 MV I/2. 112–115., Fejér VIII/7. 60–63. 
107 MV I/2. 87–89. 
108 A tisztségnév: eiusdem domini [Gentilis legatus] familiaris. MV I/2. 139., Fejér VIII/1. 
303., publicus notarius, domicellus et familiarius eiusdem domini camerarii [Bonunsegna 
de Perusia]. MV I/2. 331. 
109 MV I/2. 139. 
110 MV I/2. 331. 
111 MV I/2. 377. 
112 A tisztségnév: publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 377., 
notarius et familiaris domini legati. MV I/2. 127., Fejér VIII/1. 284., notarius et scriba 
domini legati. MV I/2. 46. 
113 MV I/2. 130., Fejér VIII/1. 288. 
114 MV II/1. 376–377. 
115 A tisztségnév: publicus notarius. MV I/2. 89. 
116 MV I/2. 87–89. 
117 A tisztségnév: publicus imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 89. 
118 MV I/2. 87–89. 
119 A tisztségnév: notarius et familiaris suus [Gentilis legatus]. MV I/2. 361–362., apostolica 
et alme urbis prefecti auctoritate notarius. MV I/2. 133., Fejér VIII/1. 292., apostolica et 
imperiali auctoritate notarius. MV I/2. 131., Fejér VIII/1. 290. 
120 MV I/2. 130., Fejér VIII/1. 288. 
121 MV I/2. 361–362. 
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4. Gentilis de Monteflorum magyarországi tevékenysége – egyházi ügyek 
Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 

rendelkezés jellege 
no. idő általános 

(zsinat) eseti 
megbízás érdekelt fél 

(felek) téma 

1308 
1. 1308. 

máj. 30. 
 

 egyházi 
javadal-
mak 

Vince kalocsai 
érsek és suffra-
ganeusai 

általános legátusi határozat 
kihirdetése (re-
zerváció-10 márka 
jövedelmet meg-
haladó egyházi 
javadalmaké) 

2. 1308. 
szept. 9. 

 egyházi 
javadal-
mak 

esztergomi, 
zágrábi és 
szepesi pré-
post 

karthauzi 
kolostorok 
(Kolos, Me-
nedékkő, 
Lubesica) 

conservatorok 
rendelése 

3. 1308. 
nov. 5– 
7. 

 egyházi 
bíráskodás 

Vannes 
(Johannes) de 
Aretio, ált. 
ügyhallgató 

Budai Miklós 
laikus; Antal 
jászói prépost 

követelés (segély) 

4. 1308. 
nov. 8.- 
dec. 23. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia, 
Vannes 
(Johannes) de 
Aretio ált. 
ügyhallgatók 

Hench budai 
polgár és 
neje; Albrath 
úrnő, Merz, 
Alahad budai 
beginák, 
Tamás esz-
tergomi 
érsek, a budai 
Szt. Mária 
egyház 
plébánosa 

beginák megátal-
kodottsága 

5. 1308. 
nov. 8. – 
dec. 23.2 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia, 
Vannes 
(Johannes) de 
Aretio ált. 
ügyhallgatók 

Dymuda és 
férje Ebeger; 
Krisztina és 
Alahad budai 
beginák, 
Tamás esz-
tergomi érsek 

Dymuda és 
Ebeger jogtalan 
kiközösítése az 
esztergomi érsek 
parancsára a 
beginák kérését 
követően 

6. 1308. 
nov. 8. – 
dec. 23.3 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia, 
Vannes 
(Johannes) de 
Aretio ált. 
ügyhallgatók 

Dymuda és 
férje Ebeger; 
Tamás esz-
tergomi 
érsek, budai 
beginák 

beginák beiktatása 
bizonyos ház és 
szőlő birtokába, 
Dymuda és férje 
Ebeger elmarasz-
talása 

7. 1308 
nov./ 
dec.? 

budai 
zsinat 

 - általános 5, 6, 10 rendelke-
zések 

                                                             
1 A Gentilis de Monteflorum intézkedéseit áttekintő táblázatot Kiss Gergely készítette. Kiss 
G.:  Pápai legátusok i. m.  281–283. Az eredetihez képest némi változtatásokkal közlöm.  
2 A feltüntetett időintervallum a peres eljárást (részben) megőrző jegyzőkönyv dátuma, az 
illető ügyben a kereset benyújtására 1308. dec. 3-án került sor. MV I/2. 104. 
3 A feltüntetett időintervallum a peres eljárást (részben) megőrző jegyzőkönyv dátuma, az 
illető ügyben a (viszont)kereset benyújtására 1308. dec. 5-én került sor. MV I/2. 106. 
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Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 
rendelkezés jellege 

no. idő általános 
(zsinat) eseti 

megbízás érdekelt fél 
(felek) téma 

8. 1308. 
dec. 4. 

 egyház-
kormány-
zat 

- ferencesek, 
domonkosok 

méltóságviselés 
szabályozása 
(pápai dispensatio)  

9. 1308. 
dec. 4. 

egyház-
kormány-
zat, egy-
házfegye-
lem, egy-
házi java-
dalmak 

 esztergomi és 
kalocsai 
érsekek 

püspökök, 
electusok, 
apátok, más 
prelatusok, 
bárók 

zsinat (Buda, 
1309. máj. 8.) 

10. 1308. 
dec. 4. – 
1309. 
jan. 10. 

 egyházi 
bíráskodás 

Bonunsegna 
de Perusia 
különleges 
ügyhallgató 

Miklós pécsi 
székeskáp-
talani cantor; 
Tamás esz-
tergomi 
érsek, Péter 
tolnai 
főesperes 
(pécsi püs-
pök) 

pécsi püspökvá-
lasztás 

11. 1308. 
dec. 10. 
– 1310. 
júl. 2. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia, 
Vannes 
(Johannes) de 
Aretio ált. 
ügyhallgatók 

gyulafehér-
vári káptalan, 
Benedek 
perjel (nyúl 
szigeti do-
monkosok), 
Kán László 
erdélyi vajda 

erdélyi püspökvá-
lasztás 

12. 1308. 
dec. 11.  

 egyházi 
méltósá-
gok betöl-
tése 

- János válasz-
tott pannon-
halmi apát 
 

dispensatio adása, 
apátválasztás 
megerősítése 

13. 1308. 
dec. 13. 

 egyház-
kormány-
zat 

- Lóránt pálos 
tartományi 
perjel 

rendi szabályzat 
engedélyezése 
(ágostonos regula) 

14. 1308. 
dec. 19.  

 egyházi 
méltósá-
gok betöl-
tése 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

Gergely 
boszniai 
választott 
püspök 

boszniai püspök-
választás  

1309 
15. 1309. 

jan. 8. – 
júl. 3. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

erdélyi 
székeskáp-
talan; a 
sebesi, 
springi, ozdi, 
kézdi, 
keresdi, kis- 
és nagy-
küküllői 
decanatusba 
tartozó bizo-
nyos dékánok 
és plébáno-
sok 

különböző, az 
erdélyi káptalan 
ellen elkövetett 
kihágások 
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Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 
rendelkezés jellege 

no. idő általános 
(zsinat) eseti 

megbízás érdekelt fél 
(felek) téma 

16. 1309. 
jan. 8. – 
júl. 3.4 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

erdélyi 
székeskáp-
talan; sebesi 
decanatus 

meg nem fizetett 
cenzus (két és fél 
év hátralék) 

17. 1309. 
jan. 8. – 
júl. 3.5 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

erdélyi 
székeskáp-
talan; a 
sebesi, 
springi, ozdi, 
kézdi, 
keresdi, kis- 
és nagy-
küküllői 
decanatus 
plébánosai 

az erdélyi kápta-
lannak okozott 
kár megtérítése 

18. 1309. 
jan. 15. 

 egyházi 
javadal-
mak 

Bonunsegna 
de Perusia, 
pécsváradi 
apát, 
montezariumi 
Szent Antal 
egyház perjele 
végrehajtók, 
ill. Dénes 
prépost (pécsi 
társaskápta-
lan), Péter 
aszúági 
főesperes, 
vegliai kano-
nokok (helyet-
tes végrehaj-
tók) 

Roffinus 
Alberti de 
Civinio pécsi 
kanonok, 
pécsi püspök, 
pécsi 
(székeskáptal
ani) kanono-
kok 

káptalani javada-
lom adományozá-
sa (pécsi káptalan) 

19. 1309. 
jan. 15. 

 egyház-
kormány-
zat 

- (Lőrinc) pálos 
tartományi 
perjel 

statútumalkotási-
jog biztosítása 

20. 1309. 
febr. 9.  

 egyházfe-
gyelem 

- szepesi 
prépost és 
társaskáp-
talan 

rendelkezés a 
kanonokok hely-
ben való tartóz-
kodásáról és 
jövedelmeiről 
 
 

21. 1309. 
máj. 2. 

 egyházi 
javadal-
mak 

- Lukács váci 
kanonok 

káptalani javada-
lom adományozá-
sa 
 
 

                                                             
4 A  feltüntetett  időintervallum  a  peres  eljárást  megőrző jegyzőkönyv  dátuma,  az  illető 
ügyben a kereset benyújtására 1309. jún. 7-én került sor. MV I/2. 246. 
5 A  feltüntetett  időintervallum  a  peres  eljárást  megőrző jegyzőkönyv  dátuma,  az  illető 
ügyben a kereset benyújtására 1309. jún. 7-én került sor. MV I/2. 250–251. 
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Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 
rendelkezés jellege 

no. idő általános 
(zsinat) eseti 

megbízás érdekelt fél 
(felek) téma 

22. 1309. 
máj. 3 – 
5. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

Lukács váci 
kanonok; váci 
püspök és 
székeskáp-
talan 

a legátus ado-
mánylevelének 
érvénytelenítése 
Lukács testi 
fogyatékossága 
miatt 

23. 1309. 
máj. 8 – 
10. 

budai 
zsinat 

 - általános 5, 14 rendelkezé-
sek 

24. 1309. 
máj. 9. – 
júl. 22. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

Nagyszomba-
ti klarisszák; 
esztergomi és 
székesfehér-
vári káptalan 

tizedszedési jog 

25. 1309. 
jún. 25. 
– dec. 
24. 

 egyházi 
bíráskodás 

Philippus de 
Sardinia ált. 
ügyhallgató 

Narniai 
Angelus 
nyitrai 
főesperes; 
László 
szerémi 
püspök 
(korábbi barsi 
főesperes) 

nyitrai főesperes-
ség bevételeinek 
bérlete 

26. 1309. 
júl. 13. – 
júl. 14. 

budai 
zsinat 

 - általános 6-9, 11-13, 15-17 
rendelkezések 

27. 1309. 
aug. 4.  

 egyházi 
javadal-
mak 

Vince kalocsai 
érsek, szatmá-
ri főesperes, 
ózdi főesperes 
végrehajtók 

János, az 
óbudai 
társaskáptala
n éneklőka-
nonoka 

bevezetés javada-
lomba (erdélyi 
káptalan) 

28. 1309. 
aug. 20. 

 jogbiztosí-
tás 

- nagyszombati 
klarisszák, 
esztergomi 
érsek és 
székeskáp-
talan 

az esztergomi 
káptalan (1309. 
júl. 22.) és Tamás 
esztergomi érsek 
(1309. márc. 1.) 
okleveleinek 
megerősítése a 
tizedjogok helyre-
állítása kapcsán 

29. 1309. 
nov. 10. 

pozsonyi 
zsinat 

 - lengyel 
főpapság és 
papság 

 

30. 1309. 
dec. 25. 

 egyház-
kormány-
zat, -
fegyelem 
 
 

- Kán László 
erdélyi vajda 

kiközösítés 

1310 
31. 1310. 

máj. 2. 
 egyház-

kormány-
zat, -
fegyelem 

Benedek 
erdélyi püs-
pök 

Kán László 
erdélyi vajda 

interdictum 
fenntartása 
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Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 
rendelkezés jellege 

no. idő általános 
(zsinat) eseti 

megbízás érdekelt fél 
(felek) téma 

1311 
32. 1311. 

febr. 3. 
 jogbiztosí-

tás 
- pozsonyi 

klarisszák 
tizedkiváltság 
biztosítása, az 
ellenük kihirdetett 
egyházi fenyíté-
kek érvénytelení-
tése 

33. 1311. 
ápr. 1. 

 egyház-
kormány-
zat 

- Lóránt pálos 
tartományi 
perjel 

joghatósági kivált-
ság 

34. 1311. 
ápr. 7. 

 egyházi 
javadal-
mak 

- Johannes de 
Milisin po-
zsonyi kano-
nok 

kanonoki javada-
lom adományozá-
sa Johannes 
érdemeiért, ill. 
Hertlinus pozso-
nyi bíró közbenjá-
rása nyomán 

35. 1311. 
ápr. 7. 

 egyházi 
javadal-
mak 

Péter, az 
esztergomi 
Szt. György 
egyház pré-
postja, Al-
bertinus de 
Parma dubicai 
főesperes, Jo-
hannes 
(Vannes) de 
Aretio váradi 
kanonok 
végrehajtók, 
ill. Liephardus 
presbyter, 
Thybaldus 
mester és János 
pozsonyi 
kanonokok 
(helyettes 
végrehajtók) 

Johannes de 
Milisin po-
zsonyi kano-
nok 

bevezetés javada-
lomba (pozsonyi 
káptalan) 

36. 1311. 
máj. 22. 

pozsonyi 
zsinat 

 - általános egyházi vagyon 
jogtalan birtoklá-
sának tiltása 

37. 1311. 
máj. 22. 

pozsonyi 
zsinat 

 - általános egyházi vagyon 
védelme 

38. 1311. 
júl. 3. 

 egyházi 
javadal-
mak 

fogott bírák Miklós győri 
püspök; 
soproni bíró 
és polgárok 

kártérítés (a 
püspök rákosi 
palotájának és 
épületeinek le-
rombolása fejé-
ben) 

39. 1311. 
júl. 6. 

 egyházkor
m. –
fegyelem 
 
 

- Csák Máté kiközösítés 
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Gentilis de Monteflorum (1308-1311)1 
rendelkezés jellege 

no. idő általános 
(zsinat) eseti 

megbízás érdekelt fél 
(felek) téma 

40. 1311. 
aug. 23. 

 jogbiztosí-
tás 

- pozsonyi Szt. 
Megváltó 
egyház 
prépostja és 
káptalana 

korábbi oklevél 
megújítása (1306. 
nov. 29., vámsze-
dőhely megosztá-
sa) 

41. 1311. 
szept. 9. 

 egyház-
kormány-
zat 

- pozsonyi 
polgárok, 
pozsonyi 
társaskápta-
lan (ill. annak 
őrkanonokja), 
Pozsony 
melletti Szt. 
Mihály 
egyház 
rectora 

Szt. Gotthárd 
egyház áthelyezé-
se, jövedelmei, 
plébániai jogok 
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ÁRVAI TÜNDE 

A házasságok szerepe a Garaiak 
hatalmi törekvéseiben* 

The function of marriages in the policy of the Garai family 
In  my thesis  for  the  doctor’s  degree  I  will  present  the  history  of  the  Garai  family  of  the  
Dorozsma genus. The members of the family were the most influential persons in the 
medieval Hungarian Kingdom. I don’t investigate only the political career and posses-
sions of the paterfamilias’s, but their social connections. The cousinships and the group of 
the lord-in-waitings are also in the centre of attention. The same as the most the noble 
families in the Middle Ages, for the Garais the marriages of convenience were instruments 
of the expansion of the family’s prestige, wealth and political power. 

A középkori házassági piac1 résztvevőinek tevékenységét nem a romantikus 
szerelem eszménye hatotta át. Ahogy Katus László fogalmazott: „A házasság 
akkoriban nem a két érdekelt fél személyes ügye, hanem az egész családot, nemzetsé-
gét sőt az egész hűbéri társadalmat érintő gazdasági és politikai jellegű aktus volt.”2 
A tudatos stratégiák mentén kiépített rokoni kapcsolatok kiemelkedő jelen-
tőséggel bírtak a középkori főúri családok politikai erejének fokozásában és 
hatalom-reprezentációs eszköztáruk gazdagításában.3 Ennek  okán  a  
Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának történetét és politikai sze-
repvállalását célzó kutatásaimban kiemelt figyelmet szentelek azoknak a 
házassági kapcsolatoknak, melyeket a család ötnemzedéknyi történelme 
során kialakított. Pálosfalvi Tamás egy tanulmányában a magyar középkor-
tudomány művelőit óva intette attól, hogy túlértékeljék az arisztokrácia 
családi kapcsolatrendszerének jelentőségét a politikai döntések meghozata-
lában, hiszen a rokonként számításba jöhető főúri családok meglehetősen 
korlátozott száma miatt, szinte az egész társadalmi csoportot behálózták az 
efféle összeköttetések.4 Annak ellenére, hogy belátható, hogy egy-egy nem-
zetség különböző ágai eltérő politikai irányvonalat követhettek, nem gondo-

                                                             
* A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia prog-
ram” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
1 A házassági piac fogalmáról Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon. 16–17. szá-
zad. Bp. 2008. 41–48. 
2 Katus László: Várúrnők és apácák. Nemesasszonyok a középkorban. In: Uő: Ecclesia 
semper reformanda et renovanda. Pécs 2007. 313. 
3 Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása. Bp. 1970. 78.  
4 Pálosfalvi Tamás: Rozgonyiak és a polgárháború (1440–1444). Századok 137. (2003) 898. 
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lom haszontalannak áttekinteni, hogy mely családok köréből és vajon mi-
lyen körülmények között építették ki rokoni kapcsolataikat a Garaiak. Amel-
lett, hogy a család történetéből kiragadott epizódok segítségével példázha-
tóak a középkori házasságok jellegzetességei, a kutatás során előkerülő ada-
tok több ponton kiegészítik a család genealógiájáról való ismereteinket. 

Nem bővelkedünk a Garaiak házasságpolitikájára vonatkozó kútfőkben, 
mégis szerencsésnek mondható az a körülmény, hogy a fennmaradt okleve-
lek segítségével, az eddigi vizsgálatok során a nádori ág leszármazási táblá-
ján elhelyezhető 23 személy közül 17 főnek összesen 19 házassága adatolha-
tó, és az esetek többségében a házastársak származása is ismert. A rendelke-
zésre álló források igen szerteágazóak, és csak közvetve szolgálnak adalék-
kal a bennük szereplő személyek családi állapotára vonatkozóan, így közlé-
seik kiegészíthetők a narratív és régészeti források által közölt adatokkal. 
Kétségtelen, hogy az utóbbiak felhasználásával rekonstruálható „családpoli-
tika-történet” is erősen töredékes és hipotetikus, de időszerű újra összefog-
lalni a rendelkezésre álló ismereteket. A Garai család történetét átfogóan 
bemutató Wertner Mór (1897), a munkájára támaszkodó Karácsonyi János 
(1900), Fügedi Erik (1970) és a középkori nemzetségek leszármazási tábláit 
közreadó Engel Pál (2001) az ismert dokumentumok jelentős részét felhasz-
nálta,  de  akadnak  olyan  források  is,  amelyek  ebben  a  kontextusban  koráb-
ban nem kerültek kiaknázásra. 

 
A Garai család nádori ágának leszármazása 
A Dorozsma nembeli Garai család őseit, János comest és István, hercegi 
kardhordót, abból az 1269-es adománylevélből ismerjük, amellyel IV. Béla 
király fia, Béla szlavón herceg hűséges szolgálatukért nekik adományozta a 
későbbi névadó birtokot, a Valkó megyei Garát.5 István András nevű fia lett 
a  nádori  ág  alapítója.  Ő méltóságot  nem  viselt,  egyedül  birtoktörténeti  do-
kumentumokból ismerjük nevét.6 Miklós  és  Pál  fia  közül  utóbbi  vélhetően  
fiatalon elhunyt.7 Miklós  volt  az,  aki  elsőként  viselt  országos  méltóságot  a  
nemzetség ezen ágából, 1359-ben már macsói bánként működött, pályája 
csúcsán I. Lajos királytól elnyerte a nádorságot. Miklósnak két fiáról (Miklós, 
János) és négy leányáról (Margit,8 Erzsébet, Dorottya, Ilona) van tudomá-
sunk. Ifjabb Miklósnak, aki szintén macsói bánként és nádorként szerzett 
múlhatatlan érdemeket, két feleségétől három fia (Miklós, László és János) és 

                                                             
5 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–IX. Ed. Georgius Fejér. Budae 
1828–1844. (a továbbiakban Fejér) VII/3. 64. 
6 Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I–VI. Szerk. 
Nagy Iván. Bp. 1878–1891. (továbbiakban: Anjou) I. 450., 574–576., II. 479–482.  
7 Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Uő: Magyar középkori adattár. Bp. 2001. 
(CD–ROM) (továbbiakban Engel P.: Genealógia) Dorozsma nem 4. tábla: Garai (nádori ág). 
8 Korábbi leszármazási táblák nem szerepeltetik idősebb Garai Miklós leányainak sorában. 
Vö. Budapest történetének okleveles emlékei. Szerk. Kumorovitz L. Bernát. Bp. 1987. 
(továbbiakban BTOE) III. 1–2.  
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összesen három lánya (Katalin, Dorottya, Borbála) ismert. János ozorai vaj-
da, temesi ispán két fiáról (István és László9) és három lányáról (Katalin, 
Hedvig és Dorottya10) maradtak fenn adatok, azonban mindannyian fiatalon 
és gyermektelenül szálltak sírba. Legifjabb Miklós után egyetlen leány (Kata-
lin), míg testvére, László után egy fiú (Jób) és egy leány (Anna) maradt. 
Minthogy Jób házassága gyermektelen volt, vele a család 1481-ben fiágon 
kihalt. A família jobban ismert harmadik és negyedik generációjában látha-
tóan többségben voltak a leánygyermekek, ezért kiházasításukat legalább 
akkora körültekintéssel készítették elő a családfők, mint akár saját, akár fiaik 
nősülését. A nemzedékről-nemzedékre két felnőtt kort megért fiúörökös 
csak igen esetlegesen biztosította a család fennmaradását.11 Ez  lehetett  az  
egyik meghatározó oka annak, hogy a Dorozsma nembeli Garai család báni 
ágával12 ellentétben a nádori ág, továbbélésének érdekében, egyik fiút sem 
engedte egyházi pályára lépni.  

 
A családfők párválasztása 
A nádorinak nevezett ág alapítójának, Andrásnak Garai Pál macsói bán, ké-
sőbbi királynéi tárnokmester és udvarbíró testvéreként a tudatos uradalom-
építés megkezdésével párhuzamosan előnyös házasság megkötésére is alkal-
ma nyílt: Pécz nembeli Nevnai László egy ismeretlen nevű leányával lépett 
frigyre. A család kiválasztásában vélhetően szerepe volt annak, hogy birtokai 
a Garaiakhoz hasonlóan elsősorban Valkó és Pozsega megyében feküdtek.13 
Szerencsés hozadéka volt a házasságnak, hogy Garai András sógorságba ke-
rült Treutel Miklóssal,14 valamint rokonaivá váltak a szintén déli megyékben 
birtokos Kórógyiak, hiszen Nevnai László felesége, Jolánta az említett famíliá-
ból származott.15 András 1340-re elárvult fiai, Miklós és Pál éppen nagyanyjuk 
adománya nyomán jutottak első Baranya megyei birtokaikhoz.16 

                                                             
9 Korábbi leszármazási táblák nem szerepeltetik Garai János fiaként. Vö. Magyar Nemzeti 
Levéltár, Mohács Előtti Gyűjtemény, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 106324. 
10 A korábban publikált leszármazási táblák nem szerepeltetik Garai János leányaként. Vö. 
Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet- és nemzedékrajzi tanulmányok. Első közlemény. 
Turul 25. (1907:1–2.) 23. 
11 Fügedi E.: A 15. századi i. m. 80. 
12 A báni ág 14. század első felében jelentős egyházi és világi tisztségeket viselt tagjaira l. 
Árvai Tünde: A „sohasem volt” szepesi prépost. Garai János veszprémi püspök pályafutá-
sa. In: Köztes Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. 
Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs 2012. 33–44. 
13 Engel Pál: Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis. Bp. é. n. 
14 Temesi (1318–1323), nyitrai (1321–1323) és pozsonyi (1323–1349) ispán. Engel P.: 
Archontológia i. m.; Engel P.: Genealógia i. m., Treutel-rokonság 1. tábla Treutel (nevnai). 
15 Engel P.: Genealógia Péc nem 1. tábla: zalai ág. 
16 Malomszeg és Korpona (Villámteleke): Anjou IV. 21–22. Szintén Baranyában a Dráva 
mentén feküdt Ebres és Salamonszigete település, amelynek révjogát 1352-ben erősítették 
meg: Anjou V. 599. 
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Az 1386. június 25-én, Gara közelében a királynékat védelmezve életét 
vesztő Garai Miklós nádor feleségének kilétéről és házasságuk eredetéről 
sajnos hallgatnak a kútfők, de az elbeszélő források nagy figyelmet szentel-
nek az özvegy Zsigmond „siklósi fogságból” való kiszabadulásában játszott 
szerepének. Nem megállapítható, hogy az erőskezű, logikusan érvelő nőként 
ábrázolt asszonynak vajon tényleg tulajdoníthatunk-e akkora befolyást, 
hogy képes volt fiai politikai döntésének irányt adni. A Thuróczy és Bonfini 
híradása azonban megerősíti a tényt,17 hogy az oklevél által 1403-ban18 utoljá-
ra említett özvegy valóban életben volt 1401-ben és a család siklósi reziden-
ciájának várúrnői teendőit látta el. Alakjában az egyházi előírásokhoz igazo-
dó, az újraházasodást elutasító özvegyek életmodellje elevenedik meg.19 

Idősebb Miklós még macsói bánként gondoskodott azonos nevű fia szá-
mára menyasszonyról, amikor őt „a szomszédos szuverén, Lázár szerb fejedelem 
leányával jegyezte el.”20 Az észak-szerbiai területet uralma alatt tartó Lázár 
kenéz oldalán a Brankovicsok ellen vívott hadjárat lehetett az első, amelyben 
idősebb Garai Miklós rátermettségéről bizonyságot tehetett (1359). Ifjabb 
Garai Miklós és Lazarevics Teodóra/Ilona házasságát nem tehetjük erre a 
meglehetősen korai időpontra.21 Engel Pál becslése szerint Garai Miklós apja 
1386-ban bekövetkezett halálakor mindössze 19–20 éves lehetett,22 tehát ha 
kötöttek is a családfők a hadjárat végén megállapodást, az csak születendő 
vagy éppen világra jött gyermekeikre vonatkozhatott. Belitzky János amel-
lett foglalt állást, hogy az idősebb Garai 1375-ös nádori kinevezéséhez a ha-
vasalföldi hadjáratban játszott szerepén túl, Lázárral kötött házassági kap-
csolatai  is  nagyban hozzájárultak,  tehát  ő a  frigyet  a  jelzett  időpont  elé  he-
lyezte.23 Akár az 1350-es évek végére, akár az 1360-as évek közepére tesszük 
Miklós születését, valószínűsíthetjük, hogy házasságkötésére nem sokkal a 
kánonjogi előírásokban megszabott 14 éves kor betöltését követően kerülhe-
tett  sor,  valamikor  1386  előtt.24 A Garai-fivérek 1408-as adománylevelének 
narrációjából megtudjuk, hogy 1389-ben nagy szerep jutott ifjabb Miklósnak 
abban, hogy apósát (socerum suum) rábírja a magyar fennhatóság elismerésé-

                                                             
17 Thuróczy János: A magyarok krónikája. Bp. 2001. 246; Antonio Bonfini: A magyar történe-
lem tizedei. Bp. 1995. 526–528. 
18 Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Series I. Tom. I–IV. Bp. 
1885–1891. I/4. 497. 
19 Katus L.: Várúrnők i. m. 316. 
20 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 12. 
21 Vö. Kristó Gyula: Anjou-kor In: Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyaror-
szág története 1301–1526. Bp. 1998. 85. 
22 Engel Pál: Zsigmond bárói: Rövid életrajzok: Garai (II.) Miklós nádor (†1433) In: Művé-
szet Zsigmond király korában 1387–1437 I. Tanulmányok. Szerk. Beke László et al. Bp. 
1987. 416. 
23 Belitzky János: Sopron vármegye története I. Bp. 1938. 796. 
24 Mályusz E.: Zsigmond i. m. 12. 
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re.25 Az első feleség azonban valamikor 1401 előtt életét vesztette. Nászukból 
két gyermek, Miklós és Katalin született. 

Garai Miklós fiatalon kötött házassága és feleségének korai elvesztése le-
hetőséget biztosított arra, hogy új társát maga szemelje ki. Zsigmond király-
lyal és Cillei Hermannal26 Siklóson kötött egyezményének hozadékaként 
eljegyezte a gróf idősebb, Anna nevű leányát, míg a fiatalabb Borbála kezét a 
király nyerte el. 1402-ben Borbála mindössze 10 esztendős volt, ezért Zsig-
monddal csak 1405-ben keltek egybe.27 A nádor házasságkötésének pontos 
dátuma ismeretlen, annyi bizonyos, hogy 1408. július 12-e elé tehető.28 Ebből 
a  frigyből  született  László,  János,  Dorottya  és  Borbála.  Cillei  Anna  évekkel  
túlélte 1433-ban elhunyt hitvesét, élete 1439. szeptember 5. és 1440. január 9. 
között érhetett véget.29 

Ifjabb Garai Miklós nádornak különösen élete utolsó éveiben, okozott sok 
fejtörést első házasságából született fiával, Miklóssal támadt konfliktusa. 
1431-ben Nürnbergből maga Zsigmond király fordult levélben Lévai Cseh 
Péter macsói bánhoz, akinek Margit leányával legifjabb Miklós, április 24-én 
készült házasságot kötni, hogy tisztségét elveszíti, amennyiben nem akadá-
lyozza meg a frigy létrejöttét.30 A levélből kiderül, hogy apa és fia korábban 
Tatán kötöttek egy megegyezést váraik és birtokaik megosztásáról, de a 
szerződésben foglaltakat megszegve sajátított ki a fiú bizonyos erősségeket. 
1432-ben Miklós újra birtokosztályra kényszerítette fiait31 és a tilalom ellené-
re,  valamikor  a  Lévai  Cseh  Margittal  tervezett  házasság  is  megköttetett.  A  
Lévai Csehek Hont, Bars, Nógrád és Vas megyei birtoktesteiken kívül, jelen-
tős uradalmakkal rendelkeztek Bodrog, Pozsega és Valkó megyében is, hi-
szen a macsói bán feleségének köszönhetően nagy arányban részesült a 
Treutel-vagyonból.32 Miklós röviddel házasságkötésük után elhunyt.33 Egyet-

                                                             
25 Fejér X/4. 665., Wertner M.: A Garaiak i. m. 924. 
26 Ekkorra már több vár birtokosa Varasd (Belec, Trakostyán, Varasd. Vinica) és Zágráb 
(Szamobor) megyében. 1406 és 1408 között dalmát-horvát és szlavón bán. Engel  P.: 
Archontológia i. m. V. Várnagyok és várbirtokosok. 
27 Baranyai Béla: Zsigmond király ú.n. Sárkány-rendje. Adalék a magyar trónöröklési 
kérdés történetéhez. Századok 60. (1926) 568–569. Nem tartom kizártnak, hogy a valami-
vel idősebb, de talán a 12 éves kort már elért  Anna esetében is vártak néhány évet,  hogy 
kettős esküvőre kerülhessen sor. 
28 Fejér X/4. 676. 
29 DL 13 436, 13 519. 
30 Hazai Oklevéltár 1234–1536. Szerk. Nagy Imre, Deák Farkas, Nagy Gyula. Bp. 1879. 390–
393. 
31 Hazai Okmánytár. Codex diplomaticus patrius I–VIII. Szerk. Nagy Imre, Páur Iván, 
Ráth Károly, Véghely Dezső. Győr–Bp. 1865–1891. (a továbbiakban: Hazai Okmánytár) 
VII. 452–454. 
32 Második felesége Treutel Katalin volt. Engel P.: Genealógia i. m., Lévai 1. tábla. Birto-
kokra Engel P.: Magyarország i. m. 
33 1435. június 4. és 1436. június 8. között hunyt el. DL 33 941. 
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len, Katalin nevű leányukról van tudomásunk.34 Az özvegy nem sokkal ké-
sőbb Tallóci Matkó dalmát-horvát és szlavón bán felesége lett. 

Ifjabb Garai Miklós nádor öccse, János az érettebb korban nősülő főurak 
csoportjába tartozott. Amikor Hedvig, mazóviai hercegnővel kötött frigyé-
nek eredetét kutatjuk a közvetítőket a közeli családtagok valamelyikében 
kell keresnünk. Házasságuk hozzávetőleges időpontjáról egy perhalasztó 
levél tudósít, amelyből megtudjuk, hogy 1410. január 3-án Borbála királyné 
kísérőjével együtt Eperjesen tartózkodott és Garai János menyegzőjére tar-
tott.35 Ebben az időben Zsigmond külpolitikájának homlokterében a lengyel 
kérdés állt, az ország Német Lovagrenddel való konfliktusa miatt. A magyar 
király diplomatái között pedig ott találjuk Garai Miklóst és Cillei Hermannt 
is.36 Mazóvia hercegeként természetesen aktív részese volt a tárgyalásoknak 
Hedvig apja, az a IV. Ziemovit is, aki Nagy Lajos halálát követően kísérletet 
tett Lengyelország trónjának megszerzésére. A herceg 1386-tól hűséges szö-
vetségese volt Nagy Lajos lányának, Hedvignek és Jagelló Ulászlónak. A 
herceg és Ulászló nővérének, Litvániai Alexandrának házasságkötése csak 
tovább  erősítette  szövetségüket.  Nászukból  öt  fiú  és  hét  leány  született.37 
Arra törekedtek, hogy a leányok európai hercegekkel vagy főurakkal kelje-
nek egybe, így nyerhette el Garai János Hedvig kezét. Jagelló Ulászló újranő-
sülésekor (1401) Cillei Hermann unokahúgát, Annát vette feleségül,38 így 
Zsigmonddal és a Garaiakkal is rokonságba került.39 Az 1410 tavaszáig aktí-
van folyó diplomáciai küzdelmek alatt a családfőknek alkalmuk adódhatott 
tárgyalásokba bocsátkozni Hedvig és János frigyének érdekében is.  

A középkori viszonyokra kiemelten jellemző, hogy a boldog házasélet 
rejtőzködő, míg a boldogtalan beszédes, hiszen a problémákat rokonok és 
szomszédok tárgyalják, sőt olykor egy-egy konfliktus bírósági üggyé fajul.40 
Ezt a megállapítást kiválóan példázza János és Hedvig házassága. Évekkel a 
férj halála után, 1435-ben Garai atyafiak és birtokszomszédok adták Zsigmond 
király tudtára, hogy Hedvig még János életében vérfertőző kapcsolatot létesí-
tett annak unokaöccsével, Salgai Miklóssal, aki nagybátyja birtokán nyert me-
nedéket, miután pénzhamisítási ügyei miatt szinte földönfutóvá vált.41 Hed-
viggel szemben az a vád is megfogalmazódott, hogy megmérgezte férjét, hogy 

                                                             
34 DL 13 436.; Engel P.: Genealógia i. m., Dorozsma nem 4. tábla: Garai (nádori ág). 
35 A  zichi  és  vásonkeői  gróf  Zichy-család  idősb  ágának  okmánytára.  Szerk.  Nagy  Imre,  
Nagy Iván, Kammerer Ernő, Lukcsics Pál, Véghely Dezső. I–XII. Pest–Bp. 1871–1931. VI. 
38–39., Wertner M.: A Garaiak i. m. 918. 
36 Pósán László: Zsigmond király és a Német Lovagrend. Hadtörténelmi Közlemények 111. 
(1998) 641. 
37 Kazimierz Jasiński: Rodowód Piastów mazowieckich. Poznań–Wrocław 1998. 87–89. 
38 Engel P.: Genealógia i. m. Cillei tábla. 
39 Pósán L.: Zsigmond i. m. 639. 
40 Erdélyi Gabriella: „Nem szerelemből, hanem földi javak végett.” Házasságok kétféle 
modellje a késő középkorban. Rubicon 19. (2008/5.) 66–69. 
41 Engel Pál: Salgai Miklós. Levéltári Közlemények 63. (1992) 18. 
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haragjának következményeit elkerülhesse.42 Miklós velencei száműzetésében 
fejezte be életét. Talán éppen Hedvigtől kapta azokat a szerelmesleveleket, 
melyeket végrendeletében említ.43 Hedvig birtokait elkobozták és unokaöccsé-
re, őt pedig Garai Lászlóra bízták, hogy egyik várában őrizze.44 

Az említett mazóviai herceg, IV. Ziemovit Eufémia nevű leányát I. 
Boleszláv tescheni herceg vette el. Alexandra nevű leányuk ment nőül Garai 
Miklós Cillei Annától született fiához, Garai Lászlóhoz. A hercegnők a Ma-
gyar Királyságban is megtarthatták címüket. A Garaiak királyokat utánzó, 
dinasztiaépítést célzó magatartása kiemelte őket a többi arisztokrata család 
sorából.45 Mivel ezek a házasságok is számos birtokjogi vonatkozással bírtak, 
a magyar uralkodó számára nem lehetett érdektelen, hogy mely országok, 
mely  főurai  jutnak  például  leánynegyed  vagy  jegyajándék  formájában  a  
Magyar Királyság területén fekvő ingatlan birtokába. Valószínűsíthetjük, 
hogy királyi engedélyhez szükségeltetett a házasságok megkötéséhez.46 

Amikor Garai László meghalt, Jób nevű fia még kiskorú volt. Az 1440-es 
évek első felében köthette Váradon Garai László és Újlaki Miklós azt a köl-
csönös örökösödési szerződést, amelyben megállapodtak arról, hogy ameny-
nyiben törvényes fiúörökösük nem születik, halálukat követően a másik fél 
örökli a megnevezett várakat, kastélyokat, erősségeket.47 Feltételezhető, hogy 
éppen Jób születése okán vesztette aktualitását László részéről a szerződés, 
így Újlaki Miklós Cillei Ulrikkal és Frigyessel lépett 1445-ben, Bécsben ha-
sonló kondíciók mellett szerződésre.48 Mindkét szerződés meglétéről az előb-
bi érvénytelenítéséről és az utóbbi megerősítéséről szóló 1476-os oklevél tudó-
sít, amely ugyan Garai Jóbról és Újlaki Fruzsináról is említést tesz, mégsem 
közli, hogy házastársak lennének. Egy az Újlaki Miklós 1475-ös római zarán-
doklata alkalmával kelt kérvény azonban beszámol a kapcsolatról, ebben a 

                                                             
42 Hazai Okmánytár VII. 456. 
43 Engel P.: Salgai i. m. 24. 
44 Koppány  Tibor  elképzelhetőnek  tartja,  hogy  Csesznek  volt  ez  vár.  Egy  ott  talált  kapu-
szemöldök kőről az ítélet után lefaragták a hercegnő címerét. Koppány Tibor: Csesznek 
vára. Bp. 1962. 17–18. A hercegnő utolsó éveire vonatkozóan Wertner Mór átvette Budai 
Ferenc lexikonjának közléseit, amelyek okleveles adatokkal nem igazolhatóak. Garai János 
özvegyét börtönben sínylődőként és a Margit  nevet viselőként tünteti  fel  a szócikk. Nem 
kizárt, hogy Hedvig bűneit megbánva, szerzetbe lépve, ott felvett névvel fejezte be életét. 
Wertner M.: A Garaiak i. m. 919. A kettős névhasználat jelenségére l. Horváth Richárd: 
Bigámista volt-e Himfi Benedek bolgár bán? (Adalékok a Döbrentei Himfiek családi törté-
netéhez) Turul 83. (2010) 116–118. 
45 Fügedi E.: A 15. századi i. m. 85. 
46 A kérdés tisztázó források még nem kerültek feltárásra. Ezúton köszönöm Zsoldos 
Attilának és C. Tóth Norbertnek, hogy ráirányították figyelmemet a problémára. 
47 Ezt a megállapodást László és Mátyás király is megerősítette, de 1476-ban végleg érvé-
nyét vesztette. Teleki XI. 578. 
48 1445. október 15. Österreichisches Staatsarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv, 
Familienarchiv Erdődy, Urkunden 11 079. alapján Fedeles Tamás: Az utolsó középkori 
magyar herceg. Újlaki Lőrinc élete. Kézirat. Pécs, 2011. Ezúton is köszönöm a szerzőnek a 
forrás ismeretét és a kézirat rendelkezésemre bocsátását. 
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boszniai király veje és leánya számára is szabad gyóntatóválasztási engedély 
iránt folyamodott.49 A rövid frigyből született gyermekről nem szólnak forrá-
sok. Fruzsina nem ment újra férjhez. 1490 és 1496 között Katalin nővérével 
együtt lett alapítója az atyinai obszerváns ferences rendi kolostornak.50 

A családfők politikai hatalmának erősödésével párhuzamosan egyre elő-
kelőbb frigyek kötésére nyílt alkalmuk. Néhány évtized alatt a magyar ural-
kodót, a Cillei és görzi grófokat, a szerb fejedelmet és több lengyel herceget 
tudhattak rokonaik között, ezáltal részesei lettek egy a térség legelőkelőbb 
udvarait behálózó kapcsolatrendszernek. 

 
„Garai-hajadonok” a házassági piacon 
Idősebb Garai Miklós leányai 
Az 1401-es eseményeket tárgyaló krónikarészletek a siklósi vár lakóiként 
kizárólag két ifjúról és anyjukról tesznek említést.51 Ezek alapján feltételez-
hetjük, hogy erre az időre már a nádor összes lányának férjhez adásáról 
gondoskodtak. Idősebb Garai Miklós leányainak sorsáról tudósító legkoráb-
bi forrásunk azonban arról számol be, hogy nem feltétlenül vált minden 
leánygyermek a család rokoni hálózatának bővítését célzó törekvések eszkö-
zévé. 1383-ban ugyanis a nádor birtokokat adományozott az óbudai 
klarisszák kolostorának, mert Margit leánya ott volt apáca.52 Ő a család 
egyetlen olyan tagja, akiről tudjuk, hogy tudatosan maradt távol a házassági 
piactól,53 a  többiek  esetében  vélhetőleg  a  korai  halál  gördített  akadályt  a  
házassági politika lehetőségeinek kiaknázásának útjába. Talán éppen a leg-
idősebb leány volt az, aki vagy lelki alkatából fakadóan önként vagy a család 
vallásosságának reprezentálójaként, mintegy felajánlásként, de e kolostor 
falai között teljesítette fogadalmait. 

Thuróczy János a II. Károly király elleni merénylet napjának eseményeit 
tárgyalva Garai Miklósról megjegyzi, hogy: „Maga a palotába, a királyhoz és a 
királynéhoz ment azzal az ürüggyel, hogy búcsúzni jött, mert másnap leánya lako-

                                                             
49 Archivio Segreto Vaticano, Dataria Apostolica, Registra Supplicationum. 716. fol. 77r. 
alapján Fedeles Tamás: „Bosniae... Rex... Apostolorum limina visit” Újlaki Miklós 1475-ös 
római zarándoklata. Történelmi Szemle 50. (2008/4.) 472. 
50 Fedeles Tamás: Egy középkori főúri család vallásossága. Az Újlakiak példája. Századok 
145. (2011) 386.; Varga Szabolcs: Az atyinai ferences kolostor alapításának háttere: megjegy-
zések a ferences kolostorok és a városfejlődés kapcsolatáról Körös vármegye példáján 
keresztül. Fons 19. (2012/3.) 363–390. 
51 Thuróczy J.: A magyarok i. m. 246. 
52 A korábbi genealógiai munkák nem is említik idősebb Garai Miklós Margit nevű leá-
nyát. Vö. BTOE III. 1–2., Fügedi Erik: Könyörülj bánom, könyörülj… Bp. 1986. 47. 
53 A Blagay család leszármazási táblájában Dujm feleségeként szerepel Garai Miklós leá-
nya, Margit. Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum de Blagay. Budapest, 1897. 68. utáni tábla. Wertner Mór azonban 
Dujm 1370-es halála miatt nem tartotta elképzelhetőnek, hogy akkorra Miklósnak kiháza-
sítható korú leánya lett volna. Wertner M.: A Garaiak i.m. 916. 
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dalmára indul.”54 Bonfini már nem ürügyként aposztrofálja a nádor leányának 
esküvőjét:  „a nádor szólt a királyhoz, élelmet kért tőle, lánya közeli menyegzőjére 
hivatkozva, ami igaz is volt, hogy így a férfi gyanakvását eloszlassa.”55 Ha  el  is  
fogadjuk, hogy az 1386. esztendő elejére valóban tervben volt az egyik 
Garai-leány esküvője, felmerül a kérdés, hogy a királygyilkosság nyomán 
támadt belpolitikai zűrzavar, ezáltal az „örömapa” távolléte és az 1386. júli-
us 25-én a Garai családot ért többszörös gyász56 nem akadályozták-e meg a 
terv kivitelét.57 Természetesen az is lehetséges, hogy 1386. február 7. és július 
25. között sor került a lakodalomra. 1897-ben Wertner Mórnak még csak a 
nádor két leányáról volt tudomása. A Szécsi-Garai birtokbecsű dokumentá-
ciójából tudhatta, hogy Garai Ilona 1398-ban ment hozzá Balog nembeli 
Felsőlendvai Szécsi Miklós tárnokmesterhez (†1428). Ilona évekkel túlélte őt 
(†1441), de nem házasodott újra. Férje mellé, a szentgotthárdi ciszterci mo-
nostorban temették el. Sírkövén megtalálható a Garaiak címerállata.58 
Wertner Mór Garai Dorottya és Frangepán Miklós házasságát datálta az 
1386-os esztendőre.59 Elképzelése mellett szól, hogy a vőlegény apja, 
Frangepán János országnagyként, a királyi aula tagjaként közvetlen „mun-
katársa” volt a nádornak. 1385 nyarán Losonci László erdélyi vajdával 
együtt ő volt a vezetője annak a küldöttségnek, amely Orléansi Lajosért uta-
zott Franciaországba, 1387-ben pedig szerepet vállalt Mária királynő kisza-
badításában. A Frangepán és Garai családok rokonságára forrás először 
1405-ben utal. 60 Miklós és Dorottya házasságának korai datálása mellett szól, 
hogy elsőszülött fiúk 1411-ben már nősülésre alkalmas korban volt és vele 
együtt 1416-ban összesen nyolc gyermeket neveltek.61 

Volt Garai Miklósnak egy Erzsébet nevű leánya is, akinek kezét Szécsényi 
Simon nyerte el. Az említett vő apja, Szécsényi Kónya szintén dalmát-horvát 
báni méltóságviselése nyomán ismerkedhetett meg Garaival.62 Valószínűnek 
tartom, hogy Erzsébet kiházasításáról már nem apja, hanem fivére gondos-
kodott, talán éppen azzal összefüggésben, hogy Szécsényi Simon csatlako-
zott a Zsigmond király uralkodását támogató főurak csoportjához. Bár Er-

                                                             
54 Thuróczy J.: A magyarok i. m. 18. 
55 A. Bonfini: A magyar i. m. 3.1.245. 
56 A Dorozsma nemzetség báni ágából életét vesztette Pál és János, a botos ágból pedig 
Gergely. Wertner M.: A Garaiak i. m. 916. 
57 Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a délvidéki lázongások leverése mellett a közelgő 
esküvő miatt tartott a két királyné és Garai a család székhelye felé. 
58 Lővei Pál: Síremlékszobrászat. In: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437. II. 
Katalógus. Szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde. Bp. 1987. 277–284. 
59 Wertner M.: A Garaiak i. m. 916. 
60 Teke Zsuzsa: Egy délvidéki főúr Zsigmond korában: Frangepán Miklós (1393–1432) 
In: Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tusor Péter. Bp. 
1998. 97–99. 
61 Thallóczy Lajos – Barabás Samu: A Frangepán család oklevéltára I. 1333–1453. Bp. 1910. 
(továbbiakban Frangepán) 163, 178. 
62 Engel P.: Genealógia i. m., Kacsics nem 4. tábla: Szécsényi. 
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zsébettel való házasságát bizonyító oklevél csak 1411-ből maradt ránk, felté-
telezhető, hogy már Garai-rokonként válhatott a Sárkányos Rend alapító 
tagjává (1408).63 

 
Ifjabb Garai Miklós leányai 
Garai Katalin ifjabb Garai Miklós nádor első feleségétől született leánya volt. 
Férjének, Henrik görzi grófnak első felesége, Katalin mostoha anyjának test-
vére, Cillei Erzsébet volt. A házasságra tehát valamikor annak 1426 körüli 
halálát  követően került  sor.64 A Cilleieken túl  a  Frangepánokon keresztül  is  
érintkezhettek korábban a Garaiak és a görzi grófok, hiszen Frangepán Mik-
lós (Katalin nagynénjének férje) anyja Görzi Meinhard leánya, Anna volt.65 A 
megözvegyült Katalin 1460-ban, mint IV. Frigyes császár „kedves nénje” kapta 
meg a grünnbergi és moosburgi kastélyok élethossziglani haszonélvezetét.66 

Ifjabb Garai Miklós nádor Cillei Annától született leánya volt Dorottya, 
aki az egyetlen olyan ismert nő a családban, aki megözvegyülését követően 
újraházasodott. 1434-ben Kanizsai László özvegyeként tűnik fel a források-
ban,67 majd először 1443. június 28-án említik Rozgonyi Rénold nejeként.68 Az 
első frigy létrejöttében a családfők királyi udvarban kialakított kapcsolatai és 
a Dunántúl nyugati részén egymáshoz közel fekvő birtokok egyaránt szere-
pet játszottak.69 Pálosfalvi Tamás a Rozgonyi család polgárháborúban való 
szerepvállalását elemző tanulmányban kifejtette, hogy „Rénold korát és társa-
dalmi állását tekintve ez a házasság a vőlegényre nézve volt hízelgő.”70 Ő a frigyet 
egyértelműen Cillei Ulrik és Rénold kapcsolatából eredeztette. Rénold még 
apródként alakíthatott ki jó viszonyt Ulrikkal, aki később Ulászló fogságából 
való szabadulását köszönhette a Rozgonyiaknak. A házasság megkötésével 
nyert rokoni kapcsolatok (Garaiak, Cilleiek, Erzsébet királyné) önmagukban 
elegendő indokul szolgálhattak Rénold számára Ulászló pártjának elhagyá-
sára. A házasságkötés közvetlen következményeként a Rozgonyi-fivérek 
rövidesen megjelentek Sárvár, Kapuvár és Somló várakban, tehát az általá-
nos szokással ellentétben, az új feleség előkelőbb társadalmi státusza okán, a 
férj költözött asszonyához.71 

                                                             
63 Engel Pál: Salgai i. m. 16. 
64 Engel P.: Genealógia i. m. Cillei tábla. 
65 Frangepán I. 121. 
66 Wertner M.: A Garaiak i. m. 624. 
67 DL 5046., 13 184.; Reiszig Ede: A Kanizsaiak a XV. században. Turul 55. (1941) 22–31, 71–
81. 
68 A házasságkötésre valamikor 1443. január 28. és június 28. között kerülhetett sor. DL 92 
940, 92 947. 
69 Főként Győr, Sopron, Vas és Veszprém megyék. Engel P.: Magyarország i. m. 
70 Pálosfalvi T.: A Rozgonyiak i. m. 917. 
71 Uo. 918.; Péter K.: Házasság i. m. 47. Egy gazdag özvegy igen vonzó volt a házassági 
piacon. A Kanizsaiak és Rozgonyiak 15. század végi családi összeköttetéseinek sorában is 
találunk erre bizonyítékot. Erdélyi Gabriella:  „Married  The  Sister  of  His  Late  Wife”:  The  
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A Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának ötnemzedéknyi történe-
te sajnos nem elegendő ahhoz, hogy egyértelműen visszatérő házasságról72 
beszélhessünk a Kórógyi famíliával kialakított kötelékkel kapcsolatban. Ko-
rábban láthattuk, hogy Garai András anyósa Kórógyi-leány volt. A család 
egy másik ágának, több nemzedékkel később élt sarja, Kórógyi Fülöp király-
néi tárnokmester fia, János azért fordult IV. Jenő pápához, hogy felmentést 
kérjen Garai Borbálával való lelki rokonság alól. Kérése meghallgatást nyert 
és a pápa 1434. november 13-án meghagyta a pécsi püspöknek, hogy adja 
meg a diszpenzációt. 73 Csupán néhány év adatott meg nekik a házasság kö-
telékében, mert 1437-ben Kórógyi már Maróti Annával való, második, el 
nem hált házasságának felbontása iránt folyamodott.74 Feltételezhető, hogy 
Garai Borbála a házasságkötést követően nem sokkal elhunyt betegségben 
vagy akár az első közös gyermek világra hozatalakor. Kórógyi János harma-
dik felesége, Wertner Mór állításával ellentétben a Dorozsma nembeli Garai 
családnak nem nádori, hanem báni ágából származott.75 A  Kórógyi  család  
birtokai Baranya, Bács, Temes, Torontál és Valkó megyékben egyaránt a 
Garai birtokok közvetlen szomszédságában feküdtek.76 

 
Garai János leányai 
Zsigmond király fentebb már tárgyalt 1435-ös pozsonyi ítéletlevelének ko-
rábbi szakirodalomban kevésbé hangsúlyozott házasságjogi aspektusa Garai 
János Katalin nevű leányának és Bebek János tárnokmester Miklós nevű 
fiának kapcsolatáról árul el részleteket. Az oklevélből megtudjuk, hogy az 
ifjú pár ünnepélyes keretek közötti kézfogójára korábban már sor került. A 
feltételezhetően elhangzott jövő idejű fogadalmak77 ellenére azonban a leány 
anyja közvetítésével „more meretritio”  egy  német  (cuidam Teutonico) ágyasa 
lett. A házasságon kívüli nemi élettel a hajadon a paráználkodás bűntettét 
követte el. Szintén nemi bűncselekményt követett el az anya, amikor kerítő-
ként leánya számára lehetővé tette az erkölcstelen tett elkövetését. Minthogy 
a jegyesség foganatosításának pillanatától az érdekelt felek kölcsönös hű-
séggel tartoztak egymásnak és a megegyezés egyben kötelezett a házasság 
jövőbeli megkötésére a vőlegény büszkeségén hatalmas csorba esett. Katalin 
nem aktív félként, hanem anyja kerítő tevékenységének áldozataként tűnik 
fel az események elbeszélésekor, emiatt nem rótt ki rá a király büntetést. 

                                                             

Negotiation of Kin-Marriages in Renaissance Hungary. Specimina Nova Pars Prima Sectio 
Mediaevalis VI. Red. Márta Font, Gergely Kiss, Tamás Fedeles. Pécs 2011. 116–118. 
72 Fügedi E.: A 15. századi i. m. 86. 
73 Borbála anyja Kórógyi János keresztanyja volt. Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei 
I–II. Bp. 1931, 1938. II. 128. 358. sz. 
74 Lukcsics P.: XV. századi pápák i. m. II. 518. 
75 Wertner M: A Garaiak i. m. 925. vö. DL 13 748., Engel P.: Genealógia i. m., Kórógyi. 
76 Engel P.: Magyarország i. m.  
77 Fügedi Erik: Uram, királyom ... A XV. századi Magyarország hatalmasai. Bp. 2004.2 197. 
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Ennek ellenére a leány becsületvesztése és erkölcstelensége miatt Miklósnak 
jogában állt volna egyoldalúan visszalépni a házasság foganatosításától. A 
vőlegény azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, hiszen az apja által benyúj-
tott pápai kérvényből tudjuk, hogy két esztendővel később, 1437-ben vérro-
konságra hivatkozva kérte Zsigmond királytól a frigy érvénytelenítését.78 
Újabb két esztendő elteltével pedig Bebek Miklós elérte Erzsébet királynénál, 
hogy apja ítéletlevelét átírással erősítse meg.79 

II. Tvrtko bosnyák király 1428. április 9-én folyamodványt nyújtott be a 
pápai  kúriához,  amelyben azt  kérte,  hogy helyi  képviselői  útján győződjön 
meg arról, hogy az egyház előírásainak megfelelő módon éli életét, ennél 
fogva méltó arra, hogy feleségül vegye néhai Garai János Dorottya nevű 
leányát. A bosnyák király házassági tervét meg nem valósultnak tartotta a 
forrás közzétevője, Thallóczy Lajos, arra hivatkozva, hogy más kútfők nem 
adnak hírt  arról,  hogy az egykori  temesi  ispánnak ilyen nevű leánya is  lett  
volna.80 A horvát történeti szakirodalomban azonban feltűnik Garai Dorottya 
bosnyák királyné,81 valamint  sor  került  a  bosnyák  királyok  temetkezési  ká-
polnájának feltárására is Bobovácban. II. Tvrtko sírja mellett pedig egy nőét 
is feltárták, akit az említett szakirodalomra hivatkozva az antropológiai 
vizsgálatok a 20-as éveiben elhunyt Garai Dorottya királynéval azonosítot-
tak.82 II. Tvrtko jól ismerhette Garai Jánost, hiszen több olyan katonai vállal-
kozásban játszott meghatározó szerepet, amely Tvrtko trónra ültetését tűzte 
célul (1408: Dobor, 1416: Hervoja elleni hadjárat). Emellett a bosnyák király-
nak legnagyobb szövetségese Cillei Hermann volt, aki Garai rokonságához 
tartozott és mikorra sikerült megszilárdítani Tvrtko hatalmát (1421), már 
nem volt hajadon leánya.83 Elképzelhetőnek tartom, hogy éppen a korábbi 
patrónus, Garai János közelgő halála84 sarkallta arra Tvrtkót, hogy amennyi-
ben fiúörökösök nélkül halna meg, Boszniát a Cilleiek örököljék.85  

A rendelkezésre álló források alapján nem tartom bizonyítottnak Garai 
János Hedvig nevű leányának egykori létezését, hiszen a leszármazási táblá-
kon hivatkozott, itt is többször említett ítéletlevélben megnevezett Hedvig 
minden esetben egyértelműen anyját jelöli. Budai Ferenc lexikonjának közlé-

                                                             
78 Lukcsics P.: XV. századi pápák i. m. II. 146. 464. sz., A Bebekek feleségei szinte teljesen 
ismeretlenek, így a hivatkozási alapul szolgáló rokoni kapcsolat nem kimutatható. Engel 
P.: Genealógia i. m., Ákos nem 1. Bebek-ág 3. tábla Bebek (pelsőci ág). 
79 Wertner M.: A Garaiak i. m. 919. 
80 Thallóczy L.: Bosnyák i. m. 1907. 23. 
81 Paul Anđelić: Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska. Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u 
Sarajevu (Arheologija), NS 27–28. (1972–1973) 378–379. 
82 Paul Anđelić a sír közelében található kőtöredékek alapján azonosította a királyi párt. 
Sírfelirat hiányában megállapításai csak feltételesen fogadhatóak el. Mirjad Sijarić: 
Nadgrobne ploče tri bosanska kralja. Prilozi 23. (2006) 238–239. 
83 Mályusz E.: Zsigmond i. m. 110., Engel P.: Genealógia i. m. Cillei tábla  
84 Halálának pontos időpontja ismeretlen, 1427. november 11. és 1428. április 9. közé he-
lyezhető.  
85 Fejér X/6. 900–901. 
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sét átvette Wertner Mór, s az ő megállapításaira alapozva Mályusz Elemér és 
Fügedi Erik is tényként kezeli, hogy Hedvig Tallóci Péter felesége lett, holott 
erre a fennmaradt pápai kérvények nem utalnak.86 

 
Garai László leánya 
Miközben Hunyadi Mátyás Podjebrád György fogságában, Prágában tartóz-
kodott, az uralkodását előkészítő Szilágyiak ígéretet tettek Garai László ná-
dornak, hogy a Hunyadi fiú trónra juttatása támogatásáért cserébe az új 
király feleségül veszi Anna nevű leányát.87 Minthogy Mátyás ekkorra megál-
lapodott fogva tartójával, hogy annak leányát, Podjebrád Katalint vezeti 
oltár elé, sem az eljegyzés, sem a házasság nem valósult meg.88 Annának 
azonban rövidesen új kérője akadt, Hédervári Imre ajtónállómester személyé-
ben. 1459. április 19-én, Budán állították ki azt az oklevelet, amelyben Mátyás 
király megbocsátott az elhunyt Garai László nádor feleségének, Alexandra 
tescheni hercegnőnek, fiának Jóbnak és lányának Annának, a nádor Hunyadi 
László halálában való szerepvállalásáért.89 Bár  Imre  és  Anna  nevét  egyaránt  
említi a dokumentum, semmi nem utal arra, hogy keletkezésekor házastársak 
lettek volna. Házasságkötésükre valamikor ezt követően kerülhetett sor. 
A frigynek Anna halála vetett véget, végrendeletét 1473. december 3-án Ozora 
várában foglalták írásba.90 Gyermek születéséről nincs tudomásunk. 

A családfők nagy gonddal választották ki a kérők sorából a legmegfele-
lőbbet leányaik, nővéreik számára, a döntés meghozatalakor a „vőjelölt” 
vagy „sógorjelölt” származása, politikai presztízse és territoriális hatalma is 
bizonyosan mérlegre került. Ha rátekintünk a Garai-rokonság territoriális 
hatalmának 1458-as helyzetét illusztráló táblázatra (1. ábra), akkor láthatjuk, 
hogy a tudatos családpolitika által a Magyar Királyság nyugati és középső 
részének legjelentősebb várbirtokosai között sikerült köteléket létrehozni. 
Férjhezmenetelükkel a leányok kiszakadtak saját nemzetségükből. Nem volt 
azonban érdektelen, hogy kezük elnyerésével párhuzamosan mely családok 
vagyona gyarapodik a leánynegyeddel. A Garaiak nem tették lehetővé köz-
nemesek beházasodását. Nőrokonaiknak több esetben a magasabb rangbéli 
házasodás is megadatott. 

 

                                                             
86 Wertner M.: A Garaiak i. m. 919.; Fügedi E.: A 15. századi i. m. 155.; Mályusz  E.: Zsig-
mond i. m. 115. Vö. Lukcsics P.: XV. századi pápák i. m. II. 306–307., 1265., 1267. sz. 
87 DL 15 206., Fedeles Tamás: „Néha szerelembe keveredett egy-egy nőcskével…” Mátyás 
király  és  a  szebbik  nem.  In:  Pécsi  Történeti  Katedra  –  Cathedra  Historica  Universitatis  
Quinqueecclesiensis. Szerk. Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, 
Kiss Gergely, Vonyó József. Pécs 2008. 239. 
88 1458. február 9., Strassnitz. E. Kovács Péter: A Hunyadi-család. In: Hunyadi Mátyás. 
Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár 
László. Bp. 1990. 39. 
89 DL 15 348. 
90 DL 91 004. 
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A Garai-rokonság territoriális hatalma 1458 körül91 
 vár mezőváros falu 

Garai 15 23 590 
Újlaki 16 20 400 

Frangepán 13 15 220 
Cillei 9 10 340 
Bebek 7 6 108 

Rozgonyi 6 12 130 
Hédervári 4 4 68 
Kórógyi 4 11 284 
Kanizsai 4 10 78 

Szécsi 3 6 185 
Szécsényi 3 5 79 

Tallóci 2 3 140 
Lévai Cseh 1 4 60 
Összesen 87 129 2682 

 
1. ábra A Garai-rokonság territoriális hatalma 1458 körül 

 
* * * 

 
A fentiek alapján a Garaiak középkori házassági piacon való szereplését 
sikeresnek értékelhetjük, hiszen a törvényes kort megért családtagok, az egy 
tudatosan távolmaradót kivéve, mind érvényesülni tudtak. Igazoltnak látom 
a Garai család esetében azt az állítást, hogy a házasságkötések a családok 
közötti kibékülések, szövetségkötések, valamint a családi vagyon és presz-
tízsszerzés eszközei voltak.92 A birtokszomszédság, a királyi udvarban való 
együttes tartózkodás, a katonai vagy diplomáciai küldetésben való szerep-
vállalás, valamint a családi összejövetelek tekinthetőek olyan társadalmi 
alkalmaknak, amelyek során az eladósorban lévő családtagok kiházasításá-
ról tárgyalhattak az érdekeltek. Nem lehetséges annak egyértelmű meghatá-
rozása, hogy az egyes frigyek megkötésében melyik csatornának volt döntő 
szerepe. Az összefoglaló táblázatban is látható, hogy több esetben akár min-
den feltételezett csatornát figyelembe lehet venni. 
 
 

 
                                                             
91 Engel Pál: A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV. században I. In: Uő: Honor, vár, 
ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 2003. 30–36. 
92 Katus L.: Várúrnők i. m. 313. 
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Az egyes házasságok létrejöttében (feltehetően) szerepet játszó csatornák 
 birtok- 

szom-
széd-
ság 

kirá-
lyi 
ud-
var 

kato-
nai 

akció 

dip-
lomá-
ciai 

szol-
gálat 

rokoni  
össze-
kötte-

tés 

András ∞ Nevnai N. *     
Erzsébet ∞ Szécsényi Simon  *    
Dorottya ∞ Frangepán Miklós  *  *  
Ilona ∞ Szécsi Miklós  *    
II.Miklós ∞ Lazarevics Ilona   *   
II. Miklós ∞ Cillei Anna  *    
III. Miklós ∞ Lévai Cseh Margit * *    
Katalin ∞ Görzi Henrik     * 
Borbála ∞ Kórógyi János *     
Dorottya ∞ Kanizsai László * *    
Dorottya ∞ Rozgonyi Rénold  *   * 
János ∞ Mazóviai Hedvig    * * 
Dorottya ∞ II. Tvartko   *   
Katalin ∞ Bebek Miklós  *    
László ∞ Tescheni Alexandra     * 
Jób ∞ Újlaki Fruzsina * *    
Anna ∞ Hédervári Imre  *    
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A Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának leszármazása1 
 

 

                                                             
1 Wertner M.: A Garaiak i.m., Fügedi E.: A 15. századi i.m. és Engel  P.: Genealógia i.m. 
Dorozsma nem 4. tábla: Garai (nádori ág) alapján készítette a szerző. 
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KONDOR MÁRTA 

Absente rege: Luxemburgi Zsigmond 
magyarországi vikáriusai  

(1414–1419) 

Absente rege: Sigismund of Luxemburg and his royal vicars in the Kingdom of Hungary 
(1414–1419) 

Apart from a few recent exceptions Hungarian medievalists generally do not consider the 
problem of governorship and royal vicars worth studying. In accordance with the 
imperial  administrative  traditions,  in  the  course  of  three  years  after  his  election  to  the  
German throne in 1410/1411 Sigismund of Luxemburg (†1437) commissioned just about a 
dozen royal vicars, who were delegated to the Italian parts of the Empire. Besides, on 6th 
January 1414 he appointed palatine Nicholas Garai as well as the imperial chancellor and 
Archbishop John Kanizsai of Esztergom Dalmatie, Croatie et Hungarie gubernatores et 
vicarios generales. In the present study I analyzed the question, if this decision of the 
Hungarian-German king could have been influenced by imperial administrative practices, 
and if it is possible to reveal similarities between the rights and the tasks of the Hungarian 
and imperial vicars. 

2002-ben jelent meg Marie-Luise Heckmann tollából Stellvertreter, Mit- und 
Ersatzherrscher címmel az a kétkötetes mű,1 amelyben a szerző a 13–15. szá-
zadi Francia Királyság és a Német-római Birodalom példáján részletesen 
elemzi az uralkodó helyettesítésének módjait interregnum, dinasztiaharcok, 
ill. az uralkodó távolléte idején. A német történész nagy figyelmet szentelt 
az oklevelek, különösen IV. Károly által kiadott kinevező diplomák – tegyük 
hozzá nem előzmények nélküli – formai vizsgálatának,2 a függelékben pedig 
nemcsak ötven, korábban már publikált és a luxemburg uralkodó nevéhez 
fűződő kinevező irat mutatójának összeállítását vállalta magára, de három, 
addig kiadatlan oklevél teljes szövegű közlését is.3 Bár Heckmann foglalko-
zik Luxemburgi Zsigmond helytartóival is, a mű jellegéből adódóan nem tér 
ki sem Habsburg Albert 1402-es, sem pedig Garai Miklós és Kanizsai János 
1414. január 6-i kinevezésére. Jelen tanulmány célja elsődlegesen annak 
vizsgálata, hogy a magyar királyi vikáriusok, közülük is Garai Miklós nádor 
és Kanizsai János esztergomi érsek, birodalmi kancellár felhatalmazásának 

                                                             
1 Marie-Luise Heckmann: Stellvertreter, Mit- und Ersatzherrscher. Regenten, General-
statthalter,  Kurfürsten  und  Reichsvikare  in  Regnum  und  Imperium  vom  13.  bis  zum  
frühen 15. Jahrhundert. (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit 9.) Warendorf 2002. 
2 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 556–584.  
3 Uo. 828–848.  
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körülményei, valamint a rájuk ruházott jogok és feladatkörök mennyiben 
mutatnak – mutatnak-e – hasonlóságot a birodalmi vikáriusi intézménnyel. 

  
Historiográfiai és történeti előzmények röviden 
A magyar medievisztika az uralkodó helyettesítésének problémáját, különö-
sen pedig a királyi vikáriusok kinevezésének kérdését általában mostohán 
kezeli, s a témát – néhány kivételtől eltekintve4 – mindeddig csak ritkán ér-
demesítette vizsgálatra. Magyarországon az Árpádok és Anjouk idején a 
távollévő uralkodó helyettesítését a királyné vagy anyakirályné kormány-
zásba való bevonásával, esetleg előkelők egy csoportjának kinevezésével, 
időnként pedig a kettő kombinálásával igyekeztek megoldani.5 A Német-
római Birodalommal vagy Franciaországgal összehasonlítva a középkori 
Magyar Királyságban királyi vikáriusokkal csak elvétve találkozunk; talán 
ez a tény magyarázza a történeti érdeklődés hiányát is. 

A Német-római Birodalomban ezzel szemben a vikáriusi intézmény a bi-
rodalmi kormányzat  és  adminisztráció  szerves  része volt.  A vikárius  inter-
regnum  (vacante imperio) idején a birodalom, az uralkodó távolléte esetén 
(absente rege)  a  király  nevében  kormányzott.  Interregnum  idején  a  Német  
Aranybulla (1356) rendelkezéseinek megfelelően a frank jog területén a raj-
nai palotagróf, a szász jogén a szász herceg gyakorolta a helytartói hatalmat, 
intézkedéseiket azonban később a megválasztott német királynak meg kel-
lett erősítenie.6 Absente rege helyzet állt elő akkor, amikor az uralkodó a csá-
szárkoronázásra Rómába ment (Romzug), amikor saját családi birtokaira 
vonult vissza, ill. a birodalom periférikus területeinek számító Itáliában és 
Arelatban gyakorlatilag folyamatosan. Ennek megfelelően a birodalomban 
három általános birodalmi vikáriusi „pozícióról” (Generalreichsvikar) beszél-
hetünk: létezett egy a német (citra Alpes), egy az arelati, egy pedig az itáliai 
területekre érvényes joghatósággal.7 Helyi és területi illetékességgel rendel-
kező vikáriusokkal elsősorban Itáliában találkozunk: ezek a döntően örökle-

                                                             
4 A magyar középkorászok közül legutóbb C. Tóth Norbert foglalkozott a helytartóság 
kérdésével. „Bátori István nádor helytartósága (1522. febr.–1523. ápr.)”, Concepte şi 
cercetări în domeniul istoriei locale. Satu Mare/Szatmárnémeti, 2009. június 26–27.; „Ná-
dor = királyi helytartó a középkori Magyarországon” Fiatal kutatók fóruma Bp. MTA 
Történettudományi Intézet, 2011. június 21.; C. Tóth Norbert: Perényi Imre nádor királyi 
helytartóságai. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyu-
la (1939–2004). Szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs 2010. 141–170. 
5 Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intezmény az Árpádok korában. 
Bp. 2005. 127., 181. 
6 Az interregnum idején kormányzó helytartókat a német szakirodalom az absente rege 
vikáriusoktól való egyértelmű megkülönböztetés céljából Reichsverwesernek nevezi. 
7 Jelen tanulmányban a birodalmi vikárius ill. általános birodalmi vikárius elnevezést a 
német Generalreichsvikar megfelelőjeként használom, a kisebb területi illetékességgel 
rendelkező helytartókat a területi és helyi vikárius (Gebietsvikar, Ortsvikar) terminussal 
jelölöm, vagyis nem a forrásokban szereplő latin vicarius generalis és vicarius specialis alap-
ján teszek különbséget közöttük.  
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tes kinevezések lényegében a helyi előkelők hatalmát voltak hivatottak legi-
timálni, ill. lehetővé tették pozícióik további erősítését.8 Mivel itt a birodalmi 
vikárius kinevezése általában sértette (volna) az említett arisztokrata csalá-
dok érdekeit és felborította volna az Észak-Itáliában kialakult kényes politi-
kai egyensúlyt, a konfliktusok elkerülése végett a német-római uralkodók 
gyakran inkább lemondtak általános itáliai helytartójuk beiktatásáról.  

Általános birodalmi vikárius kinevezése a német területeken általában 
igazságszolgáltatási és adminisztratív céllal történt, míg Arelatban és Itáliá-
ban ennek sokkal inkább (hatalom)politikai jellentősége volt.9 E hivatal vise-
lői a választófejedelmek, hercegek ill. az uralkodó rokonai közül kerültek ki, 
így például a IV. Károly regnálása alatt az Alpokon túli területekre kineve-
zett Balduin trier-i érsek (1346), Henrik Limburg (1349),10 ill. Vencel Luxem-
burg és Brabant hercege (1366),11 továbbá Frigyes kölni érsek (1372), vala-
mint a rajnai palotagróf (1375). IV. Károly utódja, Vencel, ugyanerre a 
„posztra” testvérét, a brandenburgi őrgrófi és magyar királyi címet birtokló 
Zsigmondot nevezte ki (1396, 1402), pfalzi Ruprecht pedig fiát, Lajost (1401). 
Hasonlóképpen juttatta IV. Károly az arelati vikariátust 1349-ben VI. 
Aymarnak, Valence és Die hercegének, majd 1378-ban a francia trónörökös-
nek, a későbbi VI. Károlynak. Metz, Verdun és Toul vikáriusává Zsigmond 
1412-ben Lotharingiai Károlyt tette meg,12 a dauphin hatalmának ellensúlyo-
zására „létrehozott” francia vikáriátus (per partes Gallicanas) élére pedig II. 
Lajos orániai herceget állította (1421). Savoya urainak és rokonaiknak külön 
szerep jutott a birodalom déli és nyugati területei(nek megtartásá)ért folyta-
tott hatalmi játékban: VI. Amádét (1372) IV. Károly, VIII. Amádét (1412), 
Savoyai Lajost (1412)13 és Montferrat-i Teodort (1414)14 Zsigmond próbálta 
hol a dauphin, hol a Viscontiak ellenében pozícióhoz juttatni.15  

                                                             
8 Az itáliai vikáriusokra l. Marie-Luise Favreau-Lilie: Reichsherrschaft im 
spätmittelalterlichen Italien. Zur Handhabung des Reichsvikariates im 14./15.Jahrhundert. 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 80. (2000) 53–116.  
9 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 549.  
10 Monumenta Germaniae Historica. Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica 
imperatorum  et  regum.  9.  köt.:  Dokumente  zur  Geschichte  des  Deutschen  Reiches  und  
seiner Verfassung 1349. Hrsg. Margarete Kühn. Weimar 1974–1983. 372–373., 476. sz. 
11 Thomas Heinz: Die Ernennung Wenzels von Luxemburg-Brabant zum Reichsvikar. In: 
Westmitteleuropa, Ostmitteleuropa: Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für 
Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag. Hrsg. Winfried Eberhard. München 1992. 
(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 70) 143–152. 
12 Acta concilii Constanciensis I–IV. Hrsg. Heinrich Finke, Johannes Hollnsteiner, 
Hermann Heimpel. Münster 1896–1928. I. 386–387., Anm. 4. 
13 Savoyai Lajos, azaz Ludovico di Savoia-Achaia (vagy Savoia-Piemonte, † 1418), 
Giacomo di Savoia-Achaia (†1367) és  Marguerite de Beaujeu fia, aki féltestvére (II. Filippo 
di Savoia-Achaia, †1368) ill. bátyja (Amedeo, †1402) halála után lett Achaia címzetes her-
cege. A címet a család I. Filippo di Savoia révén birtokolta, aki előbb Isabelle de 
Villehardoinnak, Achaia és Morea hercegnőjének a harmadik férje lett (1301), majd annak 
halála után (1312) feleségül vette Catherine de la Tour du Pin-t, amely házasságból 



122 
 

A fentebbi felsorolás jelen tanulmány szempontjából talán legfontosabb 
vonatkozása, hogy Luxemburgi Zsigmond maga kétszer is volt kinevezett 
vikárius, ill. helytartó. Először 1396. március 19-én emelte Vencel a Szent 
Római Birodalom és Csehország általános vikáriusává (universalis ordinarius 
locumtenens et vicarius generalis);16 ennek a helytartóságnak azonban egyrészt 
a szeptemberi nikápolyi vereség, másrészt a választófejedelmek tiltakozása 
(1397) miatt gyakorlati folyománya nem volt. Hat évvel később az időköz-
ben egyébként lemondatott Vencel (immár sokadjára) éppen Itáliába készült, 
amikor 1402. február 8-án ismét öccsére bízta a Cseh Királyság kormányzá-
sát  (Vorweser vnsers kunigreichs zu Behem), s egyúttal megújította az 1396-os 
birodalmi vikáriusi kinevezését is (gemeynen Vicarium vnsern und des heiligen 
reichs).17 (Ennek  következménye  volt  néhány  hónappal  később  Habsburg  
Albert magyar helytartóvá való kinevezése.) 

Zsigmondnak voltak helyi és területi vikáriusai Friaulban és Aquileiában 
(Friedrich von Ortenburg), Veronában és Vicenzában (Brunoro della Scala), 
Paduában (Giacomo és Marsilio da Carrara), Luccában (Paolo Guinigi), 
Mantovában (Gianfrancesco Gonzaga), Cremában (Georgio de‘ Benzoni), 
Comoban (Luterio Rusca), Bellunoban és Feltrében (Udalrico della Scala), 
Seravallében és Cardignanoban (Rudolf von Betze18), Milánóban és Paviában 
(Visconti), viszont a hosszú időre meghatalmazott, széles jogkörökkel ren-
delkező általános birodalmi vikáriusok kinevezését igyekezett kerülni19. VII. 
(Bajor)  Lajos,  Brandenburgi  Frigyes,  III.  (Bajor)  Vilmos  és  Konrád  mainzi  
érsek  csak  rövid  ideig  birtokolhatta  a  helytartói  (stathalter und furweser) cí-

                                                             

Giacomo született. Ludovico harmadik felesége, Bona révén volt VII. Savoyai Amádé 
(†1391) veje és VIII. Amádé (a későbbi V. Félix pápa, †1434) sógora.  
14 A Palailogos dinasztiával rokon II. Teodoro Paleologo (Montferrat-i Teodor) harmadik 
felesége Margherita, Ludovico di Savoia-Achaia unokahúga, Amedeo di Savoia-Achaia 
(†1402) legidősebb lánya volt. 
15 Marie-Luise Heckmann: Das Reichsvikariat des Dauphins im Arelat von 1378. Vier 
Diplome zur Westpolitik Kaiser Karls IV. In: Manipulus florum. Festschrift für Peter 
Johanek zum 60. Geburtstag. Hrsg. Ellen Widder, Maria-Theresia Leuker, Mark 
Mersiowsky. Münster 2000. 81.  
16 Deutsche Reichstagsakten (a továbbiakban RTA), Ältere Reihe 2 (1388–1397). Hrsg. 
Julius Weizsäcker. Gotha 1874. 427–436, 247. sz., elemzése Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. 
m. 628–638.  
17 Franz Martin Pelzel: Diplomatische Beweise, daß der Römische König Wenzel nicht 
dreymal, sondern nur zweymal gefangen worden. Abhandlungen einer Privatgesellschaft 
in Böhmen 4. (1779) 63–66., 10. sz.; l. még RTA Ältere Reihe 5 (1401–1405) 185., 146. sz. 
(1401. december 12.) és 186., 147. sz. (1402. január 1.), ill. Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. 
m. 621–622. 
18 Később ugyanő Belluno, Feltre és Seravalle vikáriusa, Regesta Imperii (a továbbiakban 
RI)  XI.  Die  Urkunden  Kaiser  Sigmunds  (1410–1437).  Hrsg.  Wilhelm Altmann.  Innsbruck  
1896–1900. 3665. sz. 
19 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 646, 649. 
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met,20 a savoyai hercegek (1412, 1414) vagy orániai Lajos (1421) kinevezése 
pedig elsősorban politikai kényszerűségből történt: mint fentebb említettem, 
e lépések a dauphin befolyásának visszaszorítását voltak hivatottak szolgál-
ni.21 1414 elején Zsigmond úgy döntött, hogy távolléte idejére az általános 
birodalmi vikáriusokéhoz hasonló joghatósággal rendelkező helytartókat 
nevez ki a Magyar Királyságban is – ott, ahol ez az intézmény a kormányzati 
hagyománynak korántsem volt olyan szerves része, mint a Német-római 
Birodalomban. 

 
A kinevező oklevél 
A Garai Miklóst és Kanizsai Jánost kinevező oklevelet Zsigmond titkos kan-
celláriája 1414. január 6-án Cremonában állította ki.22 Az  irat  szerint  Zsig-
mond épp a Szent Római Egyház és a Szent Római Birodalom ügyeivel volt 
elfoglalva, amikor is egyrészt azért, hogy magyarországi alattvalói ne kény-
szerüljenek minden kisebb problémával nagy megpróbáltatások és óriási 
kiadások árán őt [a Magyar Királyságtól távol] felkeresni, másrészt pedig 
általában az ország eredményes, bölcs és üdvös kormányzása érdekében 
(regna nostra utiliter, prudenter et salubriter gubernentur)  János esztergomi ér-
seket és római kancellárt, valamint Garai Miklós nádort mint hűséges, nagy 
tekintélyű, kipróbált, erényes és bölcs férfiakat bízta meg a kormányzati 
feladatok ellátásával (ad eorumdem regnorum nostrorum regimen et 
gubernationem decrevimus deputandos), és egyszersmind Margyarországra való 
visszatértéig (tamdiu quosque in dicta regna nostra feliciter regressi fuerimus) 
gubernatorrá és általános vikáriussá (gubernatores et vicarios nostros generales) 
nevezte ki őket. A dokumentum további részében a vikáriusokra ruházott 
jogok és feladatkörök felsorolása következik. Ezek közé tartozott (1) az igaz-
ságszolgáltatás; (2) egyes regáléjövedelmek kezelése ill. bérbeadása 
(montanarum urburas, cameras salium ac lucrum camere, cusionem monetarum 
[…] locandi, arendandi et tradendi); (3) tisztségviselők kinevezése és leváltása, 
az e tisztségekhez kötődő számadások követelése (rationem accipere) és erről 
littera expeditoria kiállítása; (4) az adók (census, collectas annuales) behajtása, 
abból (5) az ország védelmének megszervezése, valamint e célból szükség 
esetén további adók kivetése és beszedése; (6) a forgalomban lévő pénz érté-
kének (emendare et corrigere), ill. a prelátusok és bárók jóváhagyásával esetle-
gesen új pénz bevezetése. Feladatuk volt továbbá (7) a királyi kézre háram-
lott javak és megüresedett egyházi birtokok lefoglalása és kezelése mindad-
                                                             
20 Uo. 643–645. 
21 RI XI. 4557. sz. 
22 Magyar Nemzeti Levéltár Mohács előtti gyűjtemény, Diplomatikai Levéltár (a további-
akban: DL) 39 278, függő titkospecséttel, „commissio propria domini regis” kacelláriai 
jegyzettel. Vö. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Ed. Georgius 
Fejér. Budae 1828–1844. (a továbbiakban: Fejér) X/8. 546–551., aki szerint – vélhetően a 
„sigillo nostro m[a]iori quo ut rex Hungarie utimur pendenti” korroboráció alapján – 
nagypecséttel.  
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dig, amíg ezekről maga Zsigmond nem intézkedett, beleértve természetesen 
az innen származó jövedelmek behajtását is. Megjegyzésre érdemes továbbá 
az a kitétel, miszerint az egyik vikárius távolléte vagy akadályoztatása ese-
tén (deficiente vel absente vel legittime impedito) a másik bármiben eljárhatott, 
ill. a két megszorítás, melyek értelmében egyrészt (1) bár a vikáriusok álta-
lában gyakorolhatták a kegyelmezés jogát (de birsagiis […] relaxare et 
regnicolis nostris proscriptis gratiam facere possunt), ez a felhatalmazás nem 
terjedt ki a hűtlenség vétségébe esettek (propter notam infidelitatis),  ill.  fő- és 
jószágvesztésre ítéltek (in poena capitali et ammissione possessiorum) ügyeire, 
másrészt a vikáriusok (2) nem adományozhattak sem birtokot, sem egyházi 
javadalmat. Az irat a kinevező leveleknél szokásos sanctióval zárul: minden 
alattvalónak kötelessége Zsigmond vikáriusainak (rectoribus, gubernatoribus 
et vicariis generalis), János érseknek és Miklós nádornak, engedelmeskednie.  

 
A vikáriusok tevékenysége 
A Kanizsait és Garait kinevező oklevél 1414. január 6-án kelt, de Zsigmond 
már előző év május 25-én azt írta Rozgonyi Simon országbírónak Udinéből, 
hogy  a  korábbi  tervekkel  ellentétben  az  érsek  nem  utazik  hozzá  Németor-
szágba, hanem in regno nostro Hungarie per nos nostra in persona deputatus az 
országban marad.23 Úgy tűnik, e tervről az általában jól értesült raguzaiak 
egy fél év múltán már tudtak, hiszen 1413. november 28-án királyi helytar-
tónak címezték Kanizsait.24 A királyi oklevelekben Kanizsai és Garai 1414 
január-februárban általában együtt szerepel helytartóként, ezt követően 
viszont mindössze két alkalommal, 1415 április elején és 1417 decemberében 
említik az uralkodói dokumentumok egyszerre mindkét vikáriust.25 Zsig-
mond parancsait 1414. február végéig főleg Garaihoz, majd ez év áprilisától 
egészen 1418 márciusáig Kanizsaihoz intézte.26 Garai vikáriusi címének vi-

                                                             
23 Bár  a  dokumentum  éppen  az  évszámnál  sérült  („in  festo  beati  Jacobi  apostoli  anno  
domini millesimo […]”), mivel az oklevél Zsigmond magyar királyságának 28., római 
királyságának pedig 4. évében kelt, a keresett évszám csak 1414 lehet.  
24 Az oklevél sajnos csak említésből ismert, Zsigmondkori oklevéltár I–XI. Szerk. Mályusz 
Elemér, Borsa Iván, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor. Bp. 1951–2009. (a továbbiakban 
ZsO) IV. 1339. sz. 
25 1415. április 3-án ZsO VI. 445 sz.; 1417. december 22-én ZsO VI. 1272. sz. 1414. május 21-
én „ad commissionem dominorum Johannis archiepiscopi Strigoniensis et Nicolai de Gara 
palatini vicariorum regiae maiestatis aliorumque praelatorum et baronum regni etc.”, – 
Magyar Nemzeti Levéltár, Mohács előtti gyűjtemény, Diplomatikai fényképtár (a további-
akban: DF) 246 850. 1415-ben olyan oklevelekkel is találkozunk, ahol Kanizsai mint viká-
rius, a nádor pedig a nagybírák általános felsorolásának részeként, név nélkül szerepel, pl. 
DL 10 297, 96 889; vö. 1418. február 27-én „Nicolao de Gara regni nostri Hungarie palatino 
vicario generali in dicto regno nostro Hungarie per nos constituto” – DL 270 169. 
26 A mandátumok döntő része 1416 február előtti keltezésű. Zsigmond Kanizsaihoz 1418. 
március 9-én (DF 239 393), Garaihoz 1418. június 18-án (ZsO VI. 2057. sz.) intézett utoljára 
utasítást. 
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szonylag gyors eltűnése az oklevelekből érthető, hiszen a nádor 1414 köze-
pén elhagyta az országot27 és nem is tért vissza egészen 1417-ig.28  

Zsigmond kinevező levele Garait és Kanizsait a Dalmatie, Croatie et 
Hungarie regnorum nostrorum gubernator et vicarius generalis, ill. a Hungarie, 
Dalmatie, Croatie regnorum nostrorum rector, gubernator et vicarius generalis 
címmel jelöli, az uralkodó vikáriusaihoz intézett utasításaiban vagy az őket 
említő iratokban pedig a vicarius (noster) generalis in dicto regno nostro 
Hungarie per nos constitutus titulus szerepel. Kanizsai saját okleveleiben 1414 
közepétől 1416 júniusáig használja a titulatúrája utolsó elemeként az in 
regnis Hungarie, Dalmatie, Croatie gubernator et vicarius generalis címet, míg a 
nádori kancellárián a cím egyáltalán nem került bevezetésre: 1414 és 1418 
között kiadott mintegy 550 darab nádori oklevél kiállítója – szúrópróbasze-
rűen végzett vizsgálatok alapján – mindig „csak” Nicolaus de Gara regni 
Hungarie palatinus et iudex Cumanorum. A királyi okleveleken kívül nádorra 
vonatkozóan mindössze két relatio és egy Zsigmondhoz intézett jelentés 
ismeretes, amelyben Garai vikáriusi címe is a titulatúra részét képezi – bár 
az utóbbi kiállításakor (1414. november 16. Siklós) Garai bizonyosan nem 
volt jelen.29 Kanizsaihoz intézett vagy őt említő, harmadik fél által kiállított 
oklevelek az érsek vikáriusi címét felváltva említik, ill. hagyják el. 

A fentiek alapján úgy vélem, joggal feltételezhetjük, hogy vikáriusi fel-
adatokat a gyakorlatban – talán az első néhány hónap kivételével – csak 
Kanizsai látott el, és 1416 januárjáig őt sejthetjük a Zsigmond nevében ki-
adott nagypecsétes oklevelek – legalábbis egy része – mögött.30 Vessünk 
most egy pillantást arra, hogy a kinevező oklevél pontjai hogyan érvényesül-
tek a gyakorlatban!  

A vikáriusokhoz küldött királyi mandátumok döntő része valamilyen pe-
res  ügyhöz  kapcsolódó  intézkedésre  (inquisitionalis, végítéleti parancs, per-
halasztás, intézkedés hatalmaskodási ügyben) szólít fel, ill. protectionalis. 
Olyan közvetlen uralkodói parancs, amely a vikáriusi kinevező levélben 
felsorolt egyéb jog- és feladatkörökkel lenne kapcsolatba hozható, nem ma-
radt fenn. Tartalmukat tekintve nagyjából ugyanez mondható el az 1414–
1415-ben nagypecsét alatt kiállított iratokról, ill. Kanizsai saját nevében, gyű-
rűspecsét alatt, 1414 márciusa és 1418 májusa között kiadott 23 okleveléről. 

                                                             
27 1414. szept. 12-én Zsigmond Borbálához írott levele szerint Garai a király utasítása 
értelmében már útnak indult (ZsO IV. 2475. sz.), 1414. november 19-én pedig már Zsig-
mond oklevélének relatora volt Kölnben (ZsO IV. 2712. sz.). 
28 1417. június 15-én Budán relator (DL 53 947): „relatio Nicolai de Gara regni Hungarie 
palatini etc.”  
29 A relatiok DL 28 149 (ZsO IV. 906. sz. tévesen keltezi 1413-ra) és A római szent birodalmi 
gróf széki Teleki család oklevéltára. I–II. Szerk. Barabás Samu. Bp. 1895. I. 396– 397., 101. 
sz.; a Siklóson kelt oklevél DL 100 395.  
30 A nagypecsét és Kanizsai itineráriumának ismételt összevetését e helyütt nem tartom 
szükségesnek, l. Kondor Márta: A királyi kúria bíróságaitól a kancelláriáig. A központi 
kormányzat és adminisztráció Zsigmond-kori történetéhez. Századok 142. (2008) 403–436.  
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Az utóbbiak közül azok, amelyek semmilyen módon nem köthetők egyház-
kormányzati ügyekhez, (egy kivétellel) szintén a vikárius bíráskodási jogá-
val és kötelezettségével hozhatók összefüggésbe.  

Kétségtelen tehát, – és természetesen egyáltalán nem meglepő –, hogy 
Garai és Kanizsai kinevezésének is egyik fő mozgatórugója az uralkodó bí-
rósági helyettesítésének szükségessége volt.31 A más jellegű eljárásra utasító 
mandátumok hiánya ugyanakkor egyátalán nem jelenti azt, hogy a vikári-
us(ok) ne élt(ek) volna a kinevező levélben rájuk ruházott egyéb jogokkal is. 
Sőt, a királyi parancsok hiánya valószínűleg éppen a helytartó nagyfokú 
önállóságáról tanúskodik. A királyi mandátumok száma messze nem éri el a 
peres ügyekben kiadott nagypecsétes oklevelekét, vagyis a – nevezzük most 
így – „nagypecsét bírósága”32 alapvetően önállóan, uralkodói utasítások 
nélkül tette a dolgát. Így lehetett ez a pénzügyigazgatás terén is, hiszen an-
nak ellenére, hogy ennek gyakorlati működésére vonatkozóan alig vannak 
okleveles adatok,33 bizonyos, hogy azt Kanizsai felügyelte. Zsigmond 1417. 
augusztus 24-én kelt parancsa értelmében ugyanis az érseknek el kellett 
számolnia a Zsigmond távozása óta beszedett királyi jövedelemekkel,34 amit 
Kanizsai valamikor december 13-a előtt Garai Miklós nádor, Perényi Péter 
országbíró, Pelsőci János tárnokmester és Ozorai Pipo temesi ispán jelenlét-
ében meg is tett.35 Noha a vikáriusi megbízatás értelmében az uralkodó ré-
szére lefoglalt egyházi és világi javakról szintén csak elvétve találunk konk-
rét adatokat, Zsigmond 1417 évi felmentvényéből egyértelműen kiderül, 
hogy volt példa ilyen jellegű intézkedésre is.36 Leszögezhetjük tehát, hogy a 

                                                             
31 Pl. ZsO IV. 1608., 2008., 2741. sz. Zsigmond még nemzetközi porondon is magyar hely-
tartóit tette meg bírói helyettesévé, mégpedig a német lovagrend és Lengyelország közötti 
vitában. IV. 1568., 1580., 1795., 1845., 1914., 1973., 1975., 1983., 2123., 2124., 2311. sz., V. 
846. sz. 
32 Terjedelmi korlátok miatt e helyütt nem térek ki arra a kérdésre, hogy a vikárius 
bírákodása és a nagypecsétes bírói oklevelek kiállítása milyen fórumon történt, ill. hogy ez 
a fórum megfeleltethető-e a personalis presentia bíróságának.  
33 ZsO V. 511. sz.: Kanizsai Zsigmond nevében megparancsolja Kassa városának, hogy a 
király sürgős kiadásainak fedezésére azonnal adják át Rozgonyi János főkincstartónak a 
következő Szt. György napján esedékes collecta-t ill. census-t, ha pedig részleges vagy teljes 
felmentést kaptak ennek fizetése alól, úgy haladéktalanul mutassák be neki a király erről 
szóló oklevelét. ZsO V. 968. sz.: Kanizsai János és Ozorai Pipo Nürnbergi Márk és 
Holthalbreth András királyi scansor tanácsára intézkedik a körmöcbányai bányászat 
ügyében.  
34 ZsO VI. 830. sz., DF 248 789. 
35 ZsO VI. 1238. sz. 
36 ZsO VI. 836. sz.: Zsigmond mentesíti Kanizsai János esztergomi érseket és testvérét, 
István volt ajtónállómestert, most soproni ispánt, valamint familiárisaikat mindama em-
berölések, sebesítések, falvak feldúlása, fosztogatások és kártételek következményeitől, 
amelyek akkor történtek, midőn az érsek mint általános vikárius – ama királyi felhatalma-
zás alapján, hogy a megüresedő egyházi javadalmakat le kell foglalnia – János győri püs-
pök halála után a püspökség várainak átadását kívánta officiálisától, Bogáti Andrástól, ő 
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királyi jövedelmek behajtása ugyanúgy a vikárius kiemelt feladatai közé 
tartozott, mint a bíráskodás, Kanizsai pedig láthatóan igyekezett is ebbéli 
kötelességének maximálisan eleget tenni. Más kérdés, hogy a kiadások kont-
rollállásával időnként azért akadtak gondok: 1414. május 6-án egy Bátán kelt 
nagypecsétes oklevél arra adott utasítást a pécsváradi konventnek, hogy 
Garai  János  kérésére  derítse  ki,  ki  volt  az,  aki  Zsigmond  nevében  Nekcse  
várában átadott Ozorai Pipónak 18 000 aranyforintot.37 

Az alábbiakban nézzük, hogyan alakult a megüresedett főméltóságok be-
töltése 1410 és 1419 között. (A táblázat Engel Pál archontológiájának adatai 
alapján készült.)  

 

 
Jelmagyarázat: 
V= üresedés (méltóságsorok alapján) 
B.A.= Bebek András, 1415 
* = méltóságsorban csak 1419. február 8-a után 
 

Mint a táblázatból is kitűnik, a vikáriusok kinevezése után nem sokkal, 
még 1414-ben, meghalt az országbíró Rozgonyi Simon, Stibor vajda és Med-
vei Petermann dalmát-horvát bán. Egy évvel később Boszniában Csupor Pál 
szlavón bán fogságba esett és Hervoja kivégeztette; a többi szerencsétlenül 
járt magyar úr ügyében 1415 végén – 1416 elején az akkor már volt lovász-

                                                             

azonban megtagadta az engedelmességet. Az eset részletes elemzését l. C. Tóth Norbert: A 
győri püspökség üresedése 1415-1417. Kézirat. 
37 ZsO IV. 1953. sz. Az összeg korátsem elhanyagolható, hiszen Zsigmond évi rendes 
jövedelmeinek mintegy 5%-áról lehet szó. Engel Pál Zsigmond évi rendes jövedelmeit 
320 000 aranyforintra becsülte, teljes bevételeinek évi átlaga a félmillió aranyat is megkö-
zelíthette. Engel Pál: A Magyar Királyság jövedelmei Zsigmond korában. Honor, vár, 
ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 2003. 429, 430. 
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mester, Lévai Cseh Péter tárgyalt a Délvidéken. A véletlenek összjátéka foly-
tán tehát Kanizsai alatt került új méltóságba Albeni János, Perényi Péter, 
Csáki Miklós, Szántói Lack Dávid és Bebek András is. A történelem szeszé-
lyének köszönhetően viszont kinevezésük körülményeiről szinte semmit 
nem tudunk. A Szántói és Albeni hivatalviselésére vonatkozó első adat mél-
tóságsorból, Csákié pedig Zsigmond egy Konstanzban kelt, 1415 januári 
okleveléből származik.38 A Perényi Pétert kinevező oklevelet Zsigmond sze-
mélyes parancsára szintén Konstanzban, titkospecsét alatt adták ki.39 A  két  
utóbbi adat tehát éppenséggel cáfolni látszik azt a feltevést, hogy a megüre-
sedett tisztségek ügyében az itthon maradt vikárius önállóan döntött volna.40  

A következő esztendőket vizsgálva még egy megállapítást tehetünk. 1417 
májusától csaknem egyszerre kezd szerepelni az oklevelekben Perényi Mik-
lós, Kompolti Péter és Bátori István, és hasonló „egybeeséssel” találkozunk 
1419-ben Berzevici Péter, Garai Dezső és Nagymihályi Albert esetén. Első 
pillantásra azt hihetnénk, a 1417 közepi kinevezések Garai Miklós nádor-
vikárius, az 1419-esek pedig Zsigmond hazatértével lehetnek összefüggés-
ben. Ha azonban megnézzük hivatalviselésre vonatkozó adatok forrásait, 
megint csak azzal szembesülünk, hogy az 1417-es iratok a Csáki és a Perényi 
Péter oklevélhez hasonlóan szintén Konstanzban, Zsigmond titkos kancellá-
riáján kerültek kiállításra.41 Nagyon úgy tűnik tehát,  hogy a  vikáriusi  kine-
vező oklevél szavaival ellentétben a tisztségviselők – legalábbis a főméltó-
ságok – kinevezése a gyakorlatban mégis Zsigmond kezében maradt. Sőt, 
még az is elképzelhető, hogy a nagykancellária nem is mindig értesült az 
uralkodó személyi döntéseiről, hiszen a privilégiumok méltóságsoraiban 
Perényi Miklós, Kompolti és Bátori csak 1419. február 8-a, azaz Zsigmond 
hazatérte után jelennek meg. Megjegyzésre érdemes az is, hogy amíg a mél-
tóságsorok az ajtónállómesteri hivatalt 1416 szeptembere és 1418 decembere 
között üresedésben lévőnek mondják, Zsigmond 1417. február 13-án 
Konstanzban kelt, Sopron városához intézett levelében arra szólítja fel a 
soproniakat, hogy „Tamási László királyi ajtónállómesternek tisztsége után a 
folyó és az elmúlt évre (presentis utputa et preteriti annorum) járó jövedelmet 
haladéktalanul fizessék meg”42. 

                                                             
38 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen I–VII. Hrsg. Franz 
Zimmermann, Carl Werner, Gustav Gündisch. Hermannstadt 1892–1991. III. 641.  
39 DL 43 274, ZsO V. 332. sz.  
40 A Berzevici Pétert tárnokmesterré kinevező oklevél 1419. május 25-én Kassán szintén 
comissio propria kancelláriai jegyzettel, titkospecsét alatt kelt. 
41 Kompolti Péter pohárnokmesterként egy 1417. május 29-én Konstanzban Özdögei Bese-
nyő Pál és István részére kiállított adománylevél relatora (DL 58 931), Perényi Miklós 
adománylevélben lovászmesterként említve 1417. május 9-én (DL 54 003), Bátori István 
május 23-án (DL 71 926). 
42 Sopron szabad királyi város története I–II. Szerk. Házi Jenő. Sopron 1921–1943. I/2. 120–
121., 139. sz. 
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Zsigmond távozása után nem sokkal 1404–1410 után ismét Bosznia vált a 
Magyar Királyság külpolitikájának aktuális problémájává. Az újabb boszniai 
hadjárat megindítását a Sandalj és Hervoja közt kialakult konfliktus nyomán 
Zsigmond rendelte el,43 az események „sodrában” azonban már Kanizsai és a 
magyar előkelők láthatóan önállóan intézkedtek. Annyi mindenestre bizo-
nyos, hogy a magyar sereg 1415. júliusi veresége és a vezérek fogságba esése 
után a bárók Budán gyűltek össze (generali convocatione pro certis factis domini 
nostri regis Bude) és arról döntöttek, hogy a fentebb említett Lévai Cseh Pétert 
küldik  Hervojához  (ad principem illustrem dominum dezpotum ducem 
Razzye/Rasscie), hogy az elfogott magyar urak kiváltásának feltételeiről tár-
gyaljon.  Lévai  teljesítette  is  a  küldetését,  így  1416.  szeptember  4-én  Pécsett  
egy újabb gyűlés a magyar urakért követelt 65 000 aranyforintnyi váltságdíj 
előteremtése érdekében rendkívüli adót (taxam novam more lucri camere 
regalis) vetett ki.44 Nem kizárt, hogy az említett budai gyűlés nem más, mint 
a C. Tóth Norbert által a deliberatiós kancelláriai jegyzetek kapcsán 1415 au-
gusztusára azonosított találkozó,45 amelyet valószínűleg a Zsigmondot he-
lyettesítő Kanizsai hívott össze. Amennyiben Lévai Cseh valóban Hervojával 
tárgyalt, ennek még 1416 áprilisa előtt kellett történnie, hiszen Hervoja ek-
kortájt halt meg. Úgy tűnik tehát, a bárók a rendkívüli intézkedések megté-
telére vonatkozó döntést egyátalán nem siették el, ehhez képest viszont a 
kivetett adó beszedésének határidejét (szeptember vége–október közepe) 
igencsak szűkre szabták.46 A „késedelem” oka nem tisztázott, de felvetődik a 
lehetőség, hogy az érsek távozását követően esetleg nem volt kialakult ügy-
menet arra vonatkozóan, ki és milyen körülmények között jogosult tanács-
kozást  összehívni,  amelyet  a  dokumentum szerint  végül  de communi statuto 
et ordinatione tettek meg.  

Arról, hogy 1414 és 1419 között új pénz bevezetésére vagy a pénz értéké-
nek módosítására sor került volna, nem tudunk. Készült ugyan egy 1415 és 
1417 közé datálható „javaslat”, amely a magyar pénzrendszer alapvető át-
alakítását célozta, pénzreformot azonban az 1420-as évek második feléig 
(1427, 1430) nem hajtottak végre.47 Sajnos a Propositiones keletkezési körül-
ményeiről és szerzőiről nincs közelebbi információnk.  
                                                             
43 ZsO IV. 768., 1117. sz. Részletesebben l. Engel Pál: Magyarország és a török veszély 
Zsigmond korában (1387–1437). Századok 128. (1994) 280.; Mályusz Elemér: Zsigmond 
király uralma Magyarországon, 1387–1437. Bp. 1984. 111. 
44 DL 43 338 és 71 377., ZsO V. 2255. sz. 
45 Ozorai Pipo felesége, Borbála, egy Pécsváradon 1415. augusztus 5-én kelt levélben kéri a 
Budán tartózkodó Scolari Lőrincet, hogy ha bármit megtud az éppen ott tanácskozó urak 
szándékairól vagy a meghozott határozatokról, értesítse ezekről a férjét. ZsO V. 924. sz. 
46 Az irat szerint a váltságdíjat Hervoja vagy embere Futakon Garai Jánostól tervezte át-
venni. Furcsa, hogy az 1416. szeptember 4-én kelt oklevél nem tud Hervoja haláláról, ill. 
Lévai Cseh Pétert lovászmesternek mondja, holott e tisztséget a méltóságsorok 1416 már-
ciusa óta üresedésben levőként tüntetik fel.  
47 DL 56 715.; Decreta Regni Hungariae I. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301–1457. 
Hrsg. György Bónis, Vera Bácskai. Bp. 1976. 397–404.; Gyöngyössy Márton: Magyar pénz-
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Összevetés 
Ha összevetjük a vikáriusok jelölésére a magyar és német okleveles anyag-
ban használt kifejezéseket, a kinevezettek társadalmi állását, kinevezésük 
körülményeit, hivatalviselésük hosszát, ill. a rájuk ruházott jogokat, megál-
lapításainkat a következőkben foglalhatjuk össze: 

  
1. Kanizsai és Garai címe (rector,) gubernator et vicarius generalis. Latin 
nyelvű birodalmi iratokban a helytartó elnevezéseként általában a 
locumtenens, capitaneus vagy vicarius generalis, ill. ezek valamilyen kombi-
nációja fordul elő, bár a Garai-Kanizsai oklevélben felbukkanó rector sem 
példa nélküli a német okleveles gyakorlatban.48 A gubernatio, gubernare 
alakok valamilyen formája szinte minden kinevező iratban megtalálható, 
a gubernator et vicarius generalis konstrukció viszont annak ellenére sem, 
hogy a német nyelvű dokumentumok vikáriusok jelölésére használt álta-
lános formulája a Statthalter und Verweser.49  
 
2. Társadalmi állás. Az általános birodalmi vikáriusok elsősorban a leg-
előkelőbb nemesek (választófejedelmek, birodalmi hercegek, grófok), rit-
kábban magasrangú egyháziak köreiből kerületek ki, és a kinevezettek 
gyakran rokonságban álltak az uralkodóval is.50 Német területeken kizá-
rólag a birodalom elitjének tagjai kerültek kinevezésre, nem helyi illető-
ségű helytartókkal (pl. Marquard von Randeck) leginkább Itáliában talál-
kozunk. Kanizsai és Garai kinevezése e szempontból teljes mértékben be-
leillik a „birodalmi trendbe”. Noha a magyar főurak nem voltak éppen 
hercegek vagy választók, a magyar arisztokrácia legmagasabb köreit 
képviselték. Egyikük ezenfelül Zsigmond rokona, másik kinevezésekor 
birodalmi kancellár volt. 
 
3. A hivatalviselés tartama. Heckmann megállapítása szerint IV. Károly 
idején az általános birodalmi vikáriusokat kifejezetten az uralkodó távol-
létére nevezték ki, élethosszig tartó vagy örökölhető helytartóságokról (a 
dauphin 1378-as kinevezése kivételével) csak a helyi vagy területi vikáriu-

                                                             

történet. In: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk. Ferenczi László. Bp. 
2006. 248–256. Zsigmond távollétében 1432-ben volt a pénz értékét érintő intézkedés, uo. 
255.  
48 Részletesen Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 524–525., 660–666., 672. A dalmát város-
ok élére állított királyi megbízottat szintén rectornak nevezték. 
49 Zsigmondot Vencel 1402-es német nyelvű irata Vorweser vnsers kunigreichs zu Behem-nek 
nevezi, ő magát a német nyelvű oklevelekben szintén Verweser-nek, a latin nyelvűekben 
regni Bohemie gubernator-nak mondja. 
50 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 530–535., 553., 669–670. Egyháziak kinevezésére 
Arelatban soha, Itáliában is csak elvétve került sor. 
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sok esetén tudunk.51 Zsigmond német helytartói egy–három évig voltak 
hivatalban, Savoyai Amádé két évig volt lombardiai vikárius, Mont-
ferrat-i Teodort 1414-ben usque ad nostram aut successorum nostrorum … 
revocationem aut beneplacitum nevezte ki. Az esztergomi érsek és a nádor 
tamdiu quousque in dicta regna nostra feliciter regressi fuerimus kinevezése és 
a gyakorlatban nehezen meghatározható, kettő–négy évig tartó vikárius-
sága nem tér el a fentebb vázolt gyakorlattól.52 
 
4. Kinevezés körülményei. Láthattuk, hogy az általános birodalmi vikári-
usok kinevezésében Itáliában és Arelatban inkább politikai, a német terü-
leteken adminisztratív-kormányzati megfontolások játszottak szerepet. 
Kanizsai és Garai kinevezése szintén az utóbbira vezethető vissza, és bi-
zonyosan nem valamiféle, Itáliára és Burgundiára jellemző hatalmi játsz-
ma része vagy eredménye volt.  
 
5. Vikáriusi jogkörök. Ferdinand Seibt 1981-ben publikált cikkében53 22 
darab, 1311 és 1401 között kiadott vikáriusi kinevező irat alapján huszon-
egy pontban szedte össze a bennük foglalt helytartói jogokat, különös te-
kintettel az 1356-os, 1372-es és 1401-es dokumentumokra.54 Ha  Seibt  –  
némileg egyszerűsített – listáját a Kanizsai-Garai oklevél (1414) pontjai 
mellé tesszük, a következő kép alakul ki:  

                                                             
51 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 569. 
52 L. 26. jz.! 
53 Ferdinand Seibt: Zum Reichsvikariat für den Dauphin 1378. Zeitschrift für Historische 
Forschung 8. (1981) 129–158.  
54 A vikáriusok jogkörét vizsgálta természetesen Heckmann, Heinz és Favreau-Lilie is. 
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 Seibt 1414 
Bíráskodás, igazságszolgáltatása + + 
Adók beszedése  + + 
Montanarum urbura, camera salium, lucrum camere, cusio 
monetarum bérlete 

¾ + 

Pénzverés, pénzpolitika 1372 + 
Birtokok elkobzása (rebellisek és bírságban marasztal-
tak esetén) 

+ ¾ 

Kegyelmezés joga + +b 
Tisztviselők kinevezése és felmentése, ügyeikben való 
eljárásc 

+ + 

Bannum imperiale 1401 ¾ 
Infamia 1372 ¾ 
Ferias et nundinas instutiendi, imponendi, collocandi et 
concedendi 

+ ¾ 

Intézkedések az ország ill. birodalom védelmében (had-
járat indítása) 

+ + 

Törvényhozás (decreta, statuta ac provisiones faciendi, 
corrigendi) 

+ ¾ 

Hűbérbirtokok (feoda sacri imperii vacantia committendi, 
conferendi), hűbéreskü vétele; birtokadományozás 

+ nem 

Megüresedett egyházi stallumok betöltése + nem 
Dotes, dotalia + ¾ 
Bolondok, árvák, özvegyek gyámjainak kijelölése  + ¾ 
Kincstárra háramlott javak lefoglalása, kezelése + + 
Közjegyzők kinevezése + ¾ 
Törvénytelen gyermekek törvényesítése  + ¾ 

 
Jelmagyarázat: 
+ : a vikárius által gyakorolható és gyakorlandó jogkör 
„nem”: az oklevél az ilyen jellegű intézkedést kifejezetten tiltja 
¾ : az oklevélben nem szerepel az említett jogra vonatkozó információ 

 
A táblázattal kapcsolatban a következő néhány megjegyzést kell ten-

nünk: (a) A birodalmi iratokban a jogszolgáltatásra és a bíráskodásra vonat-
kozó felhatalmazások nem egyetlen külön pontban, hanem több helyen 
(Seibt számozása szerint 1, 2, 4, 8, 11, 13 pontok) elszórva szerepelnek. (b) 
Bár a kegyelmezés joga általában megtalálható az oklevelekben, a magyar 
vikáriusokéban korlátozásokkal, Vencel cseh kinevezéseiben (Jodok 1383, 
1386 és Zsigmond 1396) pedig egyátalán nem szerepel. (c) A méltóságviselő-
ket illetően a birodalmi dokumentumok a kinevezési és letételi jogon túl a 
felettük való bíráskodás jogát említik, a magyar oklevél a vikáriusok felé 
történő számadási kötelezettségüket. 

A Kanizsai-Garai kinevezés a birodalmi felhatalmazásokban szereplő 
jogkörök közül többet nem említ,  ám ezek egy része a magyar jogrendszer-
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ben  nem,  vagy  más  formában  létezett  (bannum imperiale, közjegyzői intéz-
mény – hiteleshely). Más ügyekben (hitbér, vagyonelkobzás, infamia, gyám-
ság és gondnokság) az eljárás menetét a szokásjog szabályozta,55 így az kü-
lön rendelkezést nem igényelt. A magyar „listából” kimaradt a törvényho-
zásra, ill. a törvénytelen születésűek törvényesítésére – vagy a Magyar Ki-
rályságban gyakoribb fiúsításra – való konkrét utalás. Az utóbbi nem kizárt, 
hogy beleértendő „az alattvalók mindenféle jogügyeiben való eljárásba”, de 
Zsigmond távollétében alapvetően nem jellemzőek az ilyen jellegű ügyek. 
1413. június 22-én egy Budán nagypecsét alatt kelt pátens fiúsította ugyan 
Szalatnyai  Miklós  Margit  és  Dorottya nevű nővéreit,56 ez az aktus azonban 
egyrészt még nem köthető Kanizsai helytartói megbízatásához, másrészt a 
fiúsító iratot átíró dokumentum sajnos nem említ oklevéladási parancsra 
utaló kancelláriai jegyzetet. A kérdés megválaszolásához az sem visz sokkal 
közelebb, hogy 1418. április 22-én Konstanzban Zsigmond maga fiúsította 
Edvei György leányait Edve birtokban.57 

Ha a Garai-Kanizsai kinevezést (jobb szélső oszlop) az előbbihez hason-
lóan Zsigmond más okleveleivel, jelesül Savoyai Lajos (1412)58, Montferrat-i 
Teodor (1414)59 és Konrád mainzi érsek (1422)60 kinevezésével is összevetjük, 
az alábbi eredményre jutunk: 

 
 1412 1414 1422 1414 
Bíráskodás, igazságszolgáltatás + + + + 
Adók beszedése  Jud.reg + + + 
Montanarum urbura, camera salium etc. 
Bérlete 

¾ ¾ ¾ + 

Pénzverés, pénzpolitika + + + + 
Birtokok elkobzása (rebellisek és bír-
ságban marasztaltak esetén) 

+* +* ¾ ¾ 

Kegyelmezés joga + + + + 
Tisztviselők kinevezése és felmentése, 
ügyeikben való eljárás 

+ + + + 

Bannum imperiale ¾ + + ¾ 
Infamia + + + ¾ 
Ferias et nundinas instutiendi, imponendi, 
collocandi et concedendi 
 

ferias ferias ¾ ¾ 

                                                             
55 Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Bp. – Pécs 2000. 144–145., 175., 218. 
56 DL 43 217, ZsO IV. 779. sz.  
57 Fejér X/6. 789.  
58 Codex Italiae diplomaticus Hrsg. Johann Christian Lünig. Frankfurt – Leipzig 1725–
1735. (a továbbiakban Cod. Ital.) I. 681–686. L. még a 13. jz.-t!  
59 Cod. Ital. I. 1365–1372. L. még a 14. jz.-t! 
60 RTA 8, 187–192., 164. sz.  
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 1412 1414 1422 1414 
Intézkedések az ország, ill. birodalom 
védelmében (hadjárat indítása, szövet-
ségek; Landfrieden) 

+ + + + 

Törvényhozás (decreta, statuta ac 
provisiones faciendi, corrigendi) 

+ ¾ ¾ ¾ 

Hűbérbirtokok (feoda sacri imperii 
vacantia committendi, conferendi), hűbér-
eskü vétele; birtokadományozás 

¾ eskü + nem 

Megüresedett egyházi stallumok betöl-
tése 

¾ ¾ + nem 

Dotes, dotalia + + ¾ ¾ 
Bolondok, árvák, özvegyek gyámjai-
nak kijelölése  

+ + ¾ ¾ 

Kincstárra háramlott javak lefoglalása, 
kezelése 

+ + + + 

Közjegyzők kinevezése ¾ ¾ + ¾ 
Törvénytelen gyermekek törvényesíté-
se  

¾ ¾ + ¾ 

Zálogbirtokok kiváltása ¾ ¾ + ¾ 
 
Jelmagyarázat: 
+ : a vikárius által gyakorolható és gyakorlandó jogkör 
„nem”: az oklevél az ilyen jellegű intézkedést kifejezetten tiltja 
¾ : az oklevélben nem szerepel az említett jogra vonatkozó információ 
Jud.reg: Judenregal, a zsidók adója 
*: kifejezetten a birtokelkobzást nem, csak a rebellisek ügyeiben való eljá-

rást említi 
 

6. Az oklevél. Retorikai elemeit tekintve a Kanizsai-Garai oklevél arengája 
bizonyos tekintetben a luxemburgok által kiadott kinevező iratok „sűrítmé-
nyének” tekinthető, hiszen Zsigmond a kinevezés szükségességét indokló 
három sorban gyakorlatilag a korábbiakban előfordult összes okra hivatko-
zik: uralkodó távollétére, a nagy távolságokra, a német királyi hivatallal járó 
uralkodói feladatok sokaságára. Bár az éjszakánként álmatlanul forgolódó 
király képe61 helyett a gondok súlya alatt görnyedő Zsigmond szól az okle-
vélből, a dokumentum szerint elődeihez hasonlóan neki is megvannak a 
kipróbált és megbízható tanácsadói. A narratioban ugyan helyenként előke-
rül az alattvalók jólétének általános gondolata (tuitio, utilitas, commodum), a 
magyar oklevél inkább a helyzet gyakorlati vonatkozásaira helyezi a hang-
súlyt, mint például egy esetleges utazás viszontagságaira és költségeire.  

                                                             
61 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 564. 
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Érdekes kérdés, hogy szolgálhatott-e valamilyen dokumentum a magyar 

titkos kancellária által kiállított oklevél mintájául. Árpád- és Anjou-kori ki-
nevező iratok nem maradtak ránk, s a kutatás jelenlegi állása szerint az ural-
kodó helyettesítését elrendelő vagy említő oklevelek valószínűleg csak álta-
lánosságban szabályozták a helyettesítés kereteit. Ugyanakkor természete-
sen nem zárható ki teljesen, hogy mégis létezett ilyen dokumentum, ill. hogy 
egy ilyen jellegű oklevélminta egy, a titkos kancellária által (is) használt 
formuláskönyvben is szerepelt.  

Ha megnézzük Zsigmond néhány más, közel egykorú birodalmi kineve-
zését, így például a Brunoro della Scala (1412. január 22.),62 Savoyai Lajos 
(1412. július 1.)63 és Montferrat-i Teodor (1414. szeptember 20.)64 számára 
kiállított okleveleket, megállapítható, hogy a dispositiok egymással szinte szó 
szerinti egyezést mutatnak. Sőt, az említett oklevelek és VI. Amádé 1372-es, 
ill. a dauphin 1378-as kinevezése65 között is rokonságot fedezhetünk fel. Mivel 
Heckmann a IV. Károly és Vencel kancelláriája közötti összekötő kapocsként 
éppen az utóbb említett két iratot azonosította,66 a sort Zsigmond oklevelei-
vel folytatva a Luxemburg kancelláriai hagyomány egy vonulata látszik 
kirajzolódni. A vikáriusi kinevező oklevelek tekintetében a Vencel és Zsig-
mond kancelláriája közt létező „kontinuitás” közvetlen bizonyítékkal is alá-
támasztható: a Zsigmond kancelláriáján Konrád mainzi érsek részére 1422-
ben kiállított irat mintája az 1396-os Vencel-féle oklevél volt67. A vizsgálódás 
szempontjából érdekes lehetne még az Albertet gubernatorrá és gyámmá 
kinevező 1402-es oklevél, ez azonban tartalmát és szerkezetét tekintve egy-
aránt különbözik az általam vizsgált irattól, mint ahogy Vencel Zsigmondot 
felhatalmazó ugyanezen évi – egyébként német nyelven kiadott – kinevezése 
is.68 Minthogy a felsorolt iratokat természetesen mind a birodalmi kancellária 
állította ki, nem meglepő, a Garai-Kanizsai oklevéllel nemigen rokoníthatók.  

                                                             
62 Storia della Marca Trivigiana e Veronese I–XX. Ed. Giambatista Verci. Venezia 1786–
1791. XIX. 49–54. 
63 L. a 58. jz.-t!  
64 L. a 59. jz.-t! 
65 Heckmann, M-L.: Das Reichsvikariat i. m. 63–97.  
66 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 630. L. még uo. 573–574. 
67 Heckmann, M-L.: Stellvertreter i. m. 643. 
68 L. 17. jz. A kinevezőiratok vázát adja František Palacký: Über Formelbücher, zunächst in 
Bezug auf böhmische Geschichte. Nebst Beilagen. Ein Quellenbeitrag zur Geschichte 
Böhmens und der Nachbarländer im 13., 14. und 15. Jahrhundert I–II. Prag. 1841–1842, 
1847. II. 108–109., 119. sz. Ez a szerkezet valamelyest visszaköszön az érsek és a nádor 
1414-es kinevezésében is. 
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Vicarius regie maiestatis: Özdögei Besenyő Pál  
Bár jelen tanulmánynak nem feladata annak vizsgálata, hogy Zsigmond és a 
két magyarországi vikárius távollétében kik és hogyan kormányozták az 
országot, Özdögei Besenyő Pál esetleges vikáriusi megbízatásának kérdésére 
mindenképpen ki kell térni.69 Özdögeit egy 1416. szeptember 9-én kelt okle-
vél relatio-ja70 mondja  vikáriusnak,  ezen kívül  viszont  nem tudunk egyetlen 
forrásról sem, amely ezt az információt megerősítené. A kinevező oklevél 
hiánya  önmagában  természetesen  semmit  nem  árul  el,  az  viszont  már  su-
gallhat valamit, hogy a királyi kancellária egyetlen fennmaradt iratban sem 
nevezte Özdögeit vikáriusnak,71 és a magyarországi vikáriusokhoz intézett 
vagy őket említő dokumentumok kizárólag Garai és Kanizsai számára tar-
tották fenn e titulust – méghozzá egészen az érsek haláláig, ill. Garai eseté-
ben vélhetően Zsigmond Magyarországra való visszatértéig. Tovább bonyo-
lítja  a  kérdést,  hogy  a  szóban  forgó  relatio nem generalis vicarius-nak, csak 
vicariusnak mondja Özdögeit. 

Kétségtelen tény, hogy Kanizsai 1416 januári távozását követően72 1417 
májusáig (Garai hazatértéig), azaz mintegy másfél évig, egyik vikárius sem 
tartózkodott a Magyar Királyság területén. Egyetértek C. Tóth Norberttel 
abban, hogy Borbála királyné Aachenből való hazatérte után – legalábbis az 
oklevelek tanúsága szerint – nem töltött be a kormányzásban olyan megha-
tározó szerepet, mint 1412 novembere 1414 nyara között.73 A kormányzati 
adminisztrációval és bíráskodással kapcsolatos ügyeket viszont a vikáriusok 
távollétében is kellett valakinek intéznie, így 1416 januárja és 1417 májusa 
közt  (esetleg tovább is)  egy negyedik személy –  vagy bárói  csoport  –  aktív  

                                                             
69 Engel Pál és Süttő Szilárd két Zágrábban és egy Csázmán kiadott nagypecsétes oklevél 
okán Eberhardot is helytartónak tekintik, még ha nem is tartozott a kinevezett vikáriusok 
közé. Süttő Szilárd – Engel Pál: Beiträge zur Herkunft und zur Tätigkeit der Familie von 
Alben in Ungarn. Südost-Forschungen 54. (1995) 32–33.  
70 „Relatio Pauli Bisseni alias bani ac vicarii regie maiestatis.” DL 43 341. 
71 DL 58 931, 79 419. 
72 1416. január 6-án Zsigmond a szombathelyi tizedszedőhöz (ZsO V/1403), valamint a 
soproni harmincadoshoz és a locsmándi decimatorhoz (ZsO V. 1404. sz.) intézett — egyéb-
ként Kanizsai relatiojára kelt — okleveleiben írja, hogy a vikárius hozzá készül utazni. A 
pozsonyi prépost másnap kelt levele szerint az érsek már útban van Konstanz felé (ZsO 
V/1409), január 20-án pedig Kanizsai már Bécsből keltez (ZsO V. 1452. sz.). 
73 A MOL-ban őrzött, Borbála nevében 1406 és 1438 között kelt oklevelek csaknem 30%-át 
(270-ből 76-ot) az 1412. szeptember 8-a és 1414. szeptember 17-e között eltelt két évben 
adták ki, előtte és utána évente alig néhányat. Hasonlóképpen, amíg 1413-ban és 1414-ben 
a Német Lovagrend nagymestere (ZsO IV. 638. sz.), Pozsony városa (IV. 1321. sz.), Raguza 
(IV. 1338., 2373. sz.), Szabolcs megye alispánja (IV. 1452., 1453. sz.) és Boroszló (IV. 1679. 
sz.) is intézett megkeresést a királynéhoz, 1415 őszét követően – a bajor herceg Zsigmond 
ki nem fizetett adósságai ügyében Borbála számára is megküldött „figyelmeztető levelén” 
túl (ZsO VI. 305. sz.) – csak egyetlen, Raguza által Zsigmondnak küldött levél ismeretes, 
melynek másodpéldányát Borbála is megkapta (ZsO V. 2360. sz.). Erre l. még a 74. jegy-
zethez tartozó iratot, amelyben (1416) Zsigmond nem említi az egyébként Magyarorszá-
gon tartózkodó királynét, mint lehetséges helyettesét. 
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kormányzati tevékenységével kell számolnunk. Ezt a feltételezést támasztja 
alá Zsigmond az 1416. április 5-én Párizsból Kanizsaihoz intézett levele is, 
amelyben az érseket arra utasította, hogy „haladéktalanul induljon el hozzá 
Franciaországba, […] Magyarország kormányzását pedig bízza a prelátu-
sokra és bárókra, különösen Pelsőczi Bebek János tárnokmesterre, Perényi 
Péter országbíróra, Rozgonyi János főkincstartóra, Marczali Dénesre és belá-
tása szerint másokra”.74  

Nyilvánvaló az is, hogy Özdögei az ország legbefolyásosabb és talán leg-
vagyonosabb bárói közé tartozott75 – olyannyira, hogy 1416-ban bizonyos 
Kanizsai birtokok zálogjogáért cserébe ő biztosította az érsek elutazásához 
szükséges anyagi fedezetet, egészen pontosan 800 aranyforintot.76 (Bár  az  
érsek hamar kifutott a pénzből, év végén ugyanis az Aachenben „Magyaror-
szág javát és üdvét célzó nagy és sürgős ügyek vitelében és intézésében el-
foglalt” főúr ismét nem rendelkezett „a méltóságához illő költséggel”.77) 
Mivel nem sokkal az érsek távozása után arról értesülünk, hogy a Hédervári 
János győri püspök halála után kialakult konfliktust követően Szombathely 
és Rákos vára végül Özdögeinek került átadásra, ill. hogy a volt bán meg-
kapta a püspökségnek a Rákos birtok után járó tizedet,78 nagyon  is  
elkepzelhető, hogy Kanizsai „belátása szerint” Özdögeit (is) alkalmasnak 
találta a kormányzati feladatok ellátására. Ugyanakkor úgy vélem, bármi-
lyen  formában  –  egyedül  vagy  egy  bárói  csoport  tagjaként  –  vitte  is  a  volt  
bán a kérdéses időszakban az ügyeket vagy azok egy részét, azt bizonyosan 
nem egy Kanizsaiéval és Garaiéval egyező vikáriusi pozícióban tette. Egy-
részt, mint azt fentebb láttuk, az általános vikáriusi címet egészen 1418-ig 
Kanizsai és Garai birtokolta. Másrészt bár Özdögei a magyar arisztokrácia 
elitjébe tartozott, ha visszaidézzük a német-római uralkodók által kinevezett 
általános birodalmi vikáriusok listáját, egyértelműen látszik, hogy Özdögei 
volt szlavón báni tisztsége igencsak alatta maradt a pozícióhoz kötődő 
„rangbeli elvárásoknak”. Talán megkockáztathatjuk, hogy még Kanizsai és 
Garai esetében is szükséges volt a birodalmi kancellári cím, ill. az uralkodó-
val való rokonság a kinevezéshez. (E tekintetben a magyarországi helytartók 
közül csak Habsburg Albert volt „partiban” birodalmi kollégáival.) Özdögei 
esetében a vikáriusi cím nélküli „ügyvivő” elgondolását támaszt(hat)ja alá a 

                                                             
74 ZsO V. 1728. sz. 
75 Pl. ZsO IV. 1571., 228., 764. sz. stb. L. még Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia 
viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437). (Értekezések a történeti tudományok köréből. 
Új sorozat 83.) Bp. 1977. 213. 
76 ZsO V. 1424. sz.: A Kanizsaiak 800 aranyforintért továbbzálogosítják Besenyő Pálnak az 
általuk zálogként tartott Hollós birtokot, mivel az érseknek királyi hívásra „pro 
disponendis prefati regni nostri Hungarie et eius sacre corone arduis negotiis et 
iniminentibus expeditionibus ad sacrum generale concilium pro unione sancte matris 
ecclesie Constantie celebratum” kell utaznia, így szüksége van a pénzre. 
77 ZsO V. 2492. sz. 
78 ZsO V. 2105. és 2538. sz., vö. 36. jz. 



138 
 

Zsigmond 1417. május 29-én kelt adománylevelében szereplő félmondat is,79 
amennyiben az annotato Paulo bano fratre suo pro ipsius regni nostri Hungarie 
tuitione et defensione et aliis nostris agendis per ipsum iuxta nostre maiestatis 
nutum expeditis in eodem regno nostro Hungarie remanente megfogalmazást 
nem puszta kancelláriai stílusgyakorlatként, hanem a helyzet valós leírása-
ként értelmezzük. A kérdés pedig, hogy az idézett relatioban a volt bán am-
bícióinak vagy valamelyik kancelláriai alkalmazott ügybuzgóságának kö-
szönhetően szerepel-e a vikáriusi cím,80 netán létezett egy Kanizsaiékénál 
alacsonyabb rangú helytartói tisztség (amit viszont Zsigmond imént idézett 
oklevele valamilyen oknál fogva nem említ), valószínűleg örökre megvála-
szolatlan marad.  

 

                                                             
79 DL 58 931. 
80 Sajnos nem egyértelmű, ki vezette rá a relatios jegyzeteket az oklevélre. Szentpétery Imre: 
Magyar oklevéltan. A magyarországi középkori okleveles gyakorlat ismertetése. Bp. 1930. 
174. Vö. Kubinyi András: Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. László idején. Századok 
122. (1988) 157.,  aki szerint „a kancelláriai jegyzeteket maga a hivatal vezetője (rendsze-
rint a kancellár) vezette rá saját kezűleg az oklevélre”. 
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WITTMANN KATALIN 

A ”brandenburgi Achilleusz” és a „magyar Mars” 
Albert Achilleusz (1414–1486) brandenburgi 

fejedelem és Corvin Mátyás (1443–1490) 
magyar király kapcsolata 

“The Achill of Brandenburg and the Mars of Hungary”: Contacts between Albert Achill 
(1414–1486), prince of Brandenburg and Matthias Corvinus (1443–1490), 

king of Hungary 
Albert Achill, prince of Brandenburg and Matthias Corvinus, king of Hungary were two 
great personalities of the Central-European Renaissance who had contacts mainly in the 
field of diplomacy, although they never met each other personally. Their connections were 
of  military  nature,  for  both  of  them were  interested  in  the  War  of  Succession  of  Glogau.  
They were great war strategists, but in addition to that they were learned and active par-
ticipants of the political  life of their age – first  as enemies,  then as allies,  and at last they 
became political friends. 

A két uralkodó kapcsolatának kezdetei 
Tanulmányom a késő középkori Közép-Európa két jelentős befolyással bíró 
alakjával foglalkozik, akik külpolitikájukban, a diplomácia és a hadviselés 
területén kerültek kapcsolatba egymással, miközben személyesen soha nem 
találkoztak. Egy személyes találkozóra ugyan sor kerülhetett volna 1476 
telén, amikor Corvin Mátyás az Aragóniai Beatrixszal tartandó menyegzőjé-
re a brandenburgi fejedelmet is meginvitálta Budára, aki azonban nem jelent 
meg az ünnepségen. Mégis létrejött a személyes kontaktus kettőjük között: 
II. Frigyes, Albert Achilleusz testvérbátyja és elődje a brandenburgi választó-
fejedelmi székben, valamint saját fia, János 1469 májusában, a boroszlói ta-
lálkozón saját személyükben is megismerkedhettek Mátyás királlyal. Az ő, 
és különösen a fiú, János benyomásai azonban nem nyűgözték le és nem is 
befolyásolták Albert Achilleuszt.1 

                                                             
1 Maguk a magyarok egyébként sem voltak ismeretlenek Albert Achilleusz számára, hi-
szen ifjú korában Luxemburgi Zsigmond hitvesének, Cillei Borbálának udvarában nevel-
kedett, számos fiatal magyar nemessel egyetemben. Ezután, 1438-ban és 1439-ben Habs-
burg Albert magyar király seregében harcolt Kázmér lengyel király ellen Csehországban, 
ill. később, egy 1453-as hosszabb bécsi tartózkodás alkalmával V. László udvarában is 
találkozhatott magyar urakkal. Végül, 1455–1456-ban ő maga is vezetett csapatokat III. 
Frigyes császár szolgálatában Magyarország ellen, ahonnan egy ágyúgolyó okozta sebesü-
lés nyomát vitte haza magával örök emlékül. Fraknói Vilmos: Die Hohenzollern und 
Matthias Corvinus. Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 4. 
(1915) 535–630. 
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A két uralkodó címben szereplő elnevezése saját koruk humanista, antikvi-
tás felé forduló kultúrájában gyökerezik, mindkettőjük esetében a hadvezéri 
és harcos rátermettséget hangsúlyozva. Albert fejedelem az „Achilleusz” jelzőt 
Aeneas Sylvius Piccolominitől, a későbbi II. Pius pápától kapta, aki katonai 
teljesítménye alapján a trójai hőshöz hasonlította őt. II. Pius „Commentarii 
rerum memorabilium”2 kezdetű emlékirataiban nevezte először így a branden-
burgi fejedelmet, amit később maga a címzett is átvett és titulatúrájában büsz-
kén használt is. Ugyanígy Corvin Mátyás Marshoz való hasonlításához is a 
király katonai eredményei szolgáltattak alapot, leginkább saját udvarának 
humanistái, elsősorban Janus Pannonius és Antonio Bonfini nevezték őt így.3 
Ők főleg a király törökök felett aratott győzelmeit emelték ki, hiszen ezekre az 
„antemurale christianitatis” gondolat jegyében mind a pápánál, mind a császár-
nál hivatkozni lehetett.  Mátyás király különösen II.  Pius, II.  Pál, IV. Sixtus és 
VIII. Ince pápai udvaraival folytatott diplomáciájában alkalmazta ezt a gya-
korlatot. Azt, hogy a pápák ezen e téren valóban komolyan vették Mátyást – 
ismét II. Piusra hivatkozva –, éppen a Commentarii egy története támasztja alá: 
amikor 1456-ban Nándorfehérvár ostromának híre eljutott Nápolyba, Aeneas 
Sylvius Piccolomini, akkor sienai püspökként éppen Alfonz királynál vendé-
geskedett. Amikor a király megkérdezte a püspököt, hogy ebben a nehéz 
helyzetben hogyan lehetne a magyarok segítségére, a válasz az volt, hogy 
sehogy, mert a magyarok török ellen vívott élet-halál harcának mibenlétét 
mások – Európa nyugatibb területein élő népek – még csak nem is sejthetik.4 
Emellett Mátyás király III. Frigyes felett aratott győzelmei az 1480-as években, 
ill. Bécs városának elfoglalása szintén nagy benyomással voltak a kortársakra, 
még akkor is, ha a magyar király nyugat felé irányuló diplomáciája nem min-
dig tudott tartós eredményeket felmutatni. 

Magyarország és Brandenburg középkori kapcsolatait vizsgálva is érvé-
nyesnek mondható a magyar középkor kutatásának egyik jellemző problé-
mája, a forráshiány.. Brandenburg esetében is Fraknói Vilmos Mátyás király 
leveleiből készített gyűjteményeire lehet támaszkodni, amelyeket itáliai, 

                                                             
2 Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contingerunt von Pius II. Hrsg. 
Ibolya Bellus, Iván Boronkai. Bp. 1993–1994. 
3 Ennek ellenére Mátyás király „Mars”-i elnevezése nem volt olyan szilárd és általánosan 
használt, mint a brandenburgi választó esetében. Mégis úgy gondolom, hogy a késő kö-
zépkorban (is) az uralkodók keresztneve mellett álló melléknevek valamennyire minden 
esetben indokoltak voltak, főleg, mivel használatuk sokkal kifejezőbb volt, mint az ural-
kodók számozása. A kortársak az állandó jelzővel tartották számon uralkodóikat, különö-
sen egy olyan területen, mint a Német-római Császárság, ahol egyidejűleg több Albert, 
Lajos, János és György is uralmon volt. Albert fejedelmet például az Achilleusz mellett 
„német rókának” (vulpes germanicus) is nevezték, a diplomáciában tanúsított ravaszsága 
és ügyessége miatt. Fraknói, V.: Die Hohenzollern i. m. 535–630. 
4 Iván Boronkai: Matthias im Bilde der Memoiren des Pius II. In: Matthias Corvinus and the 
Humanism in Central Europe. Eds. Gábor Klaniczay, József Jankovics. („Studia 
Humanitatis”: Publications of the Centre for Renaissance Research 10.) Bp. 1994. 59–71. 
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vatikáni, német, osztrák és cseh levéltárak anyagából állított össze.5 Emellett 
nélkülözhetetlen forrást jelentenek a Hunyadi család levéltárának fennma-
radt iratai, amelyet Borsa Iván ismertetett egy kötetben,6 ill.  a korszak más-
hová nem sorolható diplomáciai  töredékei,  amelyeket  Nagy Iván és  Nyáry 
Albert gyűjtöttek össze.7 Nem magyar oldalról Felix Priebatsch nagyszabású 
munkája szolgáltat sok értékes adatot, ő „a másik fél”, Albert Achilleusz leve-
leit gyűjtötte egybe három kötetben, amelyek nem csak a Magyarország Bran-
denburghoz fűződő kapcsolataihoz szolgálnak adatokkal, hanem Mátyásnak a 
birodalom, ill. Szilézia felé irányuló diplomáciájához is. Ez utóbbi körülmény 
azért fontos, mert Mátyás király és Albert fejedelem konfliktusainak fő 
(had)színtere éppen Szilézia volt.8 A két uralkodó levelezése mellett Peter 
Eschenloer Sziléziát érintő elbeszélő munkája is gazdag forrása a témának.9 

Brandenburg és Magyarország kapcsolatával a magyar történetírás a mai 
napig csak a Mátyásnak III. Frigyes ellen viselt háborúin belül, ill. a hadi-
technika fejlődésének történetén keresztül foglalkozik.10 Egyetlen kivétel 
létezik: Fraknói Vilmos egy német nyelvű tanulmánya a Hohenzollernek és 
Mátyás kapcsolatairól.11 A tudós nagyváradi püspök ebben a munkájában 
akkurátusan körüljárja Mátyás uralkodásának brandenburgi fejedelmekhez 
kötődő legapróbb részleteit is, Albert Achilleusz születésétől egészen Mátyás 
haláláig. Munkája közben folyamatosan hivatkozik Albert Achilleusz és 
Mátyás király leveleire. 

A  számos  nem  magyar  nyelvű munka  közül,  amelyek  indirekt  módon  
Magyarország és Brandenburg közös történetével is foglalkoznak, e helyen 
kettőt szeretnék kiemelni: egyrészről Karl Nehring roppant részletes, habár 
egy kicsit részrehajló könyvét Mátyás és III. Frigyes kapcsolatáról.12 Másrész-

                                                             
5 Mátyás király levelei. Külügyi osztály. Első Kötet 1458–1479. I–II. Szerk. Fraknói Vilmos. 
Bp. 1893. (a továbbiakban: Mátyás levelei I.); Mátyás király levelei. Külügyi osztály. Má-
sodik kötet 1480–1490. I–II. Szerk. Fraknói Vilmos. Bp. 1895. 
6 Borsa, Iván (szerk.): A Hunyadi család levéltárának története. Levéltári Közlemények 35. 
(1964) 20–54. 
7 Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából. I–IV. Szerk. Nagy Iván, Nyáry 
Albert. (Monumenta Hungariae Historica 4.) Bp. 1875–1878. 
8 Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles. I–III. Hrsg. Felix Priebatsch. 
(Publikationen aus dem Kaiserlich Preußischen Staatsarchiven 59., 67., 71.) Leipzig 1894–
1898.  
9 Geschichte der Stadt Breslau von Peter Eschenloer. I–II. Hrsg. Gunhild Roth. (Quellen 
und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 29.) Münster 2003. 
10 Móritz Csáky: Ungarn und die Länder der Habsburger in Zeitalter der Matthias 
Corvinus. In: Schallaburg ’82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–
1541. 8. Mai – 1. November 1982. Hrsg. Gábor Klaniczay, Gábor et alii. Wien 1982. 39–47.; 
Gyula Rázsó: Die Feldzüge des Königs Matthias Corvinus in Niederösterreich 1477–1490. 
(Militärhistorische Schriftenreihe des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums 24.) Wien 
1973; Tóth Zoltán: Mátyás idegen zsoldosserege. A fekete sereg. Bp. 1925. 
11 Fraknói, V.: Die Hohenzollern i. m. 535–630. 
12 Karl Nehring: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-
habsburgischen Gegensatz im Donauraum. München 1989. 



142 
 

ről a legfrissebb szakirodalomból Mario Müller doktori értekezését, amely a 
külpolitikai kapcsolatok hagyományos kategóriái mellett (diplomácia, hábo-
rú, fegyverszünet stb.) más, eddig kevésbé kutatott tartalmakat is vizsgál 
(uralkodói levelezések, udvari pletykák, kémhálózatok stb.), magyar-bran-
denburgi vonatkozásban is.13 

 
Az első kapcsolódási pont: Mátyás király házasságpolitikája 
Az imént felsorolt forrásokból Mátyás királynak egész Közép-Kelet-Európát 
lefedő, igen kiterjedt és szerteágazó diplomáciája bontakozik ki. Eltekintve 
élete utolsó éveitől, amikor betegsége megakadályozta ebben, valamennyi 
külföldre irányuló háborúját személyesen vezette, és majdnem mindegyik 
diplomáciai iratát maga fogalmazta, ill. a kancellária fogalmazványait minden 
esetben átnézte, mielőtt azok útjukra indultak volna.14 Az egész uralkodására 
jellemző egyensúlyozás a (késő)középkori legitimációs gondolat és a rene-
szánsz „dominus naturalis” dinamikája között a diplomáciájában is megmutat-
kozott.15 Egy havasalföldi bojártól származó apa és egy, a magyar nemesség-
ből származó anya gyermekeként hosszú évekig próbálkozott feleséget kérni 
magának Európa valamelyik előkelő uralkodó dinasztiájából, hogy így jusson 
elfogadható legitimációhoz. Mindhiába, II. Brandenburgi Frigyes, IV. Lengyel 
Kázmér és Albert Achilleusz számára – akiknél hiába járt leánykérőben – csak 
egy  „homo novus”  volt,  egy  amolyan  „felkapaszkodott” király, ahogy Albert 
Achilleusz a rá jellemző kendőzetlen módon a dolog lényegét megfogalmazta. 
Tőle Mátyás 1464-ben kérte meg az egyik leánya kezét. A fejedelem először 
nyitottnak mutatkozott, hiszen három eladósorban lévő, ámbár már eljegyzett, 
leánya is volt: Orsolya (14) a cseh király fiának menyasszonya volt, Erzsébetet 
(13) a württembergi gróffal, Margitot (11) pedig egy bajor herceggel jegyezték 
el. De még mielőtt Albert Achilleusz Mátyás apósává válhatott volna, létrejött 
egy másik házassági terv is, ezúttal II. Frigyes brandenburgi választó leányá-
val. Mivel II. Frigyes Albert Achilleusz bátyja volt, ez utóbbi visszalépett, mert 
a békesség Brandenburgban fontosabb volt számára, mint a családi kapcsolat 
Magyarországgal. 

 
A boroszlói találkozó 
Miután 1464-ben nem jött létre a házasság II. Frigyes leányával, és öt év telt 
el eredmény nélkül, Mátyás 1469-ben ismét visszatért a hohenzollerni terve-
ihez, és újra megkérte a választófejedelem leányát. Immár valamivel köze-
lebb volt Brandenburghoz, hiszen időközben Csehország királyává válasz-
tották, habár ez a leánykérés szempontjából (is) csupán fél sikernek számí-
tott, mert vele együtt a lengyel király fia, Ulászló is viselte a cseh királyi 

                                                             
13 Mario Müller: Besiegelte Freundschaft. Die Brandenburgischen Erbeinungen und 
Erbverbrüderungen im späten Mittelalter. Göttingen 2010. 
14 Mátyás levelei I. 
15 Nehring, K.: Matthias Corvinus i. m. 195. 



143 
 

címet. Mátyás, a siker elérése érdekében meghívta Boroszlóba II. Frigyest, és 
annak unokaöccsét, Albert Achilleusz fiát, Jánost egy személyes találkozóra. 
Ott aztán mindent megtett, hogy brandenburgi vendégeit elkápráztassa: 
mindennap meghívta őket a palotájába, vagy személyesen látogatta meg 
őket a szállásukon. II. Frigyesnek két értékes paripát ajándékozott 1000 ma-
gyar forint kíséretében, valamint arannyal hímzett havasalföldi készítésű 
sátrakat. Az ifjú János is értékes ajándékokat kapott Mátyástól, de ő minden 
szemfényvesztés nélkül is sokkal pozitívabban viszonyult a magyar király-
hoz, mint édesapja, a fejedelem. Ez talán azzal is magyarázható, hogy János 
(1455–1499) korban sokkal közelebb állt Mátyáshoz (1443–1490), mint Albert 
Achilleusz (1414–1486).16 János a későbbiekben is inkább hajlott a Mátyással 
való megegyezésre, mint arra, hogy háborút viseljen ellene. Ehhez hasonló-
an alakult a helyzet a III. Frigyes – Miksa főherceg – Mátyás király kapcsola-
tát tekintve is, amelyben a császár inkább évtizedekig kitartott a konfliktus 
mellett, sőt örökös tartományainak egy részét, mi több Bécs városát is veszni 
hagyta, de nem engedett a Mátyással való megegyezésnek. Makacsul (és 
eredménnyel) várta a magyar király halálát, miközben fia, Miksa sokkal 
rugalmasabb és nyitottabb volt a párbeszédre. Mindkét esetben egy mind 
jobban elmérgesedő apa-fiú konfliktus lett az eredmény, habár a Mátyás 
iránti szimpátia az ellentéteknek természetesen nem kiváltó oka, csupán 
egyik komponense volt. A felvázolt jelenség ellenére úgy tűnik, hogy Mátyás 
az idősebb generáció megnyerésének terén sem volt teljesen sikertelen.. Jólle-
het  a  boroszlói  tárgyalások kézzel  fogható eredmény nélkül  zárultak,  II.  Fri-
gyes azt írta haza Albert Achilleusznak, hogy Mátyás minden híresztelés elle-
nére igazi király, különösen beszédmodorában és viselkedésében. Ami pedig 
az ajándékba kapott paripákat illeti, azoknak nem kell a fogát nézni…17 

Házasság dolgában Mátyás király és Albert Achilleusz a továbbiakban 
még egy alkalommal kerültek kapcsolatba egymással, 1476-ban, amikor Má-
tyás végül elvette a nápolyi király leányát, Aragóniai Beatrixot. Amint már 
említettem, a brandenburgi fejedelem nem jelent meg a budai esküvőn,18 an-
nak ellenére, hogy a kettőjük közötti összekötő diplomata, Georg von Stein 

                                                             
16 Tanulmányom címének megfogalmazása miatt, és a teljesség kedvéért itt megemlítem, 
hogy János, a későbbi brandenburgi választófejedelem ékesszólásáért, ill. a latin nyelvben 
való jártasága miatt alattvalóitól a „Cicero” melléknevet kapta. 
17 Fraknói, V.: Die Hohenzollern i. m. 550. 
18 Amennyiben mégis ellátogatott volna Budára, bizonyára szemet szúrt volna neki a 
magyar király menyegzőjének szokatlan ceremonialitása. Mint ceremoniális kérdésekben 
jártas fejedelem, és a híres-nevezetes landshuti bajor hercegi esküvő főszertartásmestere, 
Albert Achilleusz egy levelében leszögezte, hogy egy reneszánsz uralkodói menyegző 
összesen négy napot ölelhet fel. Ezzel szemben a budai esküvő ünnepségei kereken két 
hónapon át zajlottak, főleg azért, hogy az előkelő követeket és vendégeket Mátyás király 
legitimáció keresésének részeként minél nagyobb bámulatba ejtsék. Gabriel Zeilinger: Die 
Uracher  Hochzeit  1474.  Form  und  Funktion  eines  höfischen  Festes  im  15.  Jahrhundert.  
Frankfurt am Main 2003. 
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lovag határozottan ezt tanácsolta neki, mivel így lehetőség adódott volna a 
Glogau-Krossenben kialakult ellentétek személyesen történő rendezésére. 

 
A fő konfliktus: a glogau-krosseni örökösödés kérdése 
Glogau-Krossen sziléziai hercegségben mind Mátyás, mind Albert Achille-
usz  érdekeltek  voltak,  mert  a  terület  cseh  hűbéri  minőségében  a  magyar  
király fennhatósága alá tartozott, aki 1469 óta a cseh királyi címet is viselte. 
A másik oldalon viszont Albert Achilleusz is igényt tarthatott a hercegségre, 
mivel leánya, Brandenburgi Barbara az utolsó, utód nélkül elhalálozott 
glogaui herceg özvegye volt. A probléma abból adódott, hogy Albert 
Achilleusz még a leányán keresztül sem óhajtott hűbéri esküt tenni Corvin 
Mátyásnak. Sokkal inkább hajlandó lett volna erre a másik cseh királlyal, a 
lengyel Ulászlóval szemben, aki ugyan pápai megerősítés hiányában nem 
volt legitim uralkodó, de Albert Achilleusz azon a véleményen volt, hogy 
sokkalta jobb egy lengyel király a birodalomban, mint egy magyar király 
Csehországban.19 Még 1474-ben feleségül adta Barbara nevű lányát az idős és 
gyermektelen Henrikhez, Glogau hercegéhez, mivel ez a Brandenburggal 
határos terület magas jövedelmeivel és számos erődítményével számottevő 
hasznot hajthatott a fejedelemség számára. Halála előtt Henrik herceg fele-
ségét jelölte meg örököseként, de azzal a kitétellel, hogy Barbara csak a cseh 
király beleegyezésével foglalhatja el örökségét. Így tehát, a fentebb vázolt 
okokból  kifolyólag,  a  herceg  halála  után  háború  tört  ki  Brandenburg  és  a  
Magyar Királyság között, ami a „glogaui örökösödési háború” néven vonult be 
az európai történelembe, és amelyben Brandenburgi Albert Achilleusz és 
Corvin Mátyás álltak szemben egymással.20 Mivel a fejedelem nem hajlott a 
megegyezésre, Mátyás – Barbarát mellőzve – Johann von Sagan-nak, Henrik 
herceg unokaöccsének adományozta a Glogaut. Ezzel egy időben Jan Zeleni 
vezetésével magyar zsoldos csapatok vonultak be a hercegség területére. 

Azonban Albert Achilleusz sem maradt tétlen: nem sokkal a glogaui her-
ceg halála után saját kancelláriájával elkészíttetett egy hamis, visszadatált 
oklevelet, amely szerint Henrik Corvin Mátyás tudtával és beleegyezésével 
feleségét, Barbarát jelölte utódjának. Ilyen megegyezésről a magyar oldal 
természetesen nem tudott, de teljesen ártatlan a magyar diplomácia sem 
maradt:  Mátyás  követe  Glogau-Krossenben,  Georg  von  Stein  lovag  éppen  
csalásai és megbízhatatlansága miatt vált hírhedtté, sokszor a király tudta 
nélkül, ill. akaratával ellentétben cselekedett, nem kevéssé rontva ezzel a 
sajátjával  együtt  magyar  udvar  hitelét  is.  A lovag előtt  Johann Beckensloer  
esztergomi érsek működött Glogauban Mátyás követeként, aki azonban 
elárulta a királyt, és az esztergomi székesegyház kincseit magához véve 
átpártolt  II.  Frigyeshez.  Albert  Achilleusz  követe  a  glogaui  ügyben  Johann  
Pfotelt diplomata volt, főleg a latin nyelvben való jártassága miatt, a bran-

                                                             
19 Nehring, K.: Matthias Corvinus i. m. 39. 
20 Fraknói, V.: Die Hohenzollern i. m. 57. 
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denburgi csapatokat pedig Siegmund von Rothenburg vezette, aki lausitzi 
birtokosként és Cottbus uraként kellő helyismerettel rendelkezett Alsó-
Sziléziában. Az örökösödési háború nagy részében Albert Achilleusz Frank-
földön tartózkodott, és az események diplomáciai irányítását fiára, Jánosra 
bízta, saját magának csak a császári udvarral és a pápai kúriával való kap-
csolattartást tartotta meg. Ez azonban nem jelentette azt, hogy Brandenburgi 
János teljesen önállóan cselekedhetett Magyarországot, Sziléziát és Lengyel-
országot érintő ügyekben, mert apja minduntalan beleszólt az eseményekbe, 
sőt két alkalommal is (1475–1476-ban és 1478–1479-ben) fegyveres erőkkel 
bevonult a brandenburgi őrgrófság területére. 

Miután Balthassare Piscia pápai követ a szemben álló felek közötti dip-
lomáciai közvetítéssel nem tudta megoldani a glogaui örökösödés kérdését, 
a háború következő említésre méltó eseménye az volt, amikor János, immár 
a brandenburgi őrgrófság uraként, apja tudta és beleegyezése nélkül, 
Eitelfritz von Zollern vezetésével követséget küldött Corvin Mátyás udvará-
ba. Terve az volt, hogy ráveszi a magyar királyt Georg von Stein lovag visz-
szahívására, és egy hosszabb fegyverszünet megkötésére. Eközben Albert 
Achilleusz viszont a császárt kérte fel döntőbírónak a glogaui háborúban, 
Barbara lányát pedig a biztonság kedvéért hozzáadta Ulászló lengyel és nem 
legitim cseh királyhoz (a házasság valójában soha nem jött létre). 

Mátyás király zsoldosserege először csak 1478-ban veszélyeztette komo-
lyan a brandenburgi őrgrófságot, de Magyarország nem gondolhatott hosz-
szú távon megtartható hódításokra, mert szövetségesei (IV. Albert kivételé-
vel a bajor hercegek, a délnémet városok és Nürnberg, a Német Lovagrend, 
Svájc stb.) nem voltak egységesek, és egytől egyig túl távol voltak Sziléziától 
ahhoz, hogy ott komoly érdekeltségeik legyenek. Így Albert Achilleusz zsol-
dosai hamarosan meg is verték Mátyás seregét Glogauban, de ekkor az el-
húzódó háború miatt a brandenburgi fejedelem – miután fia szemére vetette, 
hogy  az  a  háta  mögött  cselekedett  –  már  hajlandó  volt  beleegyezni,  hogy  
Barbara vagy János hűbéresi esküt tegyen Corvin Mátyásnak Glogau-
Krossenért. Így 1479. június 15-én találkozóra került sor Olmützben, ahol 
Mátyás elismerte Brandenburg Glogaura vonatkozó követeléseinek egy ré-
szét, és vállalta, hogy döntőbíróként fog eljárni Barbara hercegnő és Johann 
von Sagan örökösödési vitájában. Barbarának 25 000 forint elégtételt fizettek 
ki saját glogaui örökségéből, ill. zálogba kapta Krossen, Bobersberg, 
Züllichau és Sommerfeld városait és várait. Végül maga Albert Achilleusz is 
elégedett volt a háború eredményével, bár fájlalta, hogy Corvin Mátyás a 
brandenburgi követeléseknek csupán egy részét ismerte el. Azzal vigasztalta 
magát, hogy Ulászló és Barbara házassága idővel mégis érvénybe lép majd, 
ezért,21 hogy Barbara kézhez kapott örökségét minden eshetőségre biztosítsa, 
még arra is hajlandó volt, hogy baráti és szövetségesi szerződést írjon alá a 
magyar királlyal 1479. augusztus 15-én. Annak ellenére, hogy e szerződés 

                                                             
21 Nehring, K.: Matthias Corvinus i. m. 105. 
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számos kikötése és kitétele miatt alig bírt gyakorlati jelentőséggel, mégis 
Mátyás jelentős diplomáciai sikereként könyvelhető el. Ezzel ugyanis 
III. Frigyes után a második legmakacsabb ellenfele, Albert Achilleusz ismer-
te el magyar és cseh királyságának törvényességét. 

Ezzel lezárult a glogaui örökösödési vita háborús része, amelybe Mátyás 
király két okból bocsátkozott: először, mivel Brandenburg nem akarta elis-
merni Csehország királyának, még akkor sem, amikor már maga a császár és 
a pápa is megtették ezt; másodszor, mivel birtokokat akart biztosítani fia, 
Corvin János számára, amelyek későbbi királyi hatalmának alapjait jelent-
hették volna. 

 
A két uralkodó kapcsolatának békés végjátéka 
A glogau-krosseni események után Albert Achilleusznak és Corvin Mátyás-
nak kevés dolga akadt egymással, annak dacára, hogy az olmützi megegye-
zés csak egy ideiglenes és igen törékeny megoldást jelentett, és emellett 
Georg von Stein sziléziai működése továbbra is sok bosszúságot okozott a 
brandenburgi fejedelemnek. Mivel azonban Mátyás nem minden esetben 
ismerte el saját követének cselekedeteit, ezért Albert Achilleusz biztos lehe-
tett abban, hogy Magyarország nem fog ismételten háborúba bocsátkozni 
Brandenburggal, miközben egyidejűleg a császár ellen is hadat visel. 

Amikor III. Frigyes 1480-ban ismét hadat indított Mátyás ellen, és a bran-
denburgi grófokat is hadisegély fizetésére szólította fel, Albert Achilleusz 
már inkább szeretett volna kimaradni a konfliktusból. Ugyanezt tanácsolta a 
fiának is, nehogy a magyar király felesleges ingerlésével Brandenburg elve-
szítse Barbara örökségét. Ehhez az is hozzájárult, hogy az idős fejedelmet 
III. Frigyes szolgálatában ekkorra már annyi csalódás érte, hogy leginkább 
csak arra vágyott, hogy békén hagyják – ahogy egyik fiához írt levelében 
állította.22 Erről Mátyásnak is tudomása volt, ezért újra felvette a kapcsolatot 
Jánossal, aki – ismét apja tudta nélkül – hajlandónak mutatkozott a közele-
désre, vagy legalább arra, hogy meghívják a birodalmi gyűlésbe. Albert 
Achilleusz ismét súlyosan megrótta a fiát, mivel János a Magyarországhoz 
való közeledéssel szakított volna Brandenburg hagyományosan császárhű 
külpolitikájával, és megint csak személyesen avatkozott bele a brandenburgi 
őrgrófság irányításába, amelyet elvileg már régen Jánosra bízott. 

Ezúttal azonban nem került sor újabb háborúra Brandenburg és a Ma-
gyar Királyság között. Mátyás, hogy minden erejével a császár elleni harcra 
koncentrálhasson, 1482. szeptember 16-án, a kamenzi találkozón egyszer s 
mindenkorra le akarta zárni a glogaui örökösödés ügyét. 50 000 forintos 
magyar visszaválthatósági jog fenntartása mellett, cseh hűbéri minőségben 
minden vitatott terület brandenburgi tulajdonba került. Mátyás ejtette 
Johann von Sagan-t, így Barbara immár zavartalanul elfoglalhatta teljes 
örökségét. Az így létrejött valóban szövetségesi, sőt barátságos kapcsolatot a 
                                                             
22 Nehring, K.: Matthias Corvinus i. m. 124. 
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két uralkodó egészen a fejedelem 1486 márciusában bekövetkezett haláláig 
meg tudta őrizni. A császár minden további próbálkozása, hogy Branden-
burgból Corvin Mátyás ellen segítséget csikarjon ki, hiábavalónak bizonyult, 
a fejedelem minden esetben azt a választ küldte, hogy már túl öreg egy Ma-
gyarország elleni háborúhoz. 

A kamenzi megegyezést követően a két uralkodó levelezése is barátságo-
sabb hangvételűvé vált. Mátyás következetesen minden törökök ellen elért 
sikeréről értesítette Albert Achilleuszt, ill. ugyanilyen következetesen be-
számolt neki az Alsó-Ausztriában folyó háború eseményeiről is. Kettőjük 
kapcsolata hűen tükröződik igen terjedelmes levelezésükben: a levelek tar-
talmát a politikai események határozzák meg, tele vannak diplomáciai for-
dulatokkal és állandó elemekkel, amelyek között éppen úgy megtalálható a 
kölcsönös vádaskodás, mint az alaptalan ígérgetés. A megszólításban köl-
csönösen „igen kedves barátom”-nak nevezték egymást, majd később „uram 
és fivérem”-nek, ahogy azt a reneszánsz uralkodók levelezésének etikettje 
megkívánta. Kis híján após és vő vált belőlük, ehelyett egy életen át küzdöt-
tek egymás ellen fegyverrel és ravaszsággal. Ellenfelek voltak, de olyanok, 
akik becsülték a másikban a méltó ellenfelet és az uralkodót. Kapcsolatukat 
egyedül a politika határozta meg, mégsem volt teljesen mentes az érzésektől, 
amik főleg olyan levelekben bukkannak fel, amelyeket nem egymásnak, 
hanem kívülállóknak írtak. Albert Achilleusz például, 1473-ban így írt Szász 
Vilmosnak ugyanarról a Mátyás királyról, akit más helyeken arrogáns, illegi-
tim, hazug és megbízhatatlan önjelölt uralkodónak nevezett: „A Magyaror-
szághoz való jóindulat jegyében nevelkedtünk úrnőnk, a császárné [Zsigmond 
felesége, Cillei Borbála – W. K.] udvarában. Ezért igen sokra tartjuk mind a Kirá-
lyi Felséget [Mátyást – W. K.], mind a Magyar Korona országát, […]. Jó kapcsolat-
ban állottunk a Királyi Felség apjával [Hunyadi Jánossal – W. K.], aki iránt szin-
tén jóindulattal viseltettünk.”23 

 
 
 

 

                                                             
23 „Wir sind zu Ungarn etlichmal erzgen worden bei unserer gnädigen Frau der Kaiserin 
seligen [bei der Gemahlin des Kaisers Sigismund]. Deshalb sind wir gleichwohl an das der 
Königlichen  Würde  [Mathias]  auch  der  Krone  zu  Ungarn  viel  geneigt,  […].  So  sind  wir  
mit seiner königlichen Würde Vater [Johannes von Hunyad] gar in gutem Wesen 
bestanden und haben uns gutes zu ihm versehen.” Részlet az 1473. október 18-án kelt 
levélből. Saját ford. Fraknói, V.: Die Hohenzollern i. m. 562. 
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BÓTOR TÍMEA 

Hatalmi szimbólumok a moszkvai nagyfejedelmi 
végrendeletekben (14–15. század) 

Symbols of power in the wills of the Grand Princes of Moscow (14th– 15th Centuries) 
After a thorough examination of the valuables listed in the will, I came to the conclusion 
that symbols of the later autocratic political power (gold cap, barmy, carneol box, gold 
chain with cross) first became part of the inheritance of the eldest son in the will of Vasily 
II in 1462. It was during the reign of Vasily II that they acquired a prominent role and 
became the regal symbols of the first-born son, the future Grand Prince. 

Tanulmányomban a nagyfejedelmi hatalmat szimbolizáló regáliák megjele-
nését követem nyomon egy speciális forrástípus a 14–15. században keletke-
zett moszkvai nagyfejedelmek végrendeleteinek segítségével. Tulajdonkép-
pen arra keresem a választ, hogy a nagyfejedelmi hagyatékban feltűnő, a 
kincsárban található értéktárgyak között megjelennek-e a későbbi autokrati-
kus  hatalom  szimbólumai:  a  korona,  a  szentképekkel  díszített  vállrész,  a  
barmi, a karneol doboz, a Paramon mester által készített kereszt. 

A 14. század első harmadában új oklevéltípus jelent meg a Moszkvai 
Rusz területén: a végrendelet. A mai napig fennmaradtak a moszkvai nagy-
fejedelmek testamentumai és a Rusz-beli fejedelmek egymás közötti szerző-
déseinek, megállapodásainak oklevelei. A végrendeletek azok az elsődleges 
történeti források, amelyek a moszkvai fejedelmi család tagjai között fennál-
ló viszonyrendszert tárták fel, az örökösödési rendben bekövetkezett válto-
zásokat rögzítették. A testamentumok elemzése lehetőséget nyújt az adott 
korszak társadalmi berendezkedésének, gazdasági életének és kultúrtörté-
netének megismerésére. A birtokviszonyok alakulását, a nagyfejedelmi ud-
var működését, az ingó és ingatlan vagyon, a korabeli adónemek, a szemé-
lyes vagyontárgyak, ékszerek, értékes ruházat leírását és szétosztását követ-
hetjük nyomon az oklevelek tanulmányozása során. 

A Moszkvai Fejedelemség 14–15. századi történetére vonatkozó összes 
írásos dokumentumát az Orosz Állami Levéltár Legrégibb Iratokat 
(RGADA) őrző részlegének 135. fondjában találhatjuk meg a mai napig. A 
135. fond a Moszkvai (Nagy)fejedelemség 1262 és 1607 között keletkezett 
okleveleit tartalmazza.1 A nagyfejedelmi végrendeletek sorát  Iván Danyilo-
vics Kalita fejedelem két változatban íródott testamentuma és IV. Iván orosz 
cár oklevele zárja. Az általam vizsgált időszakban (1336–1462) hat moszkvai 

                                                             
1 Rosszijszkij Goszudarsztvennij Arhiv drevnyih aktov (RGADA) fond 135. otgy. 1. rubr. Nr. 1., 1–
7., 9., 13–14., 21–22. 
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nagyfejedelem összesen 12 (egy közülük ún. kiegészítő oklevél, pripisznaja 
gramota) végrendeletet hagyott maga után. Szemjon Gordij nagyfejedelem-
nek egy testamentuma (1353), Iván Kalita (1336, 1339) és II. Iván (1359) egy 
végrendeletének két változata maradt fent az utókor számára. Dmitrij 
Donszkoj két (1372, 1389), I. Vaszilij három különböző (1407, 1422–1423, 
1424–1425) időpontban foglalta írásba végakaratát. II. Vaszilij nagyfejedelem 
alap végrendeletéhez (1461–1462) egy időben nagyon közel keletkezett ki-
egészítő oklevelet csatoltak.2 

A 15. század végén és a 16. században készült elbeszélő irodalmi művek-
ben az a meggyőződés jutott kifejezésre, hogy a vlagyimiri nagyfejedelmi 
trónra ültetés, majd később a moszkvai nagyfejedelmi szék elfoglalását kísérő 
szertartáskor használt uralkodói szimbólumok Bizáncból kerültek a Moszkvai 
Rusz földjére. Az Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeiről című 
történetben két legenda ötvöződött: az egyik a Rusz nagyfejedelmei és 
Augustus római császár közötti rokonság eredetét írta le, míg a másik a koro-
názási jelvények bizánci származását mesélte el.3 A korszakban az uralkodói 
hatalom szimbólumai a cári korona (venyec carszkij), a nyakfüzér (ozserelje vagy 
más néven barmi),  a  karneol  doboz  vagy  serleg  (korobka szerdonicsnaja vagy 
krabica)4 és az aranylánc kereszttel (cep zolotoj sz kresztom) voltak.5  

A nagyfejedelmi székbe való beiktatásról, illetve koronázási szertartásról 
részletes leírás a 15. század végéig nem maradt fent. A szertartást megörökí-
tő egységes formulákat megőrizték az évkönyvek szövegei, tehát feltételez-
hető, hogy létezett valamilyen beiktatási ceremónia. Erre példa a Moszkvai 
Évkönyvben található, a moszkvai nagyfejedelmek: Szemjon Gordij és III. 
Iván trónra lépéséről tudósító egy-egy mondatos egységes formula, amely-
ben az ülni (szigyety) ige szerepelt, vagyis a trónra ültetés (poszazsenyije) szer-
tartása jelent meg.6 Később az intronizáció aktusa teljesen feledésbe merült a 
moszkvai nagyfejedelmek időszakában, ezért kerestek saját koronázási szer-
tartásuk igazolására egy legendás történetet, amely a 12. század elejéhez, 

                                                             
2 Forráskiadások: Duhovnije i dogovornije gramoti velikih i ugyelnih knyazej XIV–XVI вв. 
podg. k pecs. L. V. Cserepnyin. otv. red. Sz. V. Bahrusin. Moszkva – Lenyingrad 1950. Nr. 
1. а. b. 7–11., 3. 13–14., 4. а. b. 15–19., 8. 24–25., 12. 33–37., 20. 55–57., 21. 57–60., 22. 60–62., 61. a. b. 
193–199. (a továbbiakban: Duhovnije i dogovornije). 
3 Az Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeiről episztola a 16. század elején, 
nem később, mint 1527 jelent meg. A középkori orosz történelem forrásai. Szerk. Szili Sándor. 
Bp. 2005. 104–106.  
4 Korobka szerdonicsnaja: karneol féldrágakővel kirakott doboz, melyet a 16. századtól a 
cári koronázási szertartás során használtak. Augustus császár legendája alapján feltételez-
hető, hogy egy ivásra alkalmas edény is lehetett. K. V. Bazilevics: Imuscsesztvo 
moszkovszkih knyazej v XIV–XVI. vv. In: Trudi Goszudarsztvennovo Isztoricseszkovo 
Muzeja. Razrjad, obsij isztoricseszkij, Moszkva 1926. Vip. 3. 5. 
5 Rufina Petrovna Dmitrijeva: Szkazanyije o knyazjah vlagyimirszkih. Moszkva –
 Lenyingrad 1955. 164., 177., 184. 
6 Margarita Jevgenyevna Bicskova: Magija vlasztyi. Obrjadi vozvegyenyije na presztol. 
Carszkije regalii. Tyerritorija, Moszkva 2009. 24–25.  
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Vlagyimir Monomah uralkodásához nyúlt vissza. Megjelent a dinasztikus 
folytonosság gondolata, melynek alapját a mondai Ruriktól III. Ivánig tartó 
kontinuitás biztosította.7  

A moszkvai nagyfejedelmi kincstár legértékesebb darabja a híres „arany-
sapka” (sapka zolotaja), melyet Iván Kalita mindkét végrendeletében legidő-
sebb fiának Szemjonnak adományozott.8 Köztudott, hogy a sapka nem Vla-
gyimir Monomah kijevi fejedelem díszes süvege volt. Elsőként Iván Kalita 
testamentumában szerepelt egy bizonyos „aranysapka”, amely a Távol-
Keleten készült, és Üzbek tatár kán ajándékaként a 14. század elején juthatott 
a moszkvai udvarba. A legújabb történeti irodalomban Szergej Bogatyirev 
által napvilágot látott olyan vélemény is, hogy Iván Kalita végrendeletében 
feltűnt „aranysapka” nem azonos a későbbi Monomah-koronával. Valószí-
nűleg Iván Krasznij nagyfejedelmi végrendeletében előforduló aranyból 
készült két sisak (csecsak zolotoj) adta a későbbi Monomah-sapka aranyle-
mezből készült alapját, melyeket a nagyfejedelem fiainak Dmitrijnek és 
Ivánnak készíttetett.9 Ma Moszkvában a Fegyvertárban (Oruzsejnaja Palata) 
őrzik ezt a híres föveget. A sapka központi formája, alakja és megmunkálása 
a keleti muzulmán ötvösművészetre emlékeztet. A süveg nyolcszögletű, a 
vékony aranyszálakat nyolc, virágokkal, csillagokkal, ágakkal díszített 
aranylemez borítja, alul cobolyprémmel övezve.10 A  híres  süvegről  Iván  
Kalita, fia Iván, unokája Dimitrij Donszkoj, I. és II. Vaszilij is megemlékezett 
végrendeletében. Az oklevelek egyszerűen „aranysapkának” nevezték az 
uralkodói  föveget,  sőt  II.  Vaszilij  testamentumában már az arany jelző sem 
szerepelt.11 A fejedelmi beiktatásnak csak a 15. század végétől (1498) vált 
fontos részévé a fejedelmi süveg átadása, és a 16. századtól kapcsolták Vla-
gyimir Monomah kijevi nagyfejedelem személyéhez. A 15. század végétől a 
moszkvai fejedelmek hatalmuk legitimálására, a dinasztikus folytonosság 
bizonyítására a cobolyprémmel borított Monomah-sapkát (venyec carszkij) is 
felhasználták. A Monomah-sapka legendáját a 16. század elején (1527) kelet-
kezett Elbeszélés a vlagyimiri nagyfejedelmekről című történet örökítette meg.12 
Az elbeszélés a Monomah-korona a Rusz földjére kerülését mesélte el, ezzel 
a bizánci császári hatalom átadásának legitimációját biztosította. Konsztanti-
                                                             
7 Andrzej Poppe: Rurikid Dynasty or Seven Hundred Years of Shaping Eastern Europe. In: 
Christian Russia in the Making. Variorum Collected Studies Series. Aldershot 2007. 5.  
8 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 1. а. b. 7–11. 
9 Szergej Nyikolajevics Bogatyirev: Sapka Monomaha i slem naszlednyika. Reprezentacija 
vlasztyi i dinaszticseszkaja polityika pri Vaszilija III i Ivanye Groznom. In: Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana-Peterburgszkije szlavjanszkije i balkanszkije isszledovanyije 1. 
(2011:9) 181–186. 
10 Ocserki russzkoj kulturi XIII–XV vekov. T. 1. A. V. Arcihovszkij (gl. red.) Moszkva. 1969. 
293. (a továbbiakban Ocserki 1969) 
11 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 1. a. 8., 1. b. 10., 4. a. 16., 4. b. 18., 12. 36., 20. 56–57., 22. 
61., 21. 59., 61. a. 197. 
12 A Monomah-korona eredetéről részletesebben: Makai János: A Monomah-korona. Le-
genda és valóság. Világtörténet 26. (2005: tavasz-nyár) 74–77. 
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nosz Monomakhosz13 követet küldött Kijevbe a hatalmi jelvények átadására. 
A legfontosabb ajándékoknak a császári korona (venyec carszkij) és a „kereszt 
fája” – melyre Jézust felfeszítették – (zsivotvorjascsij kreszt) számítottak. A re-
likviák Vlagyimir fejedelem trónra ültetésekor a bizánci császár és a Rusz 
fejedelmei közötti hatalom átadását szimbolizálta. A „kereszt fája” az Isten 
által választott állam legfőbb szentségét, a korona a földi birodalom megtes-
tesülését jelképezte.14 Az említett szent tárgyakról megemlékeztek Dmitrij 
koronázási (vencsanyije) szertartásakor 1498-ban, illetve IV. Iván cárrá koro-
názását megörökítő hivatalos oklevelében (1547) is feltűntek a hatalmi szim-
bólumok.15 A koronázási szertartás menetéről az elsőként fennmaradt írásos 
dokumentum a 15. század végén (1498) történt Dmitrij, III. Iván unokája 
megkoronázásáról tudósított. Az oklevélbe beépítették a bizánci uralkodók 
koronázási szertartásának szövegét, amely kiegészítette a korábbi, a Rusz 
földjére jellemző beiktatási hagyományokat.16  

Barminak nevezték a nagyfejedelem díszes öltözetén levő szentképekkel 
ékesített széles, gallér formájú vállrészt.17 A bizánci uralkodók viselték ezen 
kiegészítő ruhadarab prototípusát, a lorumot. A Rusz földjére tehát Konstan-
tinápolyból került, és elsőként Iván Danyilovics Kalita végrendeleteiben tűnt 
fel a kör alakú aranyérmék láncolatából készített, a vállrészhez kapcsolódó 
kiegészítő értéktárgy, amely a 16. századtól bekerült a cári koronázási szer-
tartás relikviái közé. Az aranyérmék külső peremét drágakövekkel rakták ki. 
Ezt a vállrészt minden uralkodó viselte a cárrá koronázás szertartásakor és 
más ünnepi eseményeken a 15. század végétől Nagy Péterig. A 14–15. szá-
zadban keletkezett moszkvai nagyfejedelmi végrendeletekben felsorolt va-
gyontárgyak körében elsőként Iván Kalitánál tűnt fel az aranysapka és a 
szentképekkel díszített vállrész, a barmi. Az ikonokkal díszített vállrész, a 
barmi Szemjon Gordij és Dmitrij Donszkoj első végrendeletét kivéve minden 
nagyfejedelmi testamentumban megjelent. A barmi, az aranysapka, a láncon 

                                                             
13 Konsztantinosz Monomakhosz 1042–1055 között uralkodott Bizáncban. Vlagyimir 
Vszevolodics Monomah 1113–1125 között kijevi nagyfejedelem, édesanyja révén kapta a 
ragadványnevét, aki Konsztantinosz Monomakhosz bizánci császár lánya volt. 
Konsztantinosz Monomakhosz uralkodásáról részletesebben: Makai  J: A Monomah-
korona i. m. 67–70. 
14 Margarita Jevgenyevna Bicskova: Sto znacsit imenno rodnije. Moszkva 2000. 33.; Poppe, A.: 
Rurikid Dynasty i. m. 11–12.; Filippov Szergej: „Támaszt az egek Istene birodalmat, mely 
soha örökké meg nem romol.” Történelembölcseleti elképzelések a 15–17. századi Orosz-
országban. Aetas 10. (1995:3) 8. 
15 David B. Miller: The Coronation of Ivan IV of Moscow. Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. 15. München 1967. 562–567. 
16 Bicskova, M. J.: Magija vlasztyi i. m. 27. 
17 Izmail Ivanovics Szreznyevszkij: Matyeriali gylja szlovarja drevnyerusszkovo jazika po 
piszmennim pamjatnyikam. II. Szankt-Petyerburg 1893. 42. 
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függő kereszt minden nagyfejedelem és cár hagyatékában szerepelt.18 Kez-
detben Iván Kalita az öröklésben érdekelt második és harmadik fiára, Ivánra 
és Andrejre hagyott egy-egy, a vállrészén szentképekkel ékesített nagy kö-
penyt. Iván Ivanovics 1359-es végrendeletétől kezdve a barmi mindig az 
aranysapka után állt, és minden esetben a nagyfejedelem legidősebb fia kap-
ta meg. Egyedül Dmitrij Donszkoj második oklevelében fordult elő, hogy az 
értéktárgyak felsorolásában az uralkodói föveg előtt szerepelt.19 A barmi 
I. Vaszilij mindhárom és II. Vaszilij testamentumaiban is feltűnt a legidősebb 
fiú részére jutatott örökrészben, közvetlenül az aranysapka után következett. 

Iván Ivanovics nagyfejedelem végrendeletében (1359) szerepelt először a 
karneol féldrágakővel kirakott aranydoboz (korobka szerdonicsnaja), melyet 
később a 16. századtól a cári koronázási szertartást rögzítő oklevelek minden 
esetben megemlítettek.20 Az Elbeszélés a vlagyimiri nagyfejedelmekről című episz-
tolában olvasható Augustus császár ajándéka, a karneollal díszített aranydo-
boz.21 A moszkvai nagyfejedelmi végrendeletek sorában egy aranyból készült 
doboz (korobka zolotaja) már Iván Kalita okleveleiben is feltűnt. Ezt az aranyból 
készült tárgyat a nagyfejedelem második feleségének, Uljanának és kisebb 
gyermekeinek adományozta.22 A karneol féldrágakővel megmunkált dobozt 
I. Vaszilij és II. Vaszilij is legidősebb fiára hagyta testamentumaiban. 
I. Vaszilijtől kezdve az aranysapka, illetve a szentképekkel díszített vállrész 
(barmi) után következett a legidősebb fiúnak juttatott ingóságok felsorolásá-
ban, így feltételezhető, hogy a karneoldoboz a koronázási ceremóniához kap-
csolódó, a hatalmi szimbólumokat kiegészítő értéktárgy lehetett.23 

A moszkvai nagyfejedelmek egyenes ágon Iván Krasznijtól származtak, 
hiszen Iván Ivanovics uralkodásától kezdve dinasztikus úton mindig a leg-
idősebb fiú vált a vlagyimiri és a moszkvai nagyfejedelemmé. Az is lehetsé-
ges,  hogy  Iván  Krasznij  uralkodásától  a  fejedelmi  kincstárban  őrizhették  a  
nagyfejedelmi trónra ültetés ceremóniáját kísérő értéktárgyakat. Iván 
Krasznij hagyatékában a bizánci uralkodók hatalmi jelvényeit a következő 
értéktárgyakkal lehet azonosítani: a cári koronát az aranysapkával, a karne-
oldobozt a drágakővel ékesített karneoldobozzal, vagy a szintén drágakö-
vekkel kirakott aranykosárral, a barmit a bizánci lorummal, az aranyláncot 
pedig Iván Ivanovics két aranylánca közül az egyikkel. A karneollal meg-
munkált, aranyból készült doboz vagy kosár (korobka vagy krabica) ezután 
I. Vaszilij második és harmadik végrendeletében szerepelt az aranysapka és a 

                                                             
18 Pavel Szavviatov: Opiszanyije sztarinnih russzkih utvarej, ogyezsd, oruzsija, ratnih 
doszpehov i konszkovo probora, v azbucsnom porjadke paszpolozsennoje. Szankt-
Petyerburg 1896. 7–9. 
19 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 12. 36. 
20 Miller, D. B.: The Coronation i. m. 562–567. 
21 A forrás szövege alapján Augustus császár borivásra használt értéktárgya lehetett. A 
középkori orosz történelem forrásai i. m. 143., Bicskova 2000. 33.  
22 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 1. a. 8., 1. b. 10. 
23 Uo. Nr. 20. 56–57., 22. 61., 21. 59., 61. a. 197. 
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szentképekkel díszített gallért követően. A karneoldoboz csak II. Vaszilij okle-
velében olvasható közvetlenül a nagyfejedelmi föveg és az értékes kiegészítő 
ruhadarab (barmi) után, amelyhez még egy aranylánc kapcsolódott.24  

A végrendeletek másik kiemelkedő jelentősége, hogy felsorolták a nagy-
fejedelmi  kincstár  ingó  vagyonát,  így  ennek  segítségével  az  adott  korszak  
művelődéstörténetébe is betekintést nyerhetünk. Iván Kalitától kezdve min-
den moszkvai nagyfejedelem szétosztotta örökösei között saját értéktárgyait: 
a pravoszláv valláshoz kapcsolódó szakrális tárgyakat, a nemesfémből 
(aranyból és ezüstből) készült használati eszközöket, a díszes öltözékeket és 
az ékszereket. A 14. századi Moszkva az Észak-keleti Rusz kézműveseinek 
központja volt, hiszen virágzott a fémművesség és a nemesfémöntés, főleg 
az ezüsttárgyak készítése vált híressé. Különleges technikával munkálták 
meg a drága öveket, amelyeket értékes kövekkel, gyöngyökkel, aranycsa-
tokkal díszítettek. Ezek az értéktárgyak kizárólag a fejedelmek és családtag-
jaik öltözetében jelenhettek meg.  

Az ikonok és a keresztek a hagyaték legértékesebb részét alkották, a 
szentség (szvjatoszty), az isteni segítségnyújtás, az áldás (blagoszlovenyije) 
eszközéül szolgáltak. A Kijevi Rusz időszakában a kereszténység felvételé-
vel bizánci mintára alakult ki az ikonok keretének fémmel (általában arany-
nyal) való megmunkálása. A keresztekkel és az ikonokkal pl. a metropolita 
vagy az özvegy édesanya áldotta meg a csatába induló nagyfejedelmet. 
II. Vaszilij végrendeletében Borisz fiának adományozta azt az aranykeresz-
tet, mellyel édesanyja, Szófija Vitovtovna fejedelemnő áldását adta a galicsi 
Jurij elleni ütközet előtt.25 A híres moszkvai ötvösműhelyekben is készültek 
drága értéktárgyak. A 14. századi nagyfejedelmi végrendeletekben elsőként 
Iván Krasznij okleveleiben tűnt fel egy arannyal díszített ikon, valószínűleg 
Paramon vagy Paramsa mester (ikona Paramsina gyela) munkája,26 melyet 
később majdnem mindegyik nagyfejedelmi testamentum (Dmitrij Donszkoj 
második, I. Vaszilij mindhárom és II. Vaszilij) is megemlített a legidősebb fiú 
hagyatéka között.27 Feltételezhető, hogy az értéktárgy egy aranykeresztet 
takart, amely egy láncon függött.28 Ezt bizonyították I. Vaszilij és II. Vaszilij 

                                                             
24 Dmitrij Ivanovics Prozorovszkij: Ob utvarjah, prioisivajemih Vlagyimiru Monomahu. In: 
Zapiszki otgyelenyija russzkoj i szlavjanszkoj arheologii russzkovo Arheologicseszkovo 
obscsesztva. T. 3. Szankt-Petyerburg, 1882. 28–29.; Vlagyimir Andrejevics Kucskin: 
Duhovnije gramoti moszkovszkovo velikovo knyazja Ivana Ivanovics. In: 
Szrednyevekovaja Rusz. Vip. 5. Otv. Red. A. A. Gorszkij. Moszkva 2004. 273.  
25 Bazilevics, K. V.: Imuscsesztvo moszkovszkih knyazej i. m. 4.; Duhovnije i dogovornije i. m. 
61. a. 197. sz.  
26 Valószínűleg ez az értéktárgy egy aranykeresztet takart, amely egy láncon függött. Ezt 
bizonyították I. Vaszilij és II. Vaszilij végrendeletei, ahol Paramonhoz kötődő ikont egy 
aranykereszten függő lánccal együtt említették. Bazilevics, K. V.: Imuscsesztvo 
moszkovszkih knyazej i. m. 4–5. 
27 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 4. a. 16., 4.b. 18., 12. 36., 20. 56–57., 22. 61., 21. 59., 61. a. 
197. 
28 Uo. Nr. 20. 56–57., 22. 61., 21. 59. 
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végrendeletei, ahol a Paramon mesterhez kötődő ikont egy aranykereszten 
függő lánccal  együtt  említették.  I.  Vaszilij  okleveleiben a  Paramon által  ké-
szített ikon keresztekkel díszített láncon függött. Ez az értéktárgy II. Vaszilij 
végrendeletében már egyértelműen Paramon ötvösmester által kovácsolt, 
ikonnal díszített aranykeresztként jelent meg.29  

A nagyfejedelmi kincstár értéktárgyai között szerepelt és I. Vaszilij má-
sodik és harmadik végrendeletében tűnt fel először az Úr szenvedésének 
nagy ereklyéjét tartalmazó keresztje, amely a legidősebb fiúhoz került, illet-
ve a konstantinápolyi pátriárka, Filofej (1354–1355; 1364–1374) életet adó 
keresztje (zsivotvorjascsij kreszt), mellyel korábban a bizánci egyházfő 
Alekszij metropolitát szentelte fel.30 A keresztek sora II. Vaszilij hagyatéka 
által  a  későbbi  III.  Ivánnak  adományozott  „csodatévő”  Pjotr  metropolita  
keresztjével bővült, aki még a 14. század első harmadában Jurij Danyilovics 
és Iván Kalita moszkvai fejedelem alatt vált a Rusz egyházának meghatározó 
vezetőjévé.31 Vaszilij Vasziljevics kincstárában található szakrális tárgyakból: 
ikonok, keresztek mind az öt fia (Iván, Jurij, Andrej Bolsoj, Borisz és Andrej 
Menysij) részesült. A második és negyedik gyermek, Jurij és Borisz a nagyfe-
jedelem feleségétől, Szófija Vitovtovnától örökölt, és az 1451. június-
júliusában keletkezett végrendeletében rögzített szent tárgyakat kapta meg: 
Filofej aranykereszt-ikonját és egy aranykeresztet. Ezzel a kereszttel áldotta 
meg Szófija a már fent említett, csatába induló Borisz fejedelmet.32 A harma-
dik fiú, Andrej Bolsoj Dmitrij Krasznij, a lázadó galicsi Jurij Dmitrijevics 
fiának láncon függő aranykeresztjéből részesült, illetve a legkisebb fiára egy 
smaragddal díszített aranyikont hagyott örökül a nagyfejedelem.33 

A moszkvai nagyfejedelmi végrendeletek vizsgálata során megállapítha-
tó, hogy a 14. század–15. század első harmadáig ezek a később hatalmi 
szimbólumokat megtestesítő értéktárgyak nem rendelkeztek különleges 
jelentőséggel,  csak  II.  Vaszilij  uralkodása  alatt  kaptak  kiemelt  szerepet  és  
váltak az elsőszülött fiú, a leendő nagyfejedelem uralkodói jelvényeivé. 

A végrendeletekben felsorolt értéktárgyak, vagyis a nagyfejedelmi kincs-
tár összetételének alapos vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, 
hogy a legfőbb hatalmi relikviák (aranysapka, barmi, karneol doboz, a 
Paramon mester által készített kereszt) csak II. Vaszilij 1462-ben keletkezett 
testamentumában jelentek meg együtt mint a legidősebb fiú hagyatékában 
szereplő, a későbbi autokratikus jellegű politikai hatalom szimbólumai. Az 

                                                             
29 Uo. Nr. 61. a. 197.; Bazilevics, K. V.: Imuscsesztvo moszkovszkih knyazej i. m. 4–5.; 
Kucskin, V. A Duhovnije gramoti  i. m. 268. 
30 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 22. 61., 21. 59.; Robert Craig Howes: The Testaments of the 
Grand Princes of Moscow. Ithaca 1967. 231. Filofej pátriárka keresztje (Filofejevszkaja 
sztavrotyeka) a mai napig fennmaradt és valószínűleg a 12. században készítették Bizánc-
ban. Bicskova, M. J.: Magija vlasztyi i. m. 68. 
31 Duhovnije i dogovornije i. m. Nr. 61. a. 197. 
32 Uo. Nr. 57. 176. 177. 
33 Uo. Nr. 61. a. 197. 
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uralkodói jelvények bizánci eredete a legendás elbeszélésekben maradt fent, 
és a 15. század legvégétől minden koronázás (vencsanije) alkalmával feltűn-
tek a szertartás menetét megörökítő oklevelekben, ami a korlátlan hatalom 
irányába való elmozdulást tükrözte.34 

 
 
 

                                                             
34 Az uralkodói kincstár későbbi 17. században fennmaradt legelső leírásában (1642) az 
életet adó kereszt, a Monomah-sapka, a barmi, az arany jogar (szkipetr), illetve az államot 
szimbolizáló, kereszttel díszített országalma (gyerzsava) szerepel a hatalmi relikviák köré-
ben. Bicskova, M. J.: Magija vlasztyi i. m. 79. A további kutatások között újabb források 
bevonása szerepel a kronológiai határ kitolásával, amely lehetővé teszi, hogy teljes körű 
képet kapjunk a későbbi a 16–17. században megjelenő autokratikus hatalmi szimbólu-
mokról. 
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ORSÓS JULIANNA 

„Övék a mennyek országa?” – bolondság 
a 15. századi Német-római Birodalomban 

 
 

Is the Kingdom of Heaven Theirs? – Folly in 15th – century Holy Roman Empire 
Based on the work of Sebastian Brant and the writings of his coevals the presentation 
intends to highlight the meaning of the term “deviance” in the Holy Roman Empire in the 
early modern period. It mainly concentrates on groups presented in the Ship of Fools, pay-
ing special attention to the Jews and the Europe threatening Ottomans. Based on Brant's 
Narrenschiff (1495) this essay is focussing on the and secular law status of the Jews, and 
includes some iconographical observations regarding the illustrations assigned to 
Albrecht Dürer (1471–1528). 

Bevezetés 
„Ex ore parvulorum et stultorum veritas”1 − tartja  a  mondás.  Érdekes,  hogy  
noha eredetileg csak a gyermekeknek tulajdonították e becses képességet, a 
14. század végén a köznyelv kiterjesztette a bolondokra is.  

A középkori kultúra lényege a polárisan ellentétes fogalmak egységében 
rejlik. A paradoxon, a furcsaságok és az antinómia a középkori tudat ismér-
vei.2 A szakrális és profanizált jelenségek kölcsönösen kiegészítik egymást, 
és egymás viszonyítási pontjait is képezik. E jelenség legegyértelműbb pél-
dája a karnevál (és minden egyéb karnevál típusú ünnep), amelyek világo-
san elkülönülnek a hivatalos egyházi és állami ünnepektől. Klaniczay Gábor 
szavaival a karnevál „lefolyása idején zárójelbe tett minden alá-fölé rendeltségi 
viszonyt, felfüggesztette a hétköznapi normákat, s egy rövid időre átélhetővé tette az 
egyetemes szabadság és bőség utópiáját.”3 A karneválokat egyfajta biztonsági 
szelepként, a társadalmi egyenlőtlenségek okozta feszültségek levezetésének 
formájaként értelmezhetjük, mindemellett célzottan az év legmegerőltetőbb 
mezőgazdasági munkaszakaszainak lezárásaként is felfoghatóak.  

A korszak humanista gondolkodói (köztük Sebastian Brant, kinek műve 
a tanulmány egyik központi eleme) az antik hagyományokat akarták követ-
ni, és mindenhol egy szűk elitet képviseltek. Legtöbben vallásosak voltak és 
a kereszténység megtisztításán, megújításán fáradoztak.4 Sokan,  akik  a  hu-
manista hagyomány hatása alatt álltak, nem foglalkoztak skolasztikus teoló-

                                                             
1 Gyerekek és bolondok szájából az igazság szól.  
2 Aron Gurevics: A középkori nép kutúra Bp. 1981. 296–297. 
3 Klaniczay Gábor: A karnevál szelleme. In: A civilizáció peremén. Bp. 1990. 39.  
6 Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába Bp. 1995. 54. 
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giával, míg mások – így Brant − egyáltalán nem tekintették szükségszerűen 
ellentmondónak a két irányzatot.5  

Sebastian Brant (1457–1521) Bolondok Hajója (Narrenschiff) című műve 
óriási visszhangot keltett, sokakat inspirált. Műfaját tekintve didaktikus 
morálszatíra, amelyben mintegy  katalógus formában jelennek meg az em-
beri esendőség és bűnösség formái. Brant számára a bolondság és a bűnös-
ség egyenértékű fogalmak.6 Ezzel  együtt  azonban  a  templomi  prédikációk-
ban  a  lealacsonyító,  komikus  dolgok  hordozójának  szerepe  a  félkegyelmű-
ekre jut, hiszen a félkegyelmű alakjában megtestesül az egyik legjelentősebb 
keresztényi erény, a lelki szegénység. Boldogok a lelki szegények, mert övék 
a mennyek országa (Mt. 5,3).7 Ez már csak azért is érdekes, mert a magukat 
bolondokként aposztrofált embereket kitiltották a templomokból, jóllehet az 
egyházjog nem zárta ki őket a szentségekből való részesülésből.8 

A tanulmány fő kérdése, hogy mennyiben tekinthetőek a műben a bűnö-
sök (azaz a bolondok között) szereplő zsidók a korszak fogalmai szerint 
bolondoknak vagy félkegyelműeknek vagy éppen krisztusi értelemben véve 
lelki szegényeknek. 

A bolondság értelmezési kereteinek bemutatása mellett a zsidóság Né-
met-római Birodalmon belüli jogi státuszát is érintjük, majd megvizsgáljuk a 
csoport tartalmi és vizuális megjelenítését a Narrenschiff-ben, valamint uta-
lunk a szatíra keltette visszhangra.9  

 
A „bolondság” értelmezési keretei a koraújkorban és Brant szerint  
Számos történeti korszak – köztük a késő középkor – kérdése is volt, hogy 
mennyiben saját tudás a tudás és milyen mértékben Isten adománya. Az 
írott forrásokban különleges megbecsülés övezi a tudós bölcsességet értéké-
ben felülmúló „szent együgyűséget”. A vizsgált korszak tudós köreiben 
elismert Sebastian Brantot a szakirodalom többnyire konzervatív humanis-
taként jellemzi, ugyanis nem lehet egyértelműen sem a késő középkor, sem a 
kora újkor ideológiai képviselői közé besorolni, a két korszak határmezsgyé-
jén állt.10 Nem véletlen, hogy Brant költeményének első éneke a könyvekről 
és  a  tudósokról  szól,  és  ezt  a  kérdéskört  Erasmusnál  is  megtaláljuk.11 Brant 
kifejti, hogy nem elég könyvekkel körülvennünk magunkat, miközben egy 

                                                             
5 John W. O’Malley: Az első jezsuiták Bp. 2006. 282. 
6 Barbara Könneker:  Wesen  und  Wandel  der  Narrenidee  im  Zeitalter  des  Humanismus.  
Wiesbaden 1966. 82.  
7 A. Gurevics: A középkori i. m. 337. 
8 Michel Foucault: A bolondság története. Bp. 2004. 22. 
9A Narrenschiff-ről ld. magyarul pl. Tringli István: A bolondok hajója. Kultúrkritika a kö-
zépkor végén. In: Történelmi Szemle 54 (2012):2. 175-185. 
10 Thomas Wilhelmi: Zum Leben und Werk Sebastian Brants. In: Sebastian Brant: 
Forschungsbeiträge zu seinem Leben, zum „Narrenschiff” und zum übrigen Werk. Hrsg. 
Thomas Wilhelmi. Basel 2002. 21–22. 
11 Rotterdami Erasmus: A balgaság dicsérete. Bp. 1994. 51–55. 
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szót sem értünk belőlük. Éles és gúnyos kritikát fogalmaz meg kortársai latin 
tudásával kapcsolatban, akik sokszor annak ellenére nincsenek megfelelő 
tudás birtokában, hogy az egyetemi katedrán állnak. A nyomtatás jelentőségét 
is megemlíti, ugyanakkor annak lehetséges veszélyeire is felhívja a figyelmet.12 

A Narrenschiff ugyan a képzelet szüleménye, mely az argonauták monda-
köréből13 fejlődött ki, ám a valóságban léteztek olyan hajók melyek egyik 
városból a másikba szállították a bolondokat. Főleg a Német-római Biroda-
lomban a városok gyakran kiűzték őket falaik közül, vagy egyezerűen hagy-
ták hadd kóboroljanak el maguktól. Előfordult az is, hogy kereskedőkre 
vagy zarándokokra bízták őket. A legtöbb európai városban külön fogvatar-
tási épületeket tartottak fenn számukra (Zuchthäuser, Narrtürmer). Létezik 
egy elmélet, mely szerint a polgárjoggal rendelkezőket tartották ezekben, és 
az idegeneket száműzték a fent említett módokon. Utóbbi állítást a városi 
lajstromokban bolondoknak juttatott adományok és segélyek címén szereplő 
bejegyzések is bizonyítják.14 Fontos tehát megjegyeznünk, hogy a tébolyultak 
világi jogi státusza összetett volt.  

A Bolondok Hajója azt az általános nyugtalanságot jelképezi, amely a kö-
zépkor vége felé kerítette hatalmába Európát. Míg egykor az emberek bo-
londsága abban állt, hogy nem látták a halál közeledtét, s ezért a halál látvá-
nyával kellett észre téríteni őket, addig a bölcsesség a kora újkorban a bo-
londság leleplezését jelentette.  

Brant legnagyobb jelentősége abban áll, hogy az először 1494-ben Basel-
ben megjelent Narrenschiffben – hasonlóan a reneszánsz novella műfajához – 
a vallási témák művészi, fantáziadús külsőt nyernek a didaktikus célok 
szolgálata érdekében. Ez ismét egy paradoxon azok közül, melyek oly jól 
jellemzik a korszakot: a fantáziát feltételező művészet viszonylagossá teszi a 
tételes igazságot, míg a vallásos prédikáció a fikciót nem tűri el. Gurevics 
szerint ebben az összefonódásban testesül meg a középkori groteszk.15 A didak-
tikai célokat Albrecht Dürer brilliáns illusztrációi is segítik. A moráldidakti-
ka korábbi képviselőivel ellentétben Brant nem törekszik a hatás fokozására, 
szereplőit hagyja önmagukban, már-már izoláltan megszólalni. Az egyes 
fejezetek sorrendje a hatásfok csökkenése vagy befolyásolása nélkül felcse-
rélhető volna.  Éppen  ezért  a  tartalmilag  heterogén  Narrenschiffet sokan 
röpcédulagyűjteményként definiálják, melyet utólag szerkesztettek egy mű-
vé.16 Elterjedtségének lehetőségeit felvillantva érdemes megemlíteni, hogy 

                                                             
12 http://gutenberg.spiegel.de/buch/2985/2 – letöltés ideje: 2012. 11. 10.  
13 Argonauták néven ismertek a görög mitológiában az az ötven harcos, akik az Argosz 
által épített Argó hajón Iolkoszból a kis-ázsiai Kolkhiszba hajóztak, hogy segítsenek 
Iaszón királyfinak megszerezni az ott őrzött aranygyapjút. Argonautae. In: Ókori lexikon I–
VI. Szerk. Pecz Vilmos. Bp. 1904. (http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/822.html) – letöltés 
ideje: 2013. március 20. 
14 M. Foucault: A bolondság i. m. 19–20. 
15 A. Gurevics: A középkori i. m. 349. 
16 B. Könneker: Wesen und Wandel i. m. 78.  
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1501 és 1530 között tízezer röpcédulát és röpiratot (Flugschrift) publikáltak a 
Német-római Birodalom területén.17 

Sebastian Brant különbséget tesz az ördög által megszállottak (Teufel-
besessene)  és  a  bolondok  (Narr) között. Előbbiek kapcsán nem érez morális 
felelősséget, hiszen úgy gondolja, hogy mindenfajta nevelő szándék értel-
metlen és hiábavaló volna, ha a jóakarat hiányzik belőlük. A bolond ezzel 
szemben tudatlanságából fakadóan bűnös, ítélőképessége és akaratereje 
elhomályosult. Tanítással és intéssel azonban visszatéríthető a jó útra.18 Ab-
ból kiindulva, hogy kik utaznak a Narrenschiff fedélzetén, tehát kiket tart 
Brant ilyen értelemben véve „nevelhetőeknek”, arra következtethetünk, 
hogy meglehetősen optimista, hiszen az eretnekek, a házasságtörők, az isten-
tagadók az öngyilkosok, a paráznák stb. mellett az akkori Európa már-már 
démonizált két ellensége, a zsidók és a „törökök” is helyet foglalnak a hajón. 
Egyúttal azonban meg kell jegyeznünk, hogy a Narrenschiffben egyfajta re-
dukált Isten-kép van jelen és a mű nem kecsegtet a megváltás lehetőségével, 
hanem egy apokaliptikus hajótörés képével zárul. 

Sebastian Brant jogi és teológiai tanulmányokat folytatott a baseli egye-
temen, ahol 1489-től kezdve professzorként tevékenykedett, majd három 
évvel később dékánná is kinevezték. I. Miksa császárt (1493–1519) minde-
nekfelett támogatta, a Német-római Birodalom megváltójaként és az Anti-
krisztus eljövetelének egyedüli megakadályozójaként tekintett rá. Töretlen 
bizalmáért és támogatásáért nem maradt el az uralkodó hálája, ugyanis 
1502-ben tanácsadójává nevezte ki. Johannes Reuchlin (1455-1522) német 
humanistához és hebraistához hosszú időn át szoros barátság fűzte, ám 
amikor Reuchlin a császár felkérésére elvégzett vizsgálat során a Talmudot 
nem találta elvetendő eretnek műnek, Brant eltávolodott tőle.19 

 
A zsidóság helyzete a Német-római Birodalomban a 15. század végén  
A zsidóellenesség felerősödésének több, jól elkülöníthető szakasza volt Eu-
rópa közép- és koraújkori történetében. Az antiszemitizmus az iszlámelle-
nességgel egy időben, a 11. században erősödött fel igazán, az első keresztes 
hadjárat meghirdetésekor.20 Az Egyház alapállása a zsidókkal szemben a 
védelmezés volt, mert jelenlétük és helyzetük azt bizonyítja, hogy az Úr 
elutasította őket mint választott népet a keresztények javára.21 Nagy Szent 
Gergely pápa (590–604) ezen álláspontot tartalmazó levelei határozták meg a 
zsidókkal szembeni magatartást. Ugyanekkor azonban felismerték, hogy a 
zsidók  jelenléte  úgymond  veszélyt  is  rejt  magában,  és  hogy  mindegyikük  
                                                             
17 Die  Welt  im  Augenspiegel.  Johannes  Reuchlin  und  seine  Zeit.  Hrsg.  Daniela  Hacke,  
Bernd Roeck. Stuttgart 2002. (a továbbiakban: Hacke – Roeck) 169. 
18 B. Könneker: Wesen und Wandel i. m. 85.  
19 L. T. Wilhelmi: Zum Leben i. m. 7–37. 
20 Jeffrey Richards: Sex, Dissidence and Damnation – Minority Groups in the Middle Ages. 
New York 1991. 90. 
21 Uo. 91. 
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számára adott az áttérés lehetősége, s akik erre nem voltak hajlandóak, 
azokra száműzés vagy szegregáció várt.22 

Angliából 1290-ben, Franciaországból 1394-ben űzték ki őket, ám ezek 
még  nem  bírtak  olyan  jelentőséggel,  mint  a  15.  század  végi  üldözések.  Az  
1348–1349-es pestisjárványt követően még inkább fokozódott a zsidóellenes-
ség, mert őket vádolták a kutak megmérgezésével. Megállapítható, hogy a 
gazdasági hanyatlás ellenére sem hagyott alább a zsidókkal szembeni ellen-
érzés, kivéve Itáliát.23 Ám mindezek és az 1492-vel megkezdődő spanyolor-
szági pogromok ellenére a zsidók pár évtized elteltével az említett területe-
ken mégis képesek voltak újra megszilárdítani, ill. -tartani világi jogi szem-
pontból képlékeny, labilis épp ezért kis jóakarattal és nem kevés iróniával ru-
galmasnak mondható helyzetüket.  

A Német-római Birodalomban 1421-től kezdődött meg az üldözésük, de 
csak a 16. század elejére érte el tetőpontját. A zsidóellenes propaganda külö-
nösen megerősödött a 15. század közepe táján, olyannyira, hogy az izraeliták 
sok német tartományból és városból távoztak a sorozatos atrocitások miatt. 
1432-ben Szászországot, 1435-ben Speyert, nem sokkal később Mainzot, 
Augsburgot, Würzburgot, Salzburgot és Württemberget is elhagyták.24  

A zsidók nagyarányú menekülése Nyugat- és Közép-Európából teljesen 
megváltoztatta földrajzi eloszlásukat, és jelenlétük súlypontja a Baltikumra 
és az oszmán uralom alatt lévő Balkánra helyeződött át. A 16. század utolsó 
harmadában bekövetkező szinte teljes kiűzés sokkal inkább az új korszak, a 
reneszánsz fejleménye, mint a középkoré.25 Tipikusan az Ibériai-félszigetre 
voltak jellemzőek az erőszakos áttérítések. Portugáliában például 1497-ben 
hetvenezer embert (főleg spanyol emigránsokat) térítettek át erőszakkal.26 

Korszakunk Német-római Birodalmát nagyban meghatározták az Ibériai-
félszigeten történt események.27 Az 1391-es porgomokat követően a spanyol 
(szefárd) zsidóság csupán egyharmada tudta megőrizni hitét, egyharmada 
vállalta a kényszerkeresztséget, harmadik harmada pedig mártírhalált halt. 
A hivatalosan converso-nak  nevezett  áttért  zsidókat  a  hétköznapi  nyelv  
marrano-nak (sp. disznó) nevezte.28 Megkeresztelkedésüknek köszönhetően 
jogilag keresztények lettek, ám mind vallási meggyőződésüket tekintve, 
mind kirekesztettségükben izraeliták maradtak, többnyire zsidók között, 
zsidó szokások szerint éltek. A korszakban az imperium volt az a római jog-
ból átvett kategória, amely a leginkább befolyásolta a politikai gondolko-

                                                             
22 Uo. 91. 
23 Jonathan I. Israel: European Jewry in the Age of Mercantilism 1550–1750. Oxford 1985. 5. 
24 J. Richards: Sex, Dissidence i. m. 99. 
25 J. I. Israel: European Jewry i. m. 7. 
26 Uo.  
27 Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Bp. 2000. 51–57. 
28 A zsidókat egy disznóval kapcsolatba hozó gúnyos ábrázolás a 13. század végén jelent 
meg. Az ún. Judensau pedig  nem  csak  számos  templom  díszítéseként  ismert,  a  
Narrenschiff-ben is szerepel.  
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dásmódot. Az uralkodó eszme szerint a latin kereszténység volt a Római 
Birodalom örököse. A respublica Christiana humanista modellje egy új, fejlett, 
főleg az oszmán fenyegetéssel kapcsolatban érvényes politikai dimenziót 
hozott magával.29 Andrea Alciato (Alciatiként is ismert) jogász egyértelműen 
kapcsolatba hozta a respublica Christianát és a Német-római Császárságot.30 
„Mindenki, aki a Római világ területén élt, római állampolgárrá lett, ebből követke-
zik, hogy ma minden keresztény a római birodalom polgára; ez az elv [ius] kizárja az 
állampolgárságból mindazokat, akik Ázsiában, Afrikában vagy más területeken nem 
a keresztény hitet gyakorolják. Ők a rómaiak [értsd: a Német-római Császárság 
polgárainak – O. J.] ellenségei és elveszítik polgárjoghoz [civitas] jutásuk mit?.”31 
Éredekes, és talán nem véletlen, hogy a fejtegetés nem szól birodalom terüle-
tén élő,  nem keresztény hitű csoport, a zsidók jogi státuszáról. A már emlí-
tett Johannes Reuchlin volt az első és a korszakban a Német-római Biroda-
lom területén az egyetlen, aki a zsidókat concives-nek nevezte, jogi státuszu-
kat illetően pedig a következőkre jutott: „Az egységes Római Birodalom [értsd: 
Német-római Császárság – O. J.] polgáraiként ugyanolyan jogaik vannak a ke-
resztényeknek, mint a zsidóknak. Hogy lehetnének akkor ellenségek?”32 

A reformációt megelőző időszakban a városok, az alsópapság és a szerze-
tesrendek szerepe volt a legjelentősebb a zsidóüldözéseket illetően. Ebben a 
szakaszban – mint már említettük − a pápaság határozottan védte a zsidókat.33 
A reformáció és a katolikus reform küzdelmének időszakában a zsidóellenes 
mozgalom már legalább annyira volt populáris, mint egyházi. A zsidók ellen 
általában könyveik miatt, vagy a közismert vér- és ostyavádak miatt folyt a 
legtöbb vizsgálat, többnyire ezért üldözték őket. Jellemző, hogy miután 1510-
ben először kiűzték őket Brandenburgból, 1572-ben erre ismét sor került, miu-
tán ezt megelőzőleg mégis visszatértek. Mindez azt mutatja, hogy a zsidóság 
képes volt viszonylag rövid időn belül ismét megerősíteni pozícióját.34 

A zsidók V. Károly császárnak köszönhették, hogy a Német-római Biro-
dalomban maradhattak, aki megakadályozta a velük szemben ellenséges 
protestánsok győzelmét a birodalom teljes területén. Az egyházi birtokokra 
ugyanis nem vonatkozott az augsburgi vallásbékében meghatározott cuius 
regio elve. A császár 1530-ban az augsburgi, majd 1544-ben a speyeri biro-
dalmi gyűléseken is megerősítette a birodalmi zsidók védelmét. 

                                                             
29 L. pl. Nótári Tamás: Aeneas Sylvius Piccolomini és a defensio imperii Christiani gondola-
ta. Jogelméleti Szemle 4. (2003:4) (http://jesz.ajk.elte.hu/notari16.html – letöltés ideje: 2012. 
11. 01.). 
30 European Political Thougth 1450–1700 Religion, Law and Philosophy. Eds. Howell A. 
Lloyd, Glenn Burgess, Simon Hudson. New Haven – London. 2007. 10. 
31 Uo. 
32 European Political Thougth i. m. 10. 
33 J. I. Israel: European Jewry i. m. 8. 
34 Uo. 13. 
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Övék a mennyek országa?  

A száztizenhét fejezetből álló műben viszonylag kevés alkalommal említi 
ténylegesen/közvetlenül a zsidókat,35 ám közvetve számos rájuk vonatkozó 
utalást találhatunk, nem csak a szövegben, hanem az illusztrációkon is.  

A  Trithemius  von  Sponheim  által  Dante  műve  után  divina satira-ként36 
aposztrofált Narrenschiff-nek nyelvtörténeti jelentőséget tulajdonítanak a 
német  kutatók,  véleményünk szerint  azonban − amennyiben az említett  té-
zist elfogadjuk − a műnek eszmetörténeti jelentősége is van, ugyanis a bo-
londság teológiai és egyházjogi értelmezését tovább árnyalta és erősítette az 
addigi komikus jelentéstartalomhoz képest.37 

Brant hatására Luther kizárólag a Narr kifejezést használja a görög µωςσς 
ill. a Vulgata-ban szereplő latin stultus és insipiens kifejezések visszaadására, 
noha az eredeti héber szövegben más kifejezések szerepelnek. Ez egyrészt 
felfogható egyfajta megértést könnyítő leegyszerűsítésként, másrészt viszont 
a bolondság jelentéstartalmának bűnösséggel való tágításaként is. 

Csak hogy néhány példát említsünk: mind a német38 mind a magyar39 
Bibliafordításban „bolond”-ként szerepelnek az istentagadók (Zsolt. 92,7; 
94,8), a bálványimádók (Jer. 10,8; 10,14), az elbizakodottak (Péld. 14,16; 
29,11), a nevelhetetlenek (Péld. 10,13–14; 12,1; 15,5; 27,22), a haragosok (Péld. 
12,16; 29,11; Préd. 7,9), a különcök (Péld. 17,16; 21,20), a lusták (Préd. 4,5; 
10,15), a pletykálkodók (Préd. 10,14; Péld. 15,2; 18,7).  

Kivételt csak az ötvenharmadik zsoltár jelent, mely esetében Luther a Tor 
kifejezést használja, Károli pedig a balgatag-ot.  

 
 

Károli Luther 
„Ezt mondta a balgatag az ő szívében: 
Nincs Isten. Megromlottak és útálatos 
hamisságot cselekedtek, nincs a ki jót 
cselekedjék.“ 

„Die Toren sprechen in ihrem Herzen: 
Es ist kein Gott. Sie taugen nichts und 
sind ein Greuel geworden in ihrem 
bösen Wesen; da ist keiner, der Gutes 
tut.“ 

 
A Narr szó eredete a mai napig tisztázatlan. Néhányan a latin nario szó-

ból származtatják, amely fintorgót jelent, mások a Narbe (sebhely) szóra ve-
zetik vissza, és akadnak olyanok is, akik szerint az óind nrtú (táncos) szóból 
ered.40 A Tor szó eredetileg a tizenkettedik század elején a süketek megjelölé-

                                                             
35 A „Jude” szó összesen hatszor fordul elő a műben, egy esetben a Judenspieß (m. uzsora, 
szó szerinti fordításban zsidó nyárs) szókapcsolat részeként.  
36 B. Könneker: Wesen und Wandel i. m. 3.  
37 Uo. 12. 
38 Die Bibel. Übers. Martin Luther. Berlin 1954.  
39 Szent Biblia. Ford. Károli Gáspár. Bp. 1990.  
40 B. Könneker: Wesen und Wandel i. m. 20.  
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sére szolgált, egy testi fogyatékosságot jelölt tehát, melyet azonban a külvi-
lágtól való elzártság jelentéstartalmával és a nevetségességgel árnyalt.41  

A más vallásúak (így a zsidók) és eretnekek külön csoportként először a 
Narrenschiff kilencvenkilencedik fejezetben jelennek meg a műben – minden 
bizonnyal nem véletlenül – az öngyilkosokkal együtt. 

 

  
 

A Narrenschiff 99. fejezetének illusztrációja42 
 
A kép bal oldalán, elöl látható a zsidó, fején a hegyes sapkával, oldalán pe-

dig a szokásos pénzes erszénnyel, mely a kapzsiságra és az uzsorára utalt.43  

                                                             
41 Uo. 21.  
42 http://gutenberg.spiegel.de/buch/2985/99 – letöltés ideje: 2012. 11. 01. 
43 A hét főbűnről részletesen ld. Carla Casgrande – Silvia Vecchio: A hét főbűn. A bűnök 
középkori története. Bp. 2011.  
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Amennyiben elfogadjuk Brant bolondság-fogalmát mint a korabeli értel-
mezések egyikét, valamint összevetjük azt a zsidók fentebb vázolt jogi státu-
szával,  ceterum  censeo  kijelenthetjük,  hogy  a  zsidók  előtt  az  egyetlen  út  a  
kikeresztelkedés volt, mely a keresztény értelemben vett üdvözüléshez, és a 
bolondság igájának lerázásához vezethetett.  

A korszakban sokan szkeptikusak voltak az áttért zsidókkal kapcsolat-
ban.  Johannes Reuchlin az első német  hebraista  kétféle  áttért  zsidót  külön-
böztetett meg: a „bátor” zsidót, aki meggyőződésből lett a kereszténnyé, és a 
többi „szélhámost”, aki a pénz, a kényelem és a biztonság miatt tér át.44 

Luther és Erasmus egyaránt értelmetlennek és reménytelennek tekintették 
a zsidók áttérítésére tett kísérleteket. Utóbbi Reuchlin ellenfele, Johannes 
Pfefferkorn áttérése kapcsán egy levelében így fogalmazott: „Pusztuljak el, ha 
nem úgy lenne, hogy ha felboncolnák, akkor nem egy, hanem hatszáz zsidót találnál a 
szívében. Óvakodni kell a Sátán angyalától, még ha a világosság angyalává is lesz. Bár 
ne lenne igaz a mondás, hogy a rossz zsidóból mindig csak rosszabb keresztény lesz.”45 

A korszak érdekessége, hogy a zsidókkal kapcsolatos egyházi és világi ál-
láspontok közelebb kerültek egymáshoz, és a joggyakorlat szempontjából 
számos ponton hatottak is egymásra. Sebastian Brant Narrenschiff-jében bizo-
nyos értelemben kiegészíti a zsidókkal kapcsolatos álláspontot egy olyan 
krisztológiai kategóriába sorolva őket, amely tápot adott az áttérésük és üdvö-
zülésük kapcsán kialakuló – egészen a mai napig tartó − további vitáknak. 

Egy 1519-es Luther-sermóban46 az alábbiakat olvashatjuk: „Ha a zsidók, az 
eretnekek és a törökök gyűlölete teszi a keresztényeket, akkor valóban mi vagyunk a 
legkeresztényibbek egyészen az őrjöngésig. De ha Krisztus szeretete tesz keresztény-
nyé, akkor kétségkívül rosszabbak vagyunk a zsidóknál, az eretnekeknél és a törökök-
nél, mert senki sem szereti kevésbé Krisztust, mint mi. Hasonló ez az őrület azokhoz 
a balgákhoz és gyermekekhez, akik a falra festett zsidók szemét kiszúrják, segíteni 
kívánván a szenvedő Krisztusnak.”47 

A kérdésre tehát, miszerint a zsidóké-e a mennyek országa, kétféle válasz 
adható: amennyiben elfogadjuk őket balgáknak, bolondoknak, lelki szegé-
nyeknek mert nem ismerték fel az üdvözüléshez vezető utat, a válasz igen, és 
esélyeik nőnek, amennyiben áttérnek,  noha áttérésük fogadtatását a korszak-
ban mindvégig kéltelkedés jellemzi). Ám ha úgy véljük, hogy meggyőződés-
ből, tudatosan ragaszkodnak hitükhöz, akkor a válasz egyértelműen nemle-
ges, és ezutóbbi esetben Sebastian Brant fogalma szerint az ördög által meg-
szállottakhoz kell sorolnunk őket, akiknek nincs reményük az üdvözülésre. 

                                                             
44 Hacke – Roeck i. m. 166. 
45 Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsi-
dóság kapcsolatának kérdéséhez. A forrásokat válogatta, a bevezetést és a magyarázatokat 
írta: Csepregi Zoltán. Bp. 2004. 30.  
46 Sermo teol. jel.: beszéd, prédikáció, szónoklat. Forrás: www.katolikus.hu. Letöltés ideje: 
2012.11.01. 
47 Idézi: Csepregi Z.: Zsidómisszió, vérvád i. m. 31.  
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A zsidók világi jogi, gyakorlati jogi státusza és a keresztény értelmezési ke-
retek által meghatározott helyük közötti átfedések és különbségek, ill. „kiska-
puk” vizsgálata számos további kutatási lehetőséggel kecsegtet, a Narrenschiff 
értelmezése ebben a meglehetősen eklektikus kontextusban – a tanulmánykö-
tet terjedelmi kereteinek megfelelően – csak egy példa ezek közül.48  

 

 

                                                             
48 A szerző a közeljövőben tervezi a Narrenschiff kritikai kiadását és műfordítását a Pécsi 
Tudományegyetem Germanisztikai Intézeténetének Irodalomtudományi Tanszékével 
együttműködésben.  
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MOLNÁR DÁVID 

Politikai tartalmú jelképek Henry Peacham  
Minerva Britanna című művében 

Political emblems in Henry Peacham’s Minerva Britanna 
My work analyses the political emblems of Minerva Britanna, the emblem book written by 
Henry Peacham in 1612, through which we can have an insight into the state symbolism 
of James I. Peacham’s work was widely acknowledged as the most sophisticated English 
emblem book, and in addition to that it provides a good source base for the iconographic 
study of monarchy by divine right as the emblems served as a popular media for express-
ing political and religious doctrines. 

Bevezetés 
A 16. század második felétől a keresztény uralkodóknak szánt művek fóku-
szába az erények, a klasszikus példák magasztalása került. Mindezek a 
megkérdőjelezett hagyományos erények megvédelmezéseként gyógyírként 
szolgáltak a Niccolò Machiavelli A fejedelem című munkája ütötte sebekre. 
Machiavellinél ugyanis az ideális uralkodó gyakran kegyetlenné vált, akitől 
inkább tartott és félt a népe, mint odaadóan szerette volna.1 Ez alapjaiban 
kérdőjelezte meg az ideális keresztény uralomról és társadalomról alkotott 
elképzeléseket. 

A Trentói Zsinat szelleme hozott ebben változást, mivel a művészeteket 
elkezdte az egyházi propaganda eszközeként is értelmezni és tudatosan 
használni.2 A művészet, bizonyos szempontból az írás, és a hallott informá-
ció fölé kerekedett, nagyobb hatást tudott gyakorolni a hívőkre. Egy újfajta 
művészi igény fogalmazódott meg a barokk kor kezdetén, amely nem csak a 
stiláris kereteket bővítette ki, hanem egyfajta új szemléletet is alkotott a képi 
ábrázolás tekintetében.3 A  katolikus  egyház  jelszava  ekkor  lett  az  „erények 

                                                             
1 Michael Eugene Morse: The Politics and Art and Religion: Absolutism and Catholic 
Iconography in Early Stuart England. 1603–1649. PhD dissertation Florida 2009. 47–48. 
2 Robin Raybould: An Introduction to the Symbolic Literature of the Renaissance. Oxford 
2005. 212 
3 „Azt pedig gondosan tanítsák a püspökök, hogy megváltásunk misztériumainak történe-
ti elbeszélése, amelyet a festmények vagy más ábrázolások kifejeznek, műveli és erősíti a 
népet a hitigazságok felidézésével és a rájuk való folytonos emlékeztetéssel. Másrészt pedig azt is 
tanítsák, hogy minden szentkép bőséges gyümölcsöt terem, nemcsak mivel figyelmezteti a 
népet a jótéteményekre és ajándékokra, amelyekkel Krisztus elhalmozta, hanem azért is, 
mert Istennek a szentek által művelt csodáit és az ő üdvös példájukat a hívők szeme elé tárja, hogy 
azokért Istennek hálát adjanak, a szentek példája szerint rendezzék el életüket és erkölcseiket, 
[kiemelés tőlem – M. D.] és felbuzduljanak az Isten imádására és szeretetére, és a jámbor-
ság ápolására. Ha pedig valaki ezen rendelkezésekkel ellentétes dolgot tanítana, vagy úgy 
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szeretete” és a „bűnöktől való elfordulás.”4 Ez nem volt olyan látványos Angliá-
ban, mint a katolikus királyságokban, de állíthatjuk, hogy hatása nem csak 
az utóbb említett monarchiákban vált népszerűvé. I. Erzsébet uralkodása 
idején kevés olyan monumentális, teológiai témájú alkotást találhatunk, 
amely uralmáról alkotott elképzeléseit, ideológiáját igyekezett volna kifejez-
ni.5 I. (VI.) Jakabnál azonban változás következett be. A Stuartok „kozmopoli-
ta” kultúra szemlélete6 lehetővé tette, hogy a kontinensen megszülető, és 
kibontakozó új művészeti irányzatok, áramlatok teret nyerjenek Angliában.7 
Nem  csoda,  hogy  több  jelképkönyv  is,  amely  ebben  a  korszakban  keletke-
zett, jórészt átvett anyagból építkezett. 

Ebbe a sorba illeszthető be I. (VI.). Jakab Basilikon Doron (Királyi Aján-
dék)8 címet viselő királytükre is. V. Károly óta számtalan írott, képi és építé-
szeti alkotás volt hivatott az uralkodót a hét erény9 birtokosaként, Isten hely-
tartójaként ábrázolni. Látványosan megmutatkozik ez Jakab Basilikon 
Doronjában, aki megközelítőleg hetvenszer használja az „erény” (virtue) kife-
jezést, vagy annak valamely szinonimáját művében.10 

Jakab fent említett munkája inspirálta Henry Peacham-et az általam vizs-
gált Minerva Britanna megírására (1612), átörökítve a Basilikon Doron eszmei-
ségét és mondanivalóját az uralkodó fia, Henrik herceg felé, aki azonban 
még abban az évben elhunyt. Roy Strong szavaival élve, „vele veszett el Ang-
lia reneszánsza”11 is. Henry Peacham műve hűen reprezentálja a korabeli ud-
                                                             

vélekednék legyen kiközösítve.” „Hogyha időnként előfordul, hogy a Szentírás történeteit 
és elbeszéléseit – amennyiben ez a tanulatlan nép számára hasznos lesz – képszerűen ábrá-
zolják, oktassák ki a népet, [kiemelés tőlem – M. D.] hogy azok nem az istenséget ábrázolják, 
mintha testi szemmel látható, vagy színekkel és alakokkal ábrázolható lenne. Továbbá a 
szentek segítségül hívásában, az ereklyék tiszteletében és a képek szent célú használatá-
ban minden babonaságot el kell törölni, minden piszkos nyerészkedést ki kell küszöbölni, 
s végül minden komolytalanságot el kell kerülni.” M. E. Morse: The Politics and Art and 
Religion i. m. 55–56.  
4 Sajó Tamás: Egy elfelejtett nyelv. In: Cesare Ripa: Iconologia. Ford. Sajó Tamás. Bp. 2002. 
630. 
5 M. E. Morse: The Politics and Art and Religion i. m. 163. 
6 Kontler László: Az állam rejtelmei. Bp. 1997. 88. 
7 M. E. Morse: The Politics and Art and Religion i. m. 165. 
8 „Más faj- elismerem- élethűbb ércszobrokat alkot, / S arcot olyant farag, úgy, hogy szinte 
beszél az a márvány, Jobb ügyvéd is akad, s ki leírja csillagok útját / Mérőbotjával, vagy 
számon tartja kelésük: / Ám a te mesterséged, római, az, hogy uralkodj, / El ne feledd- 
hogy  békés  törvényekkel  igazgass,  /  És  kíméld,  aki  meghódolt,  de  leverd,  aki  lázad!”  
Jakab Vergiliustól idéz a Basilikon Doron első könyvének záró soraiban. Emlékezteti az 
olvasót, hogy a király a kormányzás minden szempontjáért legyen felelős, de különösen 
saját képének megformálására fektessen hangsúlyt. 
9 Ennek összetevői a négy antik erény: igazságosság, lelki okosság, mértékletesség, lelki 
erő, ill. a három keresztény erény: hit, remény és szeretet (adakozás). 
10 M. E. Morse: The Politics and Art and Religion i. m. 48. 
11 Michael Bath: Speaking Pictures. English Emblem Books and Renaissance Culture. Ox-
ford 1994. 90. 
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var kulturális és politikai törekvéseit, ill. a Basilikon Doron eszmerendszerét, 
éppen ezért számos vélemény szól amellett, hogy a Minerva Britannát a maga 
politikai és ideológiai környezetében kellene kezelni és vizsgálni, hasonló 
módon, mint Whitney A Choice of Emblems című, sokat idézett művét.12 

A korabeli jelképkönyvek egy jelképsorozatot, vagy jelképgyűjteményt 
tartalmaztak, és általában egy klasszikus formát követtek, vagyis három 
részből álltak: volt egy mottó, avagy inscriptio, egy kép, a pictura és egy rövid 
vers, avagy a subscriptio, amely leírta vagy illusztrálta azt a témát, amelyet a 
jelkép másik két része már megtett.13 Habár ez volt az elfogadott forma, sok 
egyéb variáció is születhetett. Néhány könyvben tíz vagy akár tizenkét része 
is lehetett a jelképnek, valamint helyenként hosszú és részletes kommentár 
kísérte annak megszületését – mint szimbólum – és történetét, bibliai és 
klasszikus forrásokhoz nyúlva vissza. 

Henry Peacham életét számos misztikum és sötét folt veszi körül. Annyi 
bizonyos, hogy 1576 körül született Hertfordshire-ban. Apja lelkész volt, 
egyben a lincolnshire-i Leverton rektora. Peacham iskoláit a szülőhelyéhez 
közeli St. Albans-ben, majd Londonban kezdte. Tizenhét évesen lett 
a cambridge-i Trinity College hallgatója.14  

1598-ban, az egyetem elvégzése utáni vándorútjait követően a megélhetés 
kényszere miatt arra kényszerült, hogy Kimboltonban telepedjen le tanár-
ként, itt tanított 1607-ig. Ezalatt kezdett el a jelképek és általában a vizuális 
művészetek iránt érdeklődni. 1606-ban publikálta The Art of Drawing (Érté-
kezés a Képzőművészetekről) című munkáját, amit később két címen is meg-
jelentetett és kibővített (Graphice, 1612; The Gentleman’ s Exercise, 1612). Élete 
során számos költészettel foglalkozó könyvet és esszét adott ki, politikai 
pamfletek, valamint besorolhatatlan kategóriába tartozó „társadalmi kom-
mentárok” mellett.15 Az 1610-es évek közepén és végén készítette el három 
jelképgyűjteményének a kéziratát, melyeket azonban önállóan nem adtak ki, 
beépültek a Minerva Britannába. A kortársak között azonban nem mint jel-
képíró, hanem leginkább The Compleat Gentleman (1622) című műve miatt 
volt elismert.16 Ebben egy magára valamit  is  adó művésznek,  költőnek,  író-
nak, filozófusnak, de az előkelőknek is illő magatartásmódot, az úriemberi 
viselkedés szükséges és legalapvetőbb szabályait írja le, mind külsőségek-
ben, mind szellemi téren. 

  

                                                             
12 Uo. 90. 
13 R. Raybould: An Introduction. i. m. 249. 
14 Alan R. Young: Henry Peacham's Manuscript Emblem Books. Toronto 1998. xi. 
15 M. Bath: Speaking Pictures. i. m. 95. 
16 A. R. Young: Henry Peacham's i. m. xi. 
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A Minerva Britanna 
Az 1612-ben kiadott jelképgyűjtemény sokáig a legkidolgozottabb alkotás-
nak számított az angol jelképkönyv irodalomban,17 bár a műben szereplő 
számos jelkép más jelképkönyvekből való átvétel, vagy átdolgozás volt, 
különös tekintettel az akkoriban újonnan megjelent Iconologiára, melynek 
szerzője Cesare Ripa volt.18 

Először tekintsük át milyen események vezettek a munka megszületésé-
hez. 1603 márciusában Erzsébet királynő elhunyt, és VI. Jakab elindult dél-
nek, hogy I. Jakabként Anglia uralkodójává koronázzák. Utazása során két 
napot szállt meg Huntingdonban.19 Számos látogatója között volt Peacham 
is, aki bemutatta a királynak néhány jelképét. Miután ezek valószínűleg 
elnyerték az uralkodó tetszését, egy bizonyos James Montague20 bíztatta, 
hogy tervezett jelképkönyvének alapjául a Basilikon Doront válassza, amelyet 
nemrég jelentettek meg másodszorra. Akárhogy is történt, Peacham megfo-
gadta Montague tanácsát.21 Kitartó munkájának eredménye egy ötvenhat 
jelképből álló kézirat volt, amelyet három részre bontott a Basilikon Doron 
szerkezetének mintájára.  

Jakab maga is alkotott jelképeket ifjabb korában, és nagy örömét lelte az 
effajta művészetben. Peacham a Minerva Britanna előszavában utal is arra, 
hogy alkalma volt az uralkodó jelképeit („Invention”)22 megszemlélni. Ha 
azonban Peachamnek bármikor is szándékában állt az uralkodónak címezni 
művét, bizonyára hamar megváltoztatta döntését, reménybeli támogatójá-
nak  ugyanis  az  1603-ban  atyját  útján  elkísérő kilencéves  Henrik  herceget  
választotta. Amint a herceg megérkezett Angliába, egészen korai haláláig, 
számos munkát kapott,23 amelyekben az ő pártfogását keresték a különböző 
alkotók, kihasználva az alkalmat a jövendőbeli király kegyeinek elnyerésére. 

Peacham három kéziratot készített, amelyekhez az inspirációt, mint emlí-
tettem Jakab Basilikon Doronja jelentette. E kéziratokat röviden jellemeznem 
kell, hiszen a kapcsolatuk a Minerva Britannával fontos. Létezik egy fontos 
különbség a három kézirat és a jelképgyűjtemény, a Minerva Britanna között, 

                                                             
17 Uo. 
18 Bár e helyütt felhívnám a figyelmet arra a tényre,  hogy Ripa alkotása etalonnak számí-
tott, így annak használata nem meglepő, sőt, majdhogynem „törvényszerű” tény. 
19 Alan R. Young: Jacobean Authority and Peacham’s Manuscript Emblems. In: Deviceful 
Settings. The English Renaissance Emblem and its Contexts. Eds. Michael Bath, Daniel 
Russell. New York 1999. 35. 
20 James Montague: 1568–1618, angol püspök, I. Jakab műveinek gyűjteményét szerkesz-
tette, az uralkodó személyes bizalmasai közé tartozott. Uo. 35. 
21 Uo. 36. 
22 Henry Peacham: Minerva Britanna. London 1612. Ajánlás. Peacham többször is használja 
az „Invention”, azaz találmány/újítás, kifejezést a jelképeire. A Minerva Britanna bevezető-
jében  írja,  hogy  „senkihez  sem tudja  hasonlítani  találmányait  (tying  my invention  to  no  
one subject)”. Valószínűleg arra utalhat, hogy Angliában eddig kevés jelképkönyv készült, 
kvázi újdonságként kezeli alkotásait. 
23 M. Bath: Speaking Pictures. i. m. 90. 
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mégpedig a Basilikon Doron adaptációját illetően. A három kézirat többnyire 
követi Jakab munkájának mintáját,24 mind formailag, mind a mű szigorú 
mondanivalóját illetően. Jakab három fő fejezetre tagolja munkáját: az első 
részében az uralkodó kötelezettségeit tárgyalja Isten irányában, a második-
ban a király feladatait, végül a harmadik fejezetben gyakorlati tanácsokkal 
látja el a herceget. Ezzel szemben a Minerva Britanna megtöri a hármas for-
mát. A mű két „könyve” egységet alkot: lényegében morális és okító témájú 
jelképek sokasága. Kategorizálni, vagy elkülöníteni a két corpust nem lenne 
célszerű, mivel egyikben sem lelhető fel domináns rendezőelv. 

A kéziratoknak megvan a maguk állandó formája a latin mottóval és idé-
zettel, mely a Basilikon Doron morális pontjait illusztrálja, valamint egy vagy 
két klasszikus szerzőktől, egyházatyáktól vett idézettel (amennyiben fel-
használta őket). Ez a fajta szabályosság nem jelenik meg a Minerva Britanná-
ban, csak elég elszórtan, ill.,  ha a Basilikon Doron jelképeit kölcsönzi is a jel-
képgyűjteményben, majdnem minden esetben latinul is megtalálható az 
eredeti kéziratban szereplő vers a jelkép alatt.   

Elmondhatjuk, hogy a Minerva Britanna ezen kéziratoknak az örököse, 
mégis elhagyta azok hármas szerkezetét, és angol nyelven íródott. Ezt azért 
tartom fontosnak, mert ugyanazt a logikát követhette, amit Jakab Basilikon 
Doronjának angol nyelvre fordítása (eredetileg a kézirat középskót nyelvjá-
rásban íródott), vagyis ezzel akarta elérni, hogy minél többen olvashassák. 

Peacham számos helyről kölcsönzött jelképeket a Minerva Britanna elké-
szítéséhez. Mason Tung kutatásai alapján többek között Paradin, Giovo, 
Ruscelli, Camelli, Contole és Capaccio jelképkönyveiből származhatnak ezek 
az átvételek.25 Érdekesség, hogy Peacham az emblem elnevezés helyett, szi-
nonimaként, azzal azonos értékű fogalomként használja a device-t, vagy az 
impresát.26 Kizárt, hogy Peacham ne tudta volna megkülönböztetni e külön-
böző fogalmakat. Az olvasónak szánt bevezetőben leírja milyen korábbi 
műveket ismert a kontinensről  (Alciato, Sambocus, Iunius, Reusnerus), ami 
bizonyítja, hogy Peacham igen széles körben volt tájékozott, és jól ismerte a 
különböző jelképek fajtáinak jellemzőit.27 Vagyis  az  ok,  amiért  az  impresa 
kifejezést használja az, hogy jelképei valóban személyre szólóak, szinte 
mindegyiknél megjelöl egy bizonyos főurat, egyházi személyt, barátját, vagy 
természetesen magát a herceget, ill. az uralkodót. 

                                                             
24 A. R. Young: Henry Peacham's i. m. xii 
25 Mason Tung:  From  Personifications  to  Emblems:  A  Study  of  Peacham's  Use  of  Ripa's  
Iconologia in Minerva Britanna. The English Emblem and the Continental Tradition. Ed. 
Peter M. Daly. New York 1988. 129–130. 
26 A device (jelmondatos kép, vagy a korban azzal azonos olasz megjelölése: impresa) alap-
vetően abban különbözött a jelképektől, hogy csak két összetevője volt, mégpedig a kép és 
a mottó (a test és a lélek analógiájára). Fontos további összetevője ezen túl a személy kér-
dése, akinek a jelmondatos képet szánták. E személy és a jelmondatos kép kapcsolatának 
megértése nélkül a device értelmezhetetlen. 
27 M. Bath: Speaking Pictures. i. m. 96. 



174 
 

Peacham szóhasználata azonban nem egyedi eset. Több hasonló példa is 
akad a fogalmak keveredésére az európai jelképirodalomban. Gabriel 
Rollenhagen 1611-es jelképkönyvének előszavában azt írja, hogy semmilyen 
különbség nincs  jelkép  (emblem)  és  jelmondatos  kép  (device, dévise, impresa) 
között, csupán kétféle elnevezés egyazon dologra. Megjegyzi azonban, hogy a 
jelkép megjelölést főleg Európa északi régióiban, míg a jelmondatos képet 
délen használják. Itáliában pedig gyakran impresáknak nevezik ezeket.28 

A Minerva Britanna bevezetőjében az ajánlás Henrik hercegnek szól (To 
the Right High and Mightie Henrie, Eldest Sonne of our Soveraigne Lord the King 
stb.). Leírja, hogy a korábbi kéziratok után egy új jelképgyűjteménnyel járul 
a  trónörökös  elé,  mivel  a  hercegről  köztudott,  hogy  rajong  a  tanulás  és  a  
művészetek mindenfajta kiválóságai iránt. Alázkodik, mivelhogy jelképei 
méltatlanok az uralkodóház fenségéhez, de bízik benne, hogy e szerény 
ajándékkal elnyerheti a herceg pártfogását. Az Aeneishez hasonlítja a 
Basilikon Doront, amely úgy vezette őt művének megalkotásában, akárcsak 
Aeneast az arany vessző. Megemlíti továbbá, hogy műve királyi ihletésű 
(„royally descended”) és az uralkodó módszerét (Method) kölcsönözte művé-
nek megírásakor, de számos újdonságot („newly invented”)29 is tartalmaz más 
gyűjteményekből. 

Az olvasóhoz címzett fejezetben megjegyzi, hogy a mű, melyet alkotott, 
igen ritka Angliában, s nem tud Whitney mesteren túl olyan művészt meg-
nevezni, aki méltó jelképkönyvet alkotott volna.30 

Ha a jelképek eredetiségét, forrását szeretnénk vizsgálni, akkor viszony-
lag könnyű dolgunk van, ugyanis néhány helyen megnevezi a személyt, 
akitől kölcsönzött, vagy akire utalhat jelképe (főleg Ripát emeli ki több eset-
ben is). Ellenben számos jelképnél nem teszi ezt meg, s a legújabb kutatások 
nyomán kiderül, hogy a jelképek eredetisége számos esetben kétségbe von-
ható, nem a szerző saját alkotása.31 

Magával a Minerva Britannával eddig csak felületesen foglalkoztak. 
Mason Tung 1988-as tanulmánya32 a Minerva Britanna lehetséges forrásait 
vizsgálja, ill. az átvett jelképek eredetét tárja fel számunkra. Alan R. Young33 
és Judith Dundas34 két tanulmánya a Minerva Britannát megelőző kéziratokra 
koncentrál, melyek áttételesen vonatkoznak magára a jelképgyűjteményre is. 
A kéziratoknak egy bővebb kategorizálása és rendszerezése jelent meg 1998-

                                                             
28 R. Raybould: An Introduction. i. m. 270. 
29 Újabb bizonyíték arra, hogy az „Invention” kifejezést használja Peacham. 
30 Geoffrey Whitney (1548–1601). Angol költő, 1586-ban jelent meg A Choice of Emblemes 
(Jelképválogatások) című jelképkönyve, mely az első nagy hatást kiváltó jelképkönyvnek 
minősíthető Angliában. R. Raybould: An Introduction. i. m. 276. 
31 Erről bővebben lásd: Judith Dundas: Imitation and Originality in Peacham’ s Emblems In: 
Anglo-Dutch relations in the field of the Emblem Ed. Bart Westerweel. Leiden 1997. 110. 
32 M. Tung: From Personifications to Emblems i. m. 
33 A. R. Young: Henry Peacham's i. m. 
34 J. Dundas: Imitation i. m. 
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ban Young gondozásában. Legújabban Michael Bath35 igyekezett elhelyezni 
a jelképkönyvet a reneszánsz angol jelképirodalom történetében. 

 
A királyok isteni jogalapja és a Basilikon Doron 
Ahhoz, hogy Peacham szándékát, és jelképeinek tartalmát értelmezni tud-
juk, mindenképpen jellemezni kell néhány szóban annak elsődleges forrását, 
a már többször említett Basilikon Doront. A mű valószínűleg 1598-ban vagy 
1599-ben keletkezeett Jakab király tollából fiának és örökösének, Henrik 
hercegnek. Elsősorban egy értekezésnek tekinthető, mely tanácsot ad fiának 
a kormányzásról. Azonban volt egy másodlagos közönsége is, azok, akik jól 
ismerték a királytükör műfaját. E hagyomány volt az útmutató az ifjú trón-
örökösök számára, mely tartalmazta a fejedelmek magatartásának elvárásait, 
foglalkozva az állam és a társadalom kérdéseivel. A korabeli művek közül 
Rotterdami Erasmus A keresztény fejedelem neveltetése c. munkáját említem  
példaként. Jakab, akárcsak Erasmus, egy szélesebb közönséget is igyekezett 
befolyásolni.  Ennek  Angliában  is  voltak  előzményei,  ha  Salisbury  János  
Policratusára gondolunk.36  

A Basilikon Doronnak politikaelméleti üzenete van, de nem abszolutista 
vonatkozásban: a klasszikus isteni jogalapú uralkodás jakabi alapműve, nem 
az isteni jogalapú abszolutizmusé.37 Érvelésének stílusa is különböző, tisz-
tább teológiai nyelvezetet használt, ami a korabeli angolok ízlésének inkább 
megfelelt, mint a Szabad Monarchiák Igaz Törvénye.38 A Basilikon Doron azért is 
volt szimpatikusabb az alattvalók számára, mert abban Jakab az uralkodó 
kötelességeit emeli ki, és a parlament törvényhozó szerepét is fenntartás 
nélkül elismeri.39 

A mű a királyi hivatás természetéről, annak eredetéről, mibenlétéről ér-
tekezik. A Basilikon Doron olvasása után egyértelmű az uralkodó hatalmának 
közvetlen isteni eredetére felépülő érvrendszer, az uralkodó Isten előtti fele-
lőssége, hivatalának szentsége, és az ellenállás tilalma. Műfajából fakadóan 
az örökletes királyság elve szintén érvényesül.40 

A különböző abszolutista elméleteket – amelyeknek legszélesebb skáláját 
a 17. századi Angliában találhatjuk – a hatalom eredetéről vallott felfogás 
alapján lehet csoportosítani. Ennek tükrében beszélhetünk isteni jogalapon, 
patriarchalizmuson, szerződésen, ill. hódításon nyugvó abszolutista elméle-
tekről.41 Számunkra ezek közül az első a legfontosabb, hiszen Peacham mű-
vében is ez az elmélet köszön vissza számtalan jelképén és a versekben. 
                                                             
35 M. Bath: Speaking Pictures. i. m. 
36 M. E. Morse: The Politics and Art and Religion i. m. 172. 
37 Radó Bálint: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája. Pécs 2005. 195. 
38 Uo. 195. 
39 Uo. 196. 
40 Uo. 196. 
41 J. P. Sommerville: Absolutism and Royalism In: The Cambridge History of Political 
Thought 1450–1750. Ed. J. H. Burns, M. Goldie. Cambridge 1991. 348. 
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Az isteni jogalap elemei a következőképpen foglalhatóak össze: A mo-
narchia, a monarchikus rend nem társadalmilag létrehozott, hanem Istentől 
rendelt, legjobb kormányzati forma, mondhatni tökéletes.42 Tökéletességét az 
Egység révén nyeri, mivel az istenséget mintázza, vagyis a királyság Isten 
leképeződése.43 Továbbá az uralkodó hatalma közvetlenül Istentől szárma-
zik, aki Isten akaratának megszemélyesítője volt a Földön,44 vagyis nincs 
egyházi, ill. népi közvetítés a hatalom átruházásának tekintetében, és e hata-
lomnak az öröklése a primogenitúra rendje szerint történik, mely megváltoz-
tathatatlan és kikezdhetetlen.45  

Az öröklés ellenére az uralkodó hatalma közvetlen isteni kijelölésen alap-
szik, hiszen Istentől függ, hogy kit mikor választ ki az élők sorából, és ezáltal 
kit emel trónra az általa uralkodásra kiválasztott dinasztia tagjai közül, fel-
ruházva ezzel a dinasztia kiválasztott tagját az uralkodás különleges képes-
ségével.46 Ezt a különleges, a dolgokba való belelátás képességét nevezték 
arcana imperiinek. S bár az uralkodó felelősséggel tartozik népe kormányzá-
sáért, elszámolással azonban csak Istennek tartozik47 (hiszen hatalmát tőle és 
nem a néptől kapta),48 vagyis tilos vele szemben az aktív ellenállás, azaz nem 
teheti le őt a trónjáról semmiféle belső, vagy külső hatalom. Ezzel összefüg-
gésben áll az is, hogy az uralkodó parancsainak teljesítése elvárt mindaddig, 
míg azok nem ütköznek magának Istennek a törvényeibe. Ha ez mégis meg-
történne, abban az esetben sem szabad az uralkodóval szembehelyezkedni, a 
követendő példa a mártírok passzív engedelmessége.49  

A kép teljességéhez hozzátartozik az is, hogy ezek alapján kimondhatjuk, 
az uralkodói hatalom szent jelleggel bír, az uralkodó pedig hasonlatos ma-
gához Istenhez.50 Az uralkodót Isten helytartójának, helyettesének írták le, 
kinek hatalma és tekintélye magától Istentől ered, ki egyedüli szuverén ura a 
világmindenségnek, elsőrendű törvényhozó, döntőbíró, s az igazság egyet-
len forrása.51 Vagyis hatalmát az uralkodó nem hivatalából kifolyólag gyako-
rolja, hanem isteni mivolta révén. Az Ószövetségből jól ismert felkenés gya-

                                                             
42 Sashalmi Endre: Abszolutizmus és isteni jogalap. In.: Abszolutizmus és isteni jogalap. 
Szöveggyűjtemény. Szerk. Kiss Gergely, Radó Bálint, Sashalmi Endre. Bp. 2006. 34. 
43 Glenn Burgess: The Divine Right of Kings Reconsidered. The English Historical Review 
107. (1992) 837. 
44 John N. Figgis: The Divine Right of Kings. Cambridge 1922. 280–281. 
45 Kontler L.: Az állam i. m. 107. 
46 Sashalmi E.: Abszolutizmus i. m. 35. 
47 Radó B.: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája i. m. 59. 
48 Ez a tézis nem azonos a bodini szuverenitás jogfilozófia elemeivel, mivelhogy az érv-
rendszer a teológiai nyelvezeten, doktrínákon alapszik, nem pedig a természetjog, ill. az 
adott ország szokásjogain! Kontler L.: Az állam i. m. 110.; Sashalmi Endre: A nyugat-európai 
államfejlődés vázlata. Bp. 2006. 89. 
49 Radó B.: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája i. m. 59. 
50 Sashalmi E.: Abszolutizmus i. m. 35. 
51 Mark Goldie: Absolutism In: The Oxford Handbook of the History of Political 
Philosophy. Ed. Geroge Klosko. Oxford 2011. 286. 
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korlata egészen 1215-ig, tulajdonképpeni szentségnek számított, mely az 
uralkodáshoz való isteni jogalap hangsúlyozásában nem elhanyagolható 
jelentőséget kapott, akárcsak az uralkodók kézrátétellel történő csodálatos 
gyógyító képessége, ami Angliában a 18. század folyamán szűnt meg.52 Fon-
tos kiemelnünk, hogy az isteni jogalap csupán az uralkodói hatalom eredeté-
re vonatkozott, nem pedig annak jogosítványaira.53 A hatalommal kapcsola-
tos érvrendszer alapvetően a Bibliából táplálkozik, ellenben a királyi hata-
lom konkrét jogosítványait az adott ország sajátos joga szabta meg.54  
 
A királyok isteni jogalapja és a kormányzás allegóriája a Minerva Britannában 
Peacham művében a picturák felett egy latin mottó található, a kép alatt pe-
dig egy hosszabb angol vers, a subscriptio. Utóbbinak kisebb részét teszi ki a 
jelkép szimbolikájának magyarázata, nagyobbrészt Jakab király Basilikon 
Doronjának egy-egy kiemelt erényére vonatkozó adaptációját olvashatjuk ki 
belőle. Mindegyik subscriptio két darab hat strófás versből, azaz tizenkét 
sorból áll. A jelképek alatt gyakran feltünteti az eredeti kéziratos latin verset 
is. A bal, ill. a jobb margón a képhez fűzött kommentárjai láthatóak, magya-
rázatot adva bizonyos kérdésekre, vagy hivatkozva a Bibliára, a Basilikon 
Doronra, esetleg ókori szerzőkre. 

A dolgozat hátralevő részében a Minerva Britanna néhány reprezentáns 
jelképén mutatom be, miként alakítja át Peacham a Basilikon Doron monda-
nivalóját jelképekké és egyúttal az isteni jogalap szimbolikájának jellemzői is 
jól megfigyelhetőek a kiválasztott emblémákon. Ezeken keresztül pedig 
igyekszem meghatározni a Minerva Britanna szerepét I. Jakab Angliájában.  

Ez az első és talán egyik legérdekesebb jelkép, azok közül, amelyek a ki-
rályságra, és az uralkodó feladataira utalnak. A jelképet Jakab királynak ajánl-
ja (to my dread Soveraigne IAMES King of great BRITAINE). A kép egy koronát 
ábrázol, melyet kettős láncon nyújt le az égből egy testetlen jobb kéz. 

A korona Nagy-Britanniát szimbolizálja, a felhőből kinyúló kar az Isten 
által adományozott hatalmat jelképezi, a kettős lánc pedig az uralkodó ket-
tős természetére utal, a kettős kötelezettségére, mely Istenhez köti (To God 
Obligated so by two-fold band), emberként és uralkodóként („as borne a man and 
Monarch of this Land”). Bath utal leírásában arra, hogy ismeretei szerint ez az 
egyetlen  olyan  jelkép,  amely  ily  módon  ábrázolná  azt  az  eszmét,  amely  a  
„király két teste” elnevezés alatt ismert.55 

 
 
 

                                                             
52 Radó B.: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája i. m. 55. 
53 Sashalmi E.: Abszolutizmus i. m. 37. 
54 G. Burgess: The Divine Right i. m. 848. 
55 Ernst Kantorowicz: The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. 
Princeton 1957. 
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I. Könyv/ 1. Illusztráció 
Nisi desuper – Csakis felülről 

 

 
Subscriptio: 

Az égből nyújtózik egy TITOKZATOS kéz, 
Mely kettős láncon Diadémot tart, 

Minek karimája Nagy-Britannia határa, 
Hol francia földtől Thule szigetéig Jakab az úr, 
Kinek nagy nevét suttogják az Induson túl: 

Kettős a kötelék, mely Őt Istenhez fűzi, 
Mert embernek születtél, s Királlyá tett e Világban. 

 
S mert Mennyekben köttetett a szövetséged: 

És az égből kapod Mennyei Koronád: 
Hasztalan ama gaz szándék, földi ármány, 

Mely isteni köteléked feloldaná, 
Ki a Mennyekre lő, annak nyílvesszeje visszazuhan rá, 

S fején találja: ejti rá bosszúját 
Ez teszi rá jelét, a Szuverén Koronát. 

Eszerint a királynak létezik egy természetes, halandó teste, értelemszerű-
en  az  egyes  uralkodókban,  másrészt  viszont  egy  misztikus,  láthatatlan  és  
halhatatlan, ún. politikai teste is, amely az adott politikai közösség feletti 
kormányzás jogainak a letéteményese – ez pedig nem más, mint az állam. 

A középkori társadalom „politikai testének” az ábrázolásához az emberi 
test, annak hierarchiája szolgáltatta a példát. A politikai rend – az emberi 
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testhez hasonlóan – a hierarchikusan elrendezett és egymással organikus 
kapcsolatban lévő testrészek összessége volt, amely fölött magasabb rendű 
testrészek, a király vagy az egyház uralkodtak.56 A politikai rend és a hata-
lom tehát az emberi test metaforájának segítségével „testesült meg”. 

A jelkép által „oktatandó” örökösben él majd tehát tovább a királyság, a 
regnum, a body politic, azaz maga az állam (ami Peachamnél Common-wealth 
néven szerepel). Azaz, ha meg is hal a corpus naturale, Jakab természetes 
teste, Henrik természetes testében folytatódik a misztikus test, a közösség. 

Mivel az uralkodó hatalmát Istentől nyeri (Thus since on heaven, thou 
wholly doft depend), a vele szemben tanúsított ellenállás istentagadó, és bárki, 
aki aljas szándékkal (malice vile) eme Isten által kötött kapcsolat ellen támad, 
s feloldani próbálja (t’unloose the knot), nyíllal próbálná támadni a Mennye-
ket, azt saját fegyvere pusztítja el, visszazuhanva rá.57 Alattvalóinak tehát 
feltétlenül követniük kell parancsaikat, engedelmeskedni akaratának, ahogy 
az uralkodó teszi ezt Isten felé.  

Ezzel a jelképpel Peacham Jakab isteni jogalapját szándékozik igazolni, 
mely a Basilikon Doron első könyvének bevezető soraiból is kiolvasható. Itt a 
király „szerzett” istenségéről ír, mely nem természetes, hanem Istentől aján-
dékozott, Jakab szavaival: „mert először is embernek teremtett ő téged, ezen túl 
pedig kis istenné tett, hogy trónusán ülj és más emberek felett uralkodjál”.58 Telje-
sen  egyértelmű ebből  az  uralkodó  vicarius Dei szerepköre,59 bár  a  zsoltáros  
eredetileg Izrael bíráit nevezte „kis isteneknek,” későbbiekben ezt a királyokra 
vonatkoztatták.60 Az igazi király „Isten”, „földi Isten”, „Isten élő képmása”, az 
uralkodó Istenhez hasonlatos a földön, de kötelezettségei vannak, kereszté-
nyi és isteni, melyekről Isten előtt kell majd számot adnia.61  

A Basilikon Doront megnyitó második szonettből is visszhangoznak a fent 
említett gondolatok. A vers szerint a királyok „Isten trónján az ő Jogarát tart-
ják”,62 hatalmukat tehát egyedül Istennek köszönhetik. 

                                                             
56 Sashalmi Endre: Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elmélete. In: Az abszolút 
monarchia. Szerk.: Képes György. Bp. 2011. 32. 
57 Vö. Máté:26,52: „Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert 
fognak, fegyverrel kell veszniök.” Károli Gáspár ford. 
58 Idézi: Radó B.: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája i. m. 152. 
59 G. Burgess: The Divine Right i. m. 841. 
60 Steven Runciman: Bizánci stílus és civilizáció. Cambridge 2007. 19. 
61 G. Burgess: The Divine Right i. m. 844. 
62 „For on his Throne his Scepter doe they swey.” Basilikon Doron (1603) 3. URL.: http://w
ww.stoics.com/basilikon_doron.html – letöltés ideje: 2012. 03. 24. 
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I. Könyv/ 22. Illusztráció 
Ragione di Stato – Államrezon 

 

 

Subscriptio: 
Ki az állam (Common wealth) élén áll 

Jobb, ha ide tekint, 
S látja, milyen veszedelmet rejt 

Atlaszi terhe, melynek súlya hatalmas, 
S a fejedelem vállát más teher is nyomja, 

Bár HERCULESHEZ vagy akár BRIAREUSHOZ hasonló Ő. 
 

Erős kézzel kell ellenségeivel bánnia 
Kívül- belül, titkolt Türelemmel: 

Megannyi füllel körülvéve, kik hallgatóznak, 
S minden oldalról híreket hoznak 

Hogy időben leleplezze saját otthonában 
Ellenfeleinek ártó szándékát. 

 
A jogar, a legfőbb Tekintély jelképe, 

A Mákgubókat, a bölcs időben lesújtja, 
Akár erővel akár törvénnyel, ha túlnőnék magukat, 

Nehogy kényelmetlenné váljanak, vagy fokozódjon büszkeségük: 
Az Oroszlán őrzi otthonod békéjét, 

A Könyv megmutatja útját törvényes jogaidnak. 
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Szinte bizonyos, hogy Peacham eme jelképe nem saját alkotása, hanem 
Ripa Iconologiájában szereplő, azonos című jelkép adaptációja. Ripánál egy 
páncélingbe öltözött alakot láthatunk,63 oldalán szablyával. Páncélinge alatt 
kék színű alsóruhát visel,64 telehímezve szemekkel és fülekkel. Jobb kezében 
botot tart, s hátrafelé sújt vele, ahol mákgubók nőnek. A legnagyobb fejeket 
lecsapta, azok a földe zuhannak, és csak a száruk marad állva. Bal oldalán 
egy oroszlán jelenik meg.65 Ripa ekképpen magyarázza az államrezon allegó-
riáját, mely megoldást nyújt Peacham fenti jelképéhez is:  

„Azért festjük fegyveresnek, mert aki ilyen érdekkel él, azt akarja, hogy 
erővel uralhasson mindent, fegyverek vagy más eszközök révén. 

Szemekkel és fülekkel telehímzett kék öltözékben ábrázoljuk, hogy így 
mutassuk uralma iránti féltékenységét. Mindenütt kémek szemeit és füleit 
szeretné ugyanis elhelyezni, hogy így jobban megvalósíthassa saját terveit, 
és elmetélhesse másokét. 

A bottal azt mutatjuk, hogy az államérdek olyanok sajátja, akik orszá-
gukban vagy fejedelemségükben uralkodókká válnak. Emellett mindenki-
nek, még ha nem fejedelem is, meglehet a magához mért ilyenfajta érdeke, 
amellyel saját dolgait kormányozza az általa óhajtott cél felé. 

A földre vert mákfejek, amint leírtuk, azt jelentik, hogy aki az államér-
dekkel él, sosem hagy másokat akkorára növekedni, hogy azok kellemetlen-
séget okozhassanak neki. Ilyen választ adott hallgatólagosan Tarquinius is 
fia  követének:  »  A király, mintha mérlegelné, hogy mit tegyen, kiment palotája 
kertjébe, fiának hírnöke követte; ott föl s alá járkálva, úgy mondják, pálcájával le-
csapdosta a mákvirágok fejét, « mint Titus Livius elbeszéli első könyvében. 

Az oroszlánt azért állítjuk melléje, mert természete hasonló azokéhoz, 
akik az államérdek révén törekszenek szüntelenül nagyobbak lenni minden-
ki másnál; s az éber őrködés okán, amellyel állapotának megőrzésére ügyel. 

A javasolt könyv az IUS mottóval azt mutatja, hogy a polgári érdekek 
olykor kárt szenvedhetnek, nem is annyira az uralkodás érdekében, hanem 
inkább a köz hasznára. Így például a fejedelem olykor elengedheti egyesek 
halálbüntetését, akik a polgári jog révén rászolgáltak volna, hogy ehelyett 
inkább igazságos háborúban szolgálják őt; s itt igen gyakran erényes és kivá-
ló embereknek bizonyulnak.”66 

Peacham  eltér  a  szokásos  két  strófás  versformától,  és  beilleszt  egy  har-
madik versszakot, amely gyakorlatilag hasonlatos Ripa leírásához, vagyis 
magyarázó jelleggel elemzi a képen található szimbólumokat. Az utolsó 
sorban megemlíti a könyvet is, mely az uralkodó céljai (proiectes) megvalósí-
tásának útjait tartalmazza. Könyv nem szerepel a jelképen, vagyis elképzel-
                                                             
63 Ripánál női alak jelenik meg, azonban Peacham jelképéről eltűntek a női vonások, in-
kább férfira hasonlít. 
64 C. Ripa: Iconologia i. m. 506. 
65 Ripánál a női alak lába alatt egy IUS (Jog) feliratú könyv is megjelenik, ez azonban lema-
radt Peacham változatáról, bár a vers harmadik strófájában megemlíti a könyvet. 
66 C. Ripa: Iconologia i. m. 506–508. 
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hető, hogy egyszerűen lefelejtette azt, vagy utólag adta hozzá ezt a kivételes 
harmadik strófát.  

A 16. század második felében megjelenő ragione di stato kifejezést, 
államrezonként érdemes lefordítani, hogy ezáltal is érzékeltetni lehessen azt a 
jelentésbeli változást, amely e fogalom terén a 17. század első évtizedeitől 
végbement, és amely változást az államérdek fordítás hivatott kifejezni.67 

A ragione di stato (reason of state) a 17. századi szerzők többsége számára új 
fogalom volt, amit definiálni kellett a politika már ismert fogalmához ké-
pest.68 Míg a politika, a morálfilozófia egy önálló ága volt, amely a kormány-
zás művészetével foglalkozott,69 más szóval a hatalom eredetéről, a legjobb 
államformáról, a hatalom céljáról (a közjóról, amely az igazságossággal kap-
csolódott össze),70 a polgárok közti egyetértésről és a polgári erényességről 
szóló diskurzus volt,71 és minden állampolgáré volt, „addig az államrezon 
csak és kizárólag az uralkodóké”.72 

Peacham a kormányzás terhét atlaszi méretekhez hasonlítja, aki a mitoló-
gia szerint a Földet tartotta vállain, s Tacitustól idéz, mikor azt írja, „a fejede-
lem vállát más teher is nyomja” (so that he had enough to beare), miszerint: „a 
princeps nem ölelhet fel mindent tudásával, és nem volna üdvös, ha mások pártos 
igyekezete sodorná magával,”73 ill. „csak az isteni Augustus tehetsége bírt meg ekko-
ra terhet.”74 

A versben megjelenik Hercules is, ami különös figyelmet érdemel. 
Herculesre már az antik római császárok is szívesen utaltak mint példakép-
ükre, de a 15–18. század közötti időszakban a legkedveltebb klasszikus alak 
a művészetekben nem más, mint a félisten maga.75 Ripánál  a  hősi  erények  
(Virtu Heroica) allegóriájában tűnik fel Hercules alakja, melynek lényege a 
lelki nagysággal párosult testi erő.76 Ez nem a Marséhoz hasonló fizikai po-
tenciál erénye, hanem az értelem vezetése általi tettek, és gondolkodás ké-
pessége. Az anekdota szerint Hercules fiatal korában megállt a pusztaság-
ban töprengeni, hogy az erény, vagy a gyönyörűségek útját kövesse e. S bár 
az erény útja nehezen járható és meredek volt, mégis azt választotta.77 Ennek 

                                                             
67 Horkay-Hörcher Ferenc: Államrezon és konzervativizmus. Kommentár 7. (2007:6) 59–60. 
68 Maurizio Viroli: From Politics to Reason of State. Cambridge 1992. 238. 
69 Sashalmi E.: Az abszolút monarchia elmélete i. m. 38. 
70 A versben (akárcsak az előző jelképnél) a common-wealth szót használja az államra, mely 
a közjó fogalmára történő utalás. Ezen az angol alattvalók a közösjog tekintélye által biz-
tosított jogaik, szabadságaik, birtokaik élvezetét értették. Kontler L.: Az állam i. m. 135. 
71 Sashalmi E.: Az abszolút monarchia elmélete i. m. 38. 
72 Viroli M.: From Politics i. m. 259. 
73 Tacitus összes művei. Ford. Borzsák István. Szeged 1998. 259. 
74 Uo. 195. 
75 Friedrich Polleross: From the exemplum virtutis to the Apotheosis. Hercules as an 
Identification Figure in Portraiture. An Example of the Adoption of Classical Forms of 
Representation. In: Iconography, Propaganda and Legitimation. New York 1998. 46. 
76 C. Ripa: Iconologia i. m. 595–597. 
77 F. Polleross: From the exemplum virtutis i. m. 46–48. 
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következtében az uralkodói erényesség legkedveltebb példájává vált a félis-
ten alakja, a test és a lélek erényességére és erejére utalva.78 Ezzel tökéletes 
allegóriája volt az erények megtestesítőjeként a jelképkönyves királytükrök 
számára.  

II. Könyv/ 105. Illusztráció 
εἷς κοίρανος ἔστω – Egy legyen úr csak, egy a király 

 

 
Subscriptio: 

A fenséges Nap, mely boldogít minket fényével 
S életet ád az embernek, természetnek növekedést 

Osztatlan maradjon e hatalom, 
Hiszen egy király maradhat, egy mennyei fölség 
Melytől az alábbvaló csillagok kölcsönzik fényét, 
Hogy fenntartsák megannyi, végtelen számuk. 

 
Ahogy ez a közönségeseknél való 

Szerelem és a kölcsönös egyezmény áll a legbiztosabban, 
Mikor a szakadás győz, s megdönti 

Monarchiák alapját, melyek egyébként életre valók: 
Mintha csak több Nap volna az égen 

Megjósolja Fejedelmek bukását vagy szörnyűbb végzetét. 

                                                             
78 Craig M. Wright:  The  Maze  and  the  Warrior:  Symbols  in  Architecture,  Theology  and  
Music. Cambridge 2001. 194. 
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A jelkép görög címet visel, mely Homérosz Iliászából származik. A Má-
sodik  könyvben  hangzik  el  ez  a  mondat:  „Nem jó ám a sok úr kormányzata; 
EGY LEGYEN ÚR CSAK EGY A KIRÁLY, kit sarja csavartelméjű Kronosznak 
tett fejedelmünkké törvényeivel s jogarával.”79 

A felhőből kinyúló kézfej, vagy teljes kéz a Szentháromság-ábrázoláso-
kon az Atyát szokta jelképezni. A kéz egy jogart tart, ennek/azon csúcsdí-
szeként egy Napkorong ragyog. A jogar az uralkodás szimbóluma. A Nap-
korong jelképezheti az erényességet és a fényt, de egyben az istenséget is.80 
A Nap a világosság és az igazság közkedvelt szimbóluma, mint a legtisztább 
fény, mely erővel és melegséggel tölti el az embert (akárcsak az erény Ripa 
leírásában).81 A középkorban alakult ki az a nézet is, miszerint az uralkodó 
imago Dei,  Isten  képmása,  mivelhogy  mind  Istennel,  mind  az  uralkodóval  
kapcsolatban az igazságosság eszméjét emelték ki. Ez sokáig azt jelentette, 
hogy a király az igazságosság képmása (imago Iustitiae), egyben a jog őre.82 

A Nap és a (belőle jövő) fény az isteni kegyelem jelképe volt, a barokk kor-
ban pedig egyértelműen Krisztus szimbóluma lett: sokszor Krisztus monog-
ramját írták vagy magát Krisztus arcképét rajzolták bele a Nap ábrázolásaiba.83 

Ezen túl  azonban a  Nap kedvelt  uralkodói  jelkép is  volt  a  korban.  Mint  
ahogy a Napból származik az élethez szükséges fény és meleg, ugyanígy az 
uralkodó minden jó forrása a királyságában.84 A Nap ugyanakkor az egyedi-
séget is jelképezi, azt, hogy csakis egyetlen hatalom létezik a földön is. A 17. 
század előrehaladtával a természettudományos gondolkodás is a fejedelmek 
segítségére volt a Nap uralkodói szimbolikájának megerősítésében, hiszen a 
Napot „a tudomány immár az univerzum központjának fogadta el”, ami 
egyértelműen arra predesztinálta, hogy „a földi élet politikai központjának,” 
azaz az uralkodói hatalomnak a szimbóluma legyen.85 

A versben is kihangsúlyozza Peacham, hogy az uralkodás jobb, ha egy 
kézben összpontosul, mint ahogy az égen is csak egy Nap uralkodik, s min-
den más csak annak fényét kölcsönzi. Ehhez hasonlóan más földi hatalmak 
is csak az uralkodó kegyéből születhetnek. Azaz minden hatalom csakis tőle 
származhat, ami nem jelentett mást, mint a társadalmi és politikai hierarchi-
át, az alsóbb hatalom felsőbbnek történő engedelmességét. 
                                                             
79 Homérosz: Iliász II. ének. (ford.: Devecseri Gábor). URL:  
http://mek.oszk.hu/00400/00406/00406.pdf – letöltés ideje: 2012. 11. 13. 
80 Malakiás 4:2. „S feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak Napja, és 
gyógyulás  lesz  az  ő szárnyai  alatt,  és  kimentek  és  ugrándoztok,  mint  a  hízlalt  tulkok.”  
Károli Gáspár ford. 
81 „Amiként az égből fénnyel árasztja el a földet, úgy az erény is a szívből védelmezi min-
den hatalmát.” C. Ripa: Iconologia i. m. 600. 
82 Sashalmi Endre: Autokrácia vagy abszolutizmus? Folyamatosság és változás az orosz 
hatalmi ideológiában Joszif Volockijtól Nagy Péter Haláláig. PhD értekezés. Debrecen. 
1997. 37 
83 Sashalmi E.: Az abszolút monarchia elmélete i. m. 42–43. 
84 P. H. Wilson: Absolutism in Central-Europe. London. 2000. 71. 
85 Uo. 71. 
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A vers tehát kiemeli a szuverén uralkodó létének fontosságát, hiszen 
anélkül egy ország esendővé válik. Vagyis a politikai egység, a legfőbb ural-
kodó, a szuverén révén valósul meg. Tacitus Korunk Története című műve 
első könyvéből vett első soraival szemléleti ezt Peacham, miszerint: a béke 
érdekében minden hatalmat egy emberre ruháztak.86 Nehezen fér meg egy helyen 
hatalom és egyetértés,87 jelöli meg ezt az újabb tacitusi sort, mely tovább erősíti 
a jelkép üzenetét. Erasmus többször ír A keresztény fejedelem neveltetése című 
munkájában az uralkodó istenképűségéről.88 Lássuk,  hogyan  vélekedik  az  
egyeduralomról: „Bár sokféle államforma van, a filozófusoknak majdnem egyönte-
tű a véleménye: ezek közt legjobb az egyeduralom, mert az példázza legjobban Istent, 
ha a hatalom egy kézben van, de csak úgy, ha a hatalom birtokosa is példázza Istent, 
és mindenben felülmúlja az embereket […]”.89  

Láthatjuk, hogy az állam jóléte Erasmusnál is összekapcsolódik az ural-
kodó személyével, az állam – jelen esetben a monarchia – is szent jelleget ölt 
az uralkodó istenképűsége révén, megszemélyesítve az államot. Az uralko-
dó képmássá, ikonná válik,90 s bár hangsúlyozottan kiemelendő a királyi hi-
vatalnak, mint a közjót szolgáló intézménynek a fontossága, de ugyanakkor 
azt olyan isteni megbízatásként értelmezték, amely az uralkodó személyét 
minden földi halandó fölé emelte.91  

A jelképek után befejezésül Peacham hozzáad művéhez egy huszonegy 
versszakból álló egyenként nyolc soros verset, egy záró négysoros strófával, 
felvázolva egy birodalomnak a felemelkedését (újjáéledését). Ez a látomás 
összefoglalja a Henrik hercegbe vetett hit politikai programját, ami az Erzsé-
bet halálával eltűnt erények feltámadását jelenti, s bár a szó szoros értelmé-
ben nem jelkép, mégis e záró vers szimbolikája az, ami feltárja a Minerva 
Britanna lényegét: 

Oh God I said! where may be found, 
These patrones now of chivalry.92 

(Oh, Istenemre kérdem! Hová lettek manapság 
A lovagiasságnak pártfogói?) 

A strófák az Aranykorral kezdődnek, leírva a „Szigetek Úrnőjét” 
(Empresse of the Isles) és az ő birodalmát. Ez a dáma, a brit birodalmiságnak a 
megtestesítője, palástján tündér városok (faire cities), várak (castles), folyók 
(rivers) és erdők (woods) jelennek meg. Birodalmi koronát visel, Szt. György 

                                                             
86 Tacitus i. m. 63. 
87 Uo. 263. 
88 Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése. Ford. Csonka Ferenc. Bp. 1992. 
32–33. 
89 Uo. 51. 
90 Radó Bálint véleményét, miszerint I. Károly nem véletlenül adta művének az Eikon 
Basiliké címet, magam is osztom. Radó B.: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája i. m. 133. 
91 Daniel Engster: Divine Sovereignty. The Origins of the Modern State Power. Illinois 2001. 9. 
92 Peacham i. m. A szerző utószava. 
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vörös keresztjét hordva magán, három jogart tartva kezében (Anglia, Skócia 
és Írország) és az állam kardját (sword of state). 

Nem csak a jelképek, hanem egyéb művészeti alkotások is reprezentálják 
az udvar barokk fényét, és mindezek egy ideális keresztény fejedelem esz-
ményét  építik.  Fontos,  hogy Peacham nem Jakabnak,  hanem a leendő ural-
kodónak ajánlja a jelképkönyvet, de nem csak számára közvetíti az ideális, 
keresztény uralkodó eszményét, hanem egy széles körnek, megjelenítve a 
kor és az ország igényeit is. 

Nem véletlenül írja Jakab a Basilikon Doron második fejezetének elején, 
hogy a fejedelemnek példája nyomán tanítania kell népét, mivel az emberek 
természetes hajlandóságot mutatnak a fejedelem utánzására.93 Ha  a  király  
vétkezik az „példaértékű bűn” a nép számára, „ily módon magával vonva ugyan-
ezen bűnbe az egész sokaságot.” A király  vétke,  tehát  az  egész nép vétke.  Va-
gyis magát az egész regnumot befolyásolja és meghatározza az uralkodó 
személye – pontosabban szólva annak természetes teste. Erasmus szavaival 
élve „csak az ő erényétől függ az ország boldogsága.”94 Ha  tehát  sikerül  az  ifjú  
uralkodót az erényesség szellemében nevelni, akkor a regnum lakossága is 
követni fogja az ő példáját. Egyenesen Krisztushoz mérendő a fejedelem 
megkívánt magatartása, amely az evangéliumi igazságokon alapszik. Félre-
érthetetlen tehát az a tétel, miszerint az ország mindenkori uralkodójában 
kell testet öltsön a keresztény magatartás lényege, az erényekre épített élet. 

A királyi hatalomfelfogás korai Stuart karakterének egy apró szelete ez a 
jelképkönyv. Azzal, hogy Jakab munkáját használja forrásként egyben átörökí-
ti annak uralkodói tekintélyét a jelképekbe, amelyek a kor felfogása szerint az 
írott és az elhangzott szónál magasabb szinten közvetítették tartalmukat. 

Másrészről remekül példázza az isteni jogalap vizuális szimbolikáját, 
amelynek vallásos és mitikus elemeit az állam ambícióinak szolgálatába 
helyezi. „Ez az eredendően vallásos kultúra az, ami legitimálja és reprezen-
tálja az uralkodó kormányzatát, mint az isteni hatalom földi képviselőjét”.95 

 

                                                             
93 „A  king  is  as  one  set  on  a  stage”  –  A  király  mintha  egy  színpadon  állna.  E  „színpa-
don”tükröződik a közélet. Ez által nem csak a belső, erényes kvalitások kapcsolódnak az 
igaz uralkodáshoz, hanem hangsúlyozott helyet kapnak a külsőségek is. Basilikon Doron. 
43. URL.: http://www.stoics.com/basilikon_doron.html – letöltés ideje: 2012. 09. 16. 
94 Erasmus i. m. 39. 
95 Introducing Cultural Studies. Eds. B. Longhurst, G. Smith, G. Bagnall, G. Crawford, M. 
Ogborn, E. Baldwin. London 1999. 146. 
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PÁLFFY MARGIT 

Az eskü kötelez? 
Kortársak véleménye az alattvalói hűségeskü 

érvényességéről a „dicsőséges forradalom” idején*
 

 
 

Does the oath oblige? Contemporary opinions about the validity of the oath of alle-
giance during the “Glorious Revolution” 

The legitimacy of William of Orange as King of England was questioned by many of his 
contemporaries, and consequently it was doubted whether an oath of allegiance should be 
taken to him or not. Many authors argued that subjects might take the oath, or rather they 
were obliged take it, without injuring thereby their former promise that had been given to 
James II. The paper focuses on the origins, the content and the validity of the oath of alle-
giance. 

II. Jakab távozásával és Orániai Vilmos Angliába érkezésével különös hely-
zet állt elő 1688 őszén.2 Bár az anglikán egyház és az alattvalók érdeke is 
megkívánta, hogy protestáns uralkodója legyen az országnak, ezúttal az 
uralkodóváltás szokásos módja megtört és a konvent parlament döntése 
értelmében  a  katolikus  II.  Jakab  királyt  protestáns  unokaöccse  és  veje,  Vil-
mos, valamint szintén protestáns lánya, Mária követte a trónon.3 Az eddig 
sérthetetlennek tartott elvet, a korona leszármazás szerinti öröklését4 ezúttal 
felülírta az állam és az egyház érdeke. Előzőleg ugyanis 1688. június 10-én, 
Jakab király fiának megszületésével szertefoszlani látszott az alattvalók re-
                                                             
* Ezúton is köszönet illeti Kontler Lászlót, a Doktorandusz konferencia Eszmetörténet és 
politikai gondolkodás c. szekciójának elnökét az előadás írott változatának jobbá tétele 
érdekében tett megjegyzéséért. 
2 Az eseménytörténet részletes ismertetésétől ezúttal eltekintek. L. erről magyarul: Pálffy 
Margit: A „dicsőséges forradalom” legitimálása a Gondviselés isteni jogalapja szerint. 
William Sherlock röpirata. Világtörténet. Új folyam 29. (2007:tavasz-nyár) 68–72. 
3 Az 1688. nov. 5. (Orániai Vilmos seregeinek angliai partraszállása) és 1689. ápr. 11. (az új 
uralkodók, Vilmos és Mária koronázása) között lezajló „dicsőséges forradalom” eredmé-
nyeként Orániai Vilmost és feleségét, Stuart Máriát a konvent parlament királyi hatalom-
mal ruházta fel, bár a királyi hatalom teljes jogkörét kettejük nevében csak Vilmos gyako-
rolhatta. Howard Nenner: The Right to be King. The Succession to the Crown of England, 
1603–1714. London. 1995. 177. 
4 A Stuart uralkodók hatalmának legitimitását a királyok isteni jogalapjával (divine right of 
Kings) támasztották alá, mely szerint az uralkodók Istentől kapott hatalma a leszármazás 
(primogenitúra) szerint öröklődik, szent jelleggel bír, az uralkodó csak Istennek felelős és 
tilos a vele szembeni aktív ellenállás. John Neville Figgis: The Divine Right of Kings. Camb-
ridge. 1914. 9–10.; Sashalmi Endre: Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elmélete. In: 
Az abszolút monarchia. Szerk. Képes György. Bp. 2011. 13–67., L. még: Pálffy M.:  A „di-
csőséges forradalom” i. m. 81–84. 
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ménye,  amely  szerint  a  katolikus  uralkodót  lánya,  Mária  követi  a  trónon.  
Egyértelmű volt,  hogy a fiú utód a leány(ok) elé kerül a leszármazási rend-
ben, így Vilmos, akit a „halhatatlan hetek” Angliába hívtak a nép jogai, sza-
badságai és az anglikán egyház megmentése érdekében, természetesen a 
felesége és a saját trónhoz való jogcímét is igyekezett visszaszerezni.5 

1688-ban Vilmos csak a negyedik volt a trónvárományosok sorában Jakab 
Edward, Mária és Anna után, azonban a walesi herceg létezéséről a szemé-
lye  körüli  bonyodalmak  miatt  a  konvent  parlament  egyszerűen  nem  vett  
tudomást, Anna pedig félreállt a házaspár útjából, így ők 1689. február 1-jén 
elfoglalhatták a trónt.6 

A Jogok Nyilatkozatában rögzítették a II. Jakab által elkövetett törvényte-
len  tetteket,  melyek  mellőzését  elvárták  az  új  uralkodópártól,  bár  a  doku-
mentum elfogadását nem szabták a koronázás feltételéül.7 A konvent parla-
ment 1689 márciusában megszavazta, hogy minden egyházi és világi tiszt-
ségviselőnek le kell tenni az új hűségesküt 1689. augusztus 1-jéig,8 az alattva-
lók körében azonban kétséget ébresztett és fejtörést okozott, hogy miként 
lehet elfogadni uralkodójuknak az Orániai herceget akkor, amikor az angol 
király  –  II.  Jakab  –  még  él,  ráadásul  fiú  utóda  is  van.  Mire  kötelezi  őket  a  
korábban letett alattvalói hűségeskü? Meddig érvényes az? Tehetnek-e esküt 
Vilmos királynak vagy érvényes még az előző uralkodónak tett ígéret? 
Mindezen kérdésekre igyekszik választ adni a jelen tanulmány, amely az 
1689–1690-ben névtelenül publikált, az új eskü jogossága mellett kiálló mű-
vek érvelésének szintézisét adja. Többen, többféleképpen indokolták az új 
eskü jogosságát, de mielőtt ezeket sorra vennénk, tekintsük át, mi is az eskü 
lényege, és vizsgáljuk meg történetileg a Tudor-korig visszanyúlva, hogy 
honnan ered az alattvalói hűségeskü! 

 
Az eskü fogalma 
Az alattvalói hűségeskü érvényességéről szóló korabeli pamfletek némelyike 
igen precízen határozta meg az eskü fogalmát. A Két barát közötti beszélgetés a 
legutóbbi forradalom által előidézett ügyekről és az alattvalói esküről című forrás9 
szerzője szerint: az eskü Isten tanúul hívása egy szándék valóságosságához.10 
                                                             
5 Nenner, H.: The Right i. m. 152–153. 
6 Nenner, H.: The Right i. m. 154–156., 221. 
7 Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. 
Bp. 1997. 149. 
8 Samuel Masters: The Case of Allegiance in Our Present Circumstances. In: The Struggle 
for Sovereignty: Seventeenth-Century English Political Tracts. Ed. Joyce Lee Malcolm 2 vols. 
Indianapolis. 1999. Vol. 2. 
(http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1824&chapt
er=164807&layout=html&Itemid=27 – letöltés ideje: 2012. 12 15.) 
9 W.  K.  A.  M.:  A  Dialogue  between  Two  Friends,  Occasioned  by  the  late  Revolution  of  
Affairs, And the Oath of Allegiance. London. 1689. (a továbbiakban: Anon. 1.) Az elsődle-
ges források közlésekor szöveghűségre törekedtem, ez az oka a nagybetűk használatának. 
10 ANON. 1. 29. 
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Egy másik írás  így írja  le az eskü lényegét: egy eskü nem kötelezhet senkit 
lehetetlenség, képtelenség teljesítésére és nem törölhet el korábbi kötelezett-
séget sem, ám ha mégis ezekre irányulna, akkor az nem érvényes.11 A Ma-
gyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint az eskü „Isten és az Ő nevé-
nek tanúságul hívása az igazság mellett”.12 Veres András Erkölcsteológia című 
írásában szintén olvashatunk az eskü meghatározásáról, mely igen hasonló a 
17. század végi szerzők gondolataihoz.13 Eszerint „az eskü Isten tanúul hívá-
sa, mintegy megidézése szavaink hitelének nyomatékos igazolására.”14 Az 
állító esküben a múltra vagy a jelenre vonatkozó állításunk igazságához hív-
juk Istent tanúnak, míg a hűségesküben egy a jövőre vonatkozó ígéret teljesí-
tésére, elhatározásunk komolyan vételének alátámasztásához hívjuk segítsé-
gül Isten nevét.15 Az eskünek a megengedettség és az érvényesség szempont-
jából is feltételei vannak. Előbbihez tartozik az igazmondás, a kellő megfon-
toltság és az igazságosság, míg utóbbihoz sorolható, hogy az eskünek sza-
bad, személyes elhatározás eredményeként, elfogadott formulával (esküszö-
veg) kell történnie.16 Tehát akár a korabeli, akár a mai meghatározását vizs-
gáljuk az eskünek, arra a megállapításra jutunk, hogy az eskü komoly dolog 
és feltételekhez kötött.  

 
Az alattvalói hűségeskü 
A vizsgált források szinte mindegyikében megfogalmazódik, hogy a király 
és az alattvalók között kölcsönös kötelék van, ami előbbit védelemre és igaz-
ságos kormányzásra, utóbbit adófizetésre és engedelmességre kötelezi. Ah-
hoz, hogy e kapcsolat erőteljesebb legyen, arra a király részéről a koronázási 
eskü, az alattvalók részéről pedig az alattvalói hűségeskü hivatott.17 A ter-
mészet rendje szerint a kormányzat szükségszerű és az emberiség biztonsá-
gára rendeltetett intézmény.18 A  társadalomban  élő emberek  által  hozott  

                                                             
11 Anon.: The Case of the Oaths stated. London. 1689. 1. (a továbbiakban: Anon. 2.) 
12 http://lexikon.katolikus.hu/E/esk%C3%BC.html – letöltés ideje: 2012. november 28. 
13 Veres András: Erkölcsteológia III. Eger. 1993. (Kézirat) I. rész, 4.5–4.6. fejezet 
(http://www.kpszti.hu/h/erkolcsteologia%20jegyzet.pdf  letöltés ideje: 2013. február 22.). 
14 Uo. 
15 Uo. 
16 Uo. 
17 L. különösen: Anon.: Some Considerations touching Succession and Allegiance. London 
1689. 19. (a továbbiakban: Anon. 3.); Anon.: A Discourse Concerning the Unreasonableness 
of A New Separation, On Account of the Oaths. With An Answer to the History of Passive 
Obedience, So far as relates to Them. London 1689. 7–8. (a továbbiakban: Anon. 4.); Anon.: 
An Enquiry into the Present State of Affairs: And in particular, Whether we owe 
Allegiance to the King in these Circumstances? And whether we are bound to Treat with 
Him, and call Him back again, or not? London 1689. 3. (a továbbiakban: Anon. 5.) 
18 Anon. 2. 1. L. még: Anon.: A Divine of that Church. A Friendly Conference Concerning 
the New Oath of Allegiance to K. William, and Q. Mary, Wherein The Objections against 
taking the Oaths are impartially Examined. And The Reasons of Obedience Confirm’d, 
from  the  Writings  of  the  profound  Bishop  Sanderson,  And  proved  to  agree  to  The  
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szabályok szerint a kormányzatok különböző fajtái jönnek létre, de a kor-
mányzók léte mindenkor szükségszerű.19 Az embereknek engedelmeskedni-
ük kell az elöljárójuknak, feltéve, hogy az ő léte és tevékenysége összeegyez-
tethető a közösség megőrzésével és jólétével, de ha az általa irányított társa-
dalom elpusztítására törekszik egy vezető, akkor megengedett a vele szem-
beni ellenállás.20 

Az alattvalói eskü letételének kötelezettségét, az eskütevők körét és az 
esküszöveg formuláját I. Erzsébet uralkodásának első évében rögzítették 
először a Felsőségi törvényben, melynek címe: Törvény a korona egyházi és lelki 
ügyek feletti ősi joghatóságának visszaállítására és az erre irányuló minden ellensé-
ges idegen hatalom jogigényének eltörlése [Act of Supremacy. An Act to restore to 
the Crown the ancient Jurisdiction over the Estate Ecclesiastical and Spiritual, and 
abolishing all Foreign Powers repugnant to the same].21 E  törvény  szerint  a  ki-
rályságban és bármely, Őfelsége által uralt területen minden egyházi és vilá-
gi tisztségviselőnek és minden más személynek, aki az uralkodótól kapja 
javadalmazását, esküt kell tennie. Ebben az esküben el kell ismernie, hogy az 
uralkodó az egyedüli és legfőbb hatalom birtokosa egyházi és világi ügyek-
ben, semmiféle idegen nem bír joghatósággal a királyságban, valamint az 
eskütevő hűséget és engedelmességet fogad a jelenlegi uralkodónak, törvé-
nyes utódainak és örököseinek, valamint megígéri, hogy megvédi jogaikat.22 

I. Jakab király uralkodásának negyedik évében [1606] a pápista rekuzán-
sok23 jobb leleplezésére és elnyomására hozott törvény [An Act for the better 
discovering and repressing of Popish Recusants] újrafogalmazta és előírta, hogy 
általánosságban minden személynek, különösen pedig a bizalmi állást betöl-
tőknek alattvalói hűségesküt24 kell tenni.25 Ebben elismerik a királynak a 
koronához való jogát és egyúttal megtagadják, hogy a pápának vagy másnak 
joga van megfosztani őt királyságaitól vagy felmenteni alattvalóikat enge-
delmességi esküjük alól.26 Ez  az  eskü  nem  szabott  meg  új  esküt,  hanem  az  

                                                             

Principles of the Church of England, and the Laws of the Land. London 1689. 12. (a továb-
biakban: Anon. 6.) 
19 Anon. 2. 2–3. 
20 Anon. 2. 2–3. 
21 Anon. 3. 31. 
22 M. A. Tierney: Dodd’s Church History of England from the Commencement of the 
Sixteenth Century to the Revolution in 1688. With Notes, Additions, and a Continuation. 
Vol. II. London 1839. CCXXXIV–CCXLII. (A törvény szövege); CCXXXIX. (Az eskü szöve-
ge). A szöveget l. az I. mellékletben. 
23 A rekuzánsok az alattvalói engedelmességet megtagadók, vagy makacsul visszautasí-
tók, leggyakrabban katolikusok, akik nem hajlandók az Anglikán Egyház szertartásán 
részt venni. 
24 http://faculty.history.wisc.edu/sommerville/361/oath%20allegiance.htm – a letöltés ideje: 
2012. december 8. ). A szöveget l. a II. mellékletben. 
25 Anon. 3. 27. 
26 Anon. 3. 27. 
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volt a célja, hogy szorosabbra fűzze a régit.27 Valódi jelentése szerint csak 
arra kötelezi az alattvalókat, hogy engedelmességgel viseltessenek a király, 
örökösei és leszármazottai iránt a bitorolt hatalommal szemben, amit a Római 
Szentszék gyakorol, jogot formálva magának az uralkodók koronája feletti 
rendelkezésnél és az alattvalói engedelmesség mértékének megszabásánál.28 
Ezen eskü 1689-ig érvényben maradt, tehát ugyanezeket az ígéreteket tették 
le az alattvalók I. Károlynak, és fiainak is (II. Károly, II. Jakab), bizonyítva 
ezzel a királyok isteni jogalapjának, azon belül is a leszármazás elvének tisz-
teletben tartását. 

 
Egy precízen kidolgozott értekezés 
Az eskü tartalmának megismerése után beláthatjuk, hogy miért okozott 
gondot és vetett fel kérdéseket az alattvalók számára az Orániai Vilmosnak 
teendő eskü kötelezettsége, hiszen II. Jakab tisztségviselői nemcsak neki, de 
utódainak is engedelmességet és hűséget fogadtak. Ennélfogva a következő 
kérdések merültek fel: Legitim-e az új király hatalma? Át lehet-e ruházni az 
engedelmességet az új uralkodóra? Egyáltalán lehet-e örököse, utóda egy élő 
királynak? Mikor veszíti érvényét a korábbi eskü? Mindezen kérdésekre 
igyekeztek megnyugtató választ  keresni  a  kortársak,  és  számos érvvel  pró-
bálták igazolni, hogy a II. Jakabnak tett hűségeskü már nem kötelezi őket 
semmire és letehetik Vilmosnak az engedelmességi esküt.  

Az általam vizsgált tucatnál több forrás közül a névtelenül publikált, ám 
Samuel Mastersnek tulajdonított írás fogalmaz a legvilágosabban. Először 
ennek érvelését bemutatva ismertetem a whigek nézetét a kialakult helyzet-
ről,  majd összefoglalom a többi szerző érveit is.  A „dicsőséges forradalom” 
évében megjelent, az engedelmességről szóló kb. 80 mű közül az elsők közé 
tartozott ez az írás29, melynek címe: Az alattvalói hűségeskü ügyének megfonto-
lása a mi jelen körülményeinkben [The Case of Allegiance in Our Present 
Circumstances Consider’d. In a Letter from a Minister in the City, to a Minister in 
the Country. London, 1689.]30 Samuel Masters mielőtt a konkrét helyzet feltá-
rásába kezdene, szükségesnek tartja a kormányzat és az engedelmesség kap-
csán bizonyos téves nézetek és előítéletek eloszlatását.31 

A szerző tagadja a királyok isteni jogalapjának létezését, azt, hogy a mo-
narchia  a  legjobb kormányzati  forma,  hogy egy családon belül  öröklődik a  
királyi hatalom, továbbá azt is, hogy a törvénytelenséget elkövető uralkodó-
val szemben tilos az ellenállás. Isten kétféle törvényt adott az emberiségnek 
(az erkölcsi és a pozitív törvényt, előbbi az emberi természetbe van beleír-

                                                             
27 Anon. 3. 29. 
28 Anon. 3. 29–30. 
29 Masters, S.: The Case i. m. 
30 A továbbiakban l.: Anon. 7. 
31 Anon. 7. 3. 
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va,32 utóbbi pedig a szent írásokban van kinyilatkoztatva), és ezek által ho-
zott létre kormányzatot a társadalomban élő emberek jóléte és biztonsága 
érdekében. Isten megparancsolta a felsőbbségeknek, hogy igazságosan kor-
mányozzanak, az alattvalókat pedig arra kötelezte, hogy kötelességeik telje-
sítésével és alávetéssel (engedelmességgel) tiszteljék őket.33 

Szintén téves és megcáfolandó nézet a szerző szerint, hogy az angol ural-
kodó hatalma korlátlan és abszolút, ezt pedig a koronázási szertartás alkal-
mával tett uralkodói esküvel és azzal magyarázza, hogy a törvényhozás nem 
királyi felségjog, hanem azt az uralkodó a parlamenttel együtt gyakorolja.34 
A koronázás során az uralkodó által tett eskü nem egy jelentéktelen formali-
tás, hanem annak ígérete, hogy az uralkodó megtartja és biztosítja a nép 
jogait, törvényeit és szabadságait, tehát ezek tulajdonképpen korlátozzák az 
ő hatalmát.35 

Az engedelmességet illető téves nézetek eloszlatását is szükségesnek tart-
ja a szerző, és ide sorolja az aktív ellenállás tilalmát.36 Bár nem ért egyet az-
zal, hogy az uralkodóval szemben tilos lenne az ellenállás, ismerteti, hogy 
minden esetben aktív engedelmesség tanúsítására buzdította az alattvalókat 
az egyház, majd rögzíti, hogy az alattvalók ellenállhatnak saját érdekeik és a 
köz békéjének megőrzése érdekében, ha méltánytalan támadás éri őket. Leír-
ja, hogy ha egy király országának atyjából annak ellenségévé válik azáltal, 
hogy a kormányzat felforgatására és a nép elpusztítására alkalmas törvény-
telen tervekkel kötelezi el magát, akkor alattvalói felmenthetők és ellenáll-
hatnak neki, amennyiben az a kormányzatuk és önmaguk megőrzése érde-
kében szükséges. Isten szándéka szerint ugyanis az uralkodó [eszköz] van a 
nép jólétéért [cél], nem pedig fordítva, s ha ezt megfontoljuk, akkor a célok 
és eszközök összeegyeztethetetlenné válásakor inkább a célokat kell szem 
előtt tartani, és a cél elpusztítására irányuló eszközöket ajánlott mellőzni.37 

E nézetek ismertetése után tér rá a szerző a konkrét eset megvizsgálására, 
arra, hogy érvényét veszítette-e a II. Jakabnak tett hűségeskü és lehet-e en-
gedelmességet fogadni az új uralkodónak. Két kérdést tesz fel: 1. „Vajon 
mentesült-e lelkiismeretünk az utóbbi királyhoz fűződő kötöttségektől?”; 
2. „Átruházhatjuk-e engedelmességünket jó lelkiismerettel a jelenlegi király-
nak annak ellenére, hogy nem ő a korona közvetlen örököse?”38 

                                                             
32 Ez a természetjogot jelenti. Angliában a 17. században a természetjogot morális törvé-
nyeknek is nevezték. 
33 Anon. 7. 3–4. 
34 Helyesen írja le a szerző az abszolút hatalom fogalmát, amikor úgy fogalmaz, hogy 
mivel a király nem hozhat törvényt kizárólag a tetszése szerint, nem beszélhetünk abszo-
lút monarchiáról. A témáról l. részletesen Sashalmi E.: Az abszolutizmus i. m. 22. 
35 Anon. 7. 7–11. 
36 Anon. 7. 11. 
37 Anon. 7. 11–15. 
38 Anon. 7. 15. 



193 
 

Mielőtt e kérdésekre válaszol, tulajdonképpen definiálja az alattvalói hű-
ség  (Allegiance) fogalmát a szerző: elsődleges és általános értelemben e szó 
egyfajta kötöttséget jelent, politikai értelemben egy kapcsolatra utal, ami az 
alattvaló és az uralkodója között fennáll,  és e kapcsolatból adódó kötelessé-
geket jelenti.39 

Az első kérdés megválaszolásának előkészítéseként a szerző kijelenti, 
hogy nem II. Jakab személyének szólt abszolút módon a neki tett hűségeskü, 
tehát nem mindentől elvonatkoztatva tettek neki ígéretet, hanem a királyi 
funkció gyakorlására való tekintettel. Így sem azelőtt, hogy király lett volna, 
sem azután, hogy megszűnt királynak lenni, nem tartoznak neki esküvel, és 
ez lehetséges, mivel előfordulhat olyan eset, hogy egy személy annak ellené-
re, hogy még él, megszűnik királynak lenni.40  

II. Jakab személyére vonatkoztatva az előbbi elvet a következő három 
megfontolással támasztja alá a szerző. Mivel II. Jakab makacsul elkötelezte 
magát a kormányzat felforgatására és a nép elpusztítására, így de jure meg-
szűnt királynak lenni és a neki tett eskünk érvénytelenné vált – szól az első 
érv.41 Ha a király nem kormányozza és védi meg a népet a királyság törvé-
nyei szerint, akkor megszűnik a méltósághoz, a hatalomhoz és a jövedel-
mekhez való joga, melyeket a cél teljesítése érdekében élvezett. A királyi 
hivatal a törvények uralmára épül, így feltételekhez kötött: ha a király nem 
teljesíti e feltételeket, akkor elveszíti méltóságát, s ha mi mégis a korábbi 
uralkodó hatalmához ragaszkodunk, bűntársaivá válunk az alkotmány meg-
sértésében. A szerző felsorolja II. Jakab király bizonyos tetteit, így a parla-
menti választások befolyásolását, a törvények felfüggesztését és az azok alól 
való mentesítést, az önkényes adókivetést, az egyházat és a vallást veszélybe 
sodró intézkedéseit, a jezsuiták és a francia király befolyását, a püspökök 
bebörtönzését – ezekkel igazoltnak tekinti azt, hogy az uralkodó veszélybe 
sodorta országát, megszűnt királynak lenni, és az alattvalók mentesültek a 
neki tett eskü alól. A közelgő veszélytől az Orániai herceg mentette meg 
Angliát, akit a szerző „dicsőséges szabadítónk”-nak nevez.42 

A szerző második érve, hogy Jakab anélkül hagyta el országát, hogy erre 
bárki is kényszerítette volna, és távolléte idejére semmiféle intézkedést nem 
tett a kormányzatra vonatkozóan, sőt magával vitte a pecséteket és meg-
semmisítette a lordok házának összehívására szolgáló iratokat azt szándé-
kozva, hogy a folyamatok rendes menetét megakassza. Önmagát a francia 
király, vallásunk és országunk legnagyobb ellenségének kezébe adta, akinek 
segítsége nélkül nem tud visszatérni, így pusztítást hozna hazájára. Jakab 

                                                             
39 Anon. 7. 15. Az alattvalói hűség fogalmának eredetéről, értelmezéséről lásd még: Anon.: 
A Discourse concerning the Signification of Allegiance, as it is to be understood in the 
New Oath of Allegiance. London 1689. 7–8. 
40 Anon. 7. 15–16. Ez természetesen ellentmond az isteni jogalap toryk által vallott elvének, 
mivel eszerint csak halálával válik meg hatalmától az uralkodó. A szerző megjegyzése. 
41 Anon. 7. 16. 
42 Anon. 7. 16–19. 
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tehát távozásával lemondott arról, hogy gondoskodjon népéről, ezért de 
facto is megszűnt királyunknak lenni, és ez mentesít a neki tett eskü alól.43 

A szerző utolsó, harmadik érvében, amellyel II. Jakab uralkodói mivoltát 
és az alattvalók neki való alárendeltségét, tehát a kölcsönös kapcsolat meg-
szűnését alátámasztja, a konvent parlament tekintélyére hivatkozik. E kon-
vent parlament – mely az egész nemzetet képviseli – döntése értelmében II. 
Jakab elhagyta a kormányzatot, és a trón megüresedett – e megfontoltan 
hozott döntést pedig el kell fogadni az alattvalóknak.44 

A másik megfontolandó kérdésre – „Átruházhatjuk-e engedelmességün-
ket jó lelkiismerettel a jelenlegi királynak annak ellenére, hogy nem ő a ko-
rona közvetlen örököse?”45 – szintén három szempontból megközelítve ad 
választ a szerző. Elsőként az angol alkotmányra hivatkozik, mely szerint 
nem  szükségszerű,  hogy  a  közvetlenül  következő örökös  lépjen  trónra,  
ahogy ezt a történelem tanúsága is bizonyítja. Annak ellenére, hogy a koro-
nát általában egy királyi családnak tulajdonították, és ebben az értelemben 
örökletesnek nevezték a királyi hatalmat, mégis gyakran előfordult, hogy a 
következő örökös helyett a család egy másik ágára szállt a korona, akit sok-
kal alkalmasabbnak találtak arra az akkori körülmények között a kormány-
zat céljának előmozdítására.46  

A következő szempont  a  kérdés  vizsgálatánál,  hogy ha az eskünk érvé-
nyét veszítette, akkor valaki másra kellett, hogy szálljon.47 A  szerző sorra  
veszi a lehetséges „célszemélyeket”, és mindegyikhez megjegyzést is fűz. 
Elsőként Wales hercegét említi, II. Jakab második házasságából született fiát, 
akinek trónigényét azért nem támogatja, mivel általános gyanú övezi szemé-
lyének hiteles voltát, vagyis azt, hogy valóban a királyi pár gyermeke.48 To-
vábbi probléma az ő személyével kapcsolatban, hogy jelenleg a francia ki-
rály hatalma alatt áll, így inkább célszerű megtagadni tőle az esküt, mint 
letenni neki.49 A következő személy a  jelenlegi  királynő,  Mária,  aki  a  soron 
következő legközelebbi  örökös,  és  nincs  is  mellőzve,  bár  van  egy  társa  a  
királyi méltóságban, aki a házasság által jogilag eggyé vált vele és partneré-
nek lett elismerve az ő beleegyezésével.50 Az  angol  közösjog  (common law) 

                                                             
43 Anon. 7. 20–22. 
44 Anon. 7. 22–23. 
45 Anon. 7. 23. 
46 Anon. 7. 23–24. Példaként VIII. Henrik gyermekeit, Edwardot, Máriát és Erzsébetet 
említi.  
47 Anon. 7. 24. 
48 Anon. 7. 24. 
49 Anon. 7. 24. 
50 Az egyik forrásban találtam egy érdekes megfogalmazást, mely szerint Vilmosnak ket-
tős joga van az öröklésre, mégpedig a hercegnő által és a saját jogán is. Azért jött Angliába 
a herceg, hogy a veszélyben lévő jogait biztonságban tudja, így a hódítás és a birtoklás 
által joga van a hatalomra, és Jakab elveszítette azokat a hódítás miatt. Anon.: A 
Vindication  Of  Those  who have  taken  the  New Oath  of  Allegiance  to  King  William and 
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szerint a férfi és a nő a házasság által jogilag egy személlyé válik51 és  a  férj  
jogosulttá válik felesége vagyonának birtoklására, kezelésére és igazgatásá-
ra.52 Bár  Nenner  szerint  nem tudunk arról,  hogy ez az elv  a  királyi  vagyon 
esetén is alkalmazható53, a kortársak érvelését tekintve nem látjuk, hogy ezen 
elv alkalmazása alól kivételt képezett volna az uralkodói házaspár. A har-
madik személy maga a király, Vilmos, aki mellett az előbbi, a családjogból vett 
érven túl több más szempontot is felvonultat a szerző: ő maga a királyi család 
tagja, aki dicsőséges vállalkozása által visszaszerezte a királyi lánytestvérek 
jogait, és megmentette a kormányzatot a felfordulástól, így igen illetlen és 
méltánytalan volna figyelmen kívül hagyni személyét. Isten különös gondvi-
selése támasztotta e jeles herceget, Vilmost, hogy bátorsága által és az ő veze-
tésével megvédje egyházunkat és nemzetünket, így ésszerűtlen szabatosság-
nak tűnne, ha ekkora érdeket feláldozna valaki a puszta formalitásnak.54 

A harmadik szempont, amivel a Vilmosnak teendő eskü jogosságát alátá-
masztja Samuel, szintén a konvent parlamentre utal, amely felruházta Vilmost 
a királyi méltósággal, ezért neki joga van engedelmességet követelni tőlünk, és 
e királyság törvényei szerint büntethetővé válnak, ha visszautasítják azt.55 

A fenti megfontolásokkal tehát válaszolt az általa feltett kérdésekre és kel-
lően megalapozottnak tekintette álláspontját a szerző, értekezésének utolsó 
részében pedig a hatalmakkal szemben tanúsított viselkedéssel kapcsolatos 
vallási előírásokat, prédikációkat, Szent Péter és Szent Pál tanításait valamint 
az alattvalói eskü I. Erzsébet- és I. Jakab-kori szövegváltozatait ismerteti.56 

 
Más szerzők érvelése az új eskü jogossága kapcsán 
Samuel Masters értekézésének megismerése után vegyük sorra, hogy a többi 
szerző mivel magyarázza a II. Jakabnak tett alattvalói hűségeskü megszűné-
sét. Természetesen tapasztalhatók átfedések a művekben, így több szerzőnél 
is megjelenik az alattvalók elpusztítására57 és a kormányzat felforgatására 
való törekvés58, az országnak az ellenség kezébe való juttatása és ezáltal a 

                                                             

Queen Mary; Upon Principles Agreeable to the Doctrines of the Church of England. Lon-
don. 1689 38. (a továbbiakban: Anon. 13.) 
51 William Blackstone: Commentaries on the Laws of England. Book the First. Oxford. 1765. 430. 
52 Nenner, H.: The Right i. m. 179. 
53 Nenner, H.: The Right i. m. 179. 
54 Anon. 7. 24. 
55 Anon. 7. 24. 
56 Anon. 7. 25–34. 
57 Anon. 2. 10.; Anon. 5. 4–5., Anon.:  A  Divine  of  the  Church  of  England:  Just  Principles  of  
Comlpying With the New Oath of Allegiance. London 1689. 3–4. (a továbbiakban: Anon. 8.) 
58 Anon. 5. 4–5. 
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hatalomról való lemondás59, de az ország elhagyása60 a kormányzatra vonat-
kozó intézkedés nélkül61 is az érvek között szerepel.  

Számos írásban megjelenik a de facto és a de jure uralkodó megkülön-
böztetése62, és mindegyik szerzőnél megfigyelhető, hogy a tényleges hatal-
mat birtokló uralkodó mellett teszik le voksukat, aki képes az alattvalók 
megvédelmezésére.63 Eltérő lehet azonban, hogy ki mit ért de facto uralkodó 
megjelölés alatt. Az bizonyos, hogy egy ténylegesen hatalmat gyakorló sze-
mélyről  van szó,  azonban valószínű,  hogy a  koronához való jogcíme körül  
valami probléma van: például a szokásos öröklési rend szerint nem ő követ-
kezne a trónon64, esetleg nincs is joga ahhoz.65 66 Az új eskü megtagadásának 
ésszerűtlenségéről szóló értekezés67 a  koronát  birtokló  személyek  három  
csoportját különbözteti meg: a trónbitorló, a de jure és a de facto királyt. A 
trónbitorló  erővel  kerül  trónra  és  annak  segítségével  marad  ott,  a  de  jure  
király az, aki a következő örökösként az egyenes ágú leszármazás szerint jut 
hatalomra és akinek jogát a királyság rendjei elismerik68,  végül  a  de  facto  
király az, aki a nemzet beleegyezésével került trónra, de nem a közvetlen 
örökösödési jog szerint, mégis mint ilyet a királyság rendjei elfogadják, elis-
merik és engedelmességet követelnek vele szemben.69 

                                                             
59 Anon 2. 11. 
60 Anon. 5. 15. 
61 Anon. 2. 11.; Anon. 5. 5. 
62 A  de  facto  uralkodó  és  a  trónbitorló  elkülönítésére  l.  még:  Nenner, H.: The Right i. m. 
209–210. 
63 Anon. 3. 20., 22.; L. még: Anon.:  A Divine in the North: A Discourse,  Shewing That it  is  
Lawfull, and our Duty To swear Obedience to King William, Notwithstanding the Oath of 
Allegiance taken to the Late King. London 1689. 5–6. (a továbbiakban: Anon. 9.); Anon.: A 
Divine of the Church of England: Allegiance Vindicated: or,  The Takers of the New Oath 
of Allegiance to K. William and Q. Mary Justified: And the Lawfulness of taking it 
Asserted, in its Consistency with our former Oaths; and also with the Doctrine of the 
Reformed Church of England, Concerning Non-Resistance & Passive Obedience. London 
1690. 9. (a továbbiakban: Anon. 10.) 
64 Anon. 3. 21. 
65 A Country Ministers Reasons For Taking the Oaths of Allegiance to K. William + [and] 
Q. Mary. In a Letter to one under Suspension, for refusing them. London 1690. 6. (a továb-
biakban: Anon. 11.) 
66 Samuel Mastersnél ez nincs így szétválasztva, szerinte ugyanis ugyanaz a személy lehet 
de jure és de facto uralkodó is. Ezzel természetesen egyetérthetünk, hiszen egy ténylege-
sen trónon ülő uralkodó esetén, akinek törvényes, öröklés általi jogcíme van a trónra, e két 
dolog egybeesik. L. még: Pálffy M.: A „dicsőséges forradalom” i. m. 77. 
67 Anon. 4. 
68 Azaz végső soron a kormányzottak konszenzusa szükséges az örökléshez. 
69 Anon. 4. 29–31.; Találtam kifejezetten arra vonatkozó megfogalmazást is, hogy Vilmos 
király  és  Mária  királynő nem pusztán  de  facto,  hanem de  jure  is  uralkodók  a  rendes  le-
származás szerint, és a nekik járó hűségeskü jogosságát a védelmi funkció gyakorlásán túl 
ezzel is alátámasztja a szerző. Anon. 3. 23. 
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A  Jakab  király  jogcímének  érvénytelenségéről  szóló  forrás70 szerzője az 
organikus államszemlélet jegyében ír az uralkodó és alattvalói kapcsolatáról, 
és a természet tanúsága szerint szükségesnek tartja, hogy legyen valamiféle 
politikai kormányzat, egy szuverén hatalom, egy politikai fej minden társa-
dalomban.71 E főben testesül meg a Regalia, mely hasonló a természetes test 
fejéhez, vagyis szabályokat ír elő a tagoknak, figyeli azok végrehajtását, táp-
lálja őket, fenntartja minden tagját és az egész test erejét használja, hogy 
megóvja azt.72 Az uralkodó nevez ki tehát bírákat, egyházi és világi hivatal-
nokokat, adót szed és rendelkezik a haderő felett,  hogy megvédje az orszá-
got, és minden hatalmat élvez, hogy a közjót szolgálja és népe boldogulásá-
ért intézkedéseket foganatosíthasson.73 II. Jakab kormányzásra való alkal-
matlanságát a katolikus hitre való áttérésével magyarázza a szerző, mivel a 
katolikus egyház tagjaként nem az angol alkotmány szerinti törvényes ha-
talmat gyakorolta, hanem törvényeink, szabadságaink és jogaink elpusztítá-
sára törekedett, valamint abszolút és önkényes uralkodóvá kívánta magát 
tenni.74 Minden cselekedetében megsértette az angol alkotmányt, nem védte 
meg a hitünket és törvény által alapított vallásunkat, a katonaságot nem a 
nép védelmére használta, az adókat nem a törvény szerint és nem a kitűzött 
célokra szedte be, nem követelte meg az eskütételt tisztségviselőitől stb. ezen 
intézkedései által pedig minden hatalomról lemondott.75 Visszatérve az or-
ganikus államszemlélethez egy igen megragadó képpel él a szerző, mely 
szerint  az  uralkodó tisztségviselői  nem voltak egységben a  királyság törvé-
nyes tagjaival, vagyis a közös érdekek hiányában ez a politikai test egy élet-
telen hulla volt.76 A királynak ugyanis a Tudor-korból örökölt politikai teo-
lógia szerint két teste van: egy természetes teste és egy politikai teste. Előbbi 
halandó, utóbbi azonban nem látható, nem tapintható, magába foglalja az 
államvezetést és a kormányzatot, mely test a nép kormányzatára valamint a 
közjó előmozdítására született meg és ez a test nincs kitéve az idő múlásával 
járó következményeknek.77  

Két másik forrás szerzője szintén az uralkodó katolikus voltával hozza 
összefüggésbe a Jakabnak tett eskü megszűnését. Egyikük egyenesen úgy 
fogalmaz, hogy a protestáns királyság fennmaradásával összeférhetetlen egy 
pápista király kormányzata78, és az esküt jelentéktelen dolognak tartja, ami-

                                                             
70 Anon.: A Brief Account of the Nullity of King James’s Title, And of the Obligation of the 
Present Oaths of Allegiance. London 1690. (a továbbiakban: Anon. 12.) 
71 Anon. 12. 2.; L. még: Anon. 2. 1., Anon. 6. 12. 
72 Anon. 12. 2. 
73 Anon. 12. 4–5. 
74 Anon. 12. 8. 
75 Anon. 12. 7–8. 
76 Anon. 12. 8. 
77 Ernst Hartwig Kantorowicz: The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political 
Theology. Princeton. 1957. 7. 
78 Anon 5. 14. 
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kor az a pápasággal van kapcsolatban79, a másik szerző pedig felteszi a kér-
dést, hogy az ésszerűség alapján miért nem lehet kizárni egy pápistát a ko-
rona örökléséből.80 

Egy újabb szerző a jogos háborúra való hivatkozással erősíti meg Vil-
mosnak a koronához való jogát, kifejtve, hogy az igaz vallás megőrzésére 
tett esküjét Jakab megszegte, de Isten szabadítót küldött Vilmos személyé-
ben, hogy megmentse a népet a pusztulástól.81 A hercegnek jogos oka volt a 
háborúra, hogy megvédje saját jogát, amit a pápisták és jezsuiták el akartak 
törölni82, s e jogos háborúban az Ég is őt támogatta.83 

Vannak bizonyos funkciók, melyek nem választhatók el a királyi tisztség-
től, ilyen a védelem, a kormányzás és a törvények végrehajtása, és ha e funk-
ciók gyakorlását elválasztjuk a király személyétől, az ugyanolyan hatással 
bír, mintha meghalt volna vagy másra ruházta volna át hatalmát.84 Tehát 
nemcsak az uralkodó természetes halálával szűnik meg a neki tett hűséges-
kü érvénye85,  de  akkor  is  halottnak  tekinthető a  király,  ha  elhagyja  a  kor-
mányzatot és a nemzet ellenségéhez áll át.86 Azaz a természetes testet halott-
nak kell tekinteni! A törvényeket figyelmen kívül hagyva kormányzó és saját 
személyének biztonságát, megőrzését a közjó elé helyező uralkodónak nem 
tartozunk engedelmességgel, vallja több szerző, így igazából az ellenállás 
megengedhetősége mellett állnak ki87, amely elv a polgárháború idején így 
hangzott: „azért harcolunk, hogy megvédjük a királyt.”88 

 
Összegzés 
A fenti szerzők érveléséből láthattuk, hogy az állam és az egyház érdeke – az 
anglikán országban egy protestáns uralkodó léte – felülírta a korábbi elve-
ket,89 és sikerült elérni a célt, vagyis a logikailag egymásnak ellentmondó 
                                                             
79 Anon. 5. 8. 
80 Anon. 1. 20. 
81 Anon. 9. 27. 
82 Anon. 9. 28. L. még: Anon. 13. 21–22. 
83 Anon. 9. 29. 
84 Anon. 3. 6–7; L. még: Anon. 9. 2–3., 27.; Anon. 13. 18.; Anon. 5. 3. 
85 Anon 2. 10. 
86 Anon.: A Divine of the Church of England; and Author of a late Treatise entituled, A 
Resolution of certain Queries, concerning Submission to the Present Government: A Full 
Answer to all the Popular Objections That have yet Appear’d, For not Taking the Oath of 
Allegiance To Their Present Majesties, Particularly offer’d to the Consideration of all such 
of the Divines of the Church of England (And Others) as are yet Unsatisfied: Shewing, 
Both from Scripture and the Laws of the Land, the Reasonableness thereof, and the 
Ruining Consequences, both to the Nation and Themselves, if not Complied with. London 
1689. 55. (a továbbiakban: Anon. 14.) 
87 Például: Anon. 1. 35.; Anon. 14. 54. 
88 Kantorowicz, E. H.: The King’s i. m. 23. 
89 A parlament mindkét háza egyetértett abban 1689 januárjában, hogy e protestáns király-
ság biztonságával és jólétével összeférhetetlen egy pápista uralkodó léte. Nenner, H.: The 
Right i. m. 168. 
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dolgok összehangolását: az örökletes monarchia eszméjének megőrzését és 
az Orániai herceg trónhoz jutását.90 Az új uralkodónak, Vilmosnak számos 
jogcímen91 igyekeztek biztosítani hatalmának legitimitását, igazolni, hogy 
nemcsak de facto, hanem de jure királyként is bírta a koronát, egyesek pedig 
a jogos hódítás során szerzett uralommal érveltek mellette. További érvként 
jelent meg, hogy Máriával, Jakab legközelebbi örökösével való házasságával 
Vilmos jogilag eggyé vált vele, és ezután ő képviselte felesége jogait is, azon-
túl természetesen, hogy visszaszerezte azokat, miután Jakab fiának születé-
sével egyre távolabb kerültek volna a trónöröklési rendben nemcsak a király 
lányai (Mária és Anna), de maga Vilmos is. Az isteni jogalapot valló alattva-
lók is megnyugodhattak, hiszen a Gondviselés által küldött Szabadító isteni 
jóváhagyással került trónra, s nem szükségszerű, hogy a vérségi leszármazás 
rendje  szerint  kerüljön  valakinek  a  fejére  a  korona  ahhoz,  hogy  valódi  ha-
talmat gyakorolhasson.92 Ahogy  Samuel  is,  több  más  szerző rámutatott  a  
koronázási eskü szerződéses természetére, és arra, hogy az uralkodó részé-
ről az eskü nem teljesítése vagy megszegése a népet feloldozza az engedel-
mességi kötelezettség alól,93 míg mások ebben a szellemben használták ki a 
király két testéről szóló nézetben rejlő lehetőségeket.  

Érdemes végül röviden kitérnünk arra, hogy mit tartalmazott az új eskü-
formula, amelyet a „dicsőséges forradalom” során trónra kerülő uralkodók 
felé kellett tenni az alattvalóknak. A különleges körülmények– a katolikus 
uralkodó távozása országából, II. Jakab fiúgyermekének mellőzése a trón-
öröklésben, a II. Jakabbal közvetlen vérségi kapcsolattal nem rendelkező 
Vilmos trónra kerülése – ugyanis nemcsak az uralkodói hatalom legitimitásának 
elvét94, de a koronázási eskünek a szövegét95, és még az alattvalói hűségeskü formulá-
ját is megváltoztatták. A Jogok Nyilatkozatában, melyet 1689 decemberében 
az új uralkodópár a törvények közé iktatott (Bill of Rights), új esküszöveget96 
fogalmaztak meg a korábbiakhoz képest. Ebben az esküben hűséget és en-
gedelmességet fogadott a király és a királynő iránt az alattvaló, de már nem 
esett  szó arról,  hogy törvényes és  jog szerinti  uralkodónak ismerné el  őket,  
vagy  hogy  utódaik  jogait  is  megvédelmezné.  Ami  a  régi  esküből  viszont  

                                                             
90 Nenner, H.: The Right i. m. 180. 
91 Nenner szerint az érveknek e széleskörű kínálatára azért volt szükség, hogy a legradiká-
lisabbtól a legkonzervatívabb alattvalóig mindenkit meggyőzhessenek a kormányzat 
támogatásáról. Nenner, H.: The Right i. m. 209. 
92 L. Pálffy Margit: Egy szónoklat mint a korszak gondolkodásmódjának tükre. Az Orániai 
Vilmos és Stuart Mária koronázási szertartásán elhangzott prédikáció. Világtörténet Új 
folyam 1. (2011:3–4) 124. 
93 L. például: A Divine  of  the  Church  of  England:  An  Examination  of  the  Scruples  of  those  
who Refuse to Take The Oath of Allegiance. London 1689. 
94 A Gondviselés isteni jogalapjáról l. Pálffy M.: A „dicsőséges forradalom” i. m. 81–84. 
95 A koronázási eskü szövegének változásáról l. Pálffy M.: Egy szónoklat i. m. 136–138. 
96 Bill  of  Rights,  1689.  An  Act  Declaring  the  Rights  and  Liberties  of  the  Subjects  and  
Settling the Succession of the Crown. http://www.constitution.org/eng/eng_bor.htm – 
letöltés ideje: 2012. december 15. A szöveget l. a III. mellékletben. 
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megmaradt, az a pápai joghatóság megtagadása, mely szerint az uralkodó a 
pápa által kiközösíthető, ill. annak tagadása, hogy az uralkodó bármely 
alattvalója által megölhető.97 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az ország kormányzására képes 
uralkodót, aki megvédi a protestáns egyházat, és aki az alattvalókat is óvja, 
kortársai a polgárháború kellemetlen élményének még élő emléke miatt és 
egy újabb belháború elkerülése érdekében többféle jogcímmel is felruházták, 
hogy alaposan megtámogassák hatalmának legitim voltát, és az új eskü leté-
telét illetően felmerülő minden kétséget eloszlassanak.  

 
 

Mellékletek: 
 
I. Az I. Erzsébet idején előírt alattvalói hűségeskü szövege: 
 
„I.  A.  B.,  do  utterly  testify  and declare  in  my conscience,  that  the  queen’s  highness  is  the  only  
supreme governor of this realm, and of all other her highness’ dominions and countries, as well 
in all spiritual and ecclesiastical things, or causes, as temporal; and that no foreign prince, 
person, prelate, state, or potentate, hath or ought to have, any jurisdiction, power, superiority, 
preeminence, or authority, ecclesiastical or spiritual, within this realm; and, therefore, I do 
utterly renounce and forsake all foreign jurisdictions, powers, superiorities, and authorities, and 
do promise, that, from henceforth, I shall bear faith, and true allegiance to the queen’s highness, 
her heirs and lawful successors; and, to my power, shall assist and defend all jurisdictions, 
privileges, preeminences, and authorities granted, or belonging to the queen’s highness, her 
heirs,  and successors,  or  united,  and annexed to  the  imperial  crown of  this  realm.  So  help  me 
God, and by the contents of this book.”  
 
„Én, A. B. teljesen nyugodt lelkiismerettel tanúsítom és kinyilvánítom, hogy a Királynő Őfelsé-
ge e királyságnak és minden más Őfelsége uralma alá tartozó területnek és országnak az egye-
düli és legfőbb kormányzója, úgy a szellemi és egyházi, mint a világi dolgokban és ügyekben; és 
hogy semmilyen idegen uralkodó, személy, főpap, állam vagy hatalmasság nem bír vagy nem 
bírhat semmiféle hatáskörrel, hatalommal, felsőséggel, elsődlegességgel vagy tekintéllyel (auto-
ritással) egyházi vagy lelki ügyekben ebben a királyságban; és ezért teljesen megtagadok és 
visszavonok  minden  idegen  joghatóságot,  hatalmat,  felsőséget  és  tekintélyt,  és  ígérem,  hogy  
ezentúl hűséget és igaz engedelmességet tanúsítok a királynő Őfelségének, örököseinek és 
törvényes  utódainak,  és  erőm  szerint  segítek  és  megvédek  minden  joghatóságot,  kiváltságot,  
kiválóságot és tekintélyt, mely a királynő Őfelségét, örököseit és utódait illetik vagy hozzájuk 
tartozik, vagy amelyek e királyság birodalmi koronájával egyesíttetnek vagy hozzá kapcsoltat-
nak. Isten engem úgy segéljen és e könyvnek tartalma szerint.”98  
 
 
II. Az I. Jakab idején előírt alattvalói hűségeskü szövege 
 
„I,  A.B.  do  truly  and  sincerely  acknowledge,  profess,  testify,  and  declare  in  my  conscience  
before God and the world, that our Sovereign Lord King James, is lawful and rightful King of 
this realm, and of all other in his Majesties Dominions and Countries; And that the Pope neither 
of himself, nor by any authorities of the Church or See of Rome, or by any means with any other 
hath any power or authority to depose the King, or to dispose any of his Majesty's kingdoms, or 

                                                             
97 A régi és az új eskü összehasonlítása Anon. 13. 6–7. oldalakon is olvasható. 
98 Fordította: P. M. 
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dominions, or to authorize any foreign prince to invade or annoy him, or his countries, or to 
discharge  any  of  his  Subjects  of  their  allegiance  and  obedience  to  his  Majesty,  or  to  give  any  
license or leave to any of them to bear arms, raise tumult, or to offer any violence, or hurt to his 
Majesty's  royal  person,  state,  or  government,  or  to  any  of  his  Majesty's  subjects  within  his  
Majesty's dominions. Also, I do swear from my heart that, notwithstanding any declaration or 
sentence of excommunication or deposition made or granted, or to be made or granted by the 
Pope or his successors, or by any authority derived, or pretended to be derived from him, or his 
See  against  the  King,  his  heirs  or  successors,  or  any absolution of  the  said  subjects  from their  
obedience: I will bear faith and true allegiance to his Majesty, his heirs and successors, and him 
or them will defend to the uttermost of my power, against all conspiracies and attempts 
whatsoever,  which  shall  be  made  against  his  or  their  persons,  their  crown  and  dignity,  by  
reason or color of any such sentence or declaration or otherwise, and will doe my best endeavor 
to  disclose  and  make  known  unto  his  Majesty,  his  heirs  and  successors,  all  treasons  and  
traitorous conspiracies, which I shall know or hear of to be against him or any of them: And I do 
further swear, that I do from my heart abhor, detest and abjure, as impious and heretical, this 
damnable doctrine and position, that princes which be excommunicated or deprived by the 
Pope, may be deposed or murdered by their subjects, or any whatsoever. And I do believe and 
in  conscience  am  resolved,  that  neither  the  Pope  nor  any  person  whatsoever,  hath  power  to  
absolve me of this oath, or any part thereof, which I acknowledge by good and full authority to 
bee  lawfully  ministered  unto  me,  and  do  renounce  all  pardons  and  dispensations  to  the  con-
trary: And all these things I do plainly and sincerely acknowledge and swear, according to these 
express words by me spoken, and according to the plain and common sense and understanding 
of the same words, without any Equivocation, or mental evasion, or secret reservation whatso-
ever:  And  I  doe  make  this  recognition  and  acknowledgement  heartily,  willingly,  and  truly,  
upon the true faith of a Christian: So help me God.” 
 
„Én, A. B. igaz és őszinte lelkiismerettel elismerem, vallom, tanúsítom és kinyilvánítom Isten és 
a  világ  előtt,  hogy a  mi  szuverén urunk,  Jakab király  törvényes  és  jog  szerinti  királya  ennek a  
királyságnak, és minden más Őfelsége uralma alá tartozó területnek és országnak. És hogy sem 
magának a pápának, sem az Egyház vagy a Római Szentszék bármilyen hatóságának, vagy 
bármely hatóságnak nincs hatalma vagy felhatalmazása letenni a királyt, vagy megfosztani őt 
bármely királyságától vagy uralma alatt álló területtől, vagy felhatalmazni bármely idegen 
uralkodót, hogy megtámadja, vagy megzavarja őt vagy országait, vagy hogy alattvalói közül 
bárkit is mentesítsen Őfelségének járó engedelmessége vagy kötelessége alól, vagy bármiféle 
engedélyt  vagy  felhatalmazást  adjon  ezek  közül  bárkinek  arra,  hogy  fegyvert  fogjon,  zavart  
keltsen, vagy bármiféle erőszakot ébresszen, vagy megsértse Őfelségének királyi személyét, 
államát vagy kormányzatát, vagy bárkit Őfelsége alattvalói közül az Őfelsége uralma alatti 
területeken. Továbbá szívből esküszöm arra, hogy bármiféle nyilatkozat vagy kiközösítési ítélet, 
vagy megfosztás dacára is, mely tétetett vagy jóváhagyatott, avagy melyet majdan tesz vagy 
jóváhagy a pápa vagy az ő utódai, vagy bármely, tőle származó vagy színleg tőle származtatott 
hatalmasság, vagy a Szentszék a király, örökösei vagy utódai ellen, vagy az említett alattvalók-
nak bármiféle feloldozása a kötelezettségeik alól: én hűséget és igaz engedelmességet tanúsítok 
Őfelségének, örököseinek és [jog]utódainak, és ahogy csak erőmből telik megvédelmezem őt és 
őket bármiféle összeesküvéssel és kísérlettel szemben, mely az ő személye vagy az ő személyük, 
koronájuk és méltóságuk ellen irányul, akár indíték vagy bármiféle ilyen ítélet, nyilatkozat örve 
alatt  avagy  bármilyen  más  módon,  és  minden  igyekezetemmel  azon  leszek,  hogy  felfedjek  és  
ismertté tegyek Őfelségének, örököseinek és utódainak minden árulót és hitszegő összeeskü-
vést, amiről tudomást szerzek vagy hallok, hogy ellene vagy bármelyikük ellen irányul. Továb-
bá esküszöm, hogy szívemből irtózom, megvetem és eskü alatt tagadom ezt az átkozott elvet és 
nézetet mint istentelen és eretnek dolgot, miszerint az uralkodók, akik kiközösíthetők vagy 
megfoszthatók [értsd: hatalmuktól] a pápa által, letehetők vagy megölhetők alattvalóik ill. bárki 
más  által.  És  hiszem  és  elszántan  vallom,  hogy  sem  a  pápa,  sem  bárki  más  személy  nem  bír  
hatalommal, hogy feloldozzon engem ezen eskü, vagy bármely része alól, amiről elismerem, 
hogy jó és teljes hatalommal törvényesen tetettek le velem, és visszavonok minden ezzel ellen-
kező felmentést és mentesítést. És mindezeket a dolgokat világosan és őszintén elismerem és 
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esküszöm az általam kimondott ezen szavak szerint, a tiszta és józan ész és e szavak értelme 
szerint, bármiféle mellébeszélés vagy szellemi kifogás, vagy bármiféle titkos fenntartás nélkül. 
És teszem ezt az elismerést és vallomást szívből, akaratom szerint és igaz módon az igaz keresz-
tény hitre. Isten engem úgy segéljen.”99  
 
 
III. A Bill of Rights-ban rögzített alattvalói hűségeskü szövege  
 
„I, A. B.,  do sincerely promise and swear that I will be faithful and bear true allegiance to their 
Majesties King William and Queen Mary. So help me God.” 
„I,  A.  B.,  do  swear  that  I  do  from my heart  abhor,  detest,  abjure  as  impious  and heretical  this  
damnable doctrine and position, that princes excommunicated or deprived by the Pope or any 
authority of the see of Rome may be deposed or murdered by their subjects or any other 
whatsoever. And I do declare that no foreign prince, person, prelate, state or potentate hath or 
ought to have any jurisdiction, power superiority, pre-eminence or authority, ecclesiastical or 
spiritual, within this realm. So help me God.”  
 
„Én, A. B.,  őszintén ígérem és esküszöm, hogy hűséges leszek és igaz engedelmességet tanúsí-
tok Őfelségük, Vilmos király és Mária királynő iránt. Isten engem úgy segéljen!” 
„Én, A. B. esküszöm, hogy szívemből irtózom tőle, megvetem és eskü alatt tagadom ezt az 
átkozott elvet és helyzetet, mint istentelen és eretnek dolgot, miszerint az uralkodók a pápa által 
kiközösíthetők vagy megfoszthatók [értsd: hatalmuktól], vagy a Római Szentszék más hatósága 
által letehetők ill., hogy alattvalóik ill. bárki más által megölhetők.”100 
  
 

                                                             
99 Fordította: P. M. Ezúton is köszönöm Sashalmi Endrének a fordítás pontosításában 
nyújtott segítségét! 
100 Fordította: P. M. 
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GLÜCK LÁSZLÓ 

A nemesi státus változásai az 
öt máramarosi városban a 16. század végétől 

 
 

Changes of noble status in the so-called „five towns” of Máramaros from the 
end of the 16th century onwards 

The lecture is based on a comprehensive research concerning the social history of five 
settlements. These settlements formed part of Western civilization with their social order 
following the general patterns. From the end of the 16th century onwards fundamental 
changes were taking place and one of these changes having relevance to the topic was that 
ennoblement became a common occurrence among the laboratores. The alteration of the 
noble status brought the core rot of the old order with it. 

Az öt máramarosi város társadalmára vonatkozó monografikus kutatás kere-
tében, a forrásanyag megszabta lehetőségekhez igazodva, mindenekelőtt arra 
tettem kísérletet, hogy a társadalmi mobilitást (vagyis az egyes társadalmi 
csoportok közötti átlépéseket) és a társadalmi normarendszer változásait ösz-
szefüggésükben vizsgáljam, elsősorban a 16. század végétől kezdődő korszak-
ra vonatkozóan. Méghozzá alárendelt összefüggésükben: úgy, ahogyan a 
társadalmi mobilitás a társadalmi csoportok jellegének, összetételének és 
egymáshoz viszonyított súlyának megváltoztatásán keresztül elvezet a nor-
marendszer módosulásához. 

A normarendszer talán legfontosabb elemét képezik a státusok, amelyek az 
emberek közötti különbségtétel módozatait szabják meg normatív jelleggel. Ez 
alkalommal a státusok egyikéről lesz szó; arról, amely a fennálló társadalmi 
berendezkedés, a rendiség szempontjából a legfontosabb volt: a nemességről.  

A vonatkozó normák változásait ezúttal önmagukban, a mögöttes társa-
dalmi folyamatok nélkül tárgyalom, ha úgy tetszik, a következményt az októl 
elszakítva. A nemességgel kapcsolatos mobilitási folyamatokról azonban má-
sutt már beszámoltam.1 

Normák alatt nem csupán a jogi normákat értem (vagyis amelyeknek be-
tartása bírói úton kikényszeríthető), hanem a normákat általában, a „gyen-
gébb”, nem jogi jellegűeket is beleértve. Azokat tehát, amelyeknek megsértői 
bírói szankcióval nem, csupán embertársaik rosszallásával, megvetésével, ill. 
az ezzel járó szégyennel kellett hogy szembenézzenek. 

Tárgyamat szisztematikus módszerrel igyekszem megközelíteni, azaz a 
nemesi státus alkotóelemeinek rendjében. A vonatkozó külföldi szakiroda-

                                                             
1 Glück László: Az öt máramarosi város lakosságának elnemesedése a 17. században. Urbs 
3. (2008) 95–110. 
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lom érdemi áttekintésére egyelőre nem volt módom. A hazai történeti iroda-
lom túlnyomó része elsődlegesen kronologikus–evolúciós szempontból kö-
zelíti meg a státusok ki- és átalakulását.2 Tudomásom szerint ez alól egyedül 
Bónis György Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban című műve jelent 
kivételt, amely a kialakuló nemesi jogállás egyes elemeit azok rendszerében 
tárgyalja.3 Ezen kívül tekintetbe jön az élő rendi jog (tehát az 1848 előtti jog) 
irodalma, amelyből kiemelkedik Verbőci István kodifikációs célú munkája, a 
Tripartitum, amely első alkalommal foglalta össze szisztematikus rendben a 
nemesség szerzésmódjait és a nemesek előjogait.4 A rákövetkező bő három 
évszázad  jogi  irodalma  alig  lép  túl  ebben  a  kérdésben  Verbőcin.5 A  legna-
gyobb haszonnal még egy gyakorlati célú művet, Kassics Ignác ügyvédnek a 
magyar nemesség előjogairól, szerzésmódjairól és igazolási módjairól össze-
állított kézikönyvét, a Laurea virtutist használhattam.6  

* * * 

A dolgozók tömeges nemességszerzése – katonai érdemek nélkül, életforma-
váltás nélkül – a lényegénél fogva kezdte el bontani a nemesi státust. A 16. 
század végétől a békés életmód, a harcos mentalitás hiánya, ill. az életben 
elért sikereknek a gazdálkodás területére korlátozódása megszűnt takargat-
nivalónak lenni a nemesség szempontjából is. Ezt jelzik a foglalkozásra utaló 

                                                             
2 A nemesi státus vonatkozásában l. mindenekelőtt: Váczy Péter: A királyi serviensek és a 
patrimoniális királyság. Századok 61–62. (1927–1928) 243–290., 351–414.; Mályusz Elemér: 
A magyar köznemesség kialakulása. Századok 76. (1942) 272–305., 407–434.; Szűcs Jenő: Az 
1267. évi dekrétum és háttere. Szempontok a köznemesség kialakulásához. In: Mályusz 
Elemér Emlékkönyv. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. H. Balázs 
Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp. 1984. 341–394. A személyi státusokra általánosság-
ban alapvető: Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 100.) Bp. 1983.  
3 Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár [1947]., itt 
különösen 142–150. 
4 Stephanus de Werbewcz: Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungarie. 
Mit einer Einleitung von György Bónis. (Mittelalterliche Gesetzbücher Europäischer 
Länder in Faksimiledrucken 2.) Glashütten im Taunus 1971. (a továbbiakban: Trip.) I.4., 
I.6–8., ill. I.9. 
5 A legfontosabbak: Joannes Szegedi: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem 
titulorum Operis tripartiti, sacris canonibus accommodatum. Pars I–III. Tyrnaviae 1734. I. 
75–78., 79–96.; Stephanus Huszty: Jurisprudentia practica seu commentarius novus in jus 
Hungaricum. Budae 1745. 85–94., 99–102..; Alexander Kövy: Elementa jurisprudentiae 
Hungaricae. Cassoviae 1800. 63–79.; Emericus Kelemen: Institutiones juris Hungarici 
privati. Ed. secunda correctior, et auctior. II–IV. Budae 1818. II. 190–217.; Frank Ignácz: A’ 
közigazság törvénye Magyarhonban. I–II/2. Buda 1845–1847. I. 108–111.; Wenzel Gusztáv: 
A magyar és erdélyi magánjog rendszere. I–II. Buda 1863–1864. I. 269–281. Ezek tanköny-
vek, kimondottan tudományos tárgyalása 1848 előtt nincs a kérdésnek (ebben az irányban 
az alapokat Szegedi vetette meg más munkáiban). 
6 Ignatius Kassics: Laurea virtutis seu Tractatus de praerogativis nobilium inclyti regni 
Hungariae modis item acquirendae, et legitimandae nobilitatis. Pestini 1826. 
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címerek. Általuk a nemességszerző dolgozók egy része a kétkezi munka jelét 
mintegy bélyegül választotta saját maga és utódai számára.  

Az öt városban az első ilyen eset mindjárt igen korai, 1589-ből származik. 
Ekkor  a  huszti  Borbély  avagy  Túri  Gáspár  szerzett  nemeslevelet  és  címer-
adományt. Címerében egy emberi kar borotvát tart. Hasonló a Szigeten lakó 
Fejér másként Kovács Miklós címere 1617-ből, amelyen a címerpajzs felett 
szerepelt  egy kis  kalapácsot  (malleolus) tartó kéz.7 Mint  ismeretes,  ez  a  gya-
korlat a 16. század végétől országszerte megfigyelhető. 

A gazdasági tevékenységre vonatkozó utalás persze a nemeslevelek szö-
vegében (az érdemek felsorolásánál vagy másutt) nem jelenik meg, ellentét-
ben a katonáskodással, a hivatalviseléssel, a magánföldesúri familiaritással 
és a lelkészi szolgálattal.8 A nemességszerző gazdálkodók ugyanis függetle-
nek: önálló iparosok vagy legfeljebb vállalkozók voltak, nem álltak sem az 
uralkodó, sem más nagyúr alkalmazásában; gazdasági téren pedig alkalmi 
érdemmel is nehezen szolgálhattak nekik. 

A katonai erényeket a rendi társadalom nem csupán elvben követelte 
meg a nemesektől. Megvolt annak a nagyon is konkrét bizonyítási módja, 
megnyilvánulási alkalma: a részvétel az uralkodó háborúiban. Ezt az alkal-
mat a dolgozó nemesség nem sietett megragadni. 

Esetünkben a katonai kötelezettségektől való szabadulásnak különleges 
példáját találjuk. Máramaros megye nemessége 1637-ben nagy horderejű és 
ritka kiváltságlevelet szerzett I. Rákóczi György fejedelemtől. Bár az oklevél 
ily módon nem kizárólagosan az öt városi nemesek jogállapotát változtatta 
meg, mégis szorosan témánkhoz kapcsolódik. A kiváltság megszerzése mö-
gött ugyanis az öt városban végbement társadalmi folyamatok, ill. a várme-
gyei nemesség (kiváltképpen a tisztviselői kar) ezzel összefüggő átrétegző-
dése állhatott.  A fejedelem a szóban forgó oklevélben felmentette  a  nemesi  
universitas tagjait a személyes hadfelkelés alól, megengedve, hogy katonai 
kötelezettségeiket megváltsák 150 gyalogos és 50 lovas kiállításával, ill. a 
lengyel  határ  őrzésével.  Az  említett  kontingenst  sem  szükségszerűen  saját  
soraikból kellett kiállítaniuk, hanem az oklevél kifejezett kitétele szerint akár 
„extraneusok” (azaz: zsoldosok) közül.9 Az oklevéllel a fejedelem az egész 
megyei nemesség jogállását – a kötelezettségek oldaláról – sajátossá tette az 

                                                             
7 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) F 1 Gyulafehérvári Káptalan Országos 
Levéltára, Libri regii 4. köt. p. 294–296., 11. köt. fol. 245r-v. 
8 Egy-egy példa: Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Maramureş (Nagy-
bánya; a továbbiakban: ANR–DJM), fond 45. Prefectura judeţului Maramureş, Diplome 
privilegiale (a továbbiakban: Mm m lt., Oklgy) 18. (a szigeti Szász Mihály sókamarai 
számtartó, 1605); uo. 22. (a szigeti Pongrác János az általában, de különösen a Ferdinánd 
császár elleni hadjáratban szerzett érdemeiért, 1621); MOL P 511 A Nagyidai család levél-
tára 1. cs., 1627-nél (a huszti Kulcsár avagy Nagyidai Mihály uradalmi kulcsár, 1627); 
MOL E 148 Magyar Kamara Archívuma, Neo-regestrata acta fasc. 1865. nr. 3 mell. (Szigeti 
Gulya György szigeti ref. lelkész és máramarosi esperes, 1699). 
9 Mm m lt, Oklgy 28.  
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országon belül, anélkül, hogy ez az érintettek nemességének országos jelle-
gét megkérdőjelezte volna. Privilégiumához a megyei nemesség később is 
ragaszkodott, amint arról a Rákóczi-szabadságharc alatt keletkezett irat-
anyag tanúskodik. Sőt még újabb kedvezményt is sikerült elérniük, amikor 
is a fejedelem a kiállítandó katonaság létszámát 160 főre csökkentette.10 

A nemesi katonáskodás mindennapi gyakorlatában végül óriási változást 
hozott országos szinten is a Habsburg birodalom állandó hadseregének fel-
állítása, még ha a nemesi hadfelkelés intézményét ezzel együtt nem is szün-
tették meg. Vidékünk 1685/1686 telétől, a császári csapatok bevonulásával 
került az állandó hadsereg védelme alá.11  

A 16. század végétől gyökeresen megváltozott a mindenkori nemesség ösz-
szetétele a megélhetési mód szempontjából is. A nemeslevél, sőt akár a telek-
nemesítés megszerzése ugyanis csupán terhektől mentesítette az érintetteket, 
új jövedelemhez azonban nem juttatta őket. Ez csupán a jobbágybirtok szerzé-
sével járt együtt, ami viszont az új nemesek rendkívül szűk körének sikerült.12 
Így  aztán  a  legtöbben  kénytelenek  voltak  folytatni  addigi  foglalkozásukat,  
továbbra is az addigi módra kellett alapítaniuk a megélhetésüket. Ez pedig, az 
összes igazolható esetben önálló kézműves vagy paraszti gazdálkodás volt.13 
(Nemesek bérmunka-vállalásáról kifejezett adatok nem szólnak.)  

Sajnos a foglalkozási viszonyok felmérésének nehézségei miatt pontos 
adatokat nem tudunk közölni, de ha a kétkezi munkából élő nemeseket azo-
nosítjuk az armalisták és az egytelkesek rendi csoportjainak együttesével, 
                                                             
10 –R –R. [Komáromy András]: II. Rákóczi Ferencz fejedelem levelei Máramaros vármegyé-
hez. Történelmi Tár U. F. 9. (1908) 574–594. (3., 15., 30., 32. sz. levelek). 
11 Az első adat Kérei Márton huszti udvarbíró jelentése földesurához, Bornemisza Anná-
hoz: Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Cluj (Kolozsvár), fond 594. 
Kemény József-gyűjtemény 965. 
12 Egy ilyen eset feldolgozása: László Glück: Von der Spitze der Selbständigkeit an die 
Schwelle der „Rentnerschaft”. Der Weg einer Unternehmerfamilie an der Wende vom 16. 
zum 17. Jahrhundert. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” 
12. (2009) 215–238. L. továbbá alább a birtokos és a birtoktalan nemesek arányáról írotta-
kat. (Természetesen az ott feltüntetett birtokos nemeseknek sem mindegyike jobbágybir-
tokot szerzett helyi származású újnemes, hanem a többség éppenhogy régi családok tagja 
volt.) 
13 Az  egyes  családokra  itt  nem  térhetünk  ki.  A  szigeti  egytelkes  nemesek  1696-ban  így  
jellemezték magukat összefoglalóan: „mi, (udvarokból, oskolákból, mester emberek alól 
másunnan ide származott) jövevények többire”. ANR–DJM fond 45., Protocoale ale 
congregaţiei comitatului (a továbbiakban: Mm m lt., Jkv) 8. köt. p. 281–282. A helyi 
armalisták összetételét ugyanez jellemezte. (Terészetesen mindkét csoportban túlsúlyban 
voltak a gazdálkodók az értelmiségiekkel szemben.) A paraszttelepülések, Visk Técső és 
Hosszúmező, ill. Huszt esetében az újdonsült nemesek gazdaparaszti foglalkozását tükrö-
zik az 1701-es összeírás föld- és állatállomány-adatai. ANR–DJM fond 45., Documente 
ordonate pe probleme 8. fol. 51v–60r,  ill.  ANR–DJM  fond  45.,  Acte  financiare  ale  
comitatului Maramureş 12. (az összeírás két darabja, egymástól elszakadva). Arra, hogy 
melyik család mikor szerzett nemességet, számos egyedi forrás áll rendelkezésre. Az 
egyetlen összefoglaló adatállomány: Joódy Pál: Máramaros vármegye 1749–1769. évi ne-
messég vizsgálata. Máramarossziget 1943. 
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vagyis azokkal, akik nem rendelkeztek jobbággyal, akkor az 1701-es össze-
írás szerint a következő arányokat kapjuk (birtokosok : armalisták + egytel-
kesek): Huszton 10:49, Visken 2:23, Técsőn 1:16, Hosszúmezőn 3:22, Szigeten 
8:101 (Huszton ugyanakkor sok egytelkes állt uradalmi alkalmazásban, azaz 
ők nem dolgozók voltak).14 

A  nemesi  megélhetés  változásának  volt  még  egy  másik  aspektusa:  az  
egyébként jobbágybirtokkal is rendelkező nemesek vállalkozói magatartása. 
(E kifejezésen nem feltétlenül a piacra termelést értem, hanem tágabb érte-
lemben minden olyan közvetlen részvételt, beavatkozást a reálgazdaságba, 
azon belül legalább a termelésbe, amely nem járt együtt az üzem gazdájának 
és családjának személyes kétkezi munkájával.) A birtokos nemesek ilyesfajta 
tevékenysége a 16–17. század fordulójától, vagyis a recesszív korszakban 
éppenhogy sokkal gyakoribbá vált. A folyamat az uradalmi gazdaság törté-
netére vonatkozó kutatásokból jól ismert,15 esetünkben szintén csak az ura-
dalmat említem meg, amelynek gazdálkodói tevékenysége különösen az 
1620–1640-es években (Bethlen István földesurasága idején: 1618–1648) nőtt 
meg rendkívüli módon az agráriumban.16 A 17–18. század fordulóján pedig, 
története során egyedülálló módon, a huszti uradalom még ipari vállalko-
zással is kísérletezett, amikor török bőriparos bérmunkásokra alapozva 
karmazsinbőrgyártó üzemet hozott létre Huszton.17 Mindezt – az agrárter-
melés kibővítését és az ipari vállalkozást is – olyankor hajtotta végre az ura-
dalom, amikor magánkézen volt.  

Az oklevéllel történő nemességszerzés gyökeresen átalakította a nemes-
ségnek  az  úrbériséghez  fűződő viszonyát.  Az  új  nemesek  nagy  többsége  
nem csupán birtokadományt nem tudott szerezni, hanem a telkét sem tudta 
megnemesíttetni. Az ilyen, személyükben kiváltságolt, de úrbéres telken 

                                                             
14 Az összeírás jelzetét l. a 13. jegyzetben. 
15 L. mindenekelőtt I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–1648). S. a. r., 
bev. Makkai László. Bp. 1954. bevezetését. 
16 L. az 1670-es évektől kezdve rendelkezésre álló urbáriumokat, melyek egyúttal az egész 
urasági üzem leltárát is tartalmazzák: MOL E 156 Magyar Kamara Archívuma, Urbaria et 
conscriptiones fasc. 155. nr. 2., fasc. 148. nr. 6., 9., fasc. 123. nr. 3. Ennél közelebbi időbeli 
lehatárolásra nincs közvetlen lehetőségünk, de a jobbágyterhek megnövekedése – ami 
pontosan az urasági gazdaság megnövekedésének tükre – forrásszerűen is egyértelműen 
Bethlen korához kötődik: Gyerzsavnij arhiv Zakarpatszkoji oblasztyi, Arhiv pjatyi 
koronnih  mist  Maramorosa  (a  továbbiakban:  Öt  koronavs  lt.)  opisz  1.  gyelo  68.  (az  öt  
város tiltakozása a jobbágyterhek felemelése ellen, 1649); MOL E 156 fasc. 123. nr. 3. p. 
253. (utalás egy 1685-ös urbáriumban, hogy a terheket Bethlen emelte fel); Öt koronavs lt., 
opisz 1. gyelo 104. (hasonló utalások egy 1698-as tanúvallatásban). Szintén Bethlen István 
idejében, 1622-ben említik először az új huszti urasági udvarházat: Öt koronavs lt., opisz 
1.  gyelo  22.  Végül  a  teljesen  új  szigeti  uradalmi  központot  és  majorságot  közvetlen  adat  
szerint is Bethlen alakította ki 1627 és 1634 között: MOL F 1 17. köt. fol. 78v–80v;  MOL E 
148 fasc. 1812. nr. 1. p. 29. 
17 MOL P 397 A Károlyi család nemzetségi levéltára, Acta oeconomica V. sor. „D” tétel (a 
huszti uradalom 1711-es urbáriuma); MOL E 156 fasc. 156. nr. 18. (a huszti uradalom 1712-
es urbáriuma). 
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lakó nemesekre ebben a  korban születik  meg az armalista kifejezés. Ők job-
bágyi telkük után jobbágyi teherrel tartoztak, s hogy a legméltatlanabbtól, a 
robottól esetükben eltekintett a huszti uradalom birtokosa, az csupán a belá-
tásán múlott.18 Az öt város lakosságának 1701-es, kivételes teljességű adóösz-
szeírása szerint (mely még a birtokos nemeseket is rögzíti) a szabad telki és a 
jobbágytelki nemesek aránya Huszton 51:8 (itt az uradalmi központ miatt 
főleg rangos nemesek laktak), Visken 2:23, Técsőn 5:12, Hosszúmezőn 6:19,19 
Szigeten pedig 1744-ben 80:131 volt.20 

A nemességhez méltó személyi kötelezettségvállalásnak, a familiaritásnak 
egy sajátos új formája alakult ki a korban. Néhány olyan oklevélben, amelyben 
az uradalom földesura valamilyen kegyet gyakorol egyik familiárisával, kikö-
ti, hogy ennek ellenében az örökre szolgálni tartozik őt, ill. azt, hogy más urat 
nem szolgálhat. (Az első példát 1638-ban találjuk.) A fennmaradt esetekben 
kegyként telekzálogosításokról van szó a familiáris részére, amiért tehát a 
familiáris pénzt is fizetett. (Természetesen a zálog kiváltása esetén az említett 
megkötéseknek ugyancsak érvénytelenné kellett válniuk.)21  

A kialakult rendiségben a nemesember feletti kizárólagos joghatóság a 
kúria és a vármegye volt. A 16. század végétől széles tömegek nemesség-
szerzése azonban újból felszínre hozta a perek magasabb fórum előtti elinté-
zésével kapcsolatos technikai nehézségeket. Ráadásul a nemesség dolgozó-

                                                             
18 Az armalisták számának nagyarányú gyarapodásával együtt általános szokássá vált, 
hogy ők a telkük utáni úrbéres tartozásaikat – vagy azok döntő részét – egyösszegű éves 
adóval törleszthették készpénzben, ill. szőlőtermő vidékeken adott esetben borban. Erre 
azonban semmi nem kötelezte az uradalmakat. L. Varga János: Jobbágyrendszer a magyar-
országi feudalizmus kései századaiban 1556–1767. Bp. 1969.; Makkai László:  Robot – sum-
ma – taxa (Az örökös jobbágyság rendszerének fejlődési tendenciái a XVII. század máso-
dik felében). Történelmi Szemle 7. (1964) 330–337. A huszti uradalomban az armalisták a 
17. századtól csakis egyösszegű készpénzzel (taxával) tartoztak. Összege egy telek után 
1675-ig 1 forint volt, onnantól 5 forint. MOL E 148 fasc. 1436. nr. 27. A birtokos személyes 
státusának szoros összefüggését a taxás jellegű úrbéri teherrel nagyszerűen mutatja az a 
Husztról 1698-ból származó adat, miszerint egy telken „annak előtte városi emberek lak-
ván szolgáltanak rólla, mostan penig”, miután egy nemes kezére került, „taxálnak tülle”. 
MOL E 156 fasc. 148. nr. 11. fol. 279r. Ez az adat utal arra is, hogy az úrbéres telkek taxára 
bocsátásához nem kapcsolódott külön aktus, ill. irat. 
19 L. a 13. jegyzetet.  
20 Az az évi, a teljes telekállományra (még a nemes telkekre is) kiterjedő urbárium szerint: 
MOL E 156 fasc. 72. nr. 39. Sajnos az 1701-es összeírás címfejei Szigetnél részben hibásak, 
ezért az egytelkesek és armalisták csoportja egybefolyik, nem lehet őket teljesen elkülöní-
teni. 
21 MOL F 1 22. köt. fol. 145v–146r (Nagyidai Mihály huszti udvarbíró részére telekzálogosí-
tás,  1638;  a  földesúr  ellenében  mást  ne  szolgáljon);  MOL F  15  Kolozsmonostori  Konvent  
Országos Levéltára, Protocolla, libri regii et stylionaria Prot. „majus M” (29. köt.) fol. 142r–
v (Ördög Mihály puskás gyalogok hadnagya – ductor certorum peditum [...] pixidariorum – 
részére telekzálogosítás, 1640; megfelelő éves fizetésért a földesurat és utódait szolgálni 
köteles);  MOL F  1  27.  köt.  fol.  39r-v (Kovács István familiárissal csere: két huszti telekről 
való lemondásért egy harmadiknak a zálogba adása, 1644; amíg egészsége engedi, szol-
gálnia kell a földesurat és azokat a gyermekeit, akik az uradalmat bírni fogják). 
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nak megmaradt tagjai nem feltétlenül bízták magukat szívesen olyan bírósá-
gokra, amelyek a helyi viszonyokat és az életmódjukból fakadható jogvitá-
kat kevéssé ismerték.  

Esetünkben az ötből három település, méghozzá a nemességszerzés által 
leginkább érintett három: Huszt, Hosszúmező és Sziget nemesei jutottak el 
az addigi egységes települési joghatóságból történő kiválásig és saját telepü-
lési szintű joghatóság megszervezéséig. Szigeten erre már 1618-ból van 
adat,22 de a másik két városban is még a 17. század folyamán létrejött a kü-
lönálló és a közrendűvel teljesen egyenrangú nemesi magisztrátus.23 

A közrendű joghatóság lerázására a nemesek a két népes parasztváros-
ban, Visken és Técsőn is kísérletet tettek. Itt azonban a közrend kifejezetten 
aktívan, sőt erőszakosan fellépett e törekvés ellenében, és meg is akadályoz-
ta azt.24 E városokban a nemesek felett az egységes, nagyrészt nemtelenekből 
álló települési közösség ítélkezett, amely, mivel a települések pallosjoggal is 
rendelkeztek,25 akár halálos ítéletet is hozhatott felettük. 

Az úriszék nemesek feletti joghatóságával kapcsolatban a földesúr, a szige-
ti nemesség és a közrend közötti 1622-es rendezést szeretném kiemelni.26 A 
földesúr ebben kikötötte, hogy a közrendű felperes és nemes alperes közötti 
perben – amikor is az alperes státusának megfelelően első fokon a települési 
nemes magisztrátus ítélt – ugyanúgy az úriszékre lehessen fellebbezni, mint 
ellenkező esetben, vagyis ha az alperes volt közrendű és első fokon a közren-
dű magisztrátus ítélt. Ezáltal az úriszék a rendileg különböző felek közti pe-
rekben megtartotta másodfokú joghatóságát a nemesek települési magisztrá-
tusa felett is. 

Visken és Técsőn, a közös joghatósággal párhuzamosan, a városi közter-
hekben is teljes mértékben részt kellett venniük a nemeseknek.27 Az adózás 
szempontjából a legérdekesebb azonban az állami terhek kérdése. A biro-
dalmi csapatok bevonulásával 1686-tól kezdve beköszöntött a repartíciós 
adórendszer, amelyben az uralkodót és közegeit tulajdonképpen nem érde-
kelte,  hogy  az  egyes  törvényhatóságok  vagy  az  azon  belüli  kisebb  területi  
egységek hogyan teremtik elő az adót. Voltaképpen tehát a helyi társadalmi 
szereplők belső ügye lett a tényleges adókivetés. 
                                                             
22 MOL F 15 Prot. „K majus” (20. köt.) fol. 78r–v (a nemesi magisztrátus – ductor duodecimque 
jurati nobilium in oppido Zigeth [...] residentium – első említése; 1618. Dom. Laetare, új naptár 
szerint márc. 25.); MOL E 148 fasc. 1812. nr. 31. (az első nemes hadnagy-említés; 1618. 
márc. 4.). 
23 Huszton 1656 előtt: Huszt város nemességének jegyzőkönyve (a Huszti Református 
Egyházközség birtokában). Hosszúmezőn 1701 előtt: Öt koronavs lt., opisz 1. gyelo 111. 
24 Mm m lt., Jkv IX. p. 198.; MOL F 46 A Gubernium Transylvanicum levéltára, Ügyiratok 
1701–1702. nr. 146. 
25 Öt koronavs lt., opisz 1. gyelo 9. (Anna királyné, földesúr 1504-es privilégiumának 1551-
es eredeti átírása I. Ferdinánd által); Öt koronavs lt., opisz 1. gyelo 37. (I. Lipót 1659-es 
privilégiumának 1663-as eredeti átírása I. Apafi Mihály által). 
26 MOL F 46 1571–1700. nr. 387.  
27 MOL E 148 fasc. 1069. nr. 25. 
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Ez a helyzet az adóteher rendkívüli mértékével párosulva vezetett el a ne-
messég tényleges adózásához, amellett, hogy a nemesi adómentesség elvét 
országosan változatlanul fenntartották. Az állami adóterhet ugyanis a közrend 
egyszerűen nem bírta el. Ez a nemesség számára egy olyan – rendkívülinek és 
ideiglenesnek tűnő – kényszerhelyzetet eredményezett, amelyben nem léphet-
tek fel mereven a nemesi adómentesség elvének alapjára helyezkedve. A ne-
mesek voltaképpen önként, ill. saját „rendtársaik”, feljebbvalóik intésére kény-
szerültek vállalni az adózást. (Esetünkben ilyen szerepet játszott Bethlen Mik-
lós főispán, aki maga csendesítette le és intette adózásra az öt városi nemese-
ket, de hasonló álláspontot foglalt el a Gubernium is.)28 

A nemességgel járó normatív előnyök között elsődleges, alapvető és álta-
lános jellegű a személy védelme volt. Ezen belül is a legfontosabbnak az a 
jogi  norma  számított,  miszerint  ítélet  nélkül  a  nemesre  nem  lehetett  kezet  
emelni.29 Adataink szerint ott, ahol a nemesek a közrendű magisztrátus jog-
hatósága alatt maradtak, azaz Visken és Técsőn, ezt nem tartották be. A ne-
meslevelet szerzett, de a magisztrátus joghatósága alatt maradt személyeket 
a magisztrátus pontosan úgy kezelte, mint a többi lakost, amibe az azonnali, 
ítélet nélküli letartóztatás (például rendbontás esetén) vagy javaik lefoglalá-
sa (így például tilalmas legeltetés esetén) is beletartozott.30 

A nemesek és  a  közrendűek között  a  17.  század elejétől  mutathatóak ki  
tettleges atrocitások a rendi konfliktusok (elsősorban a joghatóság és az adó-
zás miatti konfliktusok) kapcsán.31 1700–1701-ben Visken és Técsőn különö-
sen súlyos összetűzésekre került sor. Ilyenkor a közrendűek tömegesen bán-
talmazták fizikailag a nemeseket, és méghozzá kifejezetten rendi helyzetük 
alapján, rendi helyzetük miatt.32 

A téma tágabb összefüggéseire itt nincs mód kitérni. Csupán annyit jegy-
zek meg, hogy a fentiek alapján (is) erősen kérdéses, vajon mennyiben be-
szélhetünk a 17–18. században a rendiség megerősödéséről. A nemesség 
számbeli gyarapodása és az érintettek fokozott érdeklődése a vele járó elő-
jogok iránt, úgy tűnik, sokkal inkább aláásta a rendi berendezkedés névadó 
intézményét. A nemesi státus szélesebb körű használata magának az intéz-
ménynek az eltorzulásával, értékvesztésével együtt, elválaszthatatlanul al-
kotta a „nemesi infláció”33 folyamatát. 
                                                             
28 ANR–DJM fond fond 46. Primăria oraşului Sighetu-Marmaţiei, Registre contemporane 
de evidenţă pentru communitatea nobiliară 3. (a szigeti nemesi közösség jegyzőkönyve), 
1740. okt. 6-nál (Bethlen Miklós levele a szigeti adózni nem akaró nemességnek, 1701. febr. 
12.; átirat a szigeti nemesség egy beadványában, bemásolva a jegyzőkönyvbe); MOL F 46 
1701–1702. nr. 75. (a Gubernium 1699. okt. 2-i és 1701-es rendelkezései). 
29 Trip. I.9. § 1. 
30 MOL F 46 1701–1702. nr. 146.; MOL E 148 fasc. 1069. nr. 25. 
31 Glück L.: Az öt máramarosi város i. m. 104–105. 
32 Uo. 
33 A kifejezés hazai alkalmazhatóságára: Zimányi Vera: Magyarország az európai gazda-
ságban 1600–1650. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 80.) Bp. 1976. 
158–160. 
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KUZMA DÓRA 

Végintézkedések a 16. századi Besztercebányán 

Last wills and testaments of the 16th century in Banská Bystica (Neosolium) 
In recent years I have dealt extensively with burghers’ wills, inheritance contracts and 
inventories dating from the early modern history of Banská Bystica. This writing is only 
an outline to an essay in preparation. 
If a citizen of Banská Bystica intended to do testamentary disposition, then he or she had it 
registered in the book of the city. These documents are in German and show similar struc-
tural elements, although they cover a great variety of cases from the provision to the ful-
fillment. This analysis follows a legal direction but there is an opportunity to approach the 
sources from the angles of economic life, family structure or material culture. 

I.1. A végrendelet 
A végrendelkezés a tulajdonnal való rendelkezés egyik formája. Érvényes-
ségének egyik feltétele már ebben a korban is a konkrét örökös megnevezése 
volt, aki egyértelműen azonosítható kellett, hogy legyen. Ez a személy lehe-
tett kiskorú, vagy nő is, bár ekkor egyéb, kiegészítő szabályok léptek életbe. 
A végrendelet már azzal érvényesnek tekinthető, ha ez az eleme megvolt, ill. 
bejegyezték a városi könyvbe, de egy felfüggesztő feltételt minden esetben 
tartalmazott. A rendelkezések hatályossá csak akkor váltak, ha bekövetke-
zett a végrendelkező fél halála. A végrendelet egy címzett jognyilatkozat, 
ami mindenkire vonatkozik és mindenkit kötelez. Az örökösrendelés, vagyis 
a rendelkezési rész megnevez személyeket, akik a szokásjog vagy a város 
statutumai alapján vagyoni igényt támaszthatnak, ami lehet például köteles-
rész, a hozomány vonatkozó része a rokonoknak stb. A végrendelet tényle-
ges végrehajtása érdekében az örökhagyók több „biztosítékot” is igyekeztek 
beiktatni. A végrendelkező halálával, tehát megnyílt a hagyaték, amelynek 
megfelelő helyre kerülését egyrészt az előre kijelölt testamentárius urak – 
mai fordulattal élve „végrendeleti végrehajtók” – voltak hivatottak biztosí-
tani, másrészt maga a tanács azzal, hogy jelen volt a végrendelet születésé-
nél. Ha a végrendelkező haldoklott, akkor a bíró rendelkezése alapján a 
jegyző és legalább egy tanácsúr jelent meg nála, hogy végakaratát írásba 
foglalják. Ha valaki nem ilyen okból tett végintézkedést, akkor azt a tanács 
előtt a városi könyvbe mondta kívánságát. Ők voltak az ügylet tanúi, a vég-
rendeletet pedig minden esetben a tanács előtt jegyezték be a városi könyv-
be.1 Emellett a bejegyzés tényét és tartalmát más tanúk is megerősíthették 

                                                             
1 Jurkovich Emil: Besztercebánya szabad királyi város monográfiája Bp. 1922. (kézirat, 
OSZK Kézirattár) 825v. 



212 
 

aláírásukkal és/vagy pecsétjükkel. A végrendeletek német nyelvűek, nincs 
ugyan előírt formaiságuk, de bizonyos állandó elemek kimutathatóak ben-
nük. Az előfordult, hogy besztercebányai polgár, valamiféle kényszer kap-
csán más városban végrendelkezett, bár legtöbbször az iratot akkor is „ha-
zaküldte”,  de  hogy  más  intézmény  előtt  tett  volna  valaki  végintézkedést,  
arra eddig nem találtam példát. Megbízható végrehajtónak saját tanácsát 
tartotta egy polgár, jogi garanciákat is ebben látott, ill. javai is főként a vá-
rosban voltak. Életszerű és logikus tehát, hogy a polgárok itt gondoskodtak 
javaik további sorsáról. 

 
I.2. A felek 
I.2.1. Az örökhagyók 
A városi könyvben megjelenő végrendeletet tevő személyek kivétel nélkül 
gazdag, előkelő polgárok, hanem is tanácsurak vagy bírók, de ismert szemé-
lyiségek voltak. Általában férfiak, hölgy végrendeletére kevés példát talál-
tam.  Egyikük,  Anna  Sturff,  férjével  egyező alkalommal,  de  külön  iratban  
nyilatkozott. Egyéb forrásokból ismerem még Barbara Gloknitzer végrende-
letének bizonyos részeit és annak következményeit, de a teljes szöveg nem 
fellelhető Besztercebányán, talán Krakkóban keresendő.2 Érdekes  lehet  a  
végrendelkezés oka, amelyre több személy esetében is azt a választ találjuk, 
hogy ő már gyenge és beteg testben, de épelméjű,  nyilatkozni képes, és ezt 
idegen befolyás nélkül most meg is teszi.3 Nemcsak házastárs, rokonok és 
hozzátartozók, barátok, de dajka, szolgálók, hű emberek is részesülhetnek 
juttatásban. A végrendeletekben egyaránt szerepelnek ingó és ingatlan va-
gyon, olykor apróságokról szóló rendelkezések.4 A legtöbb végintézkedés-
ben található „leltár” a tárgyakról, ill. pénzről, esetlegesen rendelkeztek ed-
dig  elmaradt  adósságok  rendezéséről  is.  Helyet  kapott  az  is,  ha  valakinek  
igényei már korábban kielégítést nyertek, az esetleges viták elkerülése vé-
gett. Hans Sturff például belefoglaltatta az iratba, hogy nevelt fiát Leopold 
Pichlert, amikor legutóbb Bécsben járt kifizette, erről írást is csináltak, így az 

                                                             
2 Hanns Sturff Kramer végrendelete (1544. máj. 23.). Štátny archív v Banskej Bystrici 
pobočka Banská Bystrica fond Mesto Banská Bystrica (1020) 1255 – 1922, Administrativo-
súdny protokol: 1544. máj. 23. (a továbbiakban: SaBB pBB PP) – MOL Filmtár C74/464-466. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy 1539. újév utáni pénteken végrendelkezett, de ez hatályossá 
csak 1544-ben vált. 1544. május 23., Annának, Hanns Sturff nejének végrendelete SaBB 
pBB PP: 1544. máj. 23. – MOL Filmtár C74/467-469.  
3 Hanns  Sturff  Kramer  végrendelete  (l.  2.  jz.)  Itt  például  a  következő szöveg  olvasható:  
„[…] wie wol am leyb krangk und schwach Jedoch bey guetter vernunft und verstand 
[…]. Annának, Hanns Sturff nejének végrendelete (l. 2. jz.) […] wie wol schwachs und 
Krankes leybes jedoch gutter und vollkommener vernunft weiß und sinne aus eigener 
bewegnis mit freye und gutte wille […]”. 
4 Kuzma Dóra: Polgárkarrierek a 16. századi Besztercebányán. In: A város és társadalma – 
Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Tóth Árpád, H. Németh István, Szívós 
Erika Bp. 2011. 323-334. 
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már nem követelhet semmit.5 Kegyes adományokról is szót ejtettek, misézés-
ről lelki üdvükért, Isten dicsőségére, a Szűzanya közbenjárásáért vagy ala-
pítványról tanulók ellátására. Nem egyedi eset az ilyen rendelkezés, például 
Michael Königsperger 1503-ból származó, ám 1505-ben bejegyzett végrende-
letében 18 ilyen tárgyú tételt találunk. Felajánlott értékes miseruhákat, kegy-
tárgyakat templomoknak, misézésért fizetést, tanulóknak ellátást, kolostorok 
fenntartására összegeket. Persze részesültek lelkészek is adományokban. 
A legjellemzőbb talán mégis két tétel volt. Az egyik az ún. Seelenbad, 
amelynek célja volt, hogy a város szegényeinek fürdőt, kenyeret, sört és 
orvosi ellátását biztosítson évente, adott időpontban. A végrendelkező maga 
is azt írja, hogy ez a városban régi szokás. A másik eset az ispotály (Spitall) 
lakóinak hagy pénzt, 200 forintot, hogy megvegyék nekik, amire szükségük 
volt. A szegényeknek ruhára újabb 1000 forintot szánt.6 

 
I.2.2. Az örökösök 
A házastárs, a gyermekek, unokák, vagyis a le- és felmenők, számítottak 
elsősorban a végrendeletek kedvezményezettjeinek. De ugyanúgy testvérek, 
unokahúgok és unokaöccsök, egyéb távoli rokonok, barátok, hű szolgák, 
szakácsnők is szerepelhettek a hagyományban részesülők között. Néha évek 
múlva is jelentkeztek a jogosultak a jussukért.7 Olyan adatot, hogy valaki 
adott személyt kizárt volna az örökösök sorából vagy a másik oldalról valaki 
visszautasította volna az örökségét, nem találtam. Olyan esetet, hogy más 
városban élő esetleges örökösök után kutat a város, egy későbbi korszakban 
sikerült fellelnem.8 Az örökösök között is szerepelnek nők, feleségek, leány-
testvér, leánygyermek, és kiskorúak is, bár rájuk a gyámok és testamentáriu-
sok fokozottan ügyelnek. 

Ha besztercebányai polgár örökös nélkül halt el, a városa automatikusan 
vált örökössé. Ez nagy értékű ingatlanok esetén, a város számára kifejezetten 
előnyös volt. A gondok akkor kezdődtek, ha egy ilyen örökség kintlévősé-
gekkel terhelt volt, esetleg tisztázatlan volt, hogy van-e valós örökös, aki 
jogosultságát igazolva átvenné a hagyatékot. Ha kintlévőség és jelentkező 
rokon sem volt, a város átvette a hagyatékot. Ezzel egyrészt hatósági jogkört 
is gyakorolt, másrészt védte és szem előtt tartotta mind saját, mind a polgá-
rok érdekeit. Előfordult az is, hogy egy polgár bizonyos vagyontárgyait kife-
jezetten a városra hagyta.9 Az azonban,  hogy milyen szándék vezérelte  eb-
ben, nem derül ki egyértelműen. 
                                                             
5 Hanns Sturff Kramer végrendelete (l. 2. jz.). 
6 Fridrich Schilling követeli a Barbara Glocknitzer-féle hagyaték kiadását és az előírt meg-
hagyások teljesítését fivérétől, Wolfgang Glocknitzertől.SaBB pBB PP: 1542. jún. 6. – MOL 
Filmtár C74/388.  
7 A fent említett urak immár a kb. 20 éve elhunyt Benedict Glocknitzer hagyatékán vitat-
koznak és osztozkodnak. SaBB pBB PP: 1544. máj. 23. – MOL Filmtár C74/470-472.  
8 Kuzma D.: Polgárkarrierek i. m. 323-334. 
9 Kuzma D.: Polgárkarrierek i. m. 323-334. 
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Itt kell külön megemlíteni a testamentárius urakat, akik legtöbb esetben 
rokonok, ill. előkelő városi polgárok, tanácsurak, sőt akár a városbírók is 
lehettek. A városi könyvek tanúsága szerint azonban örökösök többször 
fordulnak a tanácshoz olyan kéréssel, hogy a testamentásiusoktól meg nem 
kapott ingó és ingatlan dolgokat vagy a rájuk eső örökrészt megszerezzék. 
Az ilyen perek azt mutatják, a végrendeleti végrehajtók nem álltak mindig a 
helyzet magaslatán vagy esetleg éppen visszaéléseket követtek el, holott az ő 
feladatuk éppen a végakarat teljesülésének biztosítása, a gyengébb felek (pl. 
kiskorú gyermekek) érdekeinek szem előtt tartása, képviselete és keresztül 
vitele  volt.  Előfordulhatott  olyan  eset  is,  ahol  a  testamentariusokra  rávető-
dött a gyanú árnyéka, hogy esetleg visszaéléseket követtek el, főként rájuk 
bízott gyermekek vagyonának terhére. Georg Pruestel végrendelete esetében 
két  ismert  és  tisztes  tanácsúr  Lorenz Tischler  und Hanns Stuerzer  voltak a  
testamentáriusok, a végrendelet felvételénél pedig az egész rokonság és a 
tanács is jelen volt, hisz az örökhagyó „etwa unseres ratsmitverwandte” (mi 
tanácsbeli testvérünk) volt. 

A testamentáriusok elszámoltak minden készpénzzel, ezüstneművel és 
ingó dologgal az adósságokkal együtt, ahogy erre szépen „hűen, szorgalma-
san és fáradtsággal” felesküdtek. Az érintettek ezt elismerték, és kijelentet-
ték, hogy sem nekik, sem örököseiknek és utódaiknak a testamentáriusokkal 
a várossal szemben követeléseik nincsenek.10  

Ezzel kapcsolatban érdekes testamentárius feladatot ismertet egy 
1546-ból származó irat.11 Katharina Georg Schaffer özvegye egy házat vásá-
rolt a testamentáriusoktól. Az ingatlan a város gyűrűsterén Marnisch 
Fleischer és Georg Seraffin, az éppen hivatalban lévő bíró házai között állt. A 
testamentáriusok közül Lorencz Pehr, Hanns Rueb maguk is tanácstagok, 
Georg Myrub és Hanns Haydenreich „csak” előkelő, gazdag polgárok vol-
tak,  akik  a  néhai  Lorencz  Fleischer  vér  szerinti  fiának  Steffen  Fleischernek  
nevében  és  érdekében  jártak  el.  A  vételár  600  forint  volt,  amiből  a  hölgy  
427-et a helyszínen a tanács kezébe fizetett le, hogy abból adósságot tudja-
nak törleszteni a testamentáriusok. Innentől  a hölgy és gyermekei az ingat-
lant saját, vásárolt jószágként élvezhették, használhatták, és birtokolhatták. 
1547. május 31-én az említett hölgy örökösei a maradék 173 forintot kész-
pénzben kifizették, amit a hitelezőknek adtak, ill. szétosztottak a rokonok 
között. Tehát a testamentáriusok eladhattak ingatlant, de szigorú feltételek 
mellett, a tanács jelenlétében és ezzel a gyámolt gyermek érdekét kellett 
szolgálniuk. Az épület jellegéről, állagáról ugyan nem rendelkezünk kézzel-
fogható adatokkal, az ár azonban átlagosnak mondható az itteni házakéhoz 
                                                             
10 Georg Pruestell tanácsúr rokonsága perelte a megkapott hagyaték ügyében a 
testamentáriusokat és a várost. SaBB pBB PP: 1545. jún. 6. – MOL Filmtár C74/492. 
Rockenfinger Tobias Andreas Schustertől és más testamentáriusoktól adósság kifizetését 
próbálta behajtani a tanács előtt egy hagyatékból. SaBB pBB PP: 1523. – MOL Filmtár 
C74/271-272.  
11 SaBB pBB PP: 1546. márc. 29. – MOL Filmtár C74/505.  
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mérten. A testamentáriusok személyét tekintve legtöbbjük stabil anyagiak-
kal rendelkezett, nem egyszer találunk köztük tanácsurakat vagy rokonokat, 
tehát így próbálták biztosítani, hogy meg ne károsítsák a kiskorú örököst. A 
szerződés adásvételi szempontból sem volt lényegtelen: özvegy vásárolt egy 
kiskorú testamentáriusaitól a Ringen házat és egy ekkora összeget kész-
pénzben fizetett ki. 

Arról, hogy testamentáriusokat a tanács jelölhette-e ki, vagy vissza lehe-
tett-e utasítani ezt a feladatot, pontos adatokat nem találtam. A már említett 
Michael Königsperger végrendelete ezzel kapcsolatban csak annyit árul el, 
hogy ő maga kérte fel Sigismundot, a besztercebányai lelkészt és Steffe 
Preuß-t, a város jelenlegi bíráját, ill. Petermann és Hanns Creusell tanácsoso-
kat. Bennük teljesen megbízott, és arra kérte őket, utolsó kívánságát a vég-
rendeletben foglaltak szerint teljesítsék.12 Ami bizonyos, a korabeli jog sajá-
tosságaiból fakadóan nő nem láthatott el ilyen feladatot. Igaz ugyan, hogy 
férjük üzletét annak halála után továbbvihették. Nőknek is lehetett saját 
vagyona. Kiskorú fiuk nevében megtarthatták a házukat a Ringen, de min-
den ilyen esetben rendeltek melléjük 2 tanácsurat, akik a gyermek érdekét 
annak nagykorúságáig figyelemmel kísérték. Maguk viszont testamentáriusi 
szerepet nem láttak el. Az előfordult azonban, hogy egy férj, végrendelet-
ében 1-1 dolog kiadására a hátramaradó feleséget bízta meg. 

A végrehajtás körül olykor gondok adódhattak, jól példázza ezt Barbara 
Glocknitzer esete, akinek kegyes alapítványát szerette volna mind a város, 
mind a testvére, mind Fridrich Schilling kezelni és magáénak tudni. Az erre 
szánt összeget testvére, Wolfgang hosszú időn keresztül nem szolgáltatta ki, 
valószínűleg ő maga használta, holott ebben az összegben Barbara atyai örök-
sége és első férjétől, Petermann bírótól rámaradt vagyona is benne foglalta-
tott.13 A hölgy kérése az volt, hogy a Szent Barbara egyházra hagyott pénzé-
ből, illetve annak kamataiból miséket tartsanak, illetve tanulók segítésére 
szánják a  z  összeget.  Testvére  Wolfgang azonban ezt  nem tette  meg,  sokáig 
hasztalan próbálta  a  férj  és   a  város  megszerezni  a  pénz kezelési  jogát,  nem 
jártak sikerrel. Végül Wolfgang egy bányajövedelmet ajánlott helyette, ami 
azonban nehezen behajtható és mobilizálható volt. A tanács, a testamen-
táriusok, ill. az érintett rokonok jelenléte és a bejegyzés a városi könyvbe 
azonban itt is a biztonságot és a későbbi viták elkerülését és a probléma meg-
oldását szolgálta, ahogy ezt magukba a megszerkesztett iratokba bele is írták. 

 
I.3. A szóhasználatról, szakkifejezésekről 
Ha  az  örökhagyó  már  elhalt,  azt  egyértelműen  mindig  a  „seliges” (néhai) 
kifejezéssel  írták  le.  Az  örököst  az  „Erbe”,  míg  az  utódot  a  „Nachkome”, a 
gyermeket a „kinde” megjelöléssel illetik. Az özvegyeket „verlassene wytib 

                                                             
12 Königspeger Michael végrendelete (bár a végintézkedést 1503-ban tette). SaBB pBB PP: 
1505. dec. 6. – Königspeger Michael végrendelete MOL Filmtár C/74 238-244. 
13 Kuzma D.: Polgárkarrierek i. m. 323-334. 
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oder wytfrau”-ként találjuk meg. Maga a végrendelet a „Testament”, végrehaj-
tói  a  „Testamentarier”. A végrendeletek szempontjából nem tekinthetünk el 
bizonyos szakkifejezések, rokoni viszonyok megvizsgálástól sem. A férjet 
mindig  a  „man”,  a  feleséget  „hausfrau”,  az  özvegyet  „wytib”  „verlassene 
wytib”  vagy  „verlassene wytfrau” kifejezéssel illetik. A gyermek, „son” vagy 
„tochter”, de használják a „naturlicher son”, ill. „stiefson”, „stieftochter” megje-
lölést is. A „naturlicher son” minden esetben a vér szerinti fiúgyermekre 
utal, egyértelműen kizárandó itt az esetleges házasságon kívül született 
gyermek értelmezést. A „stief” (mostoha) kifejezés mindig a nevelt gyermek-
re, ill. nevelőszülőkre utalt. Apa és fia megkülönböztetésére használták a 
”jungere” (ifjabb) kifejezést. Előfordultak még a „schwager” (sógor), a 
„schwagerin” (sógornő) „großvater” (nagyapa) „großmutter” (nagyanya), ill. az 
„ehden” kifejezések. A gyermekre használták a „kind”, és a „nachkomme” utód 
szavakat is. A testvér „bruder”, ill. „schwester” alakban szerepelt. Pontosabb 
alakban előfordult a „leypliche schwester” vagyis vér szerinti testvér alak is. A 
teljes rokonságot „freundschaft” rokonság, atyafiság szó jelöli. Ha valaki el-
hunyt rokon, az esetben „seliger”  vagy  „verstorbener” esetleg „abgegangen” 
megkülönböztetéssel éltek. A végrendeletek gyakori fordulata az „erben und 
nachkommen”, ami nem feltétlenül jelent rokoni kapcsolatot, sokkal inkább 
örököst és (jog)utódot, aki lehetett rokon is. 

Dátum minden esetben van, több alkalommal klasszikus „leltár” is, de ez 
a megegyezésekre, osztozkodásokra nem jellemző. 

 
I. 4. Az örökséget megosztó szerződések, örökségek követelése 
A rokonok, hagyományra jogosultak igyekeztek megjelenni jussukért, így 
tettek természetesen a hitelezők is, akik immár a testamentáriusoktól várták 
a hitelösszeg kiegyenlítését.  

Szerződések születtek már az örökhagyó életében is, ugyanúgy ahogy a 
végrendeletek. Itt is szabályozták mi történjen az adott személy elhalálozik. 
Gyakoribb azonban a hagyatéki osztozkodás, ahol a hátramaradók próbál-
nak megegyezni arról, hogy kinek mi jár. Nézzünk erre egy konkrét példát. 

1540. június 17-én egy meglehetősen bonyolult örökösödési osztozkodás 
zajlott a tanács előtt,  Hans Per örökösei, mégpedig özvegye Katarina és két 
lánya, ill. veje részéről. Az osztozkodáskor jelen voltak a testamentáriusok 
(egyúttal tanácsurak is voltak: Georg Schaffer, Hans Kreusel, Herr 
Schneider) és más tanácsurak, akinek a végrendelet alapján a dolgokat az 
örökösöknek át kellett adniuk. Szó volt itt ingó és ingatlan dolgokról, házról, 
házrészről, ezüstről és ezüstneműről, továbbá készpénzről is, amit életében 
Hans Per összegyűjtött. A tanács elé azért jöttek, hogy egy létrejött megálla-
podásukat se világi, se egyházi bíróság előtt megtámadni ne lehessen, és 
mindent megkapjanak, ami nekik járt.14  

                                                             
14 Hans Per örökösei és a testamentáriusok megegyezése. SaBB pBB PP: 1540. jún. 17. – 
MOL Filmtár C74/357/2-359.  
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Az egyik legismertebb és már általam is többször említett tanácsúr, 
Wolfgang Glocknitzer halála után is osztozkodásnak lehetünk tanúi annak 
ellenére, hogy ő végrendelkezett, sőt még életében más meghagyásokat is 
tett. Wolfgang Glocknitzer 1568. december 27-én halálozott el. Hagyatékáról 
még életében megkezdődött a vita és egyezkedés, amely 1571-ben tért nyug-
vópontra. 1569. július 31-én már a hagyatéki vita miatt ült össze a tanács, 
Kheßler tanácsúr kivételével. Az összes örökös és saját maga nevében jelent 
meg Stenczel Wasserbrot. Arról nyilatkozott, hogy az Alsó-Ausztriai Kama-
ra tőlük 600 forintot követel, amit Glocknitzer a Wasserbrot-hagyaték után 
nem fizetett ki és most ez adósságként jelentkezett. A Wasserbrot-örökösök 
ezt az összeget kifizetni készpénzben nem tudták, ezért az ott lévő dolgokat 
kellett átadniuk, így a sandbergi rézbányát is, ami többet ér, mint 600 forint. 
De volt Glocknitzernek 1000 forintja egyházi letétben, ha ezt a város kiadná, 
cserébe megkapná a sandbergi bánya hasznait, amiből a káplánt és személy-
zetet ugyanígy le lehetne tartani, mint az 1000 forintból, hisz hasznot hajt. 
Ők pedig az 1000 forintból kifizetnék Körmöcbányán a Kamarát. Március 
elején újra megjelentek az örökösök, a ház öröklése miatt, meg akarták is-
merni a végrendeletet, de a tanács a kijelölt napig türelemre intette őket. 
1570. november 3-án a Glocknitzer-örökösök még 14 nap haladékot kaptak a 
tanácstól, hogy a kézműveseket (?) kifizessék. 1570. november 22-én újra a 
tanács elé járultak, még pedig az 1000 forint kifizetése és a biztosítékok visz-
szaszerzése végett. A kézműveseknek felajánlják egy bánya jövedelmét, 
hogy használják, amíg ki nem egyenlítik adósságukat. Rendelkeztek a 
Glocknitzer házról is. November 24-én már arról nyilatkoztak, hogy a kéz-
művesek a bányarészt elfogadták, és művelték bevétel fejében. Majd decem-
ber 8-án elhatározták, hogy alkalmas napon visszajönnek, hogy miután az 
uralkodóval mindent elrendeztek, a várossal is megegyezzenek. 1571. január 
13-án végre – úgy tűnik – megegyezett a város és az örökösök. Tételesen 
felsorolták az összegeket, amik a vita tárgyát képezték, és amelyekből mi is 
képet kaphatunk a néhai Glocknitzer uram vagyoni viszonyairól. Megérkez-
tek a dolgozói, gazdaságának és házának alkalmazottai, kézművesei, de 
jelen volt a tanács, a rokonok és örökösök is, hogy a néhai Wolfgang öröksé-
géről számot adjanak. Persze mind a város megkapta 1500 forintját, amit 
korábban záloggal biztosítottak, mind a Kamara az idézet 600-t. Kifizették a 
cselédséget,  a  szolgálókat,  a  szakácsnőt,  és  Lorencz  uramat,  a  sörért,  
Christoff mestert a korábban készített ezüstneműkért. Összesen 21 tételt 
találunk, 2525 forint értékben. 

A lelkészekről és sírásókról és a temetésen dolgozókról is gondoskodtak, 
volt,  aki ruhát kapott. A készpénzét nem tudták pontosan mennyi, mert az 
utolsó időben nem fogadott már senkit, aki azért kezeskedhetett volna, de a 
fiatalabb Stenczel Wassebrotnak ígért még 10 forintot, amit az át is vett. 
Ezennel a Glocknitzer- féle adósságokat a város előtt kiegyenlítették. Mindez 
összesen 2525 forint, ha nem számoljuk a meghagyásokat és a ruhákat. Saj-
nos, a hozzá tartozó aktívumot a hagyatéki összegből sem ingó sem ingatlan 
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oldalról nem ismerjük. Mindenesetre a testamentáriusoknak nem kis össze-
get kellett kifizetniük a kintlévőségek és elszámolnivalók fejében. Ploschko 
úrnak  nem  a  teljes  adóssága  került  kifizetésre,  ezt  bányajövedelemből  ren-
dezték. A felek, ha elégedetlenek, a városi tanácsnál fellebbezhettek és erről 
az iratról másolatot kaptak. Megtámadásnak, mint ahogy a pontos megosz-
tásnak írásos nyoma sajnos nincs. Wolfganag Glocknitzer vagyonos előkelő 
városi polgár volt, 1542- es hatvanadadó összeírása alapján is a legtehető-
sebbek egyike, tanácstag, többszörös városbíró. Ennek a csoportnak a vég-
rendeleteit ismerjük. A felépítése, bár formai előírások nem kötötték, mégis 
jellemző, hogy dátummal kezdődik, majd megnevezi a végrendelkezőt, a 
testamentáriusokat, majd felsorolja a már az örökhagyó életében teljesített 
kifizetéseket. Aztán jönnek a halála esetére kiadandó összegek, végül az 
ingó dolgok, amelyek rendszerint nem túl nagy értékűek. Az utána követke-
ző osztozkodás már a tanácsot és a testamentáriusokat terhelte, főleg, hogy a 
Kamara és a város is érintett, mint hitelező. Az elszámolások mindig ponto-
sak voltak, a legkisebb összegeket is feltüntették. A később jelentkező örökö-
söknek is fenntartották a részét, az esetleg más városból jövőket, adott eset-
ben a városi tanács értesítette illetve kerestette. 

A hagyatékok felosztásából adódó családi viták, főleg ha kiskorúak is 
érintve voltak, ill. több házasságból született gyermek, gyakran végződtek a 
tanács  előtt.  Itt  is  egyértelmű az  indok,  a  magukat  és  érdekeiket  önállóan  
megvédeni nem képes személyekért és helyettük ilyen esetben kiállt a ta-
nács, főleg, ha az ellenérdekű fél éppen a rokonság volt. Az osztozkodások 
végeredményét is rögzítették a városi könyvben, éppen a későbbi hagyatéki 
viták elkerülése végett. Ilyen esetekben a tanács igyekezett különösen körül-
tekintően eljárni, mindkét felet megkeresni, meghallgatni és megóvni az 
anyagi károktól úgy, hogy az örökhagyó akarata se szenvedjen csorbát. 15 

 
I. 5. A hagyaték részei 
Minden esetben feljegyezték, hogy mind ingatlan, mind ingó dolgokról nyi-
latkoznak, korabeli kifejezéssel „fahrende und liegende guetter” képezték a 
hagyaték tárgyát. Az ingatlanok között találunk házat, házikót, kertet, szán-
tót, rétet; az ingók között rezet, ezüstöt, aranyat, készpénzt, ékszereket, 
ezüst- és aranyneműt, ruhákat, ágy- és asztalneműt stb. (haus, hauslein, 
garten, ackerfeldt, wiese, grüne farb, silber, golt, par gelt, Gold- und 
Sibergeschmaide, kleid, tafetener rock, schnier). Előfordult a hagyatékból adós-
ságok kifizetésének előírása, vagy hagyományok rendelése is. A kijáró részt 
„teyl” (rész) néven illetik, de nevezik konkrétan „väterlicher teil”-nek (apai 
résznek) is. Sokszor megjelölik a konkrét hányadot is, egy unokahúg esetén 
tudunk például egy hatod részről is. A Glocknitzerek egyezkedésében apjuk 
halálakor a két fiú, Wolfgang és Niclas huguknak, Barbarának nemcsak az 

                                                             
15 Hans Per örökösei és a testamentáriusok megegyezése. SaBB pBB PP: 1540. jún. 17. – 
MOL Filmtár C74/357/2-359. 
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örökség egy harmadát engedik át, de az is az övé, ami férjétől Petermanntól 
rá maradt. Külön felsorolják, hogy ez aranyat, ezüstöt, arany ötvöstárgyakat 
jelentett,  de  a  házat  is,  amiben  éppen  lakott.16 Aktívumok és passzívumok 
(például árutartozás vagy kifizetni rendelt adósságok) egyaránt jelenthették 
a hagyaték részét, valamely hagyaték visszautasításáról mégsem tudósíta-
nak az iratok. A Glocknitzer-hagyaték kapcsán láttuk, ott az előírt kifizeté-
sekre volt fedezet.17 Ez azonban nem mindig volt így, hisz lehetséges, hogy 
az örökség nem is fedezte a követeléseket, vagy ha igen, az összeg nem 
készpénzben állt rendelkezésre, hanem ingatlan, esetleg bányarész vagy 
egyéb mobilizálható dolog formájában. 

 
 

Összegzés 
A végrendeletek elemzése ebben a városban csak egy vékony réteg, a va-
gyonos városirányító elit tagjainak vagyoni és családi viszonyaiba, tárgyi 
kultúrájába enged betekintést. Emellett képet kaphatunk a városi tanács 
egyik feladatáról, végrehajtásának nehézségeiről is. Az összes végrendelet 
lehetőséget adna statisztikai feldolgozásra is. 

 
 

                                                             
16 SaBB pBB: 1513. hétfő Mária napja után– MOL Filmtár C/74/249-251. 
17 A hagyaték, ill. a rokonsággal kapcsolatos kifejezések végigkísérik ezeket a szerződése-
ket, bármelyikbe lapozunk bele, találkozunk ezekkel a kifejezésekkel. Vö. MOL Filmtár 
C74/C75/C81 tekercsek. 
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MÁTYÁS-RAUSCH PETRA 

Az erdélyi nemesérc-bányászat igazgatása 
Bethlen Gábor uralkodása alatt (1613–1629) 

The administration of precious metal-mining during Gábor Bethlen (1613–1629) 
In the territory of the Principality Transylvania there were three very important mining-
towns: these settlements (Abrudbánya, Offenbánya, Zalatna) dealt with the mining of 
precious metals.  Zalatna was the centre of this region, here was the mining-leader’s seat 
too (prefektus). The mining-leaders directed administration and exploitation. The mining-
chamber was in Zalatna, but there was a little “chamber-office” in Abrudbánya. During 
the interval covered, renters governed the towns who held the office of mining-leaders at 
the same time. 

I. Bevezetés  
Tanulmányomban, jelenleg folyamatban lévő kutatásaim alapján vázlatos 
áttekintést szeretnék nyújtani az erdélyi nemesérc-bányászat Bethlen Gábor 
uralkodása alatti igazgatásáról. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem regnálása 
idején az erdélyi nemesérc-bányászat területét tágabb értelemben a szatmári 
bányavidék négy települése (Nagybánya, Felsőbánya, Kapnikbánya, Lápos-
bánya) valamint az erdélyi nemesérc kitermeléssel foglalkozó települések 
(Zalatna, Abrudbánya, Offenbánya) alkották. Ennek az értelmezésnek a jogi 
alapját a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség közötti szerződések 
adták meg. Az 1615-ben megkötött nagyszombati egyezményben még a 
magyar király fennhatósága alá tartozott a szatmári bányavidék, ezt az álla-
potot azonban az 1624-es bécsi békében megváltoztatták, és így a négy szat-
mári bányaváros minden tartozékával és jövedelmével együtt átkerült a 
fejedelem joghatósága alá.1  

A fejedelemség területén fekvő nemesérc kitermelés igazgatásának és a 
tisztviselők személyi összetételének feltárása során a kutató komoly nehéz-
ségekbe ütközik, mivel kevés, modernnek számító szakirodalom áll rendel-
kezésre, a levéltári források pedig szórtan helyezkednek el és hiányosak. 
Ennek ellenére a magyar és az erdélyi levéltári anyagok segítségével árnyal-
tabb képet kaphatunk a fejedelemségkori gazdaság- valamint a kormányzat-
történet eddig kevéssé kutatott aspektusáról.2 

                                                             
1 Nagybánya: Baia Mare, RO; Felsőbánya: Baia Sprie, RO; Kapnikbánya: Cavnic, RO; 
Láposbánya: Bãiţa,RO. Zalatna: Zlatna, RO; Abrudbánya: Abrud, RO; Offenbánya: Baia de 
Arieş, RO. A szerződéseket l. Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen. 
Hrsg. Roderich Gooss. Wien 1911. 444., 602-603.  
2 A bányászat, ill. a kormányzattörténet összefoglaló munkái a teljesség igénye nélkül:. 
Zsámboki László: Az Erdélyi Fejedelemség bányászata. In: A magyar bányászat évezredes 
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A továbbiakban a fejedelmi rendeletek, valamint a feltárt levéltári forrá-
sok segítségével kívánom bemutatni a bányászat igazgatásának mechaniz-
musát, és a bányászatban dolgozó tisztviselők karrierjének rövid vázlatát.  

 
II. A nemesérc-bányászattal foglalkozó rendeletek, határozatok 
Bethlen Gábor a hatalomátvételt követően azonnal elkezdte az erdélyi állam 
háborús állapotok következtében szétzilált pénzügyeinek és gazdaságának a 
talpra állítását. A kortárs történetírók gondos, alapos vezetőnek és kiváló 
gazdának festették le a fejedelmet, a róla kialakult véleménynek megfelelően 
járt el akkor, amikor 1613. november 27-én Nagyszebenben fejedelemi ren-
deletet adott ki az aranybeváltás megszervezése ügyében.3 A rendelet értel-
mében az Erdélyi Fejedelemség területén kitermelt arany és ezüst beváltását 
és finomítását kizárólag a kolozsvári bányakamarában lehetett megvalósíta-
ni, az intézmény vezetője, Filstich Péter kolozsvári polgár felügyelete alatt. A 
fejedelem rendelkezése nyomán Filstich Péter tulajdonképpen az erdélyi 
nemesérc-bányászat országos hatáskörrel rendelkező „igazgatója” lett. Beth-
len Gábor ezzel az intézkedéssel elődje, Báthory Gábor nyomdokaiba lépett, 
mivel elsőként Báthory valósította meg az ércbányászat igazgatásának köz-
pontosítását Erdély történetében. A központosítás elsődleges célja az volt, 
hogy az adminisztráció hatékonyabbá váljon, valamint a bányászatból és 
ércbeváltásból származó fiskális jövedelmek növekedjenek.4 Bethlen  Gábor  
számára létfontosságú volt, hogy a zilált pénzügyi helyzetet stabilizálja, 
valamint a korábbi háborús állapotok miatt erősen decentralizált kormány-
zati rendszert újra központosítsa. A 16. század első felében Erdély területén 
kizárólag Szebenben működött beváltóhely és finomító műhely. A fejede-
lemség első időszakában ez a szám bővült a nagybányai intézményekkel, 
azonban az utóbbi veszélyes határvidéknek számított már Báthory Gábor 
trónra kerülésekor is. Báthory amellett, hogy támogatta a szatmári bányavá-
rosban működő bányakamarát, Szapolyai János mintáját követve Kolozsvár 
városában is felállított egy beváltóhelyet és egy cementező műhelyt. Kolozs-
vár mint a fejedelemség gazdasági és kulturális központja, alkalmas volt a 
fiskális szempontból kiemelt jelentőséggel bíró ércbeváltás lebonyolítására. 
Ezt a tendenciát Bethlen Gábor sem törte meg, sőt a várost tette meg a ne-

                                                             

története. I. Szerk. Zsámboki László. Bp. 1997. 193-195.; Ember Győző: Az újkori magyar 
közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. (A Magyar Országos Levéltár kiad-
ványai III. Hatóság és hivataltörténet 1.). Bp. 1946. 495-514. Bethlen Gábor gazdaságpoliti-
kájára vonatkozó alapvető szakmunka: Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen 
Gábor idejében. Kolozsvár 1992.  
3 Georg Kraus: Erdélyi krónika (1608-1665). Bp. 1994. 188. A fejedelem rendeletére l. Erdélyi 
Országgyűlési Emlékek (Monumenta comitialia Regni Transilvaniae). I-XXI. Szerk. Szil-
ágyi Sándor. Bp. 1875-1898. (a továbbiakban EOE) VI. (1608-1614) 382.  
4 Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata (1540-1690). (Magyar Országos Levéltár 
kiadványai III. Hatóság és hivataltörténet 6.) Bp. 1980. 335-336.  
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mesérc-bányászat igazgatási központjának. Ebben a döntésében az is moti-
válta, hogy a nagybányai térség jogi hovatartozása újra kétségessé vált Bátho-
ry Gábor halálát követően, így a kolozsvári központ biztosabb hozzáférést 
jelentett a bevételi forrásokhoz.5 A központosított igazgatás értelmében az 
összes, erdélyi területen termelést folytató bányásznak a kitermelt ércet tiszta 
vagy vegyes formában a kolozsvári beváltóhelyen kellett leadnia, itt kapta 
meg érte a hivatalos árfolyam szerinti összeget, amely megegyezett a minden-
kori magyar árfolyammal. A rendelet kimondta, hogy a nemesérc nyers for-
mában történő exportálása tilos,  azok a  termelők,  akik megszegnék a  szabá-
lyozást, fő- és jószágvesztésre ítélhetők. A különösen szigorú rendelkezésnek 
a fejedelmi korszakban már volt előzménye. A Báthory korszak rendi ország-
gyűlései folyamatosan foglalkoztak a csempészettel, és annak visszaszorításá-
ra a fejedelmek újabb és újabb rendeleteket adtak ki, azonban a határ menti 
illegális kereskedelem virágzott a tárgyalt korszakban. Ennél fogva Bethlen 
Gábor elődjei rendelkezéseit megszigorítva, már nem csak vagyonelkobzásra 
ítélte a csempészeket, hanem halálbüntetést is kilátásba helyezett.6 

Bethlen a gazdaság élénkítése, ill. a külföldi bányászati szakemberek Er-
délybe „csábítása” érdekében 1615-ben lazított az érckitermelés jogi keretein. 
A fejedelmi rendelet alapján azok a bányászok, valamint olvasztói ismerettel 
rendelkező szakemberek, akik a fejedelemség területén kívántak ércet kiter-
melni, valamint ércbányát nyitni, bizonyos feltételek mellett szabadon vé-
gezhették a tevékenységüket. Bethlen Gábor ezt a kiváltságot nemcsak az 
erdélyi születésű és ott lakó szakemberekre terjesztette ki, hanem a magyar 
területről, ill. egyéb európai országból származó bányászokra is. A fejedelem 
rendeletében külön megemlékezett az akkoriban Erdélyben tevékenykedő 
bányászati szakemberekről.7 Köztük volt  Kéméndi  Váradi  János,  a  gyulafe-
hérvári fejedelmi javak provizora, Krakker György és Verebély Mihály, akik 
Hunyad vármegye területén bírták a topliczai és csertési arany-, ill. ezüstbá-
nyákat, és Gerhard Lisbona, a belső-szolnoki Oláhláposon található ezüstbá-
nyák prefektusa.8 A felsorolt nevek elemzése folytán kijelenthetjük, hogy 
Bethlen Gábor uralkodásának elején az Erdélyben működő bányászati szak-
emberek és bérlők többsége már helyi származású volt, bizonyos szempont-
ból Gerhard Lisbona is idetartozott, mivel 1601-től kezdve magyar, ill. erdé-
lyi területen élt. A nyugat-európai szakemberek aránya, amely a Báthory 
korszakban kimagasló volt (a stájer Herberstein család, az észak-itáliai 

                                                             
5 Huszár Lajos – Pap Ferenc – Winkler Judit: Erdélyi éremművesség a 16-18. században. 
Kolozsvár 1996. 18-19.  
6 EOE VI. 1880. 382. A korábbi rendeletekre l. EOE III. 1877. 217.  
7 Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Bp. 1880. 434-435.  
8 A Hunyad vármegyében található arany, ill. ezüstbányák fejedelemség-kori történetének 
részletes feldolgozása még várat magára, az itt folyó termelésről Veress Endre értekezett 
egy rövid tanulmányában. Toplice a dévai uradalom közelében feküdt, itt a nemesérc-
bányászaton kívül folyt vaskohászat is. A csertési jószág Toplicétől keletre volt található. 
L. Veress Endre: Hunyad megye bányászatának és bányaiparának múltja. Déva 1910. 7-10.  
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Grison család), a Bethlen korszakban fokozatosan csökkent, a fejedelem tu-
datosan törekedett arra, hogy egyre több helyi szakember kapjon fontos 
pozíciót az ércbányászat igazgatásában. A fejedelem azért kívánt olyan felté-
teleket teremteni az erdélyi ércbányászatban, amelyek megfelelő munkakö-
rülményeket biztosítottak a külföldi származású szakembereknek is, hogy a 
naprakész tudásukat és tapasztalatukat átadván az erdélyi ércbányászat 
technikai színvonala és termelési mutatói elérjék a nyugat-európai átlagot. A 
rendeletben meghatározott termelési szabadság lényege az volt, hogy mind 
a fiskális birtokokon, mind magánterületen, szabadon lehetett bányát mű-
velni, ércet kitermelni (ide tartozott az arany, ezüst, réz, ólom és a higany), 
új telérek után kutatni, valamint a már meglévő régi lelőhelyeket felújítani. 
A termelési szabadságot három pontban szabályozta a fejedelmi rendelet. 
Az első pont értelmében minden kibányászott ezüst és arany mennyiség 1/8 
részét a termelőknek kötelezően be kellett szolgáltatni a központi bányaka-
marába, amely Kolozsvárott székelt. A bevett ércért a bányakamara vezető-
jének, Filstich Péternek, a megszabott árfolyamnak megfelelően kellett fizet-
nie. A második pont a régi, elhagyott bányák újranyitásával és az új telérek 
felkutatásával foglalkozott. Eszerint, aki egy régi bányát renovál, ill. új ércle-
lőhelyet fedez fel, egy évig a termelés elindításától kezdve mentesül a köte-
les nyolcad beadása alól, így az esetleges hiteleket tudja törleszteni, a bánya 
üzemeltetéséhez szükséges épületeket bővíteni, fejleszteni. További enged-
mény volt a termelők számára, hogy mentesültek a katonai szolgálat alól, 
azonban kötelesek voltak maguk helyett a feladatra megfelelő emberekről 
gondoskodni, nekik pedig a háborús helyzet alatt is az érckitermeléssel kel-
lett foglalkozniuk, nem hagyhatták el a területet. A záró passzus kihangsú-
lyozza, hogy a fejedelem tisztviselőinek, a vármegyék, egyéb közigazgatási 
egységek vezetőinek nem szabad munkájukban háborgatni a bányászokat, 
sem családjukat, valamint a magisztrátusoknak haladéktalanul fel kell lép-
niük a kihágásokkal szemben. A rendeletben megfogalmazott kiváltságok és 
mentességek a bányászok örököseire is érvényesek, ha a fejedelemség terüle-
tén maradnak ércet kitermelni.9  

Az 1615. évi fejedelmi rendeletet Wenzel Gusztáv közölte 1880-ban kiadott 
nagy ívű bányászati munkájában, a rendelet ismertetése kapcsán röviden ki 
kell térnünk az erdélyi nemesérc-bányászat igazgatásáról alkotott vélemé-
nyére. A fejedelemség korabeli ércbányászat történetét két nagy kronológiai 
egységre osztotta, a két időszak közötti határvonal véleménye szerint Beth-
len Gábor trónra lépése volt. A Báthory korszak egészében ziláltság jelle-
mezte a nemesérc-bányászat helyzetét, a bérleti rendszer nem volt megfelelő 
a fejedelmi kincstár és a helyi lakosok számára, a bérlőcsaládok rablógazdál-
kodást folytattak a bányásztelepüléseken, a bérleti díjat azonban nem fizet-
ték kellő rendszerességgel a kincstár felé. A bérbeadás elavult módszer volt, 
és inkább kárt okozott, mint hasznot. Wenzel szerint Bethlen Gábor uralko-

                                                             
9 Wenzel G.: Magyarország i. m. 435.  
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dásával ez a helyzet gyökeresen megváltozott, mivel a fejedelem gondos 
gazdaként bánt a bányászattal, és a jogi keretek átalakításával kívánt fejlesz-
teni, és növelni a termelési mutatókat.10 Wenzel Gusztáv megállapításai 
azonban csak részben fedik a valóságot, a kutatás jelenlegi állása szerint 
ugyanis Bethlen Gábor uralkodása a nemesérc-bányászat szempontjából 
nem jelentett olyan éles cezúrát, mint ahogy azt Wenzel vélte. A 16. század 
második felében jelentkező szerkezeti gondok, a mélyműveléssel járó nehéz-
ségek (leginkább a talajvíz kérdése) a 17. század első felében is fennmarad-
tak, erre igen értékes bizonyítékok a korabeli kamarai bizottságok számára 
kiadott utasítások. Az itt megfogalmazott problémák már a 16. század köze-
pén kiadott útmutatásokban is fellelhetőek (az 1553. évi instrukció Werner 
György és Bornemisza Pál számára).11 Báthory  István  és  utódai  hasonló  
gonddal igyekeztek fejleszteni a bányászatot a Erdély területén, mint később 
Bethlen Gábor, és az utolsó Báthory fejedelem, Gábor is tudatosan törekedett 
egy központilag irányított nemesérc-bányászat megszervezésére. A fejede-
lemségnek kialakulásából fakadóan és sajátos geopolitikai helyzete miatt 
elsődleges feladata a jól működő hadszervezet kiépítése és fenntartása volt. 
A fejedelemség kormányzati szempontból alacsonyabb fejlettségi szinten 
állt, mint a Magyar Királyság, ennek ellenére igen hatékony igazgatási szer-
vezet alakult ki ebben az időszakban. Széles körben ismert, hogy egyetlen 
központi kormányszerv volt Erdély területén, a késő középkori gyökerekkel 
rendelkező fejedelmi kancellária, amely megosztozott a kincstári területen a 
fejedelmi prefektussal, a jogkörök több esetben fedték egymást, így az igaz-
gatás párhuzamosan működött. Ide tartozott a nemesérc-bányászat igazga-
tása  és  felügyelete  is.  A  fennmaradt  levéltári  források  alapján  kimondható,  
hogy a bérleti rendszer alkalmazása korántsem volt anakronisztikus a 17. 
század első felében, a bányászattal foglalkozó bérlőcsaládok nagy száma és 
egymástól igen eltérő társadalmi helyzete is bizonyítja ezt.12 Bethlen Gábor 
ugyanahhoz a „recepthez” nyúlt, mint elődei, a legfontosabb bányákat bér-
lőknek adta  ki,  sőt  több esetben,  ahogy később látni  fogjuk,  Báthory Gábor 
híveit meghagyta bizonyos bányászati kulcspozíciókban (Filstich Péter, 
Gerhard Lisbona). Bethlenhez köti a kutatás a fejedelemség-kori sajátos cent-
ralizáció  kiteljesítését  is,  az  első lépéseket  Báthory  Gábor  tette  meg  a  köz-
pontosítás felé, a hozzá hű politikai és gazdasági elit kialakításával.13 Bethlen 
Gábor reálpolitikusként nem szakított minden területen radikálisan elődje 
politikájával és módszereivel, bizonyos területeken követte azt.  

Az 1615. évi fejedelmi rendeletet az 1618. évi országgyűlés megerősítette, 
ill. a fejedelem javaslatai alapján újabb határozatokat hoztak a három náció 
                                                             
10 Wenzel G.: Magyarország i. m. 225-229.  
11 Österreichishes Staatsarchiv Finanz-und Hofkammerarchiv Alte Hofkammer Hoffinanz 
Ungarn Konv. Dezember fol. 453-466.  
12 Trócsányi Zs.: Erdély i. m. 416-417.  
13 Horn Ildikó:  Báthory  Gábor  belpolitikája.  In:  Báthory  Gábor  és  kora.  Szerk.  Papp Klára.  
Debrecen 2009. 133-153.  
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képviselői az ércbányászattal kapcsolatban.14 Bethlen Gábor az irányú törek-
vése, hogy a bányászatból származó fiskális jövedelmet megnövelje, kidom-
borodik az elfogadott artikulusokból. A legfontosabb problémát, amellyel az 
1613. évi rendelet is foglalkozott, az érc illegális kicsempészése és a beváltó 
helyek kieső bevételei jelentették. A rendi országgyűlés határozata értelmé-
ben továbbra is szigorúan tilos volt az arany és ezüst kivitele az országból, 
bármilyen formában. Az országban gyakran megforduló „görög” kereske-
dőknek nem volt szabad értékes pénzérmékkel (ezüst tallér, arany dukát) 
fizetni, ha pedig ez mégis megtörtént, a kereskedőknek fel kellett váltaniuk 
ezeket az érméket, mielőtt elhagyták volna a fejedelemség területét.15 A „gö-
rög” kereskedők komoly befolyással bírtak az erdélyi pénzügyi és gazdasági 
folyamatokra, a termelők az alacsony központi beváltási ár miatt nekik ad-
ták el illegálisan a kitermelt ércet, mert így gyorsabban és jobb áron túl tud-
tak adni a nyers ércen. Ezért próbálta meg Bethlen Gábor újfent megrefor-
málni a beváltóhelyek és cementező művek működést, hogy megfelelő al-
ternatívát nyújtsanak a bányászok számára, megérje nekik inkább a törvé-
nyes utat választani. Így a rendek bevették az országgyűlési határozatok 
sorába az 1615. évi fejedelmi rendeletet, külön kihangsúlyozva azt a pasz-
szust, hogy a kitermelés mind a fejedelmi, mind a magán birtokon megen-
gedett, a birtokossal való megállapodás után. Ugyanitt felszólították Hans 
Lisbonát, a zalatnai bányaprefektust, hogy adjon ki egy kötelezvényt arról, 
miszerint a külföldi bányászok szabadon munkálkodhatnak a fejedelemség 
egész területén, és ezért nem lesz semmiféle bántódásuk. Ennek alapján két 
következtetést lehet levonni. Elsőként az 1615-ben kiadott rendeletben meg-
fogalmazott szabadság sok erdélyi érdekeit sértette, köztük a nagyobb ter-
melőkét, így megpróbálták az újonnan idegen földről érkezett termelőket 
kiszorítani a piacról. Ez azonban ellentmondott annak a fejedelmi törekvés-
nek, hogy a jogi keretek lazítása révén több termelő jelenjen meg az ércki-
termelésben, ezáltal egy egészséges versenyt teremtve, a bányászat fejlődés-
nek induljon Erdélyben. A második, fontos megállapítás Hans Lisbona sze-
mélyére és az általa betöltött prefektusi posztra vonatkozik. A szöveg alap-
ján egyértelmű, hogy Gerhard Lisbona fia komoly befolyással rendelkezett a 
korabeli nemesérc-bányászat igazgatásában, amely nemcsak a zalatnai pre-
fektusi tisztségből, hanem a bányabérlő család jelentőségéből is adódott. 
Zalatnának a bányászati igazgatásban betöltött központi szerepe a közép-
korban alakult ki, és a kora újkorban is megmaradt, Hans Lisbona hasonlóan 
apjához, országos hatáskörű vezető volt, annyi volt a különbség, hogy őt a 

                                                             
14 EOE VII. 1881. 476-481.  
15 A „görög” kereskedő kifejezés a korban a rác, bosnyák és albán kereskedőket jelentette, 
akik oszmán alattvalóként legnagyobb részt a Porta felé szállították a jó minőségű erdélyi 
nemesércet, amellyel megkárosították az erdélyi fiskust. Az erdélyi államnak létfontossá-
gú volt, hogy elegendő mennyiségű arannyal rendelkezzen, hiszen az ebből vert érméket 
fogadta el a Porta, mint az éves adó fizető eszközét. L. Erdély története II. (1606-1830). 
Szerk. Makkai László, Szász Zoltán. Bp. 1988. 324-326.  
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fejedelem nem nevezte külön ki erre a tisztségre, a zalatnai prefektusi cím-
mel ez a jogkör együtt járt.16  

Az érc gyorsabb feldolgozása és értékének pontosabb megállapítása ér-
dekében az országgyűlés elrendelte, hogy a nagyszebeni cementező mű-
helyben és pénzverdében két fejedelmi kémlészt kell kinevezni.17 Feladatuk 
az volt, hogy a beadott ércet gyorsan és pontosan próbálják meg, azaz álla-
pítsák meg az értékét, majd ezután azonnal fizessék ki a termelőnek a be-
adott ércért az árfolyam alapján megállapított pénzösszeget, a bányászokat 
ne várakoztassák, mert a legtöbbjüknek nincs lehetősége megvárni, amíg 
elegendő érc gyűlik össze ahhoz, hogy be lehessen indítani a tisztító műhely 
eszközeit. A késedelmes fizetés ugyanis azzal a nyilvánvaló veszéllyel járt, 
hogy a bányászok az egyszerűbb utat választják, azaz az érceket a csempé-
szeknek adják el. A kincstárnak az a legfőbb érdeke, hogy minél több terme-
lő menjen a hivatalos beváltóhelyekre, és minél több ércet adjon be, hogy 
ebből a növekvő mennyiségből több értékes érmét lehessen verni. A 
kémlészek feladata volt a tisztviselők ellenőrzése, nehogy az esetleges visz-
szaélések elrettentsék a termelőket az érc leadásától.18  

 
III. Nyugat-európai és erdélyi szakemberek  
Az Erdélyi Fejedelemséghez Bethlen Gábor uralkodása alatt három nemes-
érc-bányászattal foglalkozó terület tartozott. Az alsó-magyarországi bá-
nyavárosok (Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya) ideiglenesen, a 
felvidéki hadjáratok idején, a szatmári bányavidék 1619 után, az erdélyi 
rész pedig uralkodása elejétől fogva.19 A szatmári és az erdélyi bányavidék 
helyzetére vonatkozóan a legértékesebb források a fejedelmi Királyi Köny-
vekben található donációs levelek, bérleti szerződések. A fejedelemség 
fentebb már bemutatott kormányzati struktúrájából adódóan az ércbányá-
szat napi igazgatási kérdéseiről igen kevés adat maradt fenn, nem rendel-
kezünk olyan széles körű forrásanyaggal, mint a kamarai adminisztráció 
alá tartozó területeken.  

A szatmári bányavidék korabeli történetében fontos fordulópontot jelen-
tett, amikor Bethlen Gábor az első felvidéki hadjárata alkalmával (1619) újra 
a fejedelemséghez csatolta a négy bányásztelepülést. Ezt követően fejedelmi 
biztosként elküldte Jezernyiczky János kincstári számvevőt, mint fejedelmi 
biztost, hogy vizsgálja meg a szatmári ércbányák helyzetét. A jelentés nem 
maradt fenn, azonban egy 1620. május 9-én, Kassán kelt szerződésből levon-
hatunk a tartalmára vonatkozóan következtetéseket. Ezt a szerződést a feje-
                                                             
16 Wenzel G.: Magyarország i. m. 124-136.  
17 Vö. Ember Gy.: Az újkori magyar i. m. 344-355.  
18 A nagyszebeni cementező műhelyt és a pénzverdét a 17. század elején évente kétszer 
indították be, félévente gyűlt össze ehhez megfelelő mennyiségű érc. A működés alacsony 
rátáját nem feltétlenül az alacsony termelési mutatók okozták, inkább a virágzó csempé-
szet. L. EOE VII. 1881. 476-481.  
19 Zsámboki L.: Az Erdélyi i. m. 193-195.  
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delem kötötte a nagybányai polgárokkal, a kontraktus értelmében a nagybá-
nyai  városvezetés  egy  évre  bérbe  kapta  a  kincstári  tárót  (Nagyverem),  a  
pénzverő házat valamint a bányakamarát.20 Az  indoklás  szerint  a  korábbi  
bérlő, ifjabb Herberstein Felicián [Felician von Herberstein] nem vezette jól a 
bányavidéket, munkáját a rombolás és az elhanyagoltság jellemezte, ezért a 
következő kondíciók alapján bérelhette az intézményeket és a bányát a váro-
si szenátus. Az éves bérleti díj 2000 tallér volt, ezt két részletben kellett befi-
zetni a kincstárba, a bérleményhez tartozó épületeket, eszközöket, olvasztó-
kat, kohókat a bérlőknek kellett megjavítaniuk, majd saját költségükön fenn-
tartaniuk. A beváltott érc 2/3 részével kellett elszámolniuk, az ércbeváltás 
folyamatáról rendszeres feljegyzéseket kellett vezetniük. A termelést a he-
lyiek közül kiválasztott gondnokoknak kellett felügyelniük, hogy a fejedelmi 
kincstár ne szenvedjen kárt. Engedélyt kaptak arra, hogy a munkásaik élel-
miszer, ill. egyéb szükségleteit a kővári valamint a szamosújvári uradalom 
segítségével elégítsék ki, tisztes haszon ellenében eladhatták saját termékei-
ket  a  rendszeres  városi  piacon.  A  szerződés  záró  részében  a  fejedelem  ki-
emelte, hogy a nagybányai polgárok tartsák be a feltételeket, mert az esetle-
ges visszaélések a szerződés egyoldalú felbontását vonhatják maguk után, 
az ellenőrzés feladatát a kincstári számvevő kapta meg.21 Ezzel a szerződés-
sel lezárult a második Herberstein korszak is Nagybányán, amely 1614 nya-
rán  kezdődött.  A  Herberstein  birtokok  elhúzódó  restitúciója  után  (1610-
1614) ifjabb Herberstein Felicián újra elkezdhette a termelést atyja nyomdo-
kain a szatmári bányákban, viszonya végig igen feszült volt a nagybányai 
városvezetéssel, amely többször fordult a kamarai tanácshoz a város sérel-
mei miatt. Az állandó összeütközések oka abban keresendő, hogy a bánya-
bérlő és a városvezetés érdekei ellentétesek voltak. A bányabérlő számára 
fontos volt, hogy széles klientúrát alakítson ki a térségben, minél több, jó 
minőségű ércet tartalmazó bánya legyen a kezében. A városvezetés ebben a 
terjeszkedésben a város érdekérvényesítésének és privilégiumainak megsér-
tését látta, és azt sem tudta elfogadni, hogy a bérlő saját maga által termelt 
javakkal látta el a munkásait, a saját üzleteiben. Így a nagybányai polgárok 
komoly károkat szenvedtek, főleg a kereskedelem területén. A legélesebb 
vitákat a bíráskodási jog gyakorlása váltotta ki, a bérlő és a városvezetés is 
magának vallotta ezt, volt olyan eset, hogy bosszúból egymás foglyait en-

                                                             
20 A kincstári számvevők általában a hivatalnok-értelmiségből kerültek ki, és a hatósági 
rangsor alján kezdték el pályájukat, a fejedelmi prefektusnak voltak alá rendelve, így 
foglalkozhattak bányászati ügyekkel is. L. Trócsányi Zs.:  Erdély  i.  m.  329.  Szerződést  l.  
Magyar Nemzeti Levéltár Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak (F szekció) Gyula-
fehérvári Káptalan országos levéltára Erdélyi fejedelmi kancellária Libri Regii 12. kötet fol. 
165-166. (A továbbiakban MNL F1 LR)  
21 MNL F1 LR uo.  
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gedték szabadon. Ennek az áldatlan állapotnak vetett véget Bethlen Gábor, 
amikor 1620-ban a nagybányai polgárok javára döntött.22  

A Herberstein család szatmári szerepvállalásához szorosan kapcsolódik a 
Lisbona család története. 1614-ben ugyanis Gerhard Lisbonát fosztották meg 
a korábban megszerzett szatmári javaitól, hogy azokat visszaadják a 
Herberstein örökösöknek. A Lisbona család (Gerhard, Hans, Heinrich) a po-
zícióvesztést újabb elnyerésére használta fel, a Herberstein családdal ellen-
tétben nekik nem voltak komoly királyságbeli kapcsolataik, így sokkal „von-
zóbb” szakemberek voltak Bethlen Gábor szemében, mint ifjabb Herberstein. 
A „dinasztia-alapító” Gerhard Lisbona 1615 és 1617 között töltötte be a 
zalatnai prefektusi tisztet, Hans Lisbona több ízben volt zalatnai prefektus, 
elsőként 1618-1619-ből van róla adatunk, majd 1630-ban Brandenburgi Kata-
lintól kapta meg újra a tisztséget.23 Fivére Heinrich, 1619-ben a kőrösbányai 
bányák prefektusa volt, majd 1622 és 1625 között ő is vezette a zalatnai bá-
nyászatot, Bethlen Gábor uralkodásának a végén pedig visszatért Nagybá-
nyára, mint a pénzverde fejedelmi felügyelője.24 A  Lisbona  fivérek  a  fenti  
tisztség-lista alapján igen sikeresnek mondhatóak, szinte minden jelentős 
bányászati pozíciót betöltöttek, bizonyos esetekben egymást váltva. Ehhez 
társult birtokszerző politikájuk is, miután apjuk elvesztette szatmári érde-
keltségeit, örökösei a közelben fekvő kővári kerület ércben gazdag részén 
szereztek több birtokot, ezzel is növelve a Lisbona család befolyását.25  

Az erdélyi származású bányászati szakemberek közül Bethlen Gábor 
uralkodása alatt hárman futottak be jelentősebb karriert, Krakker György, 
Fodor Pál, valamint Filstich Péter. Tanulmányomban Filstich Péter életútját 
mutatom be röviden.26 Kolozsvári szász családból származott, karrierje Rá-
kóczi Zsigmond alatt indult el, 1607-ben kapott megbízást az elhagyott 
offenbányai bányák újranyitására, e pozícióban Báthory Gábor is megerősí-
tette 1608-ban. Az utolsó Báthory fejedelem alatt a kolozsvári beváltó hely 
vezetője  is  lett  egyúttal,  ezt  a  tisztséget  Bethlen  Gábor  uralkodása  alatt  is  
viselte. Bethlen ez után többször felkérte a nagybányai bányák vezetésére 
(1623 és 1628 között), majd bérbe adott neki több offenbányai tárnát is. Eze-
ket a donációkat 1630-ban Brandenburgi Katalin újból megerősítette.27 
Filstich Péter életútja hasonló volt a Lisbona fivérekéhez, hiszen ő is betöltöt-
te a legnagyobb jelentőséggel bíró bányászati posztokat a fejedelemség terü-

                                                             
22 MNL Magyar kincstári levéltárak (E szekció) Szepesi kamarai levéltár Szepesi Kamara 
(szepesi adminisztráció) regisztratúrája Benigna mandata 31491 t. fol. 120-168.  
23 MNL F1 LR 12. k. fol. 99-100., ill. 19. k. fol. 128-129.  
24 MNL F1 15. k. fol. 69-72., ill. 12. k. uo. Kőrösbányán arany-, ezüst- és rézbányászat is 
folyt. L. Veress E.: Hunyad megye i. m. 4-7.  
25 MNL F1 12. k. uo.  
26 Krakker György zalatnai prefektus volt 1617-ben. L. MNL F1 LR 10. k. fol. 8-9. Fodor Pál 
fejedelmi aranybeváltó volt Zalatnán 1621 és 1629 között, és saját bányáit is üzemeltette a 
város határában. L. MNL F1 LR 15. k. fol. 93-96.  
27 MNL F1 LR 10. k. fol. 244-246., 14. k. fol. 41-42., 15. k. fol. 35.  
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letén, a kolozsvári beváltóhely vezetése révén tulajdonképpen az egész erdé-
lyi nemesérc-bányászat igazgatása a kezében volt. Többszöri fejedelem-vál-
tást  átívelő karrierje  ékes  példa arra,  hogy az egymást  követő erdélyi  ural-
kodók a gazdasági igazgatás területén nem hajtottak végre radikális szemé-
lyi változásokat, a szakmailag megbízható tisztségviselőket, bérlőket to-
vábbra is alkalmazták. A késő-középkori alapokkal bíró bérleti rendszer, bár 
az évtizedek alatt kisebb változtatásokon esett át, mindvégig követendő 
példa maradt a fejedelmek számára. Filstich Péter hivatali tisztségei mellett a 
korban megszokott módon birtokadományokkal növelte tekintélyét, és befo-
lyását,  Bethlen  Gábor  több  ízben  adományozott  neki  Kolozs  vármegyében  
falvakat, részbirtokokat.28  

 
IV. Összegzés  
A történettudományban általánosan elfogadott tétel, hogy az erdélyi állam 
befogadó állam volt a 16-17. században. Bethlen Gábor arra irányuló törek-
vése, hogy a külföldi szakemberek számára vonzóbbá tegye az erdélyi érc-
bányászatot, egyértelműen kiderül az 1615. évben kiadott fejedelmi rende-
letből. A forrásanyag erősen szórt jellege azonban nem teszi lehetővé azt, 
hogy teljes bizonyossággal ki tudjuk jelenteni, miszerint e fejedelmi törekvés 
nem csak elvi, hanem gyakorlati szinten is megvalósult. A fennmaradt forrá-
sok alapján az a kép rajzolódik ki, hogy Bethlen Gábor uralkodása alatt leg-
inkább az erdélyi gyökerekkel rendelkező szakemberek tudtak jelentős kar-
riert befutni a bányászati igazgatás területén. A németalföldi származású 
Lisbona családot is ide kell sorolnunk, mivel Gerhard Lisbona és fiai 1608-tól 
kezdve erdélyi fennhatóság alatt éltek és dolgoztak, valamint a fejedelemség 
területén voltak birtokaik.  

Bethlen Gábor valódi reálpolitikusként megpróbált egyensúlyi állapotot 
teremteni a nemesérc-bányászat igazgatásában, elegendő teret kívánt bizto-
sítani a szomszédos államokból érkező termelőknek, hiszen azok komoly 
hasznot hoztak a fejedelemi kincstár számára. Ugyanakkor ezzel párhuza-
mosan meg akarta védeni a helyiek érdekeit, és ezáltal egy egészséges ver-
senyhelyzet kialakítására törekedett, amely mindkét fél számára biztosította 
a fejlődés, és az innováció lehetőségét. Az igazgatás és termelés jobbá tétele 
pedig természetszerűleg maga után vonta a fejedelmi kincstár bevételeinek 
növekedését is.  

 
 

                                                             
28 Rausch Petra: A szatmári bányavidék bérlői Báthory Gábor uralkodása alatt (1608-1613). 
Gerhard Lisbona tevékenysége (?-1618). In: Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára. 
Debrecen 2009. 233.  


