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Előszó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészett udományi Karának 
  Történeti Intézetében 2009 őszén kezdte meg tanulmányait a kétszin-

tű, „bolognai” képzési rend szerint a középkori mesterképzési szakirány első 
évfolyama. A jelen kiadvány, a Magister Historiae sorozat harmadik köteté-
nek megjelenése alkalmat adhat az elmúlt évtizedre való visszatekintésre 
is. A középkori szakirány elindulásától kezdve a Középkori és Kora Újkori 
Magyar, valamint a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék 
tanáraira épült, a mesterszakos hallgatók képzésében a két tanszék minden 
középkorász oktatója részt vett . Az ELTE BTK Történeti Intézetében 2019. 
február 1-én bevezetett  szervezeti átalakítás értelmében létrejött  a Középko-
ri Történeti Tanszék, így a továbbiakban ez a tanszék jelenti a középkorász 
mesterképzés alapját.

Az intenzív középkortudományi képzésnek az elmúlt tíz évben több mint 
ötven hallgatója volt. A végzett  mesterszakos hallgatók kutatási területe kro-
nológiailag, módszertanilag és témaválasztásukat tekintve egyaránt a közép-
kori történelem legszélesebb körét ölelte fel, magyar és egyetemes történeti 
témák, népvándorláskori és későközépkori kérdések egyaránt felbukkantak a 
diplomamunkákban.

A középkori mesterképzési szakirány egykori hallgatóinak túlnyomó 
többsége valamely doktori programban folytatt a tanulmányait. Közülük 
legtöbben az ELTE doktorandusz hallgatói lett ek, de voltak, akik más hazai, 
esetleg külföldi egyetemek doktori képzésében vett ek részt. 2019 elejére, te-
hát a középkori szakirány elindulását követően tíz éven belül a mesterképzés 
egykori hallgatói közül már többen megvédték a doktori értekezésüket, és a 
következő időszakban további doktori védések várhatók. A korábbi hallgatók 
közül jelenleg már többen egyetemi oktatóként, vagy kutatócsoportok meg-
becsült munkatársaiként dolgoznak.

A középkori mesterképzési szakirány hallgatói 2012-től kezdődően évente 
konferenciákat szerveztek, ahol témavezetőik és meghívott  vendégek jelen-
létében mutatt ák be kutatásaikat. A jelen kötet a 2016-ban és 2017-ben meg-



 

8

tartott  konferenciák anyagából nyújt válogatást. Ez a keresztmetszet is híven 
mutatja a mesterképzés középkori szakirányának tematikai változatosságát és 
módszertani alaposságát. 

A konferenciák megszervezése és az ott  elhangzott  előadásokból váloga-
tást nyújtó kötetek összeállítása egyaránt hasznos hozzájárulást jelent a mes-
terszakos hallgatók tapasztalatszerzéséhez. A jelen kötet megszerkesztése két 
doktorandusz hallgató, Borbás Benjámin és Kozák-Kígyóssy Szabolcs László 
munkáját dicséri, akik felvételüket megelőzően szintén az ELTE középkorász 
mesterképzésének növendékei voltak.

Az itt  közölt tanulmányok a pályájukat most kezdő történészek első megje-
lent írásai közé tartoznak. Bízom abban, hogy hosszú és sikeres kutatói pálya 
áll a szerzők előtt , és az itt  közölt tanulmányokat még sok fontos munka követi 
majd. A kötetet ennek reményében ajánlom az érdeklődők fi gyelmébe.

Budapest, 2019. március 29.

Nagy Balázs
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B O R B Á S  B E N J Á M I N

A Német Lovagrend és az Angol Királyság 
diplomáciai kapcsolatai az 1410-es grünwaldi 

vereséget követően

Bevezetés

Kevés olyan ország volt a 13–15. századi Európában, melynek nemes  -
  sége ne képviseltett e volna magát valamilyen formában a Német Lo-

vagrend litvánok elleni hadjárataiban. A poroszországi hadjáratok (korabe-
li német kifejezéssel: Reise, esetenként Preussenreise, Preussenfahrt) népsze-
rűsége a 14. század második felében érte el csúcspontját. Az Angol Király-
ság – a hadműveletekben vállalt jelentős szerepvállalásának köszönhetően 
– kiemelkedett  a többi résztvevő közül. Közte és a Német Lovagrend kö-
zött  kialakult hosszú együtt működés azonban nem csak katonai téren való-
sult meg. Anglia mind pénzügyi, mind pedig diplomáciai úton igyekezett  
támogatni a Lovagrendet, s ezáltal a kereszténység ügyét a Baltikumban. 
A dolgozat az alábbi kérdésekre igyekszik választ találni: Milyen tényezők 
vezett ek az angolok baltikumi harcokban vállalt szerepvállalásához, vala-
mint ennek növekedéséhez? Milyen formát öltött  ez a támogatás és milyen 
alapokon nyugodott ? Vajon lehet-e folyamatos és változatlan segítségnyúj-
tásról beszélni? Milyen haszonnal járhatott  ez az angol félnek, és hogyan 
tudta hasznosítani ezt maga a Lovagrend? Az 1410-es csatát követően mi-
lyen lehetőségek adódtak a jó viszony további ápolására és mennyiben tá-
maszkodhatott  a Lovagrend korábbi hű támogatójára? Mindezek vázlatos 
ismertetése mellett  azonban ezen tanulmány elsősorban egy részkérdést 
igyekszik behatóan elemezni, tudniillik az angol–lovagrendi diplomáciá-
nak a grünwaldi csata utáni alakulását követi nyomon, elsősorban a Német 
Lovagrend szemszögéből.
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Történeti előzmények

A Német Lovagrend és az Angol Királyság között i kapcsolatok kialakulása 
az első keresztes hadjáratok idejére nyúlik vissza. Az ekkor kialakuló sze-
mélyes ismeretségek révén előbb közös egyiptomi katonai akcióra került 
sor, később pedig – angol részről – pénzügyi segítségnyújtásban, majd a 14. 
századtól tényleges katonai szerepvállalásban öltött  testet a két fél között i 
jó viszony. Utóbbi jelentőségére utal, hogy a Német Lovagrend litvánok 
elleni hadjárataiban – melyek egyben a lovagrend létezésének legitimitását 
is szolgálták – az angol nemesség létszámát egyedül a németek és a franciák 
múlták felül1 Külön érdekesség, hogy a korábbi hadjáratokkal ellentétben 
az 1390-es években már magas rangú, a királyi családhoz tartozó személyek 
által vezetett  akciók váltak jellemzővé.2 Ez elsősorban az angol belpoliti-
kai viszonyok alakulásával, valamint anyagi szempontokkal magyarázható.3 
1394-után azonban a nagyobb mértékű angol szerepvállalás – néhány el-
szigetelt esetet leszámítva – megszűnt: csak két angol nemest ismerünk, 
akik 1408-ban, illetve 1409-ben fegyvert fogtak a Lovagrend oldalán.4 (A 
grünwaldi ütközet kapcsán említett  angliai keresztesek (cruciferos de Ang-
lia) pontos számáról, de még csak hozzávetőleges erejéről sincs informá-

1 Az európai nemesség poroszországi hadjárataiban való részvételéhez lásd bővebben: 
Werner Paravicini: Die Preussenreisen des europäischen Adels. I–II. Sigmaringen 1989–
1995. I. 47–72. (németek), 88–104. (angolok), 115–135. (franciák).

2 Henriknek, Derby grófj ának 1390–91-es sikeres és 1392-es sikertelen vállalkozása, majd 
nagybátyjának, Th omas Woodstocknak, Gloucester hercegének 1391-es kudarcba 
fulladt útja. A Reisék alatt  kialakított  szoros személyes kapcsolatokról árulkodik, hogy a 
Lancaster-dinasztia stabilizálásához éppen azok járultak hozzá, akik Henriket (a későbbi 
IV. Henrik királyt) poroszországi útjára is elkísérték. (Hugh Waterton, John Norbury, 
Th omas Erpingham is királyi tanácsos lett .) Christopher Tyerman: England and the 
Crusades, 1095–1588. Chicago 1988. 271. Hasonló példát láthatunk William Esturmy 
kapcsán, aki poroszországi és németföldi követségeiért és más tevékenységeiért nyert 
jutalmat IV. Henriktől. Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record 
Offi  ce (a továbbiakban: CPR). Henry IV. I–IV. London 1903–1909., IV. A.D. 1408–1413. 
138.

3 Henrik és nagybátyja is jobbnak látt a, ha belpolitikai viharokat hátrahagyva rövid időre 
távozik az országból. A korábbi évektől eltérően az angol nemesek nem egyénileg, hanem 
egy nagyobb főúr köré gyűlve vállalták a részvételt, így megosztozva az útt al járó jelentős 
költségeken is. Tyerman, C.: England i. m. 270.

4 Paravicini, W.: Preussenreisen i. m. 127.
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ciónk.5) A későbbiekben angolok már nem is vett ek részt a Német Lovag-
rend baltikumi hadjárataiban. Noha angol katonai támogatás többé nem 
érkezett  a tengerentúlról, a Német Lovagrend egyáltalán nem tett  le arról, 
hogy régi szövetségesétől pénzügyi vagy diplomáciai segítséget szerezzen. 
Jelen dolgozatomban ezekre az 1410-et követő törekvésekre és részleges 
eredményekre kívánok koncentrálni.

Az „angol járadék”

Az angol támogatás iránt 1410 után is jól dokumentálható igény nem értel-
mezhető az úgynevezett  „angol járadék” rövid ismertetése nélkül. Ez a pénz-
ügyi támogatás az angol katonai szerepvállalást is megelőzte, illetve azzal 
egyidőben is létezett . Ezért nem csoda, hogy az angolok 1394 után megszűnő 
részvételét követően (a kölcsönös diplomáciai segítségnyújtás megtartása 
mellett ) elsősorban ennek folyósítását kívánta biztosítani a Német Lovag-
rend. Mindezek okán érdemes röviden összegezni a járadék történetét, hogy 
az 1410 után erre irányuló kéréseket folyamatában láthassuk.

Legelső értesülésünk az angol pénzügyi támogatással kapcsolatban III. 
Henrik (1216–1272) nevéhez fűződik, aki saját maga, elődei és utódai lelki 
üdvéért 1235-ben meghagyta, hogy évente az Exchequer által 40 márka jára-
dékot utaljanak a lovagrendnek.6 Egy 1235. március 2-ára keltezett  oklevélben 
az uralkodó a következő év húsvétjáig fi zetendő éves járadékról rendelkezett , 
hozzátéve, hogy ez az adomány addig maradjon érvényben, „amíg mi, vagy a 
mi örököseink ugyanezen Hermannak7 és az ő testvéreinek, valamint utódaiknak, 
Angliában nem biztosítunk egy megfelelő területet.”8

5 Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum 
Untergange der Ordensherrschaft . I–V. Hrsg. Th eodor Hirsch – Max Toeppen – Ernst 
Strehlke. Leipzig 1861–1874. (a továbbiakban: SRP), III. 724.

6 Hans Koeppen: Die englische Rente für den Deutschen Orden. In: Festschrift  für Hermann 
Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971. Hrsg. Mitarbeiter des Max-Planck-
Instituts für Geschichte. II. (Veröff entlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 
36/II.). Gött ingen 1972. 413–414. 40 márka körülbelül 26 fontot ért. Egy korabeli angol 
lovag legális összjövedelme 40 fontra rúgott . Paravicini, W.: Preussenreisen i. m. 115–116.

7 Hermann von Salza, a Német Lovagrend nagymestere (1209–1239).
8 „donec nos vel heredes nostri eisdem fratri Hermanno et fratribus et successoribus sui 

providerimus in aliqua certa terra competenti in Anglia.” – Archives de l’Orient Latin. I. 



12

Borbás Benjámin

Ha a járadék folyósításának alapját kívánjuk kideríteni, érdemes fi gyel-
münket a Damiett a elleni keresztes hadjáratra (1218–1221) fordítani. Mint-
hogy ebben a vállalkozásban Hermann von Salza nagymester mellett 9 an-
gol segédcsapatok is részt vett ek, talán a később III. Henrik által folyósított  
angol járadék alapjait is itt  kell keresnünk, amelyet mintegy köszönetkép-
pen utalhatt ak a Német Lovagrend részéről az angol kereszteseknek nyúj-
tott  segítségért.10

Ez arra is lehetséges magyarázat lenne, hogy az 1235-ben Hermann von 
Salza nagymester meghatalmazott jaként miért éppen az egykor szintúgy 
Egyiptomban időző Egidius Berthoud jelenik meg a forrásokban, akit ekkor 
nyilvánvalóan a járadék folyósítása körüli tárgyalások lebonyolításával bíztak 
meg.11 A Német Lovagrend és az Anglia között i kapcsolat II. Frigyes német 
császár keresztes hadjárata eredményeképpen még szorosabbá válhatott , 
ugyanis ezen mind Hermann von Salza, mind pedig számos angol keresztes 
részt vett . Sőt, az 1229. február 18-án Al-Khamil szultánnal kötött  szerződés 
aláírásakor Frigyes oldalán a winchesteri és az exeteri püspökök mellett  a 
nagymestert is ott  találjuk mint a császár eskütételének egyik tanúját.12

Az „angol járadék” több mint kétszáz éves története jól tükrözi a két állam 
változó viszonyát: a folyósítást először – ismeretlen okból – III. Henrik uralko-

Párizs 1881. (a továbbiakban: AOL), 418. A tanulmányban szereplő latin és német szövegek 
fordítását a szerző végezte el. Az összeg kifi zetésére szinte minden évben húsvétot 
követően került sor, csupán két kivételt ismerünk ezen szabályszerűség alól. Koeppen, H.: 
Rente i. m. 403.

9 Hermann von Salza annak az expedíciós csapatnak volt a vezetője, mely 1218 decemberében 
elfoglalta Damiett át és csak 1220 tavaszán tért vissza Akkóba. 1221-ben újra Egyiptomba 
ment és megélte Damiett a 1221. szeptember 7-én történő, Al-Khamil szultán általi átvételét 
is. Ennek következtében részese volt az egész egyiptomi vállalkozás kudarcba fulladásának. 
Koeppen, H.: Rente i. m. 405.

10 Ez már csak azért is elképzelhető, mert IV. Adolf, Berg grófj a hasonlóképpen adományozta 
diereni (a németalföldi Arnheimtől északnyugatra) birtokát a lovagrendnek Damiett a 
1218-as ostromakor. A diereni parancsnokság ennek alapjain alakult meg. Koeppen, H.: 
Rente i. m. 405.

11 Close rolls of the reign of Henry III preserved in the Public Record Offi  ce. I–XIV. London 
1902–1938., III. 1234–1237. 136,. 154. Egidius több fontos megbízatást is teljesített , ezért nem 
volt ismeretlen sem az angol udvarban, sem az európai politikában. Koeppen, H.: Rente i. 
m. 405–406.

12 Willy Cohn: Hermann von Salza. Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft  für 
vaterländische Cultur. Geisteswissenschaft liche Reihe. 4. (1930) 23–33.
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dása alatt , 1262-ben szüneteltett ék. Azonban fi a, I. Edvárd 1279-től újból hoz-
zájárult a járadék fi zetéséhez,13 és ezt látszólag fennakadás nélkül teljesített ék 
is 1357-ig. Elmaradások a későbbiekben azonban természetesen előfordultak: 
ekkor a több évnyi hátralék egyszeri kifi zetését igyekezte elérni a Német Lo-
vagrend nagymestere. 1359-ben például háromévnyi elmaradás összegét kíván-
ta megkapni Winrich von Kniprode nagymester (1351–1382).14 Az angol király 
pozitív válasza az angol–lovagrendi viszony addigi múltjába is betekintést en-
ged. Az uralkodó ugyanis a nagymester kérésének Mária iránti tiszteletéből tett  
eleget,15 valamint „mindazon általunk igencsak jól ismert jóságért és támogatásért 
(cserébe), amit a nagymester és testvérei a Poroszországon keresztül haladó alatt -
valóink irányába, mint értesültünk, jó szívvel és jóakaratt al gyakran tanúsított ak.”16 
Itt  fogalmazódott  meg először a  járadék fi zetésének első konkrét alapja: az 
angol nemesek litvánok elleni keresztes hadjáratokban való részvétele s ezen 
keresztül a Reise intézményéhez kapcsolódó diplomáciai és katonai együtt mű-
ködés. A fenti szövegrészletből egyértelműen kiviláglik, hogy a lovagrend által 
a Poroszországba látogató angol nemeseknek nyújtott  támogatások befolyá-
solták (pozitívan) az angol uralkodó döntését, de legalábbis olyan fontosnak 
bizonyult, hogy hivatkozási alapul szolgálhatott .

A Reise intézményének 14. század végi népszerűségéről árulkodik, hogy 
Konrad Zöllner von Rotenstein (1382–1390) és Konrad von Jungingen (1393–
1407) nagymester kérésére III. Edvárd utódai, II. Richárd17 (1377–1399) és IV. 

13 Ezen oklevélből értesülünk, hogy „ex certa causa” atyja, III. Henrik eltörölte a járadékot. 
Bruno Schumacher szerint a járadék beszüntetésének oka a parlament körüli harcokban 
megtestesülő angliai zűrzavaros állapotok voltak. Ennek során Simon Montfort, Leicester 
grófj a 1264-ben foglyul is ejtett e a királyt, így a pénz folyósítása is elmaradhatott . 
Ezenkívül a Német Lovagrend és az angol király között  (a forrásokban azonban nem 
említett ) esetleges átmeneti elhidegülés is oka lehetett  a járadék leállításának. Bruno 
Schumacher: Der Deutsche Orden und England. In: Altpreussische Beiträge. Festschrift  
zur Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertums-
Vereine zu Königsberg Pr. vom 4. bis 7. September 1933. Hg. Schumacher Bruno et al. 
Königsberg 1933. 9., 12. jegyz.

14 Koeppen, H.: Rente i. m. 408.
15 A Német Lovagrend latin neve az Ordo domus Sanctae Mariae Th eutonicorum 

Ierosolimitanorum (azaz „A jeruzsálemi németek Szűz Mária házának rendje”) volt.
16 „Ob [...] bonitatem ac recreationem, quas prefati magister et fratres nostratibus, per dictum 

Hospitale transeuntibus, sepius gratanter et benivole, ut plene concepimus, ostenderunt.” 
– AOL 421.

17 CPR. Richard II. I–VI. London 1895-1909. IV. 1388–1392. 74.
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Henrik18 (1399–1413) is minden további nélkül megújított ák és megerősítet-
ték az 1235-ös privilégiumot (1390-ben, illetve 1401-ben). Ezt különösen azért 
fontos hangsúlyozni, mert tudjuk, hogy az 1380-as évektől komoly gazdasági 
rivalizálás folyt a balti térségben is egyre inkább terjeszkedő angol kereske-
dők, illetve az érdekeltségeiket védő s a Német Lovagrend nagymesterének 
támogatását maguk mögött  tudó Hanza-városok szövetsége19 között . Az 
ilyen jellegű nézeteltérések ügyében azonban mind az angol király, mind a 
nagymester igyekezett  megegyezésre törekedni s jóvátételt fi zetni a megká-
rosított aknak. A húsz márka hátralékkal Marienburgba (ma Malbork, Len-
gyelország) visszatérő porosz követ az angol király levelét is magával hozta, 
melyben az uralkodó biztosított a a nagymestert az összeg további folyósí-
tásról, azon kívánalommal, hogy azt a jövőben egy, a királyságban található 
nagyobb értékű benefíciummal helyett esítse.20

II. Richárd (1377–1399) alatt  a járadék fi zetése szinte teljes mértékben a 
két ország közti aktuális gazdaságpolitikai feszültség mértékétől függött . Az 
1388-as kereskedelmi szerződés megkötését követő évben az angol király is-
mét megerősített e meg a járadék fi zetését.21

Grünwald után továbbélő igény az angol támogatásra

A következő fejezetekben szeretném csoportosítani és bemutatni azon levél-
tári anyagokat, amelyek összefüggésbe hozhatók a Német Lovagrend és Ang-
lia 1410 utáni kapcsolataival. Ezek vizsgálatával két fontosabb kérdés megvá-
laszolásához szeretnék közelebb kerülni: Először is arra keresem a választ, 
hogy mekkora esély kínálkozott  Grünwald után a korábbi együtt működés 
felélesztésére? Volt-e ennek realitása? Másodszor pedig arra, hogy milyen 
mértékben számíthatott  a Lovagrend az angol király támogatására diplomá-
ciai téren? Miként alakult a két ország kapcsolata 1410 után?

18 AOL 422.
19 A Német Lovagrend területén számos jelentős Hanza város helyezkedett  el és a szövetség 

a rend mindenkori nagymesterét tekintett e legfőbb világi oltalmazójának. Terrence H. 
Lloyd: England and the German Hanse, 1157–1611: A Study of Th eir Trade and Diplomacy. 
Cambridge 1991. 51.

20 AOL 421.
21 CPR. Richard II. i. m. IV. 1388–1392. 74.
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a) Az „angol járadék” folytatásának lehetősége

Ahogy 1394 után abbamaradt az angol lovagok porosz földre áramlása, úgy az 
angol segély is megszűnt.22 A járadék utolsó megerősítése – ismereteink sze-
rint – 1401-ben történt, IV. Henrik jóvoltából.23 Az 1435-ös évre vonatkozólag 
arról értesülünk, hogy ekkor az összeget már rég nem fi zett ék, és az akkori 
nagymester24 is lebeszélte a koblenzi25 komtúrt (a rendház elöljáróját), hogy 
emiatt  panasszal éljen az angol udvar előtt , mivel ez sok vesződséggel és költ-
séggel, de annál kevesebb sikerrel járna.26 1468-ban a nagymester-helyett es 
ennek ellenére még egy utolsó – sikertelen – kísérletet tett  a pénztámogatás 
elnyerésére.27

Az, hogy 1468-ban a nagymester-helyett es, Heinrich Reuß von Plauen IV. 
Edvárdtól (1461–1483) még kérelmezte a járadék folyósítását, jól mutatja a 
Porosz Konföderáció és a Lengyel Királyság ellen vívott  tizenhárom éves há-
ború (1454–1466) után szűkös anyagi helyzetben lévő Lovagrend helyzetét: 
még a viszonylag csekély 40 márkányi összegre is fontos bevételi lehetőség-
ként tekintett .28

b) A katonai szerepvállalás felélesztésének kérdése

Az 1410-es grünwaldi vereség után – annak ellenére, hogy az angolok ka-
tonai szerepvállalása 1394-et követően szinte teljesen megszűnt – a két fél 
között  a diplomácia terén megmaradt a jó viszony, és a Német Lovagrend, 

22 Hans Koeppen: Das Ende der englischen Preußenfahrten. Preußenland 8. (1970) 49–52.
23 AOL 422.
24 Paul von Rusdorf 1422–1441 között  töltött e be a nagymesteri pozíciót.
25 Ma Németország, Rheinland–Pfalz tartomány.
26 Idézi: Koeppen, H.: Rente i. m. 420–421. A koblenzi komtúrnak különös érdeke fűződött  

az angol járadékhoz. Ennek részletei még nem tisztázott ak. Érdekes, hogy az angol járadék 
fi zetéséről szóló bizonylat a koblenzi komtúrságban is megtalálható volt. Koeppen, H.: 
Rente i. m. 408–409. 1435-ben a koblenzi komtúr megkérte a nagymestert, Paul von 
Rusdorfot, hogy az angol királyt a fi zetésre emlékeztesse. A koblenzi komtúr az angol király 
járadékáról szóló eredeti oklevélről 1329-ben másolatot is készített  és többször hivatkoztak 
erre a másolatra, amit a koblenzi rendház levéltárában őriztek.

27 Erich Weise: Die Staatsverträge des Deutschen Orden in Preußen im 15. Jahrhundert. ) III. 
(1467–1497). Marburg 1966. 20–22.

28 Uo.
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valamint a Hanza-városok továbbra is fi gyelemmel kísérték Anglia aktuális 
helyzetét és lehetőségeit. Az angol király és a nagymester között i hagyomá-
nyosan jó viszonyra való tekintett el többször felmerült a tényleges pénzbe-
li vagy katonai támogatás lehetősége is, hűen tanúsítva az angolok korábbi 
Reisén való részvételének jelentőségét.

Az angol szerepvállalásnak a 14–15. század fordulójára tehető megszűnése 
felett  érzett  keserűség a Német Lovagrend nagymestereinek leveleiből is ki-
derül. Fentebb már említett ük az évi angol járadék fi zetésével, pontosabban 
annak elmaradásával kapcsolatos panaszokat. Ugyanakkor rendelkezésünkre 
állnak olyan okleveles források is, amelyek – más egyéb diplomácia segítség 
igénylése mellett  – kifejezett en arra világítanak rá, hogy az angol katonák mi-
lyen nagy elismertségnek örvendtek Poroszországban. A Német Lovagrend 
vezetői által nagyra becsült és elismert íjászok hadi jelentőségét mutatja két 
1411. évi levél is. Előbbiben a nagymester a lengyelek és a tatárok háborús ké-
szülődéséréről ír, és kéri az angol király támogatását: száz angol íjászt igényel 
a Lovagrend számára. Azt óhajtja továbbá, hogy az angol király kérje bocsá-
natát Zsigmond királynál, mert ő maga utóbbi hozzájárulása nélkül kötött  
békét a lengyelekkel és a litvánokkal. Az angol királyt más diplomácia ügy-
ben is segítségül kéri: azt kívánja IV. Henriktől, hogy a pápánál és más világi 
hercegeknél közbenjárva érje el, hogy a lengyel király egyezzen bele a Német 
Lovagrend által fi zetendő hadisarc harmadik részlete fi zetési határidejének 
kitolásába, a negyedik részlet fi zetésétől pedig teljességgel tekintsen el. A má-
sodik levélben újra az angol királyhoz folyamodik és sürgeti, hogy most már 
igazán küldje el Poroszországba a korábban kért száz íjászt.29

A lengyelekkel és litvánokkal folytatott  háború a levélváltásokból rendre 
visszaköszön.30 1413 júliusában a nagymester levelében igyekezett  tájékoztatni 
az angol királyt a háború helyzetéről, mindenekelőtt  azért, mert Ulászló len-

29 PrUB1411.07.17.a, PrUB1411.08.10. htt p://www.spaetmitt elalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/
pub/orden1411.html, letöltés ideje: 2017. dec. 21. A PrUB kezdetű hivatkozások a Das virtuelle 
Preußische Urkundenbuch: Regesten und Texte zur Geschichte Preußens und des Deutschen 
Ordens adatt ár (htt p://www.spaetmitt elalter.uni-hamburg.de/Urkundenbuch/) évek szerint 
csoportosított  regesztáinak az azonosítói. Ahol lehetőségem volt, megkerestem az eredeti, teljes 
szövegében elérhető iratot is.

30 PrUB, JH I 1247 (az angol király kedvező állásfoglalásáról, jó szándékáról); PrUB, JH I 
1282 (panaszlevél az európai fejedelmekhez, köztük Anglia királyához, Ulászlóval és 
Vytautasszal szemben); PrUB1411.00.00.c (jelentés az angol királynak az Ulászlóval kötött  
békéről).
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gyel király és Vytautas litván nagyfejedelem nagy erővel készül megtámadni 
a Lovagrendet, és céljuk, hogy a mongolokkal és más „hitetlenekkel” együtt  
végérvényesen megsemmisítsék azt. Henrik elődjeire hivatkozva folyamodik 
az angol király támogatásáért ebben a szorult helyzetben és arra kéri, hogy 
ha a szokásos összeg fi zetése most nem is lehetséges, helyett e küldjön saját 
költségén hathónapnyi időtartamra ezer válogatott  íjászt az ellenség ellen.31

c) Diplomáciai és pénzügyi segítségnyújtás

Az 1409–11-es lengyel–litván–lovagrendi háború kimenetele súlyos terhe-
ket rótt  a Német Lovagrendre. A lengyel királynak a foglyokért, várakért és 
háborús károkért fi zetendő tetemes összeg előteremtése a fi zetésképtelen-
ség szélére sodorta az egykor gazdag rendet.32 A kártérítés megfi zetésének 

31 Regesztája: PrUB1413.07.00. A levél teljes magyar nyelvű fordítását lásd a függelékben.
32 Az 1411. február 1-jén megkötött  thorni (Toruń, Lengyelország) békében a Német 

Lovagrend vállalta, hogy 100.000 Schock, azaz 150.000 porosz márkának megfelelő 
összeget fi zet a lengyel királynak néhány várának visszaszolgáltatása, valamint a 
Lengyelországban és Litvániában fogságban tartott  embereinek váltságdíja fejében. 
Utóbbiak között  volt a sziléziai Oels (Oleśnica, Lengyelország) és a pomerániai Stett in 
(Szczecin, Lengyelország) hercege is. Ez volt a béke előfeltétele. A lengyel király ugyanis 
súlyos pénzhiánytól szenvedett  és nagy szüksége volt azonnali és hatalmas bevételre, hogy 
a szolgálatában álló jelentős zsoldossereget ki tudja fi zetni. A zsoldossereg hűségét csak 
a fi zetés rendszeres folyósítása mellett  lehetett  biztosítani, így Ulászló számára azonnali 
pénzforrás biztosítsa prioritást jelentett  a további földterületek és várak elfoglalásával 
szemben. A probléma megoldásának sürgető feladatára mutat rá, hogy grünwaldi ütközet 
után Ulászló király szinte azonnal Marienburg, a Német Lovagrend központja felé vett e 
útját, ahol a rend gazdag kincstárát őrizték. Nem csoda, hogy hosszú heteket töltött ek a vár 
ostromlásával, hiszen a Lovagrend pénzbeli tartalékainak megszerzésével a háború egyszer 
és mindenkorra véget érhetett  volna. Az, hogy a grünwaldi csata után Heinrich von Plauen 
a Német Lovagrend megmaradt erőit Marienburgba összpontosított a és elkeseredett en 
állta a lengyel–litván erők rohamait, végeredményben a Rend túlélésének zálogát jelentett e. 
A fentiek ismeretében teljesen érthető, hogy a Német Lovagrend vezetői nem tudták, de 
bizonyosan nem is állt szándékukban, hogy az összeget a megadott  egy éves határidőn 
belül kifi zessék a lengyel királynak. (A Német Lovagrend soraiban legalább annyi zsoldos 
harcolt, mint a lengyelek oldalán.) 1411-ben csak az összeg egy részét folyósított ák 
Ulászlónak. A lengyelek ezért sok foglyot jóval a thorni béke után is maguknál tartott ak. 
A lengyel király a Lovagrendet vádolta az összeg fi zetésének elmulasztásával, a Lovagrend 
ellenben a lengyelektől követelte a hadifoglyok szabadon engedését. Sven Ekdahl: Th e 
Teutonic Order’s Mercenaries during the ’Great War’ with Poland-Lithuania (1409–11). 
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elmaradása azzal a veszéllyel fenyegetett , hogy Ulászló újrakezdi a háborút. 
Ett ől tartva a Német Lovagrend minden diplomáciai eszközét és kapcsola-
tát bevetve igyekezett  elérni Európa jelentősebb uralkodóinál, hogy járjanak 
közben érdekében. Elsősorban a pápa befolyását igyekeztek mozgósítani, 
hogy a lengyeleket rábírja a békefeltételek betartására és a súlyos fi zetési fel-
tételek módosítására. Az angol király mint hű szövetségesük támogatására a 
Német Lovagrend vezetői ezútt al is bizton számíthatt ak.33 Ezen információ-
inkat más források is megerősítik: Johann von Posilge krónikájának folyta-
tója szerint 1411–1412 fordulóján mind a francia, mind pedig az angol király 
közbenjárt a pápánál a lovagrend érdekében.34 Ezenkívül 1412 februárjában a 
Német Lovagrend pápai udvarban szolgáló megbízott ja arról tájékoztatt a a 
nagymestert, hogy IV. Henrik követe útján fejezte ki Őszentsége előtt  a rend 
iránti elkötelezett ségét. A követ közlése szerint ura újfent részt is venne a har-
cokban, ha betegsége nem akadályozná ebben.35

A „Nagy Háború” okozta szükséghelyzetre világít rá egy további doku-
mentum36: Heinrich von Plauen nagymester (1410–1413) IV. Henrik király-
nak küldött  levelében azt igyekezett  elérni, hogy az azelőtt  február 2-ára ígért, 
kártérítésre szánt összeg Angliából szeptember 29-ig érkezzen meg, 37 továb-
bá közölte, hogy egy további pénzösszeg folyósítása 1412. február 2-án esedé-
kes (az utóbbi összegről nincs további információnk). Talán éppen az előbbi 
összeg miatt  mondott  köszönetet 1412 októberében a nagymester az angol 

In: Mercenaries and paid men: Th e mercenary identity in the Middle Ages. Proceedings 
of a conference held at University of Wales, Swansea, 7th–9th July 2005. Ed. John France. 
London 2008. 345–362.

33 A teljes levelet lásd a függelékben.
34 SRP III. 328.
35 „Und der bobst frogte, ap dem konige ouch ernst were. Do sprach der ambasiator, das dem 

konige also ernst dorczu were; und were her gesunt gewest, her welde lange in eigener 
persone do sin gewest, uff  das der orden nicht vortube. Also was der bobst den tag gar 
gnedig vor den orden.” – Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens 
an der Kurie. I–IV. Bearb. Hrsg. Hans Koeppen – Kurt Forstreuter. (Veröff entlichungen 
der Niedersächsischen Archivverwaltung 12–13., 21., 29., 32., 37.) Gött ingen 1960–1976. (a 
továbbiakban BerProkDO), I. 140. Mint fentebb említett em, IV. Henrik, akkor még mint 
Derby grófj a, az 1390-es évek elején két ízben is Poroszországba utazott , hogy részt vegyen 
a lovagrend hadjárataiban.

36 PrUB1411.05.17.
37 A Patent Rolls 1412. május 16-i bejegyzése szerint a Hanza elfogott  kereskedőinek szánt 

kártérítésről volt szó. CPR, Henry V. I–II. London 1910–1911. I. 1408–1413, 400.
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királynak, tájékoztatván, hogy a rend követei átvett ék a 2000 noble38-t.39 Szá-
munkra fontosabb azonban, hogy levelében a nagymester tájékoztatt a a len-
gyel királlyal való viszonyáról, továbbá értesülünk arról, hogy a nagymester 
még nem küldte el Henrikhez újabb követét, hiszen meg akarta várni, miként 
alakulnak a tárgyalások Luxemburgi Zsigmond király udvarában. Heinrich 
von Plauen levele szerint a követek már elindultak Magyarországról és tájé-
koztatni fogják IV. Henriket az aktuális helyzetről.

Az angol király komoly érintett ségét igazolja az a jelentés is, amit Porosz-
országból küldtek Angliába, hogy beszámoljanak a Lovagrend sorsáról az 
1409-es évtől, azaz a háború kitörésétől kezdve.40 Egyfajta átt ekintésnek és 
összefoglalásnak is szánhatt ák ezt, hogy folyamatában ábrázolják a történése-
ket, így igazolva a Német Lovagrend lépéseit, s ezáltal támogatóikat további 
segítségnyújtásra ösztönözzék.

A segítség – főként anyagi formában – pedig valóban égetően szükséges 
volt: egy dokumentumból41 értesülünk, hogy a Lovagrend a lengyeleknek 
fi zetendő hadisarc miatt  több uralkodótól is kölcsönt vett  fel. A címzésből ki-
derül, hogy a pénz átvételére felhatalmazott  követeket többek közt IV. Hen-
rik angol és VI. Károly francia király udvarába küldték, de a hitelezők közt 
találjuk több angol város nevét (Lynn, Hull, London),42 valamint a londoni 
polgármestert is.

A burgund herceghez, a francia és az angol királyhoz küldött  követek uta-
sításából43 az is kiderül, hogy a nagymester a küldött eit azzal bízta meg, hogy 
panaszolják el, milyen súlyos helyzetbe jutt atja Lovagrendet a lengyel király 
túlzott  pénzügyi követelése. Utasítja őket, hogy kérjék a fent nevezett ek tá-
mogatását az összeg előteremtése érdekében. Ez annál is inkább sürgető volt, 
mivel a nagymester levelében44 jelentett e angliai követeinek, hogy a súlyos 
adóterhek kivetése ellenére sem tudta önerőből kifi zetni a lengyelek által kö-
vetelt összeget, hanem evégett  kölcsönt kellett  felvennie. Azonban ez igen 

38 Az Angol Királyságban a 14. század közepétől kibocsátott  aranypénz. Körülbelül fél 
márkát ért.

39 PrUB1412.10.05.a.
40 PrUB, JH I 1737.
41 PrUB1411.02.15.
42 Az angol kikötővárosokkal kereskedelmi összekött etésben álló Hanza-szövetségnek 

nyilvánvalóan nagy szerep jutott  a kölcsönügylet tető alá hozásában.
43 PrUB1412.11.12.
44 PrUB1413.01.30.
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súlyosan megviselte az országot, ezért arra kéri követeit, értesítsék az angol 
hercegeket és urakat a jelenlegi helyzetről és hassanak oda, hogy ez újra meg 
ne történhessen.

A Német Lovagrend ügyét különösen rosszul érintett e, hogy hű támoga-
tója, IV. Henrik 1413 márciusában elhunyt. Jól értesültségükről árulkodik, 
hogy a nagymester még februárban a livóniai mesternek45 küldött  levelében 
a betegeskedő királynak a várhatóan a közeljövőben bekövetkező haláláról 
tett  említést.46

Miután Angliában V. Henrik személyében új király került trónra, a nagy-
mester rögtön igyekezett  beszámolni a korábbi fejleményekről és megnyerni 
őt a Lovagrend ügyének.47 Levelében visszautasított a Jagelló Ulászló vádjait 
és a Lovagrend ártatlanságát hangoztatt a, ezenfelül kérte a király támogatását 
a későbbiekre nézve.

A 1410-es évek második felében azonban szinte teljességgel kereskedelmi 
ügyekre szorítkozott  a levelezés a két ország között . Ennek egyik oka az lehetett , 
hogy a konstanzi zsinat után viszonylag rendeződött  a Lovagrend és a lengyel 
király viszonya, de az angolok és franciák között  kiújuló konfl iktus és hadjáratok 
miatt  is hátt érbe szorulhatott  a Német Lovagrend ügye az angol udvarban. 

A Lovagrend azonban továbbra is megpróbálta fenntartani a korábbi szo-
ros kapcsolatot és igyekezett  naprakész információkat szerezni a százéves 
háború alakulásáról. Ennek hátt erében állhatott  az is, hogy felmérje, milyen 
lehetőségei vannak az angol királytól várható pénzügyi vagy diplomáciai se-
gítségnek.48 Ezenfelül a biztonságos tengeri közlekedés miatt  a Hanza- vá-
rosok is érdekeltek voltak abban, hogy az angol–francia ellenségeskedésről 
minél pontosabb képet kapjanak. A kereskedelmi és hajózási lehetőségek 
iránti tartós érdeklődésről tesz tanúbizonyságot a rigai polgárok 1415. dec-
ember 10-ére keltezett  levele is. Ebben a város lakói arra kérik a nagymestert, 
hogy tájékoztassa őket az ekkor zajló százéves háború jelenlegi helyzetéről: 

45 Érdekesség, hogy az ekkor hivatalban lévő livóniai mester, Conrad von Vytinghove 
éppen 1413. február 14-én halt meg. Mivel utóda, Dietrich Tork csak május 16-án vett e át 
pozícióját, így a levelet valószínűleg még von Vytinghovehoz címezték, de kérdéses, hogy 
utóbbinak még volt-e lehetősége elolvasni azt.

46 Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Abt. 1–2. I–XII., I–III. Hrsg. 
Friedrich Georg von Bunge et al. Reval–Riga–Moszkva. 1853–1914. Abt 1. IV. 837–840. Nr. 
MCMXXXII.

47 PrUB1414.06.28.a.
48 A közvetlen katonai segítségnyújtásról – úgy tűnik – ekkorra már lemondtak.
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„Szintúgy, szeretett  nagymester, igencsak vágyakozva kérünk téged, hogy ke-
gyeskedj nekünk újból megírni a híreket, mint áll a dolog az angolok és a fr anciák 
között ; hogy vajon a háború még dúl-e vagy sem? Pénz dolga miatt  szeretnénk 
ezt tudni, tudniillik hogy vajon szabad-e a mi érsek urunknak49 Rigából, az ő 
jövedelmeiből pénzt küldenünk? Vajon most biztonságos-e [az út] a tengeren? 
Szeretnénk, ha efelől tájékoztatva lennénk.”50

Az első látásra értelmetlennek tűnő aggodalom mögött  csak következtet-
ni tudunk azon félelmek okaira, melyek a Hanza-szövetség egyik legfonto-
sabb városa, Riga polgárait a levél megírására késztett ék. A Balti-tengertől 
a dél-franciaországi területekig (a rigai érsek ez időben ugyanis Narbonne 
városában tartózkodott 51) vezető vízi útvonal biztonsága nagyban függött  az 
angol hadak aktuális franciaországi siker eitől, illetve kudarcaitól. A háborús 
állapotok, illetve, ellenkezőleg, ideiglenes fegyverszünet megkötése nagyban 
meghatározta, hogy a kereskedelmi termékek célba jutt atása és a tengeri köz-
lekedés biztonsággal folyhatott -e. Az angol fél számára érkező tengeri szállít-
mányok létfontosságúnak bizonyultak bizonyos franciaországi hídfőállások 
ellátásában.52 Az angolok részére szállított  árukkal való kereskedés jelentős 
profi tt al kecsegtetett , de ennek ellenére a háborús állapotok miatt  a porosz 
kereskedők gyakran nem merték vállalni a tengeri út veszélyeit. Azonban az 
is előfordult, hogy szűkös időkben maga a nagymester tiltott a meg a gabo-
nakivitelt a poroszországi lakosok megfelelő ellátása érdekében, s egyútt al 
elutasított a az angol király ilyen irányú kérését.53

49 A tisztséget ekkor V. Johannes von Wallenrodt töltött e be, aki egyébként Zsigmond király 
megbízásából Garai Miklóssal együtt  a strassburgi fegyverszünet meghosszabbítása 
érdekében járt közbe az angol királynál. A fegyverszünetet még 1414. okt. 7-én kötött ék 
a Német Lovagrend és a Lengyel Királyság közt, melyben megállapodtak, hogy a vitás 
kérdéseiket a konstanzi zsinaton rendezik. BerProkDO II. 297.

50 „Ouch, lieber her meister, bitt en wir euch zcu mole begerlich, daz ir uns widder geruchet 
schreiben zcitunge, wi is ste czwisschen den Engilsschen und den Frantsoyern, ob die krig 
noch ste odir nicht. Want uns macht daran is zcu wißen ume des geldes willen, daz wir 
unserm heren erczbisschoff e von Rige uz dem lande von syme stifft  e senden sollen, ob daz 
nuᵉ unfelig uff  der zee were. Darnoch wolden wir uns richten.” – BerProkDO II. 283.

51 BerProkDO II. 296.
52 PrUB, JH I 7157 (1436 körül Anglia bíborosa a nagymester segítségét kéri a Calais-i katonák 

élelmiszerrel történő ellátásában).
53 PrUB1417.05.14 (Michael Küchmeister nagymester a hazai háborús fenyegetés miatt  

elutasítja V. Henrik kérését, hogy gabonát küldjön az angoloknak).
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A francia–angol háborúskodás egyébként más levélváltásokból is vissza-
köszön. 1413 elején a francia király kíséretet kért követe mellé a nagymes-
tertől, hogy tájékoztassa az angolokkal kötött  békéről.54 Másfél évtizeddel 
később ismét a százéves háború eseményeiről tájékoztatt ák a nagymestert: 
Claus von Redewitz, a Német Lovagrend sthumi (Sztum, Lengyelország) 
várnagya (Vogt) levelében beszámolt az angolok 1429-es orléans-i vereségé-
ről, s ennek várható következményeit írta meg feljebbvalójának:

„Szintúgy, kegyelmes uram, tudomásunkra jutott , hogy Anglia bíborosa55 egy, 
az angolok által Orléans alatt  elszenvedett  vereség következtében visszavonult, 
és félő, hogy ezen évtől kezdve nem lesz lehetőség jelentősebb hadműveletekre az 
eretnekkel szemben.”56

A husziták elleni harc volt az utolsó jelentősebb katonai együtt működés 
Német Lovagrend és az Angol Királyság között .57 A bíboros távozása ellenére 
a Német Lovagrend nagymestere Orléans ostroma után is igyekezett  angol 
hosszúíjászok toborzására kérni Henry Beaufortot. Ezeket kifejezett en a hu-
sziták elleni harcokban kívánták bevetni.58 Beaufort toborzott  is csapatokat,59 
de az angolok ezeket végül a francia harcokban vetett ék be.60

54 PrUB, DH 178.
55 Henry Beaufort, IV. Henrik király féltestvére, 1426-tól bíboros. 1427-től Németország, 

Magyarország és Csehország pápai legátusa; a cseh husziták elleni harcokban is részt vett . 
George A. Holmes: Cardinal Beaufort and the Crusade against the Hussites. Th e English 
Historical Review 88. (1973) 726.

56 „Item meynen herrn gnaden ist zu wissen worden das der Cardinal von Engelandt durch 
einen niderlag willen der Englischen vor Orliens geschen wird czuruken geczogen ist und 
ist zu besorgen das aber von disem jar kein felt nach merklichen handel wider dy keczer 
ich gesche sind” (bizonytalan olvasat) – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, 
XX. Hauptabteilung (Historisches Staatsarchiv Königsberg), Ordensbriefarchiv (a 
továbbiakban: OBA), Nr. 5245.

57 Pár évvel korábban például Beaufort a saját költségére kért a Német Lovagrendtől két 
hajónyi fát az angol íjászok íjainak elkészítéséhez. A lübecki polgároknak írt leveléből az is 
kiderül, hogy a katolikus európai fejedelmektől, köztük angol íjászok részvételétől is reméli 
a huszita eretnekek leverését. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. I–XII. (1139–1470). Bearb. 
Johann Friedrich Böhmer – Friedrich Techen. Lübeck 1843–1905. VII. (1427–1440) Nr. 
XLI., 36–37.

58 PrUB, JH I 5248. 
59 Holmes, G. A.: Cardinal Beaufort i.m. 738–739.
60 Holmes, G. A.: Cardinal Beaufort i.m. 741–742. Ezen angol keresztesek toborzásának 

költségeihez korábban VII. Károly francia király is hozzájárult; így, tragikus módon, az 
ellene küldött  sereg egy részét saját maga fi nanszírozta. Nem lehet tudni biztosan, hogy az 
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A százéves háborúval kapcsolatos dokumentumok közé tartozik az az 
1444 decemberében kelt irat is, melyben VI. Henrik tájékoztatt a a nagymes-
tert a franciákkal kötött  békéről, s amit egy Gilbert de Alneto nevezetű lovag 
közvetítésével sikerült tető alá hozni.61

Összefoglalás

Noha az 1410-es években sem az „angol járadékról”, sem pedig további sziget-
országból küldött  katonákról nincs értesülésünk, az erre vonatkozó lovagren-
di igények továbbra is fennálltak.62 Anglia és a német lovagok viszonyának 
további alakulásáról adnak a képet az „angol járadékról” szóló, már idézett  
dokumentumok, melyek az éves jutt atás felelevenítését célozták meg. Angol 
részről a járadék azonban a 15. század első harmadára már rég elvesztett e ak-
tualitását, 1468 után pedig, úgy tűnik, mindkét félnél végleg lekerült a napi-
rendről.

Általánosságban elmondható, hogy a katonai téren történő együtt mű-
ködéshez a gazdasági és katonai erőforrások együtt es felhasználása, de leg-
alábbis egy kedvező viszony megléte elengedhetetlen. Paradox módon az 
angol–német lovagrendi viszonyt az angol katonai szerepvállalás zenitjén (az 
1380–90-es évek fordulója) igen erős gazdasági rivalizálás jellemezte. Az an-
gol kereskedők igyekeztek teret nyerni a Baltikum áruforgalmában,63 mely 

angol korona a kezdetektől ilyen célra kívánta-e felhasználni a toborzott  haderőt. Azonban 
bizonyosan döntően befolyásolta az események alakulását, hogy 1429. június. 18-án Patay-
nál az angolok súlyos vereséget szenvedtek a Jeanne d’Arc vezett e francia hadaktól.

61 OBA Nr. 8632.
62 Bizonyos pénzutalások azonban ezután is történtek. Egy 1412-es adóslevélből (PrUB, JH 

I 1682) például arról értesülünk, hogy az angol király 1600 noble-t utalt ki kincstárából 
a livóniai városok lakói számára. Ez az összeg azonban biztosan nem tekinthető az 
angol járadék folytatásának, hiszen IV. Henrik néhány Hanza-kereskedőt ért kárt kívánt 
megtéríteni, és egyébként is az egykori angol járadékot más csatornákon keresztül jutt att ák 
el a nagymesterhez.

63 1373-ben egy yorki íjkészítő, királyi engedélyt nyert, hogy Poroszországban íjkészítő 
műhelyt hozhasson létre. CPR. Edward III. I–XVI. London 1891–1914., XV. 1370–1374. 
264. 1374-ben a Norwich-i Walter Brown engedélyt kapott , hogy 14 hordónyi spanyol 
bort szállítson Yarmouthból porosz földre, „mely gyengesége és kora miatt  aligha lenne 
jó pénzért eladható Angliában.” – CPR. Edward III. i. m. XVI. 1374–77. 11. 1390-re angol 
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a térségben monopolhelyzetben lévő Hanza-szövetség komoly ellenállásába 
ütközött  és állandó viták tárgyául szolgált. A század végére a viszony még in-
kább megromlott  gazdasági téren, mivel a porosz kereskedők az angolok által 
okozott  károk miatt  kártérítést követeltek.64 Ezt két ízben is igyekeztek tár-
gyalások útján rendezni (1388-ban és 1409-ben), melyben az angol Exchequer 
több mint 3500 fontot fi zetett  ki a porosz kereskedőknek.65

A két fél között  1410 után folytatott  diplomáciai levelezést átt ekintve meg-
állapítható, hogy az ügyek döntő többsége kereskedelemmel kapcsolatos 
kérdésekre korlátozódott . (Kivételt képez a grünwaldi ütközetet követő né-
hány év, amikor a hadi helyzetről szóló jelentések gyakorinak mutatkoznak.) 
Ezekben az Angliába történő gabonaszállítás lehetősége66 – mely a százéves 
háború miatt  Anglia részéről stratégiai kérdés volt –, és a porosz, valamint 
az angol hajókat, illetve legénységüket ért sérelmek ügyei kerültek megvi-
tatásra. Ezenfelül a Hanza-kereskedőket Angliában, az angol kereskedőket 
pedig Poroszországban megillető kiváltságok megsértése miatt i panaszokról 
esik leginkább szó. Végigtekintve a Virtuelle Preußische Urkundenbuch anya-
gát, fi gyelemreméltó, hogy az 1410-es évek sűrű levélváltásai után az 1420-as 

kereskedők telepedtek le Danzigban és Königsbergben, továbbá a legjobb gotlandi kikötők 
ismeretéhez is hozzájutott ak. Tyerman, C.: England i. m. 272–273.

64 Kereskedelmi vonatkozású ellentétekre és tárgyalásokra a teljesség igény nélkül lásd: 
Foedera, conventiones, literæ, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliæ et 
alios quosvis imperatores, reges, reges, pontifi ces, principes vel communitates […] habita 
aut tractata. Accurante Th omae Rymer. III. Pars IV. Hagae Comitis 1739. 26. (1388 – lefoglalt 
hajók), 30. (1388 – tárgyalás az angolok által okozott  károkról és igazságtalanságokról), 
48–49. (1389 – porosz követ szabad áthaladásának biztosítása), 66–67. (1391 – angol és 
porosz kereskedők viszályai); CPR. Henry V. i. m. II. 1416–1422. 205. (1418. június 1. és 
november 15.); CPR. Henry VI. I–VI. London 1901–1971. II. 1429–1436. 201., (1432. máj. 
26. – Hanza-kereskedők hajóinak angol partokra sodródott  árui), 274. (1433. jan. 27. – 
Hanza-kereskedők javainak lefoglalása); CPR. Henry VI. i. m. III. 1436–1441. 74. (1437. 
jún. 7. – egy korábbi szerződés ratifi kációja), 214. (1438. aug. 1. – porosz hajó lefoglalása), 
409. (1440. febr. 20. – porosz hajó kifosztása); továbbá: PrUB1412.05.01 (1412 – porosz hajó 
kifosztása), PrUB1412.10.05 (1412 – porosz és livóniai városok követelései), PrUB1415.01.12 
(1415 – porosz kereskedőknek okozott  károk jóvátétele), PrUB, JH I 7837 (1417 – angol 
vám megemelése).

65 Tyerman, C.: England i. m. 272–273.
66 1417-ben a nagymester visszautasított a V. Henrik király arra irányuló kérését, hogy 

Poroszországból gabonát importáljanak Angliába. A nagymester magyarázatképpen azzal 
érvelt, hogy Poroszország lakói számára sem elegendő a gabona a háborús viszonyok és a 
kedvezőtlen időjárás miatt . PrUB1417.05.14.
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években ez egyértelműen megritkul, és csak az 1430-as évek második felében 
élénkül fel újra, azonban kizárólag kereskedelmet érintő ügyek hatására. So-
katmondó, hogy míg a korábbi háborúkkal kapcsolatos információk rendre 
megjelennek a fenti anyagban, addig az 1453–66 között  zajló tizenhárom éves 
háborúra és az 1519–21 között  zajló utolsó, ún. lovas háborúra67 vonatkozó 
adatok teljességgel hiányzanak. Ez egybevág az „angol pénzjáradék” elma-
radásából levonható következtetésekkel: az angol politika már nem volt ér-
dekelt a Német Lovagrend háborúiban,68 legalábbis nem látott  többé esélyt 
arra, hogy számott evő hasznot húzzon a már legitimitását vesztett  intézmény 
támogatásából. Hogy ez mennyire a Német Lovagrend pozíciójának válto-
zásától, és nem az angol politika keresztes hadjáratokkal szembeni hozzáál-
lásától függött , arra remek bizonyítékot szolgáltat egy nem régen megjelent 
tanulmány.69 Bárány Att ila ebben részletesen bemutatja, milyen komoly 
érdekeltsége volt VIII. Henrik angol királynak abban, hogy a magyar király 
tervezett  pénzügyi támogatása által magát Defensor Fidei-ként jelenítse meg 
az európai politika más jelentős tényezőivel szemben. Ez a szerep a koráb-
bi angol királyok számára is ugyanolyan fontos lehetett  a Német Lovagrend 
pogányok ellen viselt háborúi kapcsán, ám a litvánok megkeresztelkedésével 
ez a terület ilyen szempontból elvesztett e jelentőségét. Az angolok a 14. szá-
zad végétől kezdődő, Európa más területein történő keresztes vállalkozásai 
ennek bizonyítékai. Az egyre fokozódó török fenyegetett ség miatt  a Medi-
terrán-térségben és a Balkánon, továbbá az Ibériai-félszigeten az arabok el-
len indított  akciók már sokkal inkább tűntek keresztes szempontból jogos és 
igazolható vállalkozásoknak, mint a baltikumi hadjáratok.

67 E két háborúra lásd: Roman Czaja: A lengyel–litván állam és a Német Lovagrend között i 
tizenhárom éves háború (1454–1466). In: Elfeledett  háborúk. Középkori csaták és 
várostromok (6–16. század). Szerk. Pósán László – Veszprémy László. H. n. [Bp.] 2016. 
113–126.; Pósán László: A „lovas háború”. A Német Lovagrend és Lengyelország között i 
utolsó háború (1519–1521). In: Elfeledett  háborúk i. m. 127–145.

68 Ezek alól kivételt képeznek a huszita háborúk, melyben a lovagrend is részt vett , és amelyek 
jogosságához nem férhetett  kétség.

69 Bárány Att ila: Magyarország és a külső segítség 1526-ban. In: „Nekünk mégis Mohács 
kell...”. II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései. Szerk. Farkas Gábor – Szebelédi 
Zsolt – Varga Bernadett . Bp. 2016. 35–54.
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Függelék

1411. november. 24. IV. Henrik angol király levele a pápához70

Szentatya! Legalázatosabb gyermeki ajánlásomat küldöm. Bátorságot merítve 
abból, hogy az Apostoli Szentszék állandó gondoskodásában, Szentségetek jósága 
a nyugtalanságoktól siett etve törődni fog azzal, hogy, amint az illik, aggódó érzü-
lett el viseltessen a földkerekség katolikus fejedelmeinek üdvös állapota iránt, hogy 
azoknál, miután a háború vihara elhárítt atott , tartós legyen a béke csendje és a 
nyugalom szilárd békessége lakozzék, szívünk nem kis fájdalma nélkül fordulunk 
Szentségetek füleihez. Tesszük ezt azon nyugtalanító végkimeneteltől kényszerítt et-
ve, mely a lengyel király71 és a szent vallás harcos testvére, Heinrich von Plauen, a 
Német Lovagrend nagymestere között  a közeljövőben valószínűleg bekövetkezik, s 
amely a két fél kibékítése útján gyorsabban lezáródhatna a királyok királyának és a 
Ti szent gondoskodásotoknak a támogatásával. Oly módon, Legszentségesebb Atya, 
amint erről szavahihető jelentés útján értesültünk, hogy minden viszálykodás helyé-
be, ami már régtől fogva, egyrészt a fent mondott  király és az ő országának lakói, 
másrészről a mondott  nagymester, az ő rendjének és az ő területeik között  zajlik, 
kétoldalú tárgyalások közbejött ével egyfajta egység, baráti szövetség, örökös béke 
és tartós egyetértés lépett . Mely tárgyalás során pedig az előbb említett  nagymester 
és a fentnevezett  rend elöljárói szilárdan kötelezték magukat arra, hogy bizonyos 
időpontig a mondott  királynak nagy összegű pénzt fognak fi zetni. Azonban, jóllehet 
ugyanezen mester és elöljárók ezen összeg nagy részét, miután a legnagyobb nehéz-
ségek árán azt mindenfelől összeszedték, a mondott  király számára megfi zett ék, de 
a hátramaradt összeg kifi zetésére most képtelenek, legalábbis a meghatározott  idő 
alatt . Ezért egy bizonyos összeg fi zetését kénytelenek elhalasztani, minthogy a hábo-
rúskodás idején a rájuk elsőként támadó fentnevezett  király miatt  nem jelentéktelen, 
hanem valósággal felbecsülhetetlen értékű kárt szenvedtek, mint állítják, különösen 
kincstáruknak teljes tartalmának kiürülése okán. Akkor a fent említett  király, mint 
mondják, egyáltalán nem érezve együtt  azok tehetetlenségével, ürügyként használ-
va fel a nemfi zetést, igyekezett  indokot találni rá, hogy újrakezdhesse a háborút a 
rend pusztulására, remélve, hogy ezútt al a harc számukra végzetes lesz. Különböző 
szövetségek és társulások, továbbá a saját véréhez tartozó és más egyéb személyek 

70 A Német Lovagrend ekkor XII. Gergelyt ismerte el egyházfőnek.
71 Jagelló Ulászló lengyel király (1386–1434).
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házassági szerződésein keresztül, ezen egyezség és az egyetértés ellen cselekedve 
a szaracénokkal72 és hitetlenekkel kötött  szövetséget. Ezért hűséges szívvel újból 
boldogságtok kegyelméhez sietünk, legalázatosabban esdekelve, hogy a Szentszék 
fáradozása és követei útján, amennyire csak lehet, ugyanazon fent említett  királyt 
igyekezzetek rábírni és apai fi gyelmeztetéssel méltóztassatok őt buzdítani, hogy a 
mondott  egyetértést annak ereje, alakja és hatálya szerint tartsa meg és őrizze meg 
anélkül, hogy ő maga és az említett  hitetlenek között  bármiféle szövetségi viszony 
keletkezne, leginkább azon elkerülendő veszedelmek miatt , melyek valószínűleg az 
egész kereszténység kárára keletkezhetnek. Továbbá méltóztassatok őt buzdítani, 
hogy a kereszt, nem kevésbé pedig a Szentségetek iránti tiszteletből fakadóan a mon-
dott  király, miután fi gyelmesen megvizsgálta azon panaszokat és helyrehozhatatlan 
károkat, melyeket a nagymester és az egész rend közismerten elszenvedett , szíves-
kedjék a meg nem fi zetett  összeget teljesen vagy nagyrészt elengedni, vagy legalább 
úgy meghosszabbítani annak fi zetési határidejét, hogy a nagymester és ugyanazon 
elöljárók úgy a végleges ellehetetlenülés, mint helyzetük végső pusztulása nélkül tud-
janak ekkora adósságot megfi zetni. Kegyes személyedet Isten őrizze meg a jólétben, 
és engedje meg, hogy azáltal a szeplőtlen Egyház győzedelmeskedjék.

Kelt 1410. (!)73 november 24-én.74

 

72 Értsd: litvánokkal és tatárokkal.
73 Modernkori átirat. A dátum – amint azt a levél korábbi átírása során a berlini levéltárban 

fennmaradt példányon is jelölték – téves, hiszen a thorni békét 1411. február 1-jén kötött ék 
meg, így tehát az erre utaló levél semmiképpen sem keletkezhetett  ezt megelőzően.

74 OBA Nr. 1585. Regesztája, „[1411?] XI 24” keltezéssel: PrUB, JH I 1585 – [1411?] XI 24.
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[1413. július (?)] Heinrich von Plauen nagymester levele 
IV. Henrik angol királynak 

Legfenségesebb Fejedelem, stb.! Megszakítás nélküliek és folyamatosan támadó 
háborgatások azok, melyekkel a lengyel király, Vytautas herceg és a hozzájuk 
csatlakozók, Isten és az igazság ellen, az igazán nemes lelkű elődöknek és a mi 
igaz hitünk más hithű keresztényeinek verítékétől és vérétől öntözött  ezen vidéke-
ken, – úgy rendünknek, mint alatt valóinak –, kereszténységét szüntelen nehézsé-
gekkel szorongatják. Ezen események adnak nekünk nagy merészséget, hogy Fel-
séged kegyességéhez mint rendünknek és földjeinknek védelmezőjéhez és jeles tá-
mogatójához rendkívüli bizakodással oly gyakran járuljunk, és azon szerencsét-
lenségeket, melyek minket szüntelenül sújtanak, Kegyességed tudomására adjuk. 
Ezért tehát, Legfenségesebb Fejedelem, noha korábban Fenségedet szerencsétlen 
ügyeinkről legutóbbi követeink útján teljes körűen tájékoztatt uk, mindazonáltal 
kényszerítve vagyunk világosan kifejezni Felségednek, kit legigazabb erősségünk-
nek nevezhetünk, és kihez most mint baráti pártfogónkhoz fordulunk, hogy a fent 
mondott  urak arra készülődnek, hogy megszállják a mi földjeinket és azokat, 
valamint rendünket véglegesen elpusztítsák. Ezen levél fogalmazásának idején, 
legbiztosabb tudásunk szerint, a lengyel király és Vytautas herceg , valamint más 
többiek kifeszített  lobogókkal, a tatárokkal és más hitetlenekkel egyesülve, terüle-
teink határain nagy csapatokban találhatóak, annyira, hogy Fenséged és más feje-
delmek, valamint a mi embereink hatalma és különleges támogatása nélkül a vég-
sőkig nekik a legkevésbé sem fogunk tudni ellenállni. Ezen okból kifolyólag királyi 
Kegyelmedet hívjuk alázatosan segítségül és könyörögve kérjük a mindenható 
Isten és az ő legdicsőségesebb szülőanyjának dicsőségére, az ezen vidékeken lakó 
keresztényeknek vigasztalására és, ó fájdalom, keservesen elnyomott  rendünknek 
felemelkedésére, hogy őseinek és elődeinek, Anglia királyainak nyomdokaiba lépve 
méltóztassék fegyveres haderejével hűségesen és sietséggel támogatni minket, em-
lékezetébe idézve továbbá, hogy általuk hány alkalommal és milyen sok jó dolog 
keletkezett  Isten segedelmével a mi hitünknek ezen területein. Fölött ébb erősen bi-
zakodunk az Úrban, hogy ezen dologban királyi Fenséged oly szíves kedvezéssel 
fog mutatkozni felénk és a mi rendünk irányába, hogy ezen területeket a végsőkig , 
akaratának megfelelően, pártfogásába és védelmébe veszi. És azon esetben pedig , 
ha Felségednek nem állna módjában azon összegeket számunkra előteremteni, 
melyek miatt  követeinket most levelünkkel és pecsétünkkel, a ti őseiteknek dicső 
emlékezetére való tekintett el Őfelségéhez küldett ünk, legyen szíves Felséged a saját 
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maga költségére késedelem nélkül az övéi közül ezer válogatott  íjászt ide hozzánk 
küldetni, olyan feltételek mellett , hogy vagy saját vagy királyi költségen és kiadá-
sokon hat hónapon keresztül megszakítás nélkül kövessenek minket ellenségeink 
ellen, és hasonlóképp, ezen országba a saját költségükre megérkezve minket tá-
mogassanak hűségesen és királyi Felségetek neve alatt , éppúgy, mint azt támo-
gatásképp Krisztus híveinek védelmében Felségednek királyi bőkezűségéből faka-
dóan számunkra megadni illik. Ezért fölött ébb alázatosan kérjük bőkezűséged 
kegyességét azon szilárd reménység birtokában, hogy Fenséged Krisztus híveinek 
oly gyalázatos elnyomását együtt érzően szívén fogja viselni és erős falként állítja 
magát azok ellen, így szerezve majd meg soha el nem múló hálánkat, továbbá a 
mi és rendünk örökös és legmagasabb fokú szolgálatkészségét.75

75 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung (Historisches 
Staatsarchiv Königsberg), Ordensfoliant (a továbbiakban: OF), 6, 289–290. Regesztája, 
ahonnan az ott  meg nem indokolt keltezést is átvett em: PrUB1413.07.00. (A szöveg 
kontextusa megfelel a feltételezett  keletkezési időpontnak.)
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Nem kereskedelemmel kapcsolatos levelezés a Német Lovagrend és az Angol Királyság között az 1410-es években (1.)

Dátum Feladó                        Címzett A levélben érintett  témák Jelzet76 

1410. január 
20.

Dyderich von 
Logendorff e

Ulrich von Jungingen • lengyel agitáció a Német Lovagrend ellen
• IV. Henrik pozitív viszonyulása a Rend 
   irányába
• gabonaszállítmány Angliába

PrUB, JH I 1247.

1410. május 
20.

Ulrich von 
Jungingen

Német-római császár, 
német 
fejedelmek, dán, angol, 
valamint 
francia király, németal-
földi 
fejedelmek

• panaszlevél Jagelló Ulászló és Vytautas 
   ellen

PrUB, JH I 1282.

1411. július 17. Heinrich von 
Plauen

IV. Henrik • az ellenség katonai készülődései
• 100 angol íjász kérése a közelgő harcokhoz
• háborús jóvátétel fi zetése

PrUB1411.07.17.a

1411. augusz-
tus 10.

Heinrich von 
Plauen

IV. Henrik • a 100 hosszúíjász küldésére vonatkozó 
   kérés megismétlése

PrUB1411.08.10.

1411. novem-
ber 24.

IV. Henrik XII. Gergely (?) pápa • a lovagrend és a lengyel király között i béke-
   tárgyalások
• védőbeszéd a Rendet ért vádakkal 
   szemben
• a Rend üres kincstára
• kéri a pápát, hogy Jagelló Ulászló királyt  
   vegye rá:
   ■ a békefeltételek betartására
   ■ a Rend számára kiszabott  jóvátételi köte-
      lezett ség határidejének meghosszabbítá-
      sára vagy a teljes összeg elengedésére 

OBA Nr. 1585.

  76 Az internetes hozzáférés könnyebbsége miatt  az elektronikus úton is elérhető iratok esetében csak a Das Virtuelle Preußische Urkundenbuch 
online elérhető forrásgyűjteményt idéztem.
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Nem kereskedelemmel kapcsolatos levelezés a Német Lovagrend és az Angol Királyság között az 1410-es években (2.)

Dátum Feladó                        Címzett A levélben érintett  témák Jelzet 

1411. Heinrich von 
Plauen

IV. Henrik • jelentés IV. Henriknek a lengyel királlyal      
   kötött  békéről
• segítségkérés

PrUB1411.00.00.c

1412. októ-
ber 5.

Heinrich von 
Plauen

IV. Henrik • az ügyek jelenlegi állásának ismertetése
• a Rend jelenlegi viszonya a lengyel királlyal
• a Német Lovagrend követei és tárgyalások  
   Luxemburgi Zsigmond király udvarában
• Angliába küldött  követek

PrUB1412.10.05.

1412. novem-
ber 12.

Heinrich von 
Plauen (?)

A Német Lovagrend által 
a burgund herceghez, 
valamint az angol és 
a francia királyhoz kül-
dött  
ügynökök

• súlyos pénzügyi krízissegítség kérés a ki-
   szabott  jóvátételi fi zetség összegyűjtéséhez

PrUB1412.11.12.

1413. január 
30.

Heinrich von 
Plauen

Angliában tartózkodó 
Német 
Lovagrendi követek

• a Német Lovagrend képtelen kifi zetni 
   adósságait a súlyos adóemelések ellenére
• kölcsön
• folyamodás az angliai nagyurak támogatá-
   sáért

PrUB1413.01.30.

1413 júliusa Heinrich von 
Plauen

IV. Henrik • az ellenség katonai készülődései
• utalás korábbi követeire, akik már jelentet-
   tek az eseményekről
• a lovagrend felé kegyesnek mutatkozó és 
   irányában mindig jóakaratt al lévő angol 
   királyok magasztalása
• pénzügyi segítség kérése
• 1000 válogatott  hosszúíjász kérése 
  (amennyiben az anyagi segítségnyújtás 
   nem lenne megoldható)

OF 6, 289-290.
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Nem kereskedelemmel kapcsolatos levelezés a Német Lovagrend és az Angol Királyság között az 1410-es években (3.)

Dátum Feladó                        Címzett A levélben érintett  témák Jelzet 

1414. június 
28.

Michael 
Küchmeister

V. Henrik • a korábbi események összegzése
• felelet a lengyel király vádjaira
• folyamodás a korábbi támogatás fenntartá-
   sa érdekében

PrUB1414.06.28.a

1429. Paul von Rusdorf Henry Beaufort, angol 
érsek 

• huszita háború
• angol hosszúíjászok kérése

PrUB, JH I 5248.

1444. decem-
ber 24.

VI. Henrik Konrad von 
Erlichshausen

• a francia királlyal kötött  béke OBA Nr. 8632.
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Benjámin Borbás: Diplomatic Connections between 
the Teutonic Order and England after the Batt le 

of Tannenberg/Grunwald/Žalgiris (1410)

Th ere were only a few countries whose nobility did not take part in the cam-
paigns of the Teutonic Order against the Lithuanians (Reisen). Th e popu-
larity of these military actions reached its zenith in the second half of the 
fourteenth century. Th e Kingdom of England – thanks to its signifi cant 
contribution to the campaigns – surpassed other participants, and its close 
cooperation with the Teutonic Order was not simply confi ned to military 
actions. England sought to support the military order, and thus the cause of 
Christianity in the Baltic, by off ering diff erent means of help: military, dip-
lomatic and fi nancial. Th e primary goal of this paper is to follow the course 
of the diplomatic relationship between the two parties aft er 1410, especially 
from a Teutonic point of view.

As a result of personal contacts established during the Fift h Crusade 
(1217–1221) and the growing fame of the Order, the English crown started to 
support the young institution fi nancially, and, from the fourteenth century 
on, also militarily. Interestingly, in contrast with former English undertak-
ings, military actions led by members of the royal family in the 1390s became 
popular. However, aft er 1394, signifi cant English participation suddenly 
came to an end. Although English military assistance did not arrive in Prus-
sia from overseas, the Teutonic Order did not give up the hope of gaining 
fi nancial or diplomatic aid from its old ally.

Reviewing the correspondence between the two countries aft er 1410, one 
can state that, except in the immediate aft ermath of Tannenberg/Grunwald/
Žalgiris, most of this was confi ned to commercial matt ers. Th is result coin-
cides with the conclusion drawn by the termination of the annual English 
rent at the turn of the 14–15th century: England was no longer interested in 
the wars of the Teutonic Order or, at least, it did not expect to make much 
profi t from supporting an institution of now questionable legitimacy.

Keywords: Teutonic Order, England, Grünwald, military history, military 
order, diplomacy, correspondence
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G A L A M B O S I  P ÉT E R

I. András trónra lépése a magyar 
írott  hagyományban

Ezernegyvenhatban Orseolo Péter másodszor bukott  meg magyar 
  királyként. Trónját I. András foglalta el, ezzel a megelőző évek dinasz-

tikus kitérője után a hatalom ismét Árpád utódainak kezébe került vissza. A 
hatalomátvétel magyar földön addig soha nem látott  felfordulás közepett e 
ment végbe. A fi atal, még születendőben lévő keresztény királyság életképes-
ségének próbatétele volt ez, az államszervezés évtizedes folyamatának egyik 
legfontosabb mérföldköve. A források egyaránt tanúskodnak a Péterrel és 
annak politikájával azonosulni nem tudó főemberek összeesküvéséről, s a 
még mindig a bálványimádáshoz húzó pogányok megmozdulásáról, azon-
ban az események menete és a történet szereplőinek magatartása több mint 
ellentmondásos. Érdemes felidézni, hogyan is örökített e meg a magyar írott  
hagyomány András trónra kerülését.

A 14. századi krónikakompozíció elbeszélése szerint Péter király 1044 nya-
rán III. Henrik német uralkodó hathatós támogatásával szerezte vissza trón-
ját, majd a következő év húsvétján hűbéri esküt tett  védnökének. A magyar 
főemberek nehezményezték, hogy a király idegen tisztségviselőkkel kormá-
nyozza az országot, s szervezkedni kezdtek Péter ellen, ám az első összeeskü-
vés lelepleződött  és a király vérbe fojtott a azt. Ezután a magyar főemberek 
Csanádon gyűltek össze, s követeket indított ak Vazul idegenbe szakadt fi ai-
hoz, Andráshoz és Leventéhez azzal, hogy amennyiben hazatérnek, hozzájuk 
csatlakozva megdöntik Péter uralmát és visszaadják az országot Szent István 
nemzetségének. A száműzött  hercegek útnak indultak, s Abaújvárott  talál-
koztak a magyarok sokaságával, akik Vata vezetésével a pogány világ feltá-
masztását kérték tőlük, ők pedig teljesített ék ezt a követelést. Továbbvonul-
tak, majd Pestnél Vatáék könyörtelenül lemészárolták a hercegek fogadására 
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induló püspököket, kivéve azt a Benedeket, akit maga András mentett  meg 
a pogányok haragjától. Mindezek után Péter menekülési kísérlete kudarcba 
fulladt, s ugyan először még sikerült kitérnie András herceg csapdája elől, ám 
nem sokkal azután, hogy reményét vesztve egy udvarházba vetett e be ma-
gát, fogságba esett , majd megvakított ák és meghalt. Ezt követően az életben 
maradt püspökök Fehérvárott  megkoronázták Andrást, aki vérbe fojtva a lá-
zadást győzelemre vitt e a kereszténységet, s végül röviden említésre kerül a 
nyíltan pogány Levente herceg halála.1

A Krónika szerint tehát András a pogány tömegek segítségével győzte le 
Pétert, majd miután megszerezte a trónt, hatalmának fegyveres és társadal-
mi bázisa ellen fordult, s leverte a lázadást. Az ellentmondás egyértelmű, 
s fontos kérdéseket vet fel. Ha ugyanis András a pogány magyarok fegy-
verei révén foglalta el a trónt, akkor mégis kiknek a segítségével lépett  fel 
ellenük? És ami ebből következik: ha Andrásnak volt kikre támaszkodnia a 
pogánylázadás leveréséhez, akkor miért vett e volna igénybe kardjukat Pé-
ter ellen? Végső soron fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mikor és miért 
mosták össze a magyar írott  hagyományban András trónra kerülését és a 
pogány restauráció kísérletét? Dolgozatomban ezen kérdéseket igyekszem 
megválaszolni.2

A magyar írott  hagyomány összesen három olyan összeesküvést doku-
mentált, melyet Péter király ellen szőtt ek. Ezek közös vonása, hogy a szervez-
kedők rendre olyasvalakit akarnak felléptetni az Orseolo-sarj ellen, aki Szent 
István nemzetségéből származik. 1041-ben Aba Sámuel királlyá avatását azzal 
indokolja a hagyomány, hogy egyenes ági leszármazott  híján leányági rokon-

1 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum 
I–II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Az Utószót és a Bibliográfi át 
összeállított a, valamint a Függelékben közölt írásokat az I. kiadás anyagához illesztett e 
Szovák Kornél és Veszprémy László. Bp. 1999.2 (a továbbiakban: SRH), I. 336–344.

2 A szakirodalom eddig nem kísérelte meg ezen ellentmondás feloldását, mivel a mérvadó 
összefoglalások a Krónika leírásához igazodva, annak elbeszélését átemelve rögzített ék 
az események menetét. A teljesség igénye nélkül lásd: Pauler Gyula: A magyar nemzet 
története az Árpádházi királyok alatt . I–II. Bp. 1899.2 (reprint: Bp. 1984.) I. 89–94.; Hóman 
Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I–V. Bp. 1935.2 I. 250–256. [Az idézett  rész Hóman 
Bálint munkája.]; Györff y György: Az új társadalmi rend válsága. Trónküzdelmek. In: 
Magyarország története I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1–2. Főszerk. Székely 
György. (Magyarország története tíz kötetben I/1–2.) Bp. 1984. I/1. 843–847.; Koszta 
László: Válság és megerősödés (1038–1196). (Magyarország története 3.) Bp. 2009. 18–20.
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sága és leginkább választás révén foglalhatt a el a trónt.3 Később, az 1045–
1046-os évek folyamán arról tudósít a Krónika, hogy a magyar főemberek 
Vazul fi ait, Andrást, Bélát és Leventét hívják haza.4 Ezen a ponton merül fel 
az első kérdés: miért hívtak volna meg a trónra egyszerre több herceget? El-
képzelhető, hogy a Vazul-ági udvari történetírás azzal kívánta szimbolizálni a 
Péterben csalódott  Szent István-i elit beismerését, hogy mindhárom testvért 
visszahívatt a a szervezkedőkkel, így ismerve el a család azon ágának jogtalan 
kizárását a hatalomból? Szent István király azért tett e meg örökösének Pétert, 
mert közeli rokonságában senkit sem talált alkalmasnak arra, hogy megtartsa 
a kereszténységet a fi atal Magyar Királyságban, amely politikai programjá-
nak első és legfontosabb célkitűzése volt. Ugyanakkor az Altaichi Évkönyvek 
Péter első, 1041. évi trónfosztásának elbeszélésekor rögzített ék azt a kortárs 
felfogást, mely szerint Vazul méltóbb volt az országlásra, s megnyomorítása 
és fi ainak száműzése annak volt következménye, hogy nem adta consensusát 
Péter örökléséhez.5 Mindenesetre több herceg egyidejű felléptetése ellenje-
löltként, még ha egy családból, az uralomra szakralitása révén egyedüliként 
jogos dinasztiából származtak is, megosztott ságra, az ellenjelöltet állítani kí-
vánó csoport belső konfl iktusára utal.

A világi vezető réteg ezen megosztott ságára a magyar középkorkutatás már 
jó ideje felhívta a fi gyelmet. Miután Péter a szent király örökébe lépett , noha 
elődje politikáját kívánta folytatni, mégsem lehetett  István művének kiteljesí-
tője, mert nem volt képes alkalmazkodni a magyar viszonyokhoz, s így csak-
hamar kivívta az egyházi és a világi vezető réteg ellenszenvét. Elűzése után a 

3 SRH I. 324–325. Aba Sámuel uralkodására lásd: Pauler Gy.: A magyar nemzet története i. 
m. I. 80–89.

4 SRH I. 336., 337. Közismert, hogy középkori historiográfi ánkban ellentmondás tapasztalható 
a hercegek származtatását illetően, mert hol Vazul, hol Szár László fi aiként szerepelnek. 
Az Árpádok genealógiájának e vitás kérdését Váczy Péter tisztázta: Váczy Péter: A Vazul-
hagyomány középkori kútfőinkben. Levéltári Közlemények 19. (1941) 304–338.

5 SRH I. 319.; Annales Altahenses maiores. Ex recensione W. de Giesebrecht et Edmundi 
L. B. ab Oefele. Editio altera. Recognovit Edmundus L. B. ab Oefele. (Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recusi IV.) 
Hannoverae 1891. (a továbbiakban: Ann. Alt.) 24. – A forráshely értelmezésére lásd: Gerics 
József: Szent István királlyá avatásának történetéhez. In: Uő: Egyház, állam és gondolkodás 
Magyarországon a középkorban. (METEM-könyvek 9.) Bp. 1995. 33–34.; Kristó Gyula: I. 
István és családja Árpád-kori történetírásunkban. Acta Universitatis Szegediensis de Att ila 
József Nominatae. Acta Historica (a továbbiakban: AUSz AH) 40. (1972) 57–58. 
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helyére lépő Aba megkísérelt visszatérni az István által kijelölt útra, azonban 
rá kellett  döbbenjen, hogy mivel Péter a német uralkodó védelmét élvezi, így 
ő rendelkezik nemzetközi elismertséggel, s ennek következtében trónját a csa-
tatéren kell majd megvédenie. Ennek érdekében hadseregét azon közrendűek-
re kívánta építeni, akiket a társadalmi átalakulás következtében a lesüllyedés 
veszélye a legjobban fenyegetett . Mivel ők voltak a legnépesebb társadalmi 
réteg, belőlük tudta a legnagyobb hadsereget szervezni, s azért, hogy e réteg 
egzisztenciáját megvédhesse, Aba kénytelen volt fenntartani a törzsi-nemzet-
ségi társadalmi rend még meglévő maradványait. Miután Péter visszanyerte 
trónját, a német uralkodó védnöksége alá helyezte magát, idegen jogrendszert 
vezetett  be, s uralkodását még erőltetett ebb újító politika jellemezte. A politikai 
és társadalmi átalakulás eff éle stagnálása felszínre hozta a magyar vezető réteg 
belső törésvonalait. Amikor Szent István bizonyított a erejét Gyula és Ajtony 
leverésével, más törzsi vezetők és előkelők, hogy elkerüljék nyíltan lázadó tár-
saik sorsát, behódoltak a királynak, aminek következtében magas pozíciókhoz 
jutott ak, s territoriális hatalmukat is megtarthatt ák. Az István által létrehozott  
állam kiegyensúlyozott  működése éppen azon alapult, hogy a király sikeresen 
összhangba hozta egymással a régit és az újat, Péterből azonban éppen ez a 
kompromisszumkészség hiányzott . Az ifj ú Orseolo a keresztény királyság ki-
teljesítése érdekében tudatosan mellőzte a törzsi társadalom vezető rétegéből 
származó főembereket, akik az ő szemében a régi rend még álló bástyái és így a 
fejlődés hátráltatói voltak, s hogy átmentett  territoriális hatalmukat felszámol-
ja, váraikat saját személyéhez feltétel nélkül hűséges, részben idegen származá-
sú tisztviselők kezére adta.6

Az 1046-os év eseményei, amelyek Péter végleges trónfosztásához vezet-
tek, ahogy az a vonatkozó források összevetésével megállapítható, két jól 
elkülöníthető szálon futott ak, erről azonban egy, a szakirodalomba is be-
épült helytelen értelmezés elvonta a fi gyelmet. A Krónika szövege szerint a 
magyar főemberek Csanádon gyülekeztek.7 Noha maga a szöveg csak Ma-

6 Az eseményekre legbővebben lásd: Pauler Gy.: A magyar nemzet története i. m. I. 78–89. A 
politikai és társadalmi átalakulás stagnálásának és következményeinek véleményem szerint 
legkifejezőbb ismertetésére: Koszta L.: Válság és megerősödés i. m. 8–17.; Kristó Gyula: 
Megjegyzések az ún. „Pogánylázadások” kora történetéhez. AUSz AH 18. (1965) 22–32.; 
Makk Ferenc: A királyság első százada. (Magyarország Krónikája 2.) Bp. 1992. 68–74. 

7 „Tunc nobiles Hungarie videntes mala gentis sue in Chanad in unum convenerunt” – 
SRH I. 337.
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gyarország nemeseit (nobiles Hungarie) említi, s egyházi személyekről hall-
gat, a megnevezett  helyszínre, Csanádra alapozva a mérvadó szakirodalom 
rendre hangoztatja, hogy a szervezkedés élére Gellért püspök állt, s a po-
gány érzületű magyar tömegek, miután hírét vett ék a hercegek jövetelének, 
Vata vezetésével eléjük vonultak Abaújvárhoz?8 Az egyes eseményszálak 
eff éle összekeverése azonban helytelen. Amellett , hogy a Krónika nem tesz 
említést a főpapi kar közreműködéséről a gyűlés kapcsán, még egy fontos 
tényező bizonyítja, hogy tévedés volna a marosvári püspököt feltételezni 
ezen szervezkedés mögött .

Az események másik forrása, Szent Gellért nagyobb legendája, noha nagy 
vonalakban igazodik a Krónika leírásához, mégis kulcsfontosságú ponto-
kon tér el att ól. A legenda ugyancsak beszámol a hercegek hazahívásáról, de 
a csanádi gyűlést nem említi, s Abaújvár helyett  Pesthez köti a hercegek és 
Vata megállapodását. Ezt követően csak Gellért és püspöktársai mártírhalálát 
részletezi, s végül röviden említést tesz András megkoronázásáról és a po-
gány mozgalom leveréséről.9 A historiográfi ai kutatás, noha több kérdésben 
ellentétes álláspontok nyertek megfogalmazást, egyetért abban, hogy a Gel-
lért-életrajz és a Krónika vonatkozó részei közös ősforrásra vezethetők vissza, 
amit a szövegek nagyfokú szó szerinti egyezése is alátámaszt.10 Ha abból in-
dulunk ki, ami a szentéletrajz műfaji sajátosságainak és céljainak ismeretében 
magától értetődik, miszerint az Gellért életére fókuszál, akkor egyértelművé 
válik, hogy a legenda szerzője a történetnek csak azon szálát emelte át a kö-
zös forrásból saját munkájába, melynek Gellért maga is szereplője és alakító-

8 Többek között  lásd: Koszta L.: Válság és megerősödés i. m. 18.; Makk Ferenc: Magyar 
külpolitika 896–1196. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 2.) Szeged 1996.2 79–80.; 
Török József: A tizenegyedik század magyar egyháztörténete. (Keresztény Századok I.) 
Bp. 2002. 110.; Varga Gábor: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das 
Herrscherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. (Studia Hungarica 
49.) München 2003. 114.

9 SRH II. 501–503.
10 A Gellért-legenda és a Krónika kapcsolatára lásd: Horváth János: A Gellért-legendák 

forrásértéke. Bp. 1958. 62–82.; Csóka J. Lajos: Szent Gellért kisebb és nagyobb legendájának 
keletkezéstörténete. In: Középkorú kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János 
– Székely György. Bp. 1974. 137–145.; Gerics József: Az 1040-es évek magyar történetére 
vonatkozó egyes források kritikája I–II. Magyar Könyvszemle 98. (1982) 3–4. sz. 186–197., 
299–313.; Kristó Gyula: Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar 
történetére vonatkozóan. II. Magyar Könyvszemle 100. (1984) 289–292.
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ja volt. Azért nem tesz tehát említést a csanádi és abaújvári gyűlésekről, mert 
azok nem köthetők szentjéhez, tehát nem kapcsolhatók Gellért személyéhez 
és az elit azon csoportjához, melyhez a főpap, s az általa vezetett  püspöki kar 
tartozott . Ezért említi a Krónika is csupán a világi főembereket.11

De vajon kik lehett ek ezek a főemberek? A források következetesen Va-
tához kötik a pogány hordák tombolását, de az ő neve csupán Abaújvárott  
kerül először említésre. Kristó Gyula mintegy félszáz évvel ezelőtt  adott  
hangot azon elképzelésének, mely szerint Csanádon is már Vata vezetésé-
vel gyülekeztek a magyarok, miután elfoglalta azt. A múlt század jeles ku-
tatója személyes ellenségeskedést feltételezett  Gellért és Vata között , mert 
álláspontja szerint a csanádi püspök által vezényelt térítés a lázadó törzsfő 
érdekszféráját is érintett e, aki ezért elsőszámú célpontként tekintett  rá az 
egyházellenes felkelés kirobbantása után.12 Kristó ezzel, noha csak felte-
vés szintjén, mégis egyedülálló módon számolt annak lehetőségével, hogy 
a Maros-menti szervezkedés nem köthető a szent püspökhöz. Feltevése 
egy ponton mégis megkérdőjelezhető. A Krónika ugyanis egyértelműen 
tudósít afelől, hogy Vata Békés várából való volt.13 Az a körülmény, hogy 
várúrként kerül említésre, egyértelművé teszi, hogy Vata egyike volt azon 
törzsi vezetőknek, akik jól felfogott  érdekből alkalmazkodtak az István-i 
rendhez, így megmaradhatt ak az általuk felügyelt terület élén.14 Felmerül a 
kérdés, hogy ha Vatának rendelkezésére állt egy erősség, amelynek birtoká-
ban egy meghatározott  régió ura volt, miért lett  volna szüksége egy szom-

11 Arra, hogy az események leírásában a Nagylegenda rövidít a Krónikához képest, már 
Horváth János is felhívta a fi gyelmet, de gondolatait bővebben nem fejtett e ki, lásd: 
Horváth J.: A Gellért-legendák forrásértéke i. m. 74.

12 Kristó Gy.: „Pogánylázadások” kora i. m. 40–42.
13 „Vata de castro Belus” – SRH I. 338. – A különböző kéziratokban romlott  alakban lejegyzett  

helynevet Karácsonyi János azonosított a Békés várával.: Karácsonyi János: A magyar 
nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp. 1995.2 404–405.

14 Kristó Gy.: „Pogánylázadások” kora i. m. 36–39. Egyes elképzelések szerint Vata az 
1020-as években hódolt be István királynak, lásd: Koszta L.: Válság és megerősödés 
i. m. 18. A szakirodalomban olyan elképzelés is megfogalmazódott , mely szerint Vata 
egy pozícióját veszített  nemzetségfő volt, akit az államszervezés során megfosztott ak 
birtokaitól és vagyonától: Györff y Gy.: Trónküzdelmek i. m. 845.; Szűcs Jenő: A magyar 
nemzeti tudat kialakulása. Bp. 1997.2 227., 294. 386. sz. jegyz. Más felfogás megkérdőjelezi 
Vata előkelő származását és a pogánylázadásban betöltött  vezető szerepét: Uhrman Iván: 
Az utolsó törzsfő vagy az első parasztvezér? Az úgynevezett  Vata-felkelés. Hadtörténeti 
Közlemények 123. (2010) 44–111.
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szédos terület központjának elfoglalására? Miért ne gyülekezhett ek volna 
a pogányság hívei Békés várában? Az, hogy a Gellért által vezényelt térítés 
hatósugara mennyire terjedt túl a csanádi püspökség területén, elsősorban 
a korai egyházszervezet és térítés kérdésköréhez tartozik, mert amennyi-
ben a bihari püspökség már István korában fennállt, abban az esetben sok-
kal inkább indokolt a bihari püspök által vezényelt térítést lokalizálni Vata 
területére.15 Nem feltétlenül szerencsés tehát a szomszéd régió nagyurának 
fegyveres átvonulására gondolni.

A csanádi és abaújvári gyűlések szoros összefüggéséből egyértelművé vá-
lik, hogy Csanádon ugyanazok a pogány előkelők gyülekeztek, akik aztán fel-
vonultak északra a Hernád partjára. A Krónika ugyanis egyértelműen állítja, 
hogy a szervezkedők Csanádról követeket küldtek a hercegekhez, megüzenve 
nekik, hogy amennyiben hazatérnek felvenni a harcot Péter ellen, a magya-
rok egyöntetűen csatlakoznak hozzájuk és alávetik magukat hatalmuknak, s 
Abaújvárnál minden pontosan így történt.16 Csak egyvalaki élt és rendelke-
zett  jelentős befolyással ezekben az időkben Magyarországon, aki egyaránt 
kötődött  a Maros-menti régióhoz és a feltámasztani kívánt törzsi politikai 
rendszerhez: Csanád vezér, aki egykor a hatalmas Ajtony udvarának első em-
bere volt, majd miután megölte urát, elismerve Szent István királyi hatalmát, 
átvett e annak helyét a terület élén.17 Megkeresztelkedése aligha lehetett  több 
formális politikai gesztusnál, amire azért volt szüksége, hogy a győztes István 
király kegyeibe jusson, s mivel a tradicionális törzsi vezető réteg befolyásos 
képviselője volt, könnyen elképzelhető, hogy maga is mellőzött é vált Péter 
idején. Nem alaptalan tehát azt feltételezni, hogy a lázadók az ő védnöksége 

15 A korai magyar egyházszervezetre lásd: Török J.: Egyháztörténet i. m. 30–65.; Györff y 
György: István király és műve. Bp. 2013.4 177–190., 316–331.; Kristó Gyula: A vármegyék 
kialakulása Magyarországon. (Nemzet és Emlékezet) Bp. 1988. 208–235.

16 „Hoc etiam eis iuramento fi rmaverunt, quod statim ut ipsi in Ungariam introirent, omnes 
Hungari unanimiter ad ipsos confl uerent et eorum dominio se subderent. […] Cum 
autem venissent ad Novum Castrum, quod rex Aba construxerat, ecce universa multitudo 
Hungarorum catervatim confl uxit ad ipsos” – SRH I. 337.

17 Csanád vezér történetét a nagyobb Gellért-legenda és Anonymus eltérő módon beszéli el, 
lásd: SRH II. 489–492.; I. 50. A szakirodalom, noha a két szöveghely rokon vonásait nem 
vitatja, mégsem ismeri el egyöntetűen, hogy információik közös forrásra vezethetők vissza. 
Az eltérő álláspontok historiográfi ai átt ekintésével a kérdésre legújabban lásd: Th oroczkay 
Gábor: Ellenszegülő ispán vagy független törzsfő? Megjegyzések Ajtony történetéhez. In: 
Uő: Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, krónikák. Bp. 2016. 29–44.
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alatt  gyülekeztek abban a várban, amely nem sokkal korábban még az egyik 
legfejlett ebb törzsi állam központja volt.18

Az Abaújvárott  gyülekező magyarok a pogány szokások felújítását köve-
telték a Péter ellen felléptetni kívánt hercegektől, akik azt engedélyezték ne-
kik, s megindultak az ország közepe felé. Szegfű László hívta fel a fi gyelmet 
egy fontos összefüggésre: az Abaújvárott  gyülekező magyarok követelései 
között  megtalálható a bálványimádás felújítása, s később, Levente halálának 
elbeszélésekor a krónikás azon félelmének ad hangot, hogy amennyiben a 
herceg megszerezte volna a hatalmat, megrontott a volna Magyarországot a 
pogány bálványimádással. Szegfű erre az összhangzatra alapozza azt, hogy 
Levente volt az az Árpád-sarj, aki a lázadás élére állt.19 Azt pedig, hogy mind-
ez nem csupán modern történészi konstrukció, Johannes de Utino világkró-
nikájának folytatója tanúsíthatja, aki a magyar királyokról írt elbeszélésében, 
melyhez a magyar gesztairodalom ugyanazon, korunkra nem maradt igen 
korai alkotását vett e alapul, amit a Gellért-életrajz szerzője is felhasznált, Le-
ventét mint a pogányok pártfogóját (fautor) említi.20

Nem szabad elsiklani a helyszínek jelentősége felett . Csanádvár és Békés-
vár két, István királynak behódoló, de territoriális hatalmát megtartó törzsfő 
székhelye volt, s az, hogy a lázadók Abaújvár alatt  gyülekeztek, azt bizonyít-
ja, hogy az Árpádokkal korábban szövetségre lépett  Abák családjának vala-
mely ága szintén a lázadás mellé állt.21 Mindebből egy olyan kép rajzolódik 

18 Az államalapítás során felszámolt törzsi államok közül Ajtony territóriumáról áll a kutatás 
rendelkezésére a legtöbb információ, lásd: Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István 
államáig. (Elvek és utak) Bp. 1980. 435–491., konkrétan Ajtonyról és államáról: 476–477.

19 Szegfű László: Vata népe. AUSz AH 67. (1980) 11.
20 „Leventa fautor fuit paganorum” – Ioannis de Utino brevis narratio de regibus Hungariae. 

In: Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. 
Tomus I. Collegit, recensuit et partim typis commendavit Franciscus Toldy. Commentariis, 
epilogo et indice aucta publici iuris facienda curavit Geisa Érszegi. Bp. 1986.2 78. A Johannes 
de Utino világkrónikájához csatolt magyar királylista forrásaira lásd: Váczy P.: A Vazul-
hagyomány i. m. 333–334.; Veszprémy László: Egy későközépkori világkrónika a Mátyás-
kori historiográfi ában. Johannes de Utino latin nyelvű krónikájának hazai recepciója. 
Századok 144. (2010) 470–472. A szerzőség kérdésére: Radek Tünde: Johannes de Utino 
„Világkrónikájának” kéziratai (14–15. század) és a német nyelvű kéziratok provenienciája. 
Magyar Könyvszemle 129. (2013) 11.

21 A Krónika megjegyzi, hogy Újvárt Aba király emelte (SRH I. 337.), a vár azonban még 
minden bizonnyal a leendő uralkodó regnálása (1041–1044) előtt  épült. Erre bővebben 
lásd: Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 400.
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ki, amely szerint a Magyar Királyság azon keleti területei vett ek részt ebben 
a szervezkedésben, amelyek egykor önálló törzsi területek voltak. Ennek a 
lázadásnak az élére azok, a hagyományos törzsi társadalom vezető rétegéből 
származó előkelők álltak, akiket a Péter-kori személyi cserék a legjobban 
érintett ek. Azzal ugyanis, hogy egykor elismerték Szent Istvánt feljebbvaló-
jukként, területük élén maradhatt ak, hatalmukat tehát átmentett ék a keresz-
tény királyság kormányzati rendszerébe. Péter azonban váraikat saját embe-
reire bízta, így territoriális hatalmuk megszűnt.

A maiores natu imént felvázolt lázadásával párhuzamosan egy másik 
összeesküvés is készülőben volt Péter ellen. Azt, hogy valóban két kü-
lön szálon futó, egymástól független szervezkedésről van szó, az Altaichi 
Évkönyvek 1046. évi bejegyzésének egy rövid félmondata bizonyítja. Az 
eseményeket feljegyző szerzetes ugyanis úgy írja le Péter másodszori meg-
buktatásának történetét, hogy főemberei és bizalmasai, akik mondhatni 
állandóan, „éjjel és nappal” környezetében tartózkodtak (die noctuque cum 
illo conversantes), összeesküdtek ellene, és a szintén a királyi nemzetségből 
származó Andrást hívták meg a trónra.22 Ez a megjegyzés kétségtelenné 
teszi, hogy ebben az összeesküvésben az uralkodó közvetlen környezete, az 
udvar tagjai vett ek részt, s ezért nem kapcsolható a Péter által onnan eltá-
volított  törzsi vezetőkhöz és az események azon szálához, melyre a magyar 
írott  hagyomány nagyobb hangsúlyt fektet. Nem kevésbé jelentős az az in-
formáció, hogy ezek az udvari körök, akik alatt  magától értetődő módon 
a püspöki kart és a világi méltóságviselőket kell érteni, András herceget 
kívánták felléptetni Péter ellen.

Az udvar tagjai gyaníthatóan az ellenoldal abaújvári zászlóbontása után for-
dultak el véglegesen Pétertől. A Krónika leírása szerint ugyanis a Hernád partján 
megkötött  egyezség után a pogány magyarok templomokat romboltak, váloga-
tás nélkül ölték a keresztényeket, lemészárolták Péter minden idegen származá-
sú tisztségviselőjét, s mindeközben a lázadók követei nyílt hadüzenetet küldtek 
Péter királynak, akinek még emlékét is mindörökre el kívánták törölni.23 Le kell 
szögezni, hogy az egyház elleni atrocitások hangsúlyozása ellenére a lázadás va-

22 „Nam principes eius et familiares, die noctuque cum illo conversantes, ad tantas insidias 
pervenerunt consiliantes inique, ut ipso ignorante advocarent quendam Andream, 
emulum eius, utpute ex eodem ortum semine, spondentes per nuntios, illum communi 
principum voluntate in regnum constituendum atque illum deiciendum.” – Ann. Alt. 42.

23 SRH I. 338–339.
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lódi célja a törzsi szeparatizmus restaurációja volt. A vallás elleni fellépés pusztán 
ideológiai támasz lehetett , amellyel a politikai pozícióikat elveszítő törzsi vezetők 
mozgósítani tudták a népet, hiszen a Dunántúlhoz képest, ahol a kereszténység 
már a római időktől kezdve folyamatosan jelen volt, a keleti országrész egyházi 
intézményrendszere ezekben az években még kiforratlan volt.24 Ugyanakkor a 
keresztény vallás maguknak a lázadást vezető törzsi előkelőknek sem volt isme-
retlen, hiszen mint politikai gesztus, a megkeresztelkedés feltétele volt territo-
riális hatalmuk átmentésének. Magáról Vatáról azt jegyzi meg a Krónika, hogy 
haját pogány szokás szerint három varkocs megtartásával lenyíratt a. Ezek szerint 
a békési várúr a pogány szokásokat felújított a, tehát azokat korábban nem gyako-
rolta. Ezzel a szimbolikus cselekedett el demonstrálta, hogy noha az új rend dön-
téshozói elvett ék tőle a terület felett i ellenőrzés jogát, a kereszténységtől ódzkodó 
köznép továbbra is vezéreként tekinthet rá.25 

Miután a mellőzött  törzsi vezetők nyílt, a pogány múlt eszmeiségéhez visz-
szanyúló lázadása megkezdődött , a püspöki karnak és az új rendet fenntar-
tani kívánó világi előkelőknek mindenképpen lépnie kellett . Mivel azonban 
a visszafordíthatatlan helyzetet teljes egészében Péter kompromisszumkép-
telensége idézte elő, s a lázadók hadüzenetükkel egyértelművé tett ék, hogy 
maguk is elvetik bármiféle megegyezés lehetőségét, szóba sem jöhetett , hogy 
kitartsanak az uralkodó mellett . Ekkor állt elő egy olyan szituáció, hogy ma-
guknak is új uralkodójelöltet kellett  állítaniuk, méghozzá olyasvalaki szemé-
lyében, aki egyrészt megfelel a legfontosabb követelménynek, tehát a kirá-
lyi nemzetségből származik, másrészt kereszténységéhez kétség sem férhet. 
Ezen kritériumoknak felelt meg András herceg. Bölcs Jaroszláv kijevi feje-
delem udvarában görög rítus szerint keresztelkedett  meg, amit az bizonyít, 
hogy nevét az ortodox egyházban kiemelten tisztelt apostol után kapta, s 
hogy megkeresztelkedése feltétele kellett  hogy legyen annak, hogy elnyer-
hesse Jaroszláv leánya, Anasztázia hercegnő kezét.26

24 Szűcs J.: A magyar nemzeti tudat i. m. 220–234.; Török J.: Egyháztörténet i. m. 32–34. A 
kereszténység népvándorláskori jelenlétére Pannóniában lásd: Tóth Endre: A 4–8. századi 
pannóniai kereszténység forrásairól és a leletek forrásértékéről. Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok 2. (1990) 17–33. 

25 „Vatha de castro Belus dedicavit se demoniis radens caput suum et cincinos dimitt ens sibi 
per tres partes ritu paganorum.” – SRH I. 337–338. – A forráshely értelmezésére lásd: Szűcs 
J.: A magyar nemzeti tudat i. m. 221–222.

26 András kijevi megkeresztelkedésére lásd: Font Márta.: Az Árpád-házi királyok és a 
Rurikida fejedelmek. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 21.) Szeged 2005. 130–132.; 
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Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy ezek a fejlemények csupán az utolsó 
lökést adták meg, a főpapok és az udvarban maradt világi főemberek más 
okból is tarthatatlannak vélték Péter uralkodását. Az ifj ú uralkodó az egyházi 
vezetéssel már első regnálása idején szembe került, mikor két püspököt is 
letett , minden bizonnyal politikai okokból.27 A teljes egyházi és világi vezető 
réteg ellenszenvét azzal vívta ki, hogy miután Henrik segítségével visszasze-
rezte trónját, idegen törvényeket vezetett  be, ami egyet jelentett  Szent István 
örökségének megtagadásával. Azt, hogy ez mekkora sérelem volt a korabeli 
közgondolkodás szerint, jól példázza, hogy a magyar Krónika mindezt leta-
gadva úgy emelte át az Altaichi Évkönyvek erről tudósító sorait, hogy ab-
ban a magyar törvények és szokásjog császár általi megerősítését látt assa.28 
Péter politikája tehát szöges ellentétben állt mindazzal, amit Szent István az 
Intelmekben követendő politikai programként előirányzott : a főpapokkal és 
a világi főemberekkel történő konfrontációján túl letért az elődök nyomdo-
kairól, így a korabeli politikai gondolkodás szellemében a királyi címre mél-
tatlan zsarnokká vált.29

Az udvar szembefordulása Péterrel abban a jelenetben érhető tett en, 
amikor a Zsitva vidékéről visszatérő király nem nyert bebocsátást Fe-
hérvárra. A Krónika következő fejezetében az is említésre kerül továbbá, 
hogy Gellért püspök és társai, mikor hírét vett ék annak, hogy a hercegek 
a pesti révhez közelednek, elindultak eléjük Fehérvárról, hogy őket tiszte-
lett el fogadják.30 Noha a szöveg megfogalmazásából ez nem egyértelmű, 

Györff y Gy.: Trónküzdelmek i. m. 845.; Koszta L.: Válság és megerősödés i. m. 21.; Makk 
F.: Külpolitika i. m. 80.

27 Ann. Alt. 26. Péter egyházpolitikájára lásd: Gerics József: Die Kirchenpolitik des Königs 
Peter und deren Folgen. Annales Universitatis Scientarium Budapestinensis de Rolando 
Eötvös Nominatae. Sectio Historica 24. (1985) 269–276.; Török J.: Egyháztörténet i. m. 
107–108. 

28 Ann. Alt. 87.; SRH I. 333. A kortárs német források közül Reichenaui Hermann jegyezte le 
a legpontosabban, hogy Henrik konkrétan a bajor jogot „adományozta” a magyaroknak: 
Herimanni Augiensis Chronicon. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores V. Ed. 
Georgius Heinricus Pertz. Hannoverae 1844. 67–133. (a továbbiakban: Herimanni Aug. 
Chron.) 125.

29 Az Intelmek kiemeli a főpapok és a világi nagyok tiszteletét (III. és IV. fej.), valamint a 
tanáccsal való szoros együtt működést és az elődök szokásaihoz való ragaszkodást (VII. és 
VIII. fej.), mely alapelvek megtagadásával az uralkodó méltatlanná válik királyságára, lásd: 
SRH II. 622–624., 625–626.

30 SRH I. 339.
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de a püspöki kar tagjai csakis András herceget akarták a trónra ültetni. Az 
Intelmek legelső, a keresztény vallás mindenek fölé emelkedő fontosságát 
taglaló fejezete (De observanda catholica fi de) a korszellemnek megfelelően 
leszögezi, hogy a királyságra csakis hívő keresztény lehet méltó, s az ideális 
uralkodónak távol kell tartania magát minden olyan cselekedett ől és maga-
tartásformától, amely megkérdőjelezheti a hit és az egyház iránti elkötele-
ződését.31 Az tehát, hogy az egyházi vezető réteg számára Andráson kívül 
Levente herceg ideális uralkodóként számításba vehető lett  volna, már elvi 
szinten kizárt.32

A pesti révnél történt események kapcsán jelentős fordulat fi gyelhető meg 
az elbeszélésben. A Krónika és a Gellért-életrajz egyöntetűen tanúsítják, hogy 
Benedek püspök életét András herceg mentett e meg, mivel azonban a vonatko-
zó szöveghelyek között  nincs szó szerinti egyezés, ezért különösen fi gyelemre 
méltó, hogy a Krónika úgy szúrja be az események leírásába a főpap megmene-
külését, hogy őt az „eközben megjelenő” (interim superveniens) András menti 
meg.33 Hangsúlyozandó, hogy Szent Gellért mártírhalálának jól megkompo-
nált jelenete több szempontból is vitatható, mivel a vonatkozó források gyakran 
ellentmondásba kerülnek egymással.34 Mindez azonban nem csökkenti annak 
jelentőségét, hogy ezen a ponton a leendő király, nemcsak hogy egyértelműen 
a püspöki kar és az egyház oldalán jelenik meg a pogány felkelőkkel szemben, 

31 SRH II. 620–621. – Az uralkodó és az egyház Intelmekben megjelenített  kapcsolatára lásd: 
Szűcs Jenő: Szent István intelmei. Az első magyar államelméleti mű. In: Szent István és 
kora. Szerk. Glatz Ferenc – Kardos József. Bp. 1988. 41. Vö.: Gerics József: Szent István 
királlyá avatása és egyházszervezése Th eotmar krónikájában. In: Uő: Egyház, állam és 
gondolkodás i. m. 37–38.

32 Mindezt megerősíti, hogy a magyar hagyomány, míg Andrást kitünteti a catholicus jelzővel, 
addig Leventéről hangsúlyozza, hogy nem keresztényként élt, lásd: SRH I. 344.

33 „Endre autem dux interim superveniens Benetam episcopum a manibus eorum liberavit” – 
SRH I. 342.; „Beneta vero episcopus per Endre ducem liberatus est.” – Uo. II. 503. Benedek 
személyére lásd: Koszta László: Benedek érsek. In: Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. 
Beke Margit. Bp. 2003. 21–26.

34 A végleges formáját csak a 14. században elnyerő Krónika és Nagylegenda híradásával 
ellentétben a kortárs pannonhalmi feljegyzéseket fenntartó Pozsonyi Évkönyvek 1047. 
évi bejegyzése csupán Gellért és Modeszt püspökök vértanúságáról számol be, ami 
összecseng a Kislegenda tudósításával, mely szerint Pestnél két püspököt öltek meg. (SRH 
I. 125., II. 478.) Az ellentmondás eltérő értelmezéseire lásd: Csóka J. L.: A Gellért-legendák 
keletkezéstörténete i. m. 138–144.; Horváth J.: A Gellért-legendák forrásértéke i. m. 72–73.; 
Szegfű László: Gellért püspök halála. AUSz AH 66. (1979) 19–28.
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de az írott  hagyomány ett ől kezdve ellentmond elbeszélése vezérfonalának, a 
herceg és a pogány lázadók együtt működésének.35

Nem kevésbé jelentős, hogy Levente herceg a továbbiakban már nem jele-
nik meg az események forgatagában, a Krónika majd csak András megkoro-
názásának leírásakor említi újra a nevét, elhalálozása kapcsán. Sokatmondó, 
hogy a pogánylázadás vonala, amely Gellért és a püspökök vértanúságának 
elbeszélése után hirtelen félbe szakad, szintén ebben a fejezetben kerül újra 
említésre. Kiváltképp érdekes, hogy az írott  hagyomány a keresztényi rend 
helyreállítását és Levente herceg halálát egyaránt András trónra lépéséhez 
köti, s így azokat összekapcsolja. A szöveg szerint ugyanis András fővesztés 
terhe mellett  parancsolta meg népének, hogy térjen vissza Krisztus hitére, s 
ezzel összefüggésben számol be az ősök hite mellett  mindvégig kitartó Le-
vente haláláról.36

A szakirodalomban, noha rendre hangsúlyozzák a pogány mozgalom 
mindent elsöprő erejét, rendre visszaköszön az a logikailag helytelen fel-
tételezés, mely szerint Levente önként mondott volna le a trónról And-
rás javára.37 Ennek a feltételezésnek a Krónika egy másik szöveghelye 
szolgál alapul, amely a 92. fejezetben, a híres várkonyi találkozó leírásá-
ban olvasható. Mikor ugyanis Béla herceg – tudatában annak, hogy ha a 
koronáért nyúlna, fejét vennék – a hercegséget szimbolizáló kardot vá-
lasztotta, András hálálkodva öccse lábaihoz borult, mert azt hitte, hogy 
Béla „ugyanolyan együgyűségből” (de eadem simplicitate) mondott le a 
koronáról Salamon javára, mint egykor Levente, mikor átengedte neki 
azt.38 Hangsúlyozni szükséges, hogy a Levente lemondásáról szóló be-
toldás összecseng a 140. krónikafejezet azon passzusával, amely szerint 
Szent László halála után a kijelölt utód, Álmos herceg ugyancsak „őszinte 

35 Az abból fakadó ellentmondásra, hogy András egészen a pesti jelenetig a pogányok 
támogatójaként szerepel az írott  hagyományban, sajátos magyarázatot próbál adni Török 
József: Török J.: Egyháztörténet i. m. 110.

36 SRH I. 344.
37 Többek között  lásd: Deér József: Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp. 2007.3 

99.; Györff y Gy.: Trónküzdelmek i. m. 847–848.; Makk F.: Külpolitika i. m. 81.; Török J.: 
Egyháztörténet i. m. 112.

38 „Putabat enim de eadem simplicitate dedisse coronam fi lio suo, sicut sibi Leuente dederat.” 
– SRH I. 355. A várkonyi jelenetet a korábbi álláspontok ismertetése és szintetizálása 
mellett  legújabban Bagi Dániel vizsgálta: Bagi Dániel: Egy barátság vége. Álmos 1106. évi 
alávetése és az Árpádok korai dinasztikus konfl iktusai. Századok 147. (2013) 396–408.
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együgyűségtől vezetve” (sincera simplicitate ductus) mondott le a trónról 
Kálmán javára.39 Ez a különös párhuzam magától értetődően megkérdő-
jelezi a Levente lemondásáról szóló betoldás történeti hitelét, rávetítve 
arra az utólagos precedenskoholás árnyékát.

A két szöveghely nem csak azt árulja el, hogy Levente közel állt a hatalom-
hoz, hanem azt is, hogy mindez függvénye volt András megkoronázásának, 
mely kapcsán a pogány fi vér halála, mintegy az események ilyetén alakulásá-
nak magyarázataként kerül megjegyzésre. A krónikás reális veszélyként te-
kint Levente esetleges uralomra jutására és a „ha tovább élt volna” (si diutius 
vixisset) megjegyzés egyértelművé teszi, hogy elesése a hatalomtól nem vélt 
lemondásával, hanem halálával van összefüggésben, amely egyértelműen kö-
tődik a pogánylázadás leveréséhez.40

Ugyancsak ez az a pont, ahol írott  hagyományunk a legsúlyosabb el-
lentmondásba kerül saját elbeszélésével. Még az abaújvári jelenet kapcsán 
kerül megjegyzésre, hogy a hercegek azért engedélyezték a magyaroknak 
a pogány rítusok felújítását, mert ez volt a feltétele annak, hogy felvegyék 
a harcot Péter ellen.41 Eszerint a lázadók csak addig voltak hajlandók tá-
mogatásukat adni egy Árpád-sarj hatalmi ambícióihoz, amíg az is kölcsö-
nös alapon támogatt a törekvéseiket. Nem nehéz belátni, hogy egy ilyen 
kölcsönösen érdekelvű megegyezés lehetetlenné tett e volna Andrásnak, 
hogy azok ellen forduljon, akik révén a trónt megszerezte, hiszen így tá-
mogatóival való szembeszegülése esetén azonnal bukásra lett  volna ítélve. 
Ugyancsak ennek, a magyar hagyományban leírt érdekelvű egyezkedésnek 
mondanak ellent a kortárs német évkönyvek információi. Az Altaichi Év-
könyvek szerint András zsoldosok végtelen sokaságának élén vonult be az 
országba, ahol aztán az őt behívó udvari főemberek is felsorakoztak mögé 
seregeikkel.42 Noha mindenképpen számolnunk kell a feljegyzéseket ké-

39 „Qui sincera simplicitate ductus honoravit fratrem suum Colomanum, preferendo sibi 
coronam regni” – SRH I. 419–420. A két szöveghely összecsengésére Tóth Sándor László 
hívta fel a fi gyelmet: Tóth Sándor: Levente és András. AUSz AH 82. (1985) 34.

40 „Leuente vero in eisdem diebus mortuus est, qui si diutius vixisset et regni potestatem 
obtinuisset, sine dubio totam Hungariam paganisma ydolatria corrumpisset.” – SRH I. 344.

41 „Permiseruntque eos […] ut irent et perirent in adventionibus antiquorum patrum suorum, 
aliter enim non pugnabant contra Petrum regem pro Endre et Leuente.” – SRH I. 337.

42 „inmensam multitudinem conducticii exercitus secum advexisset, praescripti obtimates 
regni, comprobantes promissa sua, occurrerunt ei cum armatorum multitudine maxima.” 
– Ann. Alt. 42–43.
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szítő szerzetes és informátorai túlzásaival, az orosz zsoldosok létszámát és 
hadipotenciálját nem szabad lebecsülni, hiszen András ekkora már beháza-
sodott  a kijevi nagyfejedelem családjába, s a rokon megsegítése vezérelve 
volt a korabeli külpolitikának.43

Szintén a nemzetközi összefüggésekből adódik egy nagyon fontos ténye-
ző, amely alapjaiban határozta meg Péter második, immáron végleges trón-
fosztását. A mérvadó szakirodalom egyik hangsúlyozott  érve szerint András 
azért szövetkezett  a pogányokkal, mert úgy ítélte meg, hogy az orosz zsol-
dosok mellett  a magyar tömegek mozgósítására is szüksége van Péter német 
katonasága ellen.44 A német források valóban tanúsítják, hogy sok, Péter ol-
dalán harcoló jövevényt öltek meg ebben az időben, minden bizonnyal azo-
kat, akiket ő maga nevezett  ki a leváltott  magyar főemberek helyére.45 Azt 
azonban, hogy Péter a kíséretén és a személyéhez közvetlenül kötődő tiszt-
viselőkön túl nem számíthatott  jelentősebb segítségre, Reichenaui Hermann 
bizonyítja. Az eseményekkel egyidőben alkotó krónikás ugyanis a következő 
megjegyzéssel zárja le Péter bukásának elbeszélését: „Miután ez kitudódott , 
Henrik király, ki már összegyűjtött  hatalmas sereggel útnak indult Itáliába, mód-
felett  szomorkodott , de a megkezdett  hadjáratot mégsem hagyta abba.”46 Mint 
ismert, Henrik 1046 nyarán Itáliába vonult, ahol miután saját érdekei szerint 
rendezte a pápai udvar belső villongásait, karácsonykor császárrá koronáztat-
ta magát.47 Azzal, hogy a történetíró ezzel a megjegyzéssel vezet át a magyar 
eseményekről Henrik itáliai hadjáratára, rávilágít a külpolitikai összefüggé-
sekre: a magyar elit tudatosan egy olyan időpontban lépett  fel Péter ellen, 
amikor az a legkevésbé számíthatott  védnöke, a német király segítségére. Az 
első összeesküvés vérbe fojtása fokozott  óvatosságra intett e a magyar főem-
bereket, s tudatában annak, hogy a Száliak ellenzékének voltak magyar kap-
csolatai, az események külpolitikai koordinátái egyértelműen meghatároz-

43 A katonai segítségnyújtásra lásd: Deér J.: Pogány magyarság i. m. 102.
44 Többek között  lásd: Font M.: Rurikidák i. m. 132.; Györff y Gy.: Trónküzdelmek i. m. 846.; 

Makk F.: Külpolitika i. m. 80–81.
45 Ann. Alt. 43.; Herimanni Aug. Chron. 126. – Értelmezésükre lásd: Gerics J.: Az 1040-es évek 

i. m. II. 310.
46 „Quo comperto, rex Heinricus, qui iam valido exercitu congregato in Italiam iter coeperat, 

nimis indoluit; sed tamen coeptam expeditionem non deseruit.” – Herimanni Aug. Chron. 126.
47 Henrik itáliai beavatkozására lásd: Karl Augustin Frech: Die deutschen Päpste. Kontinuität 

und Wandel. In: Die Salier und das Reich. Hrsg. Stefan Weinfurter. Band 2. Die 
Reichskirche in der Salierzeit. Sigmaringen 1991. 303–307.
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hatók.48 Mindebből kifolyólag indokolatlannak tartom azt feltételezni, hogy 
András rá lett  volna szorulva a lázadók támogatására, egyértelműnek vélem, 
hogy orosz zsoldosaira és a hozzá csatlakozó magyar főemberekre támasz-
kodva űzte el Pétert és verte le a törzsi előkelők lázadását.

Mindennek csupán az Altaichi Évkönyvek bejegyzése látszik ellentmon-
dani, mely a német források közül egyedüliként tudósít a Péter elleni lázadás 
egyházellenes vonásáról. Az eseményeket megörökítő szerzetes Péter meg-
vakítását olyan pogányok és nemtelenek rovására írja, akiknek megengedték, 
hogy saját akaratuk szerint cselekedjenek, továbbá András koronázásánál 
megjegyzi, hogy az új király korábban kegyetlenül támadt a szentegyház nyá-
jára.49 Azonban szükséges hangsúlyozni, hogy a kortárs vagy közel egykorú 
német források jelentős része, nemcsak hogy tudatosan elfogult, de egyútt al 
retrospektív szemléletű is, így az eseményeket gyakran az egyes szálak tuda-
tos összeszövésével ismerteti. A 11–12. századi német elbeszélő forrásokban 
gyakran megjelenik az a gondolat, hogy mivel Henrik volt Péter védnöke, 
ezért a magyar uralkodó trónfosztása egyútt al a német király sérelme is volt, 
és ennek megfelelően az eseményeket Péter szemszögéből látt atják. Továbbá 
a Száli-dinasztia úgy igyekezett  propagálni saját szakrális felsőbbségét, hogy 
történetíróival a pogányság bélyegét ragasztott a a magyarokra, s így interven-
ciós politikáját a kereszténység védelmében folytatott  szent háború köntö-
sébe bújtatt a. Utóbbi gondolat Péter mindkét trónfosztásánál tett en érhető 
a kortárs német kútfőkben.50 Az, hogy a niederaltaichi szerzetes is csupán 
az egyes szálak összefonásával kapcsolja Andrást a pogányok lázadásához, 
abból derül ki, hogy nem tesz említést sem Leventéről, sem a törzsi szepara-
tizmusra törekvő előkelőkről, például a magyar hagyományban fővezérként 
szerepeltetett  Vatáról. Leírása egyértelműen Péter- és így Henrik-párti, s en-
nek szellemében minden okozott  sérelmet következetesen Andrásnak mint a 
törvényes királyt elűző zsarnoknak tulajdonít.

Felmerül a kérdés: mikor és miért mosták össze a magyar hagyományban 
András személyét és a pogányok lázadását? Minderre a Krónika 100. fejezete 
ad választ, mely arról tudósít, hogy András fi ainak, Salamonnak és Dávidnak 
nem születt ek gyermekei, s így az Árpádok ezen ága kihalt, ellenben Géza 

48 Henrik bajor ellenzéke állandó kapcsolatban állt Aba királlyal, lásd: Makk F.: Külpolitika i. 
m. 76–77. 

49 „prius crudeliter grassatus fuerat in sanctae ecclesie gregem.” – Ann. Alt. 43.
50 A német források eme ideológiai töltetére lásd: Varga G.: Ungarn und das Reich i. m. 122–123.
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herceg két fi út is nemzett . A krónikás hangsúlyozza, hogy az András-ág mag-
szakadása Isten büntetése volt, mert amikor András hazatért Leventével, a 
trón megszerzésének érdekében lepaktált a pogány Vatával, s tétlenül nézte a 
keresztények mészárlását.51 Arra a szöveghelyre történik utalás, mely szerint 
Abaújvárott  a hercegek azért engedélyezték a magyaroknak a pogány rítusok 
felújítását, mert másképp nem harcoltak volna értük Péter ellen. Vajon a 100. 
fejezet szerzője egy meglévő hagyományra hivatkozott , vagy az általa konst-
ruált felfogást vetített e vissza a múltba? Mivel a fejezet célja egyértelműen az 
András-ág ideológiai trónfosztása, érvelése és elbeszélése a Béla-ági történet-
írás termékének tekintendő, így semmiképp sem lehet kortárs.

Ugyancsak közös vonása a 100. fejezet és a lázadás leírásának András és 
Levente együtt es szerepeltetése. Eleve fi gyelemre méltó körülmény, hogy 
Levente sosem jelenik meg önállóan a krónikák lapjain, egyedül a haláláról 
és temetéséről szóló rész az, amely kimondott an őt állítja a középpontba. 
Ez a rövid bekezdés a herceg esetleges uralomra jutásának félelmetes követ-
kezményein túl arról tudósít, hogy nem keresztényként élt, s ezért pogány 
rítus szerint temett ék el Taksony falu környékén, ahol őse, Taksony is po-
gány módon nyugszik.52 Hangsúlyozni szükséges, hogy a lázadásról szóló 
szövegrészek nem eredeti formájukban maradtak fenn. Amikor a Krónika 
ismerteti, hogy Vata, majd János fi a miként újított ák fel a pogány rítusokat, 
olyan régi könyvekre hivatkozik, amelyek a magyarok történetéről szólnak, 
ami arra utal, hogy a fejezetek a magyar Ősgeszta szövegállományához tar-
toztak.53 Ugyanilyen, korábbi hagyományra való hivatkozásként fogható fel 
a krónikás azon megjegyzése is, mely szerint Levente sírja ott  található, ahol, 
„mint mondják” (dicitur), Taksony vezér is nyugszik. A krónikásnak tehát tu-
domása volt Levente életéről és politikai szerepléséről, csupán mellőzi annak 
részletezését.

51 Érdekes és ezért megjegyzésre méltó, hogy míg a Budai Krónika-család csupán a 
keresztények legyilkolásában, addig a Képes Krónika-család konkrétan Szent Gellért 
halálában fogalmazza meg András bűnét: SRH I. 364–365. Ennek ellenére azokon a 
szöveghelyeken, ahol a Budai Krónika- és a Képes Krónika-család eltér egymástól, a 
Gellért-legenda rendre a Budai Krónika-családban fenntartott  változatt al egyezik, erre 
vonatkozó példákat lásd: Uo. 338., 340., 342.

52 „Et quia ipse Leuente catholice non vixit, ideo circa villam Toxun ultra Danubium est 
sepultus, ubi iacere dicitur Toxun avus suus more paganismo.” – SRH I. 344.

53 SRH I. 338. – Értelmezésére és az Ősgesztára lásd: Kristó Gyula: Magyar historiográfi a I. 
Történetírás a középkori Magyarországon. Bp. 2002. 30–34.
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Az események után keletkezett  kortárs vagy közel egykorú feljegyzések va-
lószínűleg a valóságnak megfelelően a pogányság eszmeiségéhez visszanyúló 
lázadók és Levente együtt működését örökített ék meg.54 A 100. fejezet elsőd-
legessége maga után vonja, hogy a hercegek együtt es szerepeltetése is innen 
lett  visszavetítve, tehát András nevét egész egyszerűen be-beszúrták a lázadás 
eseményeinek leírásába. Mivel a kortárs 11. századi források közül egyedül az 
Altaichi Évkönyvek szövik össze a Magyar Királyságban lezajlott  események 
szálait, a 100. fejezet szerzője is csak innen meríthett e az ihletet ahhoz, hogy 
a keresztények mészárlását rója fel András bűnének. Ezen a ponton azonban 
meg kell jegyezni, hogy a krónikás tudatosan mellőzte azon vád átvételét, mely 
szerint András az egyház nyájára támadt volna, s mindez azért jelentős, mert 
a keresztények mészárlását túlélő három püspök megemlítése András koroná-
zásánál kétségkívül az Altaichi Évkönyvekből származik.55 Az, hogy króniká-
sunk Andrást nem mint az egyház ellen tudatosan, meggyőződésből fellépő 
tyrannust jeleníti meg, hanem mint aki szükségszerűségből fakadó kölcsönös 
érdekszövetséget kötött  a pogányokkal, annak tudható be, hogy még szerzői 
szándéka ellenére sem vitathatt a el a királytól ama örökérvényű érdemét, hogy 
helyreállított a és megerősített e a kereszténységet a fi atal Magyar Királyságban.

A 100. krónikafejezet keletkezését a historiográfi ai kutatás jellemzően Kál-
mán király korára (1095–1116) teszi.56 Az elbeszélés szerint Isten büntetése 
abban nyilvánult meg, hogy a pogányokkal szövetkező András fi ai, Salamon 
és Dávid gyermektelenek maradtak, éppen ezért érdemes fi gyelmet fordítani 
személyükre. András kijelölt utódja, Salamon uralkodását unokatestvéreivel 
vívott  hatalmi harcai határozták meg, s a végül trónfosztott , száműzött  király 
besenyő zsoldban egy balkáni hadjárat során vesztett e életét 1087 tavaszán.57 
Ugyanakkor Dávid herceg Szent László király kíséretének megbecsült tag-

54 A magyar történeti irodalom legkorábbi szakaszában rövid, egymáshoz nem szorosan 
kapcsolódó történeti feljegyzésekkel számolhatunk, minderre bővebben lásd: Veszprémy 
László: Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez. Századok 138. (2004) 
325–347.

55 Ann. Alt. 43. Vö. SRH I. 343–344.
56 Johannes de Th urocz: Chronica Hungarorum. II. Commentarii. Composuit Elemér 

Mályusz adiuvante Julio Kristó. 1. Ab initiis usque ad annum 1301. (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum, series nova 8.) Bp. 1988. (a továbbiakban: Mályusz E. – Kristó 
Gy.: Commentarii) 353.

57 Salamon uralkodására és sorsára lásd: Koszta L.: Válság és megerősödés i. m. 32–48.; Makk 
F.: Külpolitika i. m. 97–122.
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ja volt. Fennmaradt oklevele, melyben 1090 körül az uralkodó engedélyével 
adományokat tett  az apja sírját őrző tihanyi apátságnak, s előkelő helyen 
szerepel a somogyvári apátság 1091. évi alapítólevelének tanúnévsorában.58 
Azt, hogy Dávid pontosan mikor halt meg, nem tudni, azonban a Béla-ág 
királyaival való szoros együtt működéséből adódóan biztosan kijelenthető, 
hogy amíg élt, személyére való tekintett el az udvari történetírók nem vádol-
hatt ák meg apját, András királyt azzal, hogy engedélyezte és elnézte volna 
a keresztények mészárlást. Az írott  hagyományban ma olvasható elbeszélést 
tehát legkorábban valamikor a 11–12. század fordulóján, minden bizonnyal 
már Dávid herceg halála után komponálták meg, s így a 12. század közepén 
már ezt a tudatosan eltorzított  hagyományt emelték át a Gellért-legendába.59

Mindennek fényében érdemes visszatérni a 92. krónikafejezet ama meg-
jegyzésére, mely szerint Levente önként mondott  volna le a trónról András 
javára. Noha változatos elképzelések születt ek annak kapcsán, hogy az érin-
tett  fejezet mikor keletkezett , vitán felül áll, hogy a magyar írott  hagyomány 
egyik legrégibb szövegrészéről van szó, melyet azonban később többször mó-
dosított ak.60 A Levente lemondásáról szóló betoldást valószínűleg ugyanaz 
a krónikás illesztett e a szövegbe, aki a 140. fejezet elbeszélésébe is beszúrta 
azt a megjegyzést, mely szerint Álmos önszántából engedte át a trónt Kál-
mánnak, s mindezt bizonyítja, hogy döntésüket egységes terminológiával 
élve mindkét esetben simplicitasszal indokolja. E szerző ténykedését a his-
toriográfi ai kutatás III. István idejére (1162–1172) teszi, tehát számára már a 
hercegek következetesen együtt es szerepeltetése adta az ihletet ahhoz, hogy 
megkomponálja Levente lemondását a trónról.61

58 Az említett  okleveleket lásd: Diplomata Hungariae antiquissima. I. Edendo operi 
praefuit Georgius Györff y. Bp. 1992. 264–265.; 266–268. Dávid hercegre bővebben lásd: 
Zsoldos Att ila: Az Árpádok és alatt valóik. Magyarország története 1301-ig. (Történelmi 
Kézikönyvtár 1.) Debrecen 1997. 84.; Mályusz E. – Kristó Gy.: Commentarii i. m. 353–354.

59 A Gellért-legenda egy 12. század közepéig használt krónikavariánst vett  alapul, ami abból 
válik egyértelművé, hogy a valóságnak megfelelően még Vazult említi a hercegek apjaként; 
minderre lásd: Váczy P.: A Vazul-hagyomány i. m. 328–333.

60 Mályusz E. – Kristó Gy.: Commentarii i. m. 333–339. A fejezet keletkezésével kapcsolatban 
megfogalmazott  álláspontok átfogó ismertetésére lásd: Bagi D.: Egy barátság vége i. m. 
399–400., 405.

61 A 140. krónikafejezet Álmos lemondásáról szóló betoldására lásd: Mályusz E. – Kristó Gy.: 
Commentarii i. m. 409. A III. István-kori krónikásra bővebben: Horváth János: Árpád-kori 
latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 270–288.
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Összegzésként elmondható, hogy a magyar írott  hagyomány azon elbe-
szélése, mely szerint I. András a pogány múlt szellemi örökségével felvérte-
zett  lázadás élére állva szerezte volna meg a trónt, történetileg nem hiteles. 
Az Altaichi Évkönyvek bejegyzéseit készítő szerzetes ugyanis egyértelműen 
tudósít arról, hogy Andrást a Péter király közvetlen környezetében tartózko-
dó udvari főemberek és a püspöki kar kívánta felléptetni a Szent István örök-
ségét nyíltan megtagadó politikát folytató uralkodó ellen. Ezzel szemben a 
magyar írott  hagyomány legrégibb szövegrészei a törzsi előkelők lázadását 
beszélik el, melynek leírásába utólag szúrták be András nevét azzal a céllal, 
hogy a dinasztia ezen ágának trónra való jogosultságát eszmei síkon elvitas-
sák. Minderre legkorábban a 11–12. század fordulója körüli években nyílt le-
hetőség, miután Dávid herceg halálával az András-ágnak magva szakadt, s 
az udvari történetírók immár kizárólag a Béla-ág érdekeit szem előtt  tartva 
formálhatt ák a történeti emlékezetet.
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Péter Galambosi: The accession of Andrew I. 
in the Hungarian writt en tradition

According to the Hungarian chronicle, aft er prince Andrew had returned to 
Hungary from exile, along with his brother Levente, they took the lead of the 
pagan uprising, wich caused the fall of king Peter Orseolo. However, when he 
came the throne, he turned against the uprising, overcame it and renovated 
the Christian state order. Th e narration of the chronicle has a contradiction 
on the relationship between Andrew and the rioters. If Andrew had needed 
their support to overtake the throne, how could he have confronted them? 
Or why did he lean on their swords, when he had enough power to stabilize 
his reign and to fi ght against the uprising.

During the comparison of the Hungarian narrative sources and the Ger-
man annals, the lines of the events, and in this way, two diff erent movements 
can be clearly distinguished. Th e pagan uprising was led by those territorial 
rulers, who originated from the elit of the traditional tribal society, but at the 
time of Peter they lost their positions. On the other hand, a conspiracy was 
organized in the royal court by the bishops and their adherents, who couldn’t 
tolerate the Orseolos politics, which denied the legacy of king Saint Stephen. 
Based on the sources it can be proved, that Andrew, apart from his Hungar-
ian henchmen, was supported by considerable mercenary forces from Kiev. 
Furthermore, as Henry III had already set off  to Italy, Peter couldn’t rely on 
his patron. Seen from this perspective, its causeless to suppose, that Andrew 
needed to ally with the pagan rioters. Aft er the analysis, the role of Levente 
also can be explained more clearly as the prince, who was the furtherer of the 
pagan uprising. Its provable, that the information of the Hungarian chronicle 
about the abdication of Levente doesn’t deserve any trust.

Th e results show, that the well componated narration of the chronicle 
about the road of Andrew to the throne, isn’t authentic. Th is modifi cation 
on the Hungarian royal tradition was made at the turn of the 11 and 12. cen-
turies, aft er prince David, the younger son of Andrew had died. Since David 
was a honoured member in the company of king Saint Ladislaus, in his life-
time it was impossible for the chroniclers of the court to accuse his father, 
that he would have allowed the massacre of the Christians. Th is narrative 
refl ects the propaganda of the Béla-line kings, who explained the heirless-
ness of Andrew’s descendants as a punishment of God for the slaughter of 
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many Christians. Th eir interpretation aimed the ideological dethronement 
of the Andrew-line.

Keywords King Andrew I., Prince Levente, pagan uprising, writt en tradition, 
historical memory
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H U N YA D I  S Á N D O R

Az erdélyi káptalan kezdetei

Bevezetés

A székes- és társaskáptalanok múltja már 19. századi történetírásunk-
  ban jelentős helyet foglalt el, felépítésüknek és működésüknek a ku-

tatása pedig napjainkban is jelentős.1 Bár több tanulmány is foglalkozott  az 
erdélyi káptalan életének, működésének egy-egy szegmensével, valamint 
Vekov Károly röviden ismertett e a székeskáptalan középkori történetét an-
nak hiteleshelyi működéséről írt könyvében,2 de az Erdélyi Okmánytárban 
és az Anjou-kori Oklevéltárban regeszta formájában közzétett  forrásanyag-
nak köszönhetően az erdélyi székeskáptalan története ennél alaposabban 
is feltárható. Jelen írásom az erdélyi székeskáptalan korai történetét járja 
körül. Bár a hazai káptalanokat tekintve a 12–13. század fordulójáig lenne 
indokolt a káptalan történetének korai szakaszáról beszélni, de az erdélyi 
székeskáptalant jellemző forráshiány miatt  ezt az időszakot az 1260-as évekig 
toltam ki. Választásom azért esett  erre az periódusra, mert az 1260-as évektől 

1 Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. (A budai, fehérvári, győri 
és pozsonyi káptalan adatt árával). (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 12.) 
Bp. 1994.; C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században. I. rész. A kanonoki 
testület és az egyetemjárás. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 7). 
Bp. 2015.; Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban 
(1354–1526). Pécs 2005.; Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon 
(1440–1526). Pécs 2014.; C. Tóth Norbert: A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az 
alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk. Varga 
Szabolcs – Vértesi Lázár. Seria Historiae Dio ecesis Quinqueecclesiensis XVII. Pécs 2017. 
11–34.

2  Károly Vekov: Locul de adeverire din Alba-Iulia (secolele XIII–XVI). (Bibliotheca Rerum 
Transsilvaniae XXIX.) Cluj-Napoca 2003. 133–148. A hiteleshelyi, valamint művelődései 
tevékenység, továbbá a káptalani személyzet elemzése: Uo. 148-415.
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az erdélyi kanonokok egyre gyakrabban tűnnek fel a forrásokban, a káptalan 
prépostjainak listája ett ől kezdve pedig csaknem teljesen ismert. Ugyanak-
kor a káptalan gazdasági helyzetét a 13. század végéig tárgyalom, ugyanis az 
1270-es évektől rendelkezünk számott evőbb forrásanyaggal a káptalant érin-
tő uralkodói és egyéb adományok tekintetében.3 Az erdélyi káptalan törté-
netének felvázolását az is nehezíti, hogy a korai időszakot tekintve nem csak 
a székeskáptalanról, de az egyházmegye püspökeiről is alig vannak adataink 
a 12. század vége előtt i időkből. Mindezekből kifolyólag a káptalan korai tör-
ténetét a 12. század végéig analógiák segítségével, magyarországi székes- és 
társaskáptalanokról fennmaradt adatok felhasználásával ismertetem.

Az erdélyi püspökség központja

Történetírásunkban jelenleg is vitatott  az erdélyi püspökség első központ-
jának helye, ugyanis a többi magyarországi püspökséggel ellentétben a püs-
pökség nem a székhelyéről, hanem a területéről kapta elnevezését. Követke-
zésképpen az erdélyi káptalan történetének ismertetése előtt  röviden ki kell 
térnünk a püspökség megalapítására, egykori első központjának kérdésére.

Szent István 1003-ban legyőzte anyai nagybátyját, az utolsó Gyulát, ezt 
követően legkésőbb 1009-ig megalapított a az erdélyi püspökséget. 1009-ben 
ugyanis új egyházmegyék szervezésére került sor Azo ostiai püspök, pápai 
legátus jelenlétében: bizonyosan a pécsi püspökségére, valamint nagy való-
színűséggel a kalocsai érsekségére és az egri püspökségére is.4 Kristó Gyula 
Erdély esetében egy térítőpüspökséget feltételez, mivel a püspökség a többi 
magyar püspökségtől eltérően nem a központjáról kapta a nevét. Egy 1246. 
évi okleveles adatra hivatkozva,5 amely az erdélyi püspökség 6 birtokát – 
Fehér megyében (Gyula)Fehérvárt, Doboka megyében Harinát és Bilakot, 

3 Írásomban azért nem tárgyalom az erdélyi káptalan 1260 utáni, nem gazdasági jellegű 
történéseit, mert az meghaladná jelen dolgozat terjedelmi korlátait.

4 Györff y György: István király és műve. Bp. 1983. 182–186.; Kristó Gyula: A korai Erdély 
(895–1324). (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 18.) Szeged 2002. 101.

5 Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I–IV. 
(1023–1372). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond – Hegyi Géza – W. 
Kovács András. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 26., 40., 47., 
53.) Bp. 1997–2014. (A továbbiakban: Erd. Okm.) I. 201. sz.
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Kolozs megyében Gyalut, Szolnok megyében pedig Zilahot és Tasnádot 
– említi, arra a megállapításra jutott , hogy a 11. század elején a püspökség 
alapításakor az egyházmegye központjának Észak-Erdélyben kellett  lennie, 
amely Dobokavár lehetett . Álláspontja szerint ugyanis ha az egyházmegye 
központja Gyulafehérvár lett  volna, akkor a püspökség legkorábbi birtokai-
nak is annak a közelében kellett  volna lenniük.6

Véleményem szerint Kristó ezen érvelésének egyik vitatható pontja az, 
hogy fi gyelmen kívül hagyta, hogy a 12–13. század folyamán gyakorlatilag 
minden magyarországi egyházban bekövetkezett  a püspöki és káptalani bir-
tokok elkülönülése.7 Az erdélyi káptalan a 13. században már jelentős birto-
kokkal rendelkezett .8 A káptalan Fehér megyei pozícióira Györff y György 
adott  magyarázatot, szerinte az erdélyi püspökök idejük nagy részét a királyi 
udvarban, vagy annak kíséretében töltött ék, és ezért a püspöki birtokállo-
mány megosztásakor az állandóan Gyulafehérváron székelő erdélyi kápta-
lannak engedték át a székhely körüli birtokok nagyobb részét, amíg a püspök 
inkább az észak-erdélyi udvarházakat tartott a meg. Ilyen birtok volt Fehérvár 
körül Borbánd, Borosbocsárd, Csatár, Kisfalud-Regulustelke, a Poklospatak 
alatt i Marospart és Vajasd, az ompolyfülesdi uradalom Zalatnával és 
Abrudbányával, valamint Nagyenyed annak tartozékaival.9 Így az említett  
1246. évi oklevél tartalmából nem következtethetünk a püspökség korábbi 
birtokaira, mivel a 11. században a püspöki és káptalani birtokok nem váltak 
még szét. Mindezek alapján nem tartom elfogadhatónak, hogy az erdélyi 
püspökség 13. századi birtokaival indokoljuk meg az erdélyi püspökség 11. 
századi lehetséges észak-erdélyi központját.

Kristóval szemben Györff y György szerint az erdélyi püspök székhelye 
Gyulafehérváron létesült, az első püspök pedig egy térítő „szerzetes-barát” 
lehetett .10 Györff y véleményét erősíti, hogy a bizánci térítőpüspök gyulafe-
hérvári templomát megtalálták. Ez egy kisméretű, 20 méter hosszú, egyha-

6 Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 102–106.
7 F. Romhányi Beatrix: A középkori intézmények gazdálkodása. In: Magyar középkori 

gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyűjtemény. Szerk. Ferenczi László – 
Laszlovszky József – Szabó Péter. Bp. 2007. 204.

8 A káptalan 13. század végi birtokaira lásd Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 113–114.
9 Györff y György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-IV. Bp. 1963– 1998. II. 

108.
10 Uo. 155.
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jós, félköríves szentélyű templom volt, alapfalai egy 10. századi magyar síron 
nyugszanak, lebontása után oda egy I. Géza király (1074–1077) pénzeivel 
keltezhető sírt ástak.11 Bóna István ezt tekintett e az első erdélyi püspöki szé-
kesegyháznak, amelyet a Szent László-kori második, majd a II. András-kori 
harmadik követett .12 Így az erdélyi székesegyház felépítéséig, amely minden 
bizonnyal Szent László uralkodására tehető,13 ezt a 10. század közepére da-
tálható bizánci típusú templomot használták.14 Ráadásul a város már a 11. 
századtól szerepel a magyarországi latin forrásokban.15 Mindezek alapján, 
akárcsak a püspöki központ, az erdélyi káptalan kezdetei is Gyulafehérvár-
hoz köthetők.

A magyarországi káptalanok korai időszaka

A magyarországi káptalanok forrásokból jól ismert felépítése hosszú fejlő-
dés eredményeként alakult ki. A székeskáptalanok kialakulásáról a 19. század 
végétől kezdve a szakirodalom egyöntetűen azt tartott a, hogy a püspöksé-
gek alapításával együtt  szervezték meg a káptalanokat is Szent Chrodegang 
regulája16 alapján, amelyeknek első tagjait a bencés szerzetesekben látt ák, 

11  Radu Heitel: Archäologische Beiträge zur Geschichte der romanischen Baudenkmäler is 
Siebenbürgen. II. Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts 12. (1975) 3–10.; 
Uő: Principal ele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de Alba 
Iulia (1968–1977). Studii și Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 36. (1985) 215–231., 37. 
(1986) 233–248.

12  Bóna István: Erdély a magyar honfoglalás és államalapítás korában. Régészeti átt ekintés. 
In: Erdély a keresztény magyar királyságban. Tanulmányok. Szerk. Dávid Gyula. (Erdélyi 
Tudományos Füzetek 231.) Kolozsvár 2001. 69–97.

13  Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Bp. 1958. 70–75.; Uő: Erdély építészete 11–13. 
században. Kolozsvár 1994. 25–26.

14 A bizánci templomra lásd: Daniela Marcu Istrate: Biserica din secolele X–XI de infl uenţă 
bizantină, de la Alba Iulia. Restituiri preliminare. Apulum. Acta Musei Apulensis. Series 
Historia et Patrimonium 51. (2014) 93–128. A bizánci templom keltezése körüli vitákra 
lásd: Th oroczkay Gábor: Megjegyzések Erdély államalapítás-kori történetéhez. In: Uő: 
Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, krónikák. Bp. 2016. 24–25.

15 Gyulafehérvár latin nyelvű névalakjaira lásd: Györff y György: Gyulafehérvár kezdetei, neve 
és káptalanjának registruma. Századok 117. (1983) 1102–1134.

16 Koszta László hívta fel a fi gyelmet rá, hogy a Chrodegang-regula szerint a székeskáptalan 
élén a primicerius vagy archidiaconus áll, akiknek a 8–9. században a Rajna-menti 
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hangsúlyozván a káptalanok monachális jellegét. Az egyetlen vitatott  kér-
dés, hogy a káptalanok alapítását Szent Istvánnak (997–1038) tulajdonítják-e 
vagy pedig az adott  egyházmegye püspökének.17

A hazai történetírásban a székeskáptalanok korai történetére vonatkozó-
an az 1970-es években fogalmazódtak meg új elképzelések Mályusz Elemér, 
Györff y György és Mezey László összefoglaló munkái révén.

A magyarországi középkori egyházi társadalmat bemutató könyvében 
Mályusz Elemér megjegyezte, hogy a káptalanok intézménye a keresztény-
séggel együtt  honosodott  meg a középkori Magyarországon, igaz nem a 
későbbi, kialakult formájában. A 11. századi kútfők hiányát azzal magyaráz-
za, hogy a káptalanok megalakulásukat nem egy alapító elhatározásának 
köszönhetik, hanem fokozatosan alakultak meg.18 Györff y György Szent 
Lászlóról írt tanulmányában azt írta, hogy a székeskáptalanokat Szent Lász-
ló király (1077–1095) kezdeményezésére a 11. század végén szervezték meg, 
ezzel segítve a gregoriánus reformok, elsősorban a cölibátus érvényesülését. 
Ugyanakkor felhívja a fi gyelmet arra, hogy 1083-ban Székesfehérváron az őr-
kanonok tisztjét még nem egy kanonok, hanem egy klerikusi renden lévő 
szerzetes töltött e be. Ezzel szemben 1111-ben a nyitrai káptalan már szabályo-

német káptalanokban sem lehet kimutatni a jelenlétét, így magyarországi elterjedésük is 
kizárható; ráadásul a Chrodegang-regulával szemben a hazai székeskáptalanok vezetőjét 
praepositusnak hívták, miként.az aacheni Institutio canonicorumban, amely már a 11. 
század elején ismert volt Verdunben, ahonnan 24 kanonok érkezett  Magyarországra, de a 
dél-német dómkönyvtárakban is kimutatható a szabályzat. Az aacheni regula tartalmának 
megfelel a magyarországi székeskáptalanok vezetőinek préposti címe is. Koszta László: 
Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig. In. Uő: Írásbeliség 
és egyházszervezet. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. Capitulum. III. 
Szeged 2007. 20.

17 Balanyi György: Szent István mint a magyar keresztény egyház megszervezője. In: 
Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. I–III. Szerk. Serédi 
Jusztinián Bp. 1938. I. 356–357.; Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr 1938. 4.; 
Békefi  Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája. 
Bp. 1901. 20–25.; Uő: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. 
14–18.; Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. V eszprém 1977. 106–109.; Hermann Egyed: 
A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973. 34., 68.; Karácsonyi 
János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad 1906. 
68.; Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa 
1935. 4–5.

18 Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 20072. 59.
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san kanonokokból és presbiterekből állt.19 A harmadik álláspontot Mezey 
László fogalmazta meg, aki szerint a püspök szinte apát módjára állt a szé-
kesegyházának klerikusai és szerzetesi közössége élén, azaz a kanonokok a 
székeskáptalan helyett  dómkolostorokban éltek a szerzetesekkel. Az Angliá-
ban kialakult, angol misszionáriusok közvetítésével a kontinensre is átkerült 
dómkolostorok Magyarországi megjelenésében a passaui mintát látt a, amely 
bajor közvetítéssel érkezhetett  az országba.20

A kutatás ezen eredményeinek felülvizsgálatát Koszta László végezte el 
1996-ban megjelent tanulmányában.21 Koszta arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a székeskáptalanok korai történetének feltárásánál a szűkös forrásadott ságok 
mellett  terminológiai problémák is nehezítik a kutatók helyzetét, mint példá-
ul a capitulum, a canonicus és fr atres22 szavak székeskáptalanokra vonatkozó 
megjelenése és használata.

A 11. század első felében – annak ellenére, hogy a káptalanok alapítására 
nincsenek konkrét adataink – a források alapján a szerzetesek és kanono-
kok bizonyos együtt élése fi gyelhető meg Magyarországon; például Aszt-
rik-Anasztáz esztergomi érseksége idején egy dómkolostor fogta össze az 
esztergomi érsekség székhelyén élő papokat.23 A pécsi Bonipert püspök 
(1009–1036) egy latin grammatikát hozatott  Pécsre Chartres-ból, ezzel is 
elősegítve a dómiskola megszervezését, a papság utánpótlásának biztosítá-
sát.24 Az alapján, hogy a későbbiekben a püspöki székhelyeken folyó oktatás a 

19 Györff y György: A „lovagszent” uralkodása (1077–1095). Történelmi Szemle 20. (1977) 552.
20  Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 1979. 

92–93.
21 Koszta László: Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig. Acta 

Universitatis Szegediensis de Att ila József Nominatae. Acta Historica 103. (1996) 67–81. A 
tanulmány újrakiadása: Koszta L.: Székeskáptalanok i. m. (2007) 9–21.

22 A capitulum szó hazai használata a kanonoki közösségre vonatkozó jelentéssel minden 
kétséget kizáróan Imre királynak 1197. évi, a spalatói káptalan számára kiadott  oklevelében 
fordult elő, és általános alkalmazása a 13. századra tehető. A 11–12. századra vonatkozóan 
forrásaink a kanonokokat gyakran fr atres-nek titulálták, például az 1079. évi Guden 
oklevélben, de hasonló fi gyelhető meg az 1138. évi dömösi oklevélben is, ahol a dömösi 
egyház tagjai szinte kivétel nélkül canonici-ként szerepelnek, amely már jelzi a canonicus 
megjelölés előtérbe kerülését a fr atres-szel szemben. Koszta L.: Székeskáptalanok i. m. 10–11.

23 Uo. 14.
24 Koszta László – Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan. In: A Pécsi egyházmegye története. 

I. A középkor évszázadai (1009–1543). Szerk. Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi 
József. Pécs 2009. 213.
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székeskáptalanokhoz tartozott , a Bonipert püspök által alapított  dómiskolát 
a székeskáptalan (egy kialakult hierarchiával nem rendelkező,) dómkolosto-
rához tartozó intézménynek tekinthetjük.

A magyarországi latinságban a kanonokokat először Mór pécsi püspök 
említett e a Szent Zoerard-András és Benedek szerzetesekről 1070 körül írt 
legendájában.25 Az első okleveles forrásunk a püspöki székhelyek kanonok-
ságára az 1079. évből, a Guden-oklevélből való, amelyben már a kialakuló-
félben levő káptalani hierarchia és a székeskáptalan különbirtokának alapjai 
jelentek meg.26

Az 1083. évi szentt é avatás előtt  keletkezett  Nagyobb Szent István-legenda 
már világos különbséget tett  a kanonokok kolostorai és a szerzetesek monos-
torai között , továbbá a káptalanok megszervezését a püspökségek alapításához 
kapcsolta. A Nagyobb Szent István-legendában és a Nagyobb Gellért-legen-
dában is egy vita communisban élő kanonoki közösséget ábrázoltak,27 tehát a 
11. század első felében tisztán világi papok lakta káptalanok helyett  dómkolos-
torokról beszélhetünk, hiszen a magyar egyházszervezet még kialakulófélben 
volt. Ezek azonban a 11. század közepére, illetve a század második felében sorra 
megszűntek.28 A tisztán kanonokok lakta monostorok létrejött e Magyarorszá-
gon két módon történt. Az általánosabb az lehetett , amikor a vegyes közösség 
átalakult káptalanná, a szerzetesek nem kaptak utánpótlást vagy pedig elhagy-
ták a püspöki központot, valamelyik közeli bencés monostorba telepedve át. A 
székeskáptalanok másik – és minden bizonnyal kevésbé gyakoribb – fejlődési 
formáját a csanádi püspökség története mutatja, ahol a dómkolostor a 11. szá-
zad közepén szétvált egymástól független kanonoki és szerzetesi monostorra, 
amely kett ősség az egész középkor folyamán megmaradt.29

25 „audita fama boni rectoris multi ex terris aliis canonici et monachi ad ipsum […] 
confl uebant” – Scriptores rerum Hungaricarum Ed. Emericus Szentpétery. I–II. Bp. 1938. 
(A továbbiakban: SRH), II. 357.

26  Az oklevél megemlíti a veszprémi káptalan prépostját, dékánját és két további kanonokot. 
Koszta L.: Székeskáptalanok i. m. 15.

27 A Nagyobb Gellért-legenda szerint a csanádi püspök bencésekkel vett e körül magát, majd a 
kanonokok megjelenését követően a szerzetesek és a kanonokok együtt  éltek, de csak rövid 
ideig, ugyanis a két közösség 1053-ban Szent Gellért testének csanádi újratemetésekor már 
egymással rivalizált. A csanádi kanonokok székeskáptalanja a Szent György-templom mellett  
volt, ellátásukat a püspöktől kapták. (Koszta L.: Székeskáptalanok i. m. 16.; SRH. II. 493–504.).

28 Koszta L. – Fedeles T.: A pécsi székeskáptalan i. m. 213.
29 Koszta L.: Székeskáptalanok i. m. 17.
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A dómkolostorok jelenléte a 11. század első felében, valamint az a tény, 
hogy a kanonokokra vonatkozó korai forrásaink többsége a 11. század má-
sodik feléből származik, látszólag Györff y azon álláspontját támasztja alá, 
miszerint a székeskáptalanokat Szent László szervezte meg. Koszta azonban 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy már I. László uralkodásának legelején, az 1079. 
évi Guden-féle oklevélben is feltűnnek a székeskáptalanok, akárcsak az 1083 
előtt  keletkezett  Nagyobb Szent István-legendában. Kérdéses, hogy egy kö-
zépkori uralkodónak elegendő lett  volna két év egy ilyen horderejű intézke-
dés kivitelezéséhez.30

Koszta érve alapján megkérdőjelezhető a székeskáptalanok Szent László 
kori alapítása, de Szent László és Kálmán királyok (1097–1116) szerepe a káp-
talanok tudatos támogatásában nem vonható kétségbe. Ugyanakkor az erdé-
lyi székeskáptalan esetében Györff y arra a következtetésre jutott , hogy mivel 
két 1278. évi oklevél is arról tesz említést, hogy a székesegyházat, illetve a káp-
talant a „szent királyok” alapított ák és adományozták meg, így jelen esetben 
Lászlónak tényleges szerepe lehetett  az alapításban.31 Véleményem szerint, 
ha Koszta érvelése nyomán Szent László mint alapító szerepe az erdélyi káp-
talanban ki is zárható, a fenti oklevél alapján bizonyosan szerepe volt az er-
délyi székeskáptalan helyzetének megszilárdításában, anyagi támogatásában. 
Ugyanakkor, mivel a székeskáptalan épülete a székesegyház mellett  volt, az 
is elképzelhető, hogy a kanonokok a székesegyház felépülését követően köl-
töztek be a káptalanba László uralkodása alatt , amely megmagyarázná, hogy 
miért tekintett ek Szent István mellett  Szent Lászlóra is alapítóként.

A káptalanok korai történetének feltárásában nehezíti a kutatás helyzetét, 
hogy a kanonokok vita communisban éltek, így a káptalanok belső életéről 
a 12. század végéig alig maradt híradás, elsősorban csak a káptalanok gazda-
sági helyzetének javulására vannak forrásaink a 12. századból. A káptalanok 
jövedelmei kezdetben nem különültek el a püspökétől, azonban a 11. század 
végétől megindult a káptalani vagyon fokozatos elkülönítése. A 12–13. század 

30 Koszta szerint, ha Magyarországon a székeskáptalanok és a főesperességek kialakulása 
egy időben történik, akkor bizonyosan a hazai székeskáptalanokban Nyugat-
Európához hasonlóan jelentkezett  volna a préposti cím és a székesegyházi főesperesség 
összekapcsolódása. A hazai székeskáptalanok vezetői közül azonban csak az 1091 körül, 
tehát a főesperességek kialakulása idején létrejött  zágrábi székeskáptalan prépostja látott  el 
főesperesi feladatokat. Uo. 19.

31 Györff y Gy.: Gyulafehérvár i. m. 1117.
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során a tizedszedés jogán megosztozott  a püspök és a káptalan, amely kezdet-
ben (a két fél közül) kizárólag a püspököt illett e. Martirius esztergomi érsek 
1156-ban 70 falu tizedét engedte át az esztergomi székeskáptalan kanonokja-
inak, megteremtve ezzel az esztergomi székeskáptalan anyagi függetlenségé-
nek alapjait. Az adományt a kanonokok szűkös helyzete tett e szükségessé, 
ugyanis a 12. század közepéig csupán egyetlen főétkezés volt, az ebéd. Az 
esztergomi érsek gondoskodása tett e lehetővé, hogy kanonokjai „ne szűköl-
ködjenek vacsora nélkül.”32 Az adományozás során az összes magyarországi 
püspök jelen volt, így az példaként szolgálhatott  más egyházmegyékben is:33 
Saul kalocsai érsek több falu tizedét adta káptalanjának, amit a pápa 1198-ban 
meg is erősített .34

A káptalanok fokozatosan növekvő jelentőségét mutatja, hogy 1177-ben 
III. Béla (1172–1196) Kozma pécsi prépostot küldte képviselőjeként az in-
vesztitúraharc második szakaszát lezáró velencei béketárgyalásra.35 A hazai 
történetírás egyetért abban, hogy jelentős változások a 12. század végére, a 
13. század elejére jelentkeztek, ekkorra ment végbe a magyarországi kápta-
lanok birtokjogi függetlenedése, azaz az egyházmegyék birtokaiból leváltak 
azok, amelyek jövedelmeit a káptalanok javára fordított ák. Ezt támasztja alá 
az is, hogy 12–13. század fordulóján felbomlott  a vita communis, a kanono-
kok jövedelme lehetővé tett e önálló egzisztenciák fenntartását, ezzel párhu-
zamosan analógiás alapon feltételezhető, hogy a korábban vidéki templo-
maik mellett  élő főesperesek beléptek a székeskáptalanokba, beköltöztek a 
püspöki székhelyre a 13. század elején. A folyamat eredményeképpen nem 
csak a káptalanok létszáma növekedett , hanem a főesperesek belépésével a 
székeskáptalanok kezébe került a falusi plébániák vizitálása és az egyházi bí-
ráskodás alsó szintje is.36

32 F. Romhányi B.: A középkori intézmények i. m. 200., 204.; Koszta L. – Fedeles T.: A pécsi 
székeskáptalan i. m. 215.; Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 59.; Az idézet helye: Uo. 59.

33  Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I. Bp., 1923. 84. sz.
34  Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. (METEM-könyvek 

3.) Bp. 1992. 28.
35 Koszta L. – Fedeles T.: A pécsi székeskáptalan i. m. 215.
36 Koszta László: A magyar székeskáptalanok kanonokjai 1200–1350 között . In: Dixit et 

salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk. Jancsák 
Csaba et al. Szeged 2007. 100–104.; Koszta L. – Fedeles T.: A pécsi székeskáptalan i. m. 218., 
Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 41.
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A káptalanok függetlenedésében, a vita communis megszűnésében nem csak 
a hazai viszonyoknak volt szerepe. Gerics József A korai rendiség Európában és 
Magyarországon című monográfi ájában az universitas fogalmának tárgyalásánál 
felhívja a fi gyelmet, hogy az egyházi universitas alaptípusa a káptalan. Egyház-
jogi értelemben a püspök volt a káptalan feje, valójában külön jogi személyisé-
gek voltak, erre utalhat például a mensa megosztása. A püspök saját környezetét 
természetszerűleg vonta be az egyházi kormányzatba, miközben a fontosabb 
városokban az egyes egyházi intézmények különváltak, további jogokat pedig 
már csak önmaguk számára szereztek. E fejlődés következményeit III. Sándor-
tól (1159–1181) kezdték az egyházi törvényalkotásban levonni, az 1179. évi III. 
lateráni zsinaton hozták meg azokat a rendelkezéseket, amelyek szabályozták 
a káptalannak mint az egyházkormányzat felelős intézményének a működését. 
A 13. század elején a IV. lateráni zsinat elismerte, hogy a káptalannak joga van 
statútumok alkotására, valamint olyan választó testület felállítására, amelyet a 
prelátus választására kizárólag jososult tagok alkotnak. Ezek következtében a 
káptalan tudatára ébredt saját jogi személyiségének és a prelátusétól független, 
kollektív joghatóságra törekedett .37

A kanonokok jövedelmét növelte, hogy ius magistratusszal rendelkez-
tek, azaz a káptalannak a magisztrátus-joga alá tartozó másik egyház jöve-
delméből bizonyos rész járt. A magisztrális részt a kápolna papja fi zett e 
magisterének, akit a püspök nevezett  ki a székeskáptalan kanonokjai közül. 
Ezt a magister-réteget értelmezte – valószínűleg tévesen – Mályusz egyetemi 
fokozatt al rendelkező, tanult egyházi személyek csoportjaként.38 Fügedi Erik 
már 1974-ben Mályusz könyvéről írt ismertetőjében megkérdőjelezte, hogy a 
magister címre adott  értelmezés helytálló-e.39 Mezey László szintén elvetett e 
a Mályusz-féle értelmezést,40 új értelmezést azonban csak Solymosi László 
adott  1989-ben megjelent tanulmányában. Álláspontja szerint a magisteri cím 
azokat a kanonokat illett e meg, akik nem viseltek káptalani méltóságot vagy 
hivatallal járó tisztséget.41 Köblös Józsefnél is a „mesterkanonokok” megfe-

37 Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp. 1987. 198–200.
38 Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 33–56.
39 Fügedi Erik: Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 

Századok 108. (1974) 1155–1158.
 40 Mezey L.: Deákság i. m. 157–158., 162–164.
41 Solymosi László: Könyvhasználat a középkor végén. Könyvkölcsönzés a veszprémi 

székesegyház könyvtárában. In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori 
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lelnek az „egyszerű kanonokoknak”.42 2010-ben megjelent tanulmányában 
Rácz György tett  kísérletet a kérdés megválaszolására, melyet a történészi 
szakma jelenleg mérvadónak fogad el.43 A kérdés átt ekintését C. Tóth Nor-
bert végezte el a közelmúltban.44

Véleményem szerint a káptalanok önállósodásához és a vita communis fel-
bomlásához két további tényező is hozzájárult – ha nem is olyan jelentős rész-
ben – az egyházi birtokok felosztása mellett . Az egyik ilyen tényező a káptala-
nok számára tett  uralkodói adományok voltak. Míg a 11. században az uralko-
dók adományai elsősorban a püspökségeket és az apátságokat érintett ék, addig 
a 12. századtól a káptalanok is rendre kaptak adományokat az uralkodóktól, 
amelyekről azonban – az írásbeliség 12. századi fejletlensége miatt  – még nem 
adtak ki oklevelet.45 Lukács érsek idején az esztergomi káptalan kanonokjai 
az esztergomi vásárvám királyt illető két részét kapták meg III. Bélától egy 
1188. évi, de kétes hitelességű királyi privilégium szerint, míg a harmadik részét 
Jób esztergomi érseksége alatt  adta a kanonokoknak az uralkodó. Imre király 
(1196–1204) 1203. évi adománya szerint Bihar megye falvaiban és vásárain sze-
dett  vámok kétharmada a váradi egyháznak jutott , amelyből két rész a püspö-
köt, a harmadik rész pedig a káptalant illett e meg, tehát az uralkodói adomá-
nyokból is kitűnik a kanonokok vagyoni önállósodása a püspökségtől.46

A másik tényező, amely hozzájárult a káptalanok felemelkedéséhez, a 
káptalanok oklevéladó tevékenységének megindulása volt a 12. század utolsó 
negyedében. Már ezt megelőzően is részt vett ek az igazságszolgáltatásban, 
hiszen az istenítéletek lebonyolítása Szent László kora óta a káptalanok előtt  
zajlott .47 Kumorovitz Lajos Bernát mindennek okát a III. Béla és utódai alatt  
megindult nagymértékű földadományozásban látt a. Mindezek következ-
ményeképpen nem csak a birtoklásban és a gazdasági életben, de a társada-
lomb1an is jelentős változások indultak el a századfordulón és az azt követő 

történetéről. Szerk. Erdő Péter. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Canonici Universitatis 
Catholicae de Petro Pázmány nominatae III.) Bp. 2002. 13–68., különösen 27–28.

42 Köblös J.: A egyházi középréteg i. m. 44–45.
43  Rácz György: A magyarországi káptalanok és monostorok magisztrátus-joga a 13–14. 

században. Századok 134. (2000) 147–210.
44 C. Tóth N.: A „mályuszi modell” i. m. 18–22.
45  Eckhart Ferenc: Hiteles helyeink eredete és jelentősége. Századok 47. (1913) 642–643.
46 Weisz Boglárka: A királykett eje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarországon 

a középkor első felében. (Magyar Történelmi Emlékek. Adatt árak) Bp. 2013. 137–138., 421.
47 Györff y György: A „lovagszent” i. m. 553.
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évtizedekben. Az adományozások miatt  szükségessé vált a földek körülhatá-
rolása, s a határok pontos rögzítése, amit a frissen megszervezett  kancellária 
egymaga már nem tudott  ellátni, így az ügyek sokasága megkövetelte az ok-
levélkiadás decentralizálását. Ezt a feladatot pedig a javadalmaik és birtokaik 
miatt  helyhez kötött  káptalanok mint hiteleshelyek látt ák el.48

A vita communis felbomlásával együtt  járt az önálló kanonoki egzisztenci-
ák kialakulása. A kanonoki javadalmak ekkor még csak szerény megélhetést 
nyújtott ak, így a kanonokok anyagi helyzetük javítására és intézményes rög-
zítésére törekedtek. Koszta azonban felhívja a fi gyelmet arra, hogy a kano-
nokok sanyarú helyzetét mutató oklevelek mögött  nem feltétlenül kell nagy 
nélkülözést látnunk, hanem ezek egy új, iskolázott  papi réteg megnövekedett  
igényeit mutatják, akik igényeiket az alsópapság rovására próbálták érvénye-
síteni. Ezt jelzi az is, hogy több egyházmegyében is a IV. lateráni zsinat tiltása 
ellenére kísérletet tett ek arra, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, hogy a 
kanonokok prebendáikhoz oltárjavadalmakat csatoljanak, valamint a káp-
talanok a plébánosok tizedjövedelméből, pontosabban a tized negyedéből 
igyekeztek minél nagyobb részt megszerezni.49

Az erdélyi székeskáptalan a 13. században

A káptalanok jelentőségének növekedését mutatja az is, hogy a 13. század 
elején megnövekedett  a székeskáptalanokra vonatkozó források száma. A 
Mályusz Elemér által felvetett  analógiának – miszerint a főesperesek 1183 
és 1227 között  léptek be a káptalanokba – megfelel az az 1199. évi okleve-
les adat, amely szerint III. Ince pápa (1198–1216) megerősített e Henrik 
magister kolozsi főesperest erdélyi kanonoki javadalmában.50 A káptalan 
tagjainak következő említésére egy 1213. évi oklevélben került sor, amikor 
is Vilmos püspök a káptalan tagjaival együtt  hozott  döntést: ebben a Né-
met Lovagrend területén megtelepülő lakosok tizedét engedték át a lovag-
rend részére, kivéve a magyarokét és a székelyekét. Az oklevél tanúsorában 

48  Kumorovitz Lajos Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. (Bibliotheca 
humanitas historica) Bp. 19932. 50–51.; Eckhart F.: Hiteles helyeink i. m. 641–655.

49 Koszta L.: A magyar székeskáptalanok i. m. 103–104.; Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 
44–50; 60.

50 Erd. Okm. I. 28. sz.
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megemlítik Róbert éneklőkanonokot, Egyed, Rogerus magister és Hugo 
főespereseket is.51 Az erdélyi káptalan mint testület első említése 1219-ből 
való egy istenítélet lebonyolításával kapcsolatban.52 A káptalan első ismert 
prépostja Sándor prépost volt, aki személyesen vett  részt II. András keresz-
tes hadjáratában.53 Az erdélyi káptalan első ránk maradt hiteleshelyi ok-
levele 1231-ből ismert egy 1280. évi átiratból. A második hiteleshelyi okle-
vél 1252-ből, a harmadik pedig 1256-ból ismert, ezt követően folyamatos a 
hiteleshelyi oklevéladás.54

Forrásaink rávilágítanak arra is, hogy a káptalan a helyi konfl iktusokból 
sem maradt, maradhatott  ki. III. Honorius pápa 1222. június 22-én kelt bul-
lájából tudjuk, hogy Adorján püspök R., J., A. és E. erdélyi kanonokokkal és 
másokkal együtt  erőszakkal behatolt a kolozsmonostori bencés apátságba, 
ott  L. apátot két szerzetessel együtt  börtönbe vetett e és a monostort lerom-
boltatt a. 1220 táján pedig Vilmos püspök támadt a monostorra, annak pápai 
privilégiumait a tűzbe, a királyi kiváltságlevelét pedig vízbe vetett e.55 Szintén 
1222-ben Vilmos püspök utódjául Rajnald püspököt, II. András pártfogolt-
ját választott a meg az erdélyi káptalan, akit ellenben – mivel az egyik sze-
me hibás volt – Ugolin kalocsai érsek addig nem volt hajlandó felszentelni, 
amíg Rajnald a pápától felmentést nem kapott . 1222-ben Rajnald követe, N. 
magister Rómába ment, ahol III. Honorius személyesen mentett e fel az er-
délyi püspököt a kánoni akadály alól, valamint megerősített e a királyi kine-
vezést is.56

Birtokait tekintve az erdélyi székeskáptalan egyike volt a legnagyobb 
erdélyi birtokosoknak. A többi magyar káptalannal ellentétben úgy tűnik, 
hogy az egyházmegye püspöki birtokairól leváló káptalani javak jelentő-
sebbek voltak az erdélyi püspök kezén maradtaknál. Az erdélyi püspök-
ség és székeskáptalan esetében nehezíti a tisztánlátást, hogy birtokaikról 

51 Uo. I. 62. sz.
52 Uo. I. 98. sz.
53 M–a. S–r.: Röhricht Reinhold: Studien zur Geschichte des fünft en Kreuzzuges. Századok 

27. (1893) 68.; Wilczek Ede: II. Endre király keresztes hadjárata. Századok 28. (1894) 607.; 
Kozics László: II. Endre keresztes hadjárata. Katolikus Szemle 7. (1893) 393.

54 Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 263.; Erd. Okm. I. 164., 217., 223. sz.
55 Erd. Okm. I. 122. sz. – A csupán a kezdőbetűjükkel jelölt személyek közelebbről nem 

ismertek. A káptalan 12–13. századi tagjainak lajstroma: Vekov K.: Locul de adeverire i. m. 
[462] 7. melléklet

56 Erd. Okm. I. 121. sz.
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csak a tatárjárás utáni időszakból van adatunk.57 Az erdélyi káptalani javak 
egyértelműen Dél-Erdélyben sorakoztak. Egy 1299. évi oklevélben a kápta-
lan 13, Fehér megyei birtokának határait állapított ák meg: Orbó, Miriszló, 
Koppán, Gombás, Bukaj, Kerecsnek, Buzd, Borbánd, Regulustelke, Kisfa-
lud, Fülesd, Bocsárd, Vajasd.58 Ezenkívül a 13. század végén, 14. század ele-
jén a káptalan az alábbi birtokokkal rendelkezett : Abrud, Felenyed, Akmár, 
Ivántelke, Béld, Pád, Váradja, Damasfölde, Nagylak, Konyha, Cserged, 
Ompolyica és Zalatna Fehér megyében, Piski Hunyad megyében, Egyed és 
Bázna Küküllő megyében, Bogács, Köröstelek, Kiskonyha és Bún a Szász-
földön.59

Ezzel szemben az erdélyi püspöknek mindössze három birtoka volt Fe-
hér megyében: Gyulafehérvár (egy része), Sárd és Akmár. Ahogy azt fentebb 
már említett em, a káptalan Fehér megyei javaira Györff y adott  magyarázatot. 
Véleménye szerint a püspökök idejük nagy részét a királyi udvarban töltöt-
ték, állami-politikai szolgálatban, és ezért az osztozkodáskor az állandóan 
Gyulafehérváron lévő káptalannak engedték át a székhely körüli birtokok 
nagyobb részét, amíg a püspök inkább az észak-erdélyi udvarházakat tartot-
ta meg.60 Jakó Zsigmond azonban lehetségesnek tartott a, hogy az erdélyi 
székeskáptalan birtokai csak látszatra tűntek jelentősebbnek területi kiterje-
désük miatt . Nem zárható ki ugyanis, hogy a káptalan kapta az akkor még alig 
lakott , jövedelmezőség tekintetében tehát sokkal értéktelenebbnek minősü-
lő, de nagyobb földeket.61 Jakó ezen állításával egybecseng Rácz György vé-
leménye is: „a püspökök a püspökség birtokainak a káptalannal való megosz-
tása során a kedvezőbb fekvésű helyeket és a jelentősebb tizedeket maguknak 
tartott ák meg, a távolabbiakat, s jogi vagy más természetű problémákkal ter-
helteket pedig a káptalannak engedték át.”62

A káptalan gazdasági helyzetét tekintve birtokai mellett  meghatározónak 
tekinthetjük a 13. század során szerzett  kiváltságait. A tatárjárást megelőzően 

57 Jakó Zsigmond: Az erdélyi püspökség középkori birtokairól. In: Benkő Lóránd et al.: 
Erdély a keresztény magyar királyságban. (Erdelyi tudomanyos füzetek 231.) Kolozsvár 
2001. 105–106.

58 Erd. Okm. I. 589. sz.
59 Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 113.
60 Györff y Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. i. m. 108.
61 Jakó Zs.: Az erdélyi püspökség i. m. 106.
62 Rácz Gy.: Magyarországi káptalanok i. m. 177.
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csak II. András egy 1235-ös adományáról tudunk, amely szerint a Maroson 
sót szállító hajóktól Alvincen szedett  vámnak a királyt illető rész kétharmadá-
ból nagy hajó után fél márkát, közepes és kis hajó után egy fertót (egy negyed 
márkát)63 az erdélyi káptalannak rendelt az uralkodó.64 Az oklevél szerint 
a sóvám maradék harmadát az erdélyi vajda birtokolta, amelynek következ-
tében a 13. század második felében és a 14. század elején a vajdák igyekeztek 
megszerezni az erdélyi káptalan vámrészét.65

A 13. század első felét tekintve a kutatás helyzetét nehezíti, hogy 1241-ben 
a tatárjárás során elpusztultak az erdélyi püspökség és székeskáptalan gyula-
fehérvári épületei a levéltárral együtt .66 A pusztításról Rogerius számolt be 
„Siralmas ének” című művében: „a nyolcadik napon Gyulafehérvár városába 
érkeztünk, ahol semmit sem találtunk, csak a megöltek csontjait és koponyá-
it, a bazilikák és paloták szétrombolt és aláásott  falait, amelyeket szerfölött  
sok keresztény vér kiontásával mocskoltak be.”67 Rajnald erdélyi püspök a 
muhi csatában esett  el, halálát követően az erdélyi egyháznak két évig nem 
volt püspöke, az újabb főpapot, Artolf váci prépostot csak 1244-ben válasz-
tott ák meg az egyházmegye élére.68 Utóbbi főpapot azonban 1245-ben már 
a győri püspöki székben találjuk, azt követően, hogy a helyi káptalan püs-
pökének választott a, majd pedig IV. Béla (1235–1270) kérésére IV. Ince pápa 
(1243–1254) is jóváhagyta áthelyezését.69

1246-ban Gál püspököt találjuk az egyházmegye élén, ő kezdte meg a tatár-
járás okozta károk helyreállítását. Az erdélyi egyházmegye területén sok helyen 
bukkanunk lakatlan területekre, amelyek nagy része bizonyosan a tatárjárás 
következtében néptelenedett  el. A korábban már említett , az erdélyi püspök-
ség birtokait felsoroló 1246. évi oklevél szerint a püspökség Fehérvár, Harina, 
Bilak, Gyalu, Zilah és Tasnád birtokai a tatárjárás okozta rombolások következ-
tében nagyon elnéptelenedtek; ennek következtében IV. Béla a birtokok élet-

63  Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet 1000–1540. Bp. 2012. 18.
64 Erd. Okm. I. 177. sz.; Franz Zimmermann – Carl Werner: Urkundenbuch zur Geschischte 

der Deutschen in Siebenbürgen. I. Hermannstadt 1892. 161.
65 Weisz Boglárka: Megjegyzések az Árpád-kori sóvámolás és –kereskedelem történetéhez. 

Acta Historica 125. (2007) 43–57.
66 Györff y Gy.: Gyulafehérvár i. m. 1118.
67 A tatárjárás emlékezete. [Vál., szerk. Katona Tamás. Bev. Györff y György.] H. n. [Bp.] 147. 

Az idézett  fordítás Horváth János munkája. Az eredeti szövegre lásd SRH II. 587.
68 Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Kolozsvár 1922. 36., 38.
69 Temesváry J.: Erdély i. m. 39–40.
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ben maradt lakóit, valamint az újonnan odatelepülő szabad hospeseket kivett e 
a vajda, a megyésispán és minden más bíró joghatósága alól.70

A tatár pusztítást követően a székesegyház annyira elszegényedett , hogy 
fennállt az ünnepélyes istentiszteletek megszűnésének a veszélye. Gál püs-
pök a káptalan helyzetének javítása érdekében a Szentszékhez fordult, kérve, 
hogy a kanonokok mentesüljenek a IV. lateráni zsinat (1215) azon végzése 
alól, amely tiltott a, hogy a javadalmukhoz más egyháztól javadalmat csa-
tolhassanak. IV. Sándor pápa (1254–1261) 1257. április 22-én engedélyezte, 
hogy a püspökséghez vagy a káptalanhoz tartozó két egyház vagy kápolna 
jövedelmét – a káptalan egyetértésével – az erdélyi püspök a kanonoki java-
dalmakhoz csatolja, de úgy, hogy azt a kanonokok kizárólag a székesegyházi 
szolgálatok céljaira fordíthassák.71 1264-ben pedig Ivánka sásvári főesperes 
megélhetését biztosított a a püspök, megengedve neki, hogy a megüresedett  
vinci plébániát is elfoglalhassa eddigi javadalmának megtartása mellett , amit 
IV. Orbán pápa 1264. március 13-án kelt oklevelében meg is erősített .72 Gál 
püspök idején, az 1260-as évektől kezdve az erdélyi székeskáptalan kanonok-
jai is évről évre gyakrabban tűnnek fel, ett ől kezdve prépostjainak névsora 
csaknem teljesen ismert.

Mindezek tükrében érthető, hogy miközben az országban az 1250-es 
évektől a kanonokok és a püspökök harmonikus együtt működése meg-
változik,73 addig Erdélyben továbbra is megfi gyelhető a két csoport konf-
liktusoktól mentes együtt működése. Különösen igaz ez az 1270-es évektől 
Monoszló nb. Péter püspöksége alatt . Ő már V. István (1270–1272) uralko-
dása alatt  az erdélyi egyház korábbi kiváltságainak megerősítését kérte, de 
újabb adományokat is szerzett  a királlyal való személyes kapcsolatait ki-
használva, nem csak a püspökség, hanem a káptalan számára is. Így került 
a káptalan és a püspökség birtokába 1270-ben Abrud,74 így mentesültek a 
székeskáptalani birtokok népei a vajdai beszállásolás és igazságszolgáltatás 
alól.75 A kanonok anyagi helyzete ezt követően sem oldódott  meg, ezért 

70 Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 213–214., 216.; Erd. Okm. I. 201., 241., 258., 283., 284., 294., 
317., 335., 368. sz.); Temesváry J.: Erdély i. m. 41–42.

71 Erd. Okm. I. 225. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 43.
72 Erd. Okm. I. 244. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 44.
73 Koszta L.: A magyar székeskáptalanok i. m. 106.
74 Erd. Okm. I. 287., 310. sz. Temesváry J.: Erdély i. m. 53.
75 Erd. Okm. I. 291. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 53.
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V. István újból nekik adományozta a tordai sóaknát, amelyet mentesített  a 
vajda és mindenféle más királyi offi  cialis joghatóságától. Egyidejűleg örök-
re átengedte a káptalannak a birtokain lakók által fi zetendő egész királyi 
collectát.76 IV. László 1276. május 8. után engedélyezi a káptalannak, hogy 
Fülesd és Enyed nevű birtokainak a határára 60 román háznépet telepít-
senek, s azok mentesüljenek a mindenféle királyi adótól, ötvenedtől, vala-
mint a tizedtől.77 Péter püspök 1276-ban a káptalantól haláláig vagy addig, 
amíg az erdélyi püspöki székben ül, megszerzett  tótfaludi magaslaton meg-
kezdte Szentmihálykő várának építését.78 Szintén 1276-ban Piskit (Hunyad 
megye) és Akmárt (Fehér megye) elcserélte a káptalan tulajdonában lévő 
Körösfővel (Kolozs megye).79

Az 1277-es szász támadást80 követően a szászok okozta anyagi károkért IV. 
László igyekezett  elégtételt adni, így az uralkodó megerősített e a káptalant a 
korábban számára jutt atott  tordai sóakna, illetve az őket illető királyi collecta 
birtokában.81 1283-ban az erdélyi káptalan bérbe adta a Medgyes vidékéről 
neki járó gabona-, bor-, méh-, és báránytizedet az eceli, berethalmi, riomfalvi, 
muzsnai, medgyesi, paratélyi, sárosi és kapusi papoknak, melyekért évi 40 
márkát tartoznak fi zetni a lakosság számától függetlenül.82

1285-ben újabb tatár támadás érte az országot, amelynek következtében 
az erdélyi káptalant ismét veszteségek érték. 1289-ben a Gyulafehérvárra 
látogató IV. László a kanonokokat felruházta a saját ügyeikben való ítél-
kezés jogával,83 valamint ismét megerősített e a káptalant a tordai sóakna 
birtokában,84 amely adományt a későbbiekben a káptalan III. Andrással is 
megerősített e.85

Azonban a 13. század második felében a káptalan birtokai és jövedelmeinek 
a gyarapodása már nem csak a Péter püspök közvetítésével megszerzett  királyi 
adományoknak volt köszönhető. A káptalan birtokai ugyanis, mind a kanono-

76 Erd. Okm. I. 315. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 56.
77 Erd. Okm. I. 342. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 86.
78 Erd. Okm. I. 341. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 56–57.
79 Erd. Okm. I. 348. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 57–58. 
80 Kristó Gy.: A korai Erdély i. m. 226–228.
81 Erd. Okm. I. 357. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 65.
82 Erd. Okm. I. 399. sz.; Temesváry J.: Erdély i. m. 71.
83 Erd. Okm. I. 447. sz.
84 Uo. I. 448. sz.
85 Uo. I. 473. sz.
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kok,86 mind világi személyek adományai révén gyarapodtak,87 de a káptalani 
birtokok növekedését mutatja az egyre jobban növekedő birtokperek száma is.88 
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az erdélyi székeskáptalan a vajda és a püs-
pök mellett  Erdélyben a legnagyobb birtokosok egyikévé vált a 13. század végére.

Összegzés

Az országos analógiák alapján a 11. században Gyulafehérváron az egyházme-
gye alapítását követő időszakban egy dómkolostor jöhetett  létre, amelyből 
legkésőbb Szent László uralkodásáig egy tisztán világi papok által lakott  intéz-
mény, a káptalan jött  létre. Utóbbi hagyományát két 1278. évi oklevél is meg-
őrizte, és ezt valószínűsíti a gyulafehérvári székesegyház befejezésének idő-
pontja is. A 12. századra vonatkozóan forrásaink hiányát a vita communisban 
élő kanonokok külvilággal kevés kapcsolatot tartó életmódjával, valamint az 
ekkor még Magyarországon csak formálódó írásbeliség hiányával magyaráz-
hatjuk. A magyarországi káptalanok az egyházi birtokmegosztás mellett  a 
magisztrátus-jognak, az uralkodói adományoknak és az igazságszolgáltatás-
ban betöltött  egyre jelentősebb szerepüknek köszönhetően anyagilag meg-
erősödnek, ami lehetőséget adott  a vita communis megszűnésére. A 13. század 
elején megnövekedik a káptalannal kapcsolatos forrásaink száma, kirajzoló-
dik belőlük a főesperesek belépése a káptalanba, a hiteleshelyi oklevéladás 
kezdete. Azonban a tatárjárás pusztításai miatt  – elsősorban a káptalani le-
véltár elpusztulása végett  – forrásaink az ezt megelőző időszakról csak egy 
töredékes kép megrajzolását teszik lehetővé, mégha ez a teljes forrásanyag 
bevonásával is történt. Az ezt követő időszakban a káptalan tatárjárás utáni 
fokozatos talpra állása fi gyelhető meg először Gál, majd Monoszló nb. Péter 
püspök segítségével. Mindezt az erdélyi káptalan fokozatos anyagi gyarapo-
dása követt e a 13. század végéig, amelyet csak az 1277. évi szász, illetve az 1285. 
évi tatár támadás akasztott  meg.

86 Uo. II. 7. sz. 
87 Uo. I. 327., 418., 554. 597, 598. sz., II. 16. sz.
88 Uo. I. 395., 467., 539., 542. sz.
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Sándor Hunyadi: The beginning of the Chapter 
of Transylvania

According to Hungarian analogies, at the 11th century, in the period follow-
ing the foundation of the Diocese of Gyulafehérvár, a dome cathedral might 
have been established from which an institution, purely inhabited by secular 
priests, was created, the chapter. Th e lack of sources in the 12th century may 
be explained with the canons’, living in common life, barely keeping contact 
with the outside world and the lack of Hungarian literacy, which was at an 
initial stage at that time. Th e Hungarian Chapters strengthened fi nancially, 
due to the ecclesiastic possession division, ius magistratus, donations of the 
king, and their increasing role in the judicature, which led to the possibility 
of the termination of common life. Th e numbers of sources, concerning the 
chapter, increased at the beginning of the 13th century allowing us to see that 
the archdeacons entered the chapter and the beginning of diploma giving, 
however, due to the Mongolian invasion, the sources enabled us to create 
an incomplete picture only, though, it happened with the usage of the en-
tire source material. Following the Mongolian invasion a gradual recovery 
can be seen, fi rstly with Gál’s, secondly with Peter Monoszló’s support. Th is 
led to the progressive enrichment of the Transylvanian Chapter until the 13th 
century, which was disturbed by the Saxon att ack in 1277 and the Mongolian 
att ack in 1285 only.

Keywords Chapter of Transylvania, Diocese of Transylvania, church history, 
canons
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K E R É N Y I  B Á L I N T

A szavárd magyarok eredetéről

A szavárd magyarok kérdésköre a korai, honfoglalás előtt i magyar törté-
  nelem kutatásában különleges helyet foglal el, ugyanis eredetük tisztázá-

sa nagyban hozzájárulhat további vitatott  kérdések megválaszolásához. A róluk 
szóló tudósítás Bíborbanszületett  Konstantinnak „A birodalom kormányzásá-
ról” c. művében,1 a magyarok eredetéről szóló 38. fejezetben maradt fenn, ami 
a Dzsajháni-hagyomány mellett  a honfoglalást megelőző idők legfontosabb 
forrása. A kutatásnak tehát a DAI említett  fejezetének értelmezésére is ki kell 
terjednie egyrészt, másrészt aki e kérdésben állást kíván foglalni, a magyarok 
korai történetének egészéről is kell hogy legyen elképzelése. A VII. Konstan-
tin (908–959) császárnak tulajdonított  elbeszélés szerint2 „régen” a magyarokat 
„sabartoi asphaloi”-nak nevezték, „abban az időben” amikor Kazáriához közel, 
Levédiában szereztek maguknak lakóhelyet, amit „első” vajdájukról, Levediről 
neveztek el. A besenyők azonban, akiket „akkor” kangarnak neveztek, meg-
támadták a kazárokat, de legyőzett ek, és emiatt  a magyarokat támadták meg, 
akiknek földjét elfoglalták. A magyarok két részre szakadtak, az egyik rész Per-
zsia vidékén telepedett  le és őket mindmáig „sabartoi asphaloi”-nak nevezik, a 
másik rész pedig az „Etelküzü” helyre ment lakni. Később, „néhány év múlva”, 
mikor már Árpád lett  a fejedelem „kazár szokás szerint”, a besenyők „megint” 
megtámadták a magyarokat, „megint” elűzték őket és elfoglalták azt a területet, 
ahol „most” is, vagyis 950 körül éltek (Etelközben). A Kárpát-medencei magya-
rok „mindmáig” küldenek követeket a keleten, „Perzsia vidékén” lakó népüknek, 
és a követek választ hoznak tőlük. 

1 A honfoglalás korának írott  forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szegedi Középkor-történeti 
Könyvtár 7. Szeged. 1995. 110–136. (A továbbiakban HKÍF)

2 Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio. Greek text edited by Gyula 
Moravcsik. Translated by R. J. H. Jenkins. Revised edition. (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae I.) Washington, 1967. (a továbbiakban DAI) 170−175 és HKÍF. 121 –125. 
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Ami a DAI, azon belül a 38. fejezet hitelességét illeti, elmondható, hogy a 
benne található adatok megbízhatóságában Moravcsik Gyula megállapításai 
óta a kutatók egyetértenek;3 gondoljunk csak az egyedül nála megőrződött  
magyar törzs-, személy-, és méltóságnevekre, a kabarok csatlakozásának le-
írására, a kazárokhoz fűződő viszony ismertetésére. Informátorai között  saját 
követein kívül nála követségben járó idegen (esetünkben magyar, Bulcsú és 
Termacsu nevezetű) főemberek is voltak.4 Hitelessége ugyanakkor nem je-
lenti azt, hogy kutatóink ne tudnák teljesen eltérő módon értelmezni.5 A mi 
szempontunkból a legfontosabb kérdés, hogy az egységesnek tűnő történe-
tet, amely ugyanakkor földrajzilag és idősíkokban is világosan elkülöníthe-
tő elemeket tartalmaz, milyen időkeretben értelmezzük, azaz, „szó szerinti”, 
realisztikus leírásként olvassuk – ez esetben néhány emberöltőnyi lineáris 
„politikatörténetet” kapunk6 –, vagy az archaikus történeti emlékezet sűrí-
tett  lenyomataként – századokban mérhető időléptékkel –, amelynek részei 
lennének a hét törzsről, az ősi szállásterületről, a kazárokról, a fejedelemvá-
lasztásról és a háborúkról szóló emlékek.7 Bíborbanszületett  Konstantin ma-

3 Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1934. 143–156.
4 Kapitánff y István (Hungarobyzantina. Bp. 2003. 139–144.) megállapítja, hogy a magyar 

vonatkozású adatok származhatt ak az etelközi magyaroktól, minthogy abban az időben 
ők lakták azt a stratégiailag fontos területet, amelyet később a besenyők, viszont a 
honfoglalás után ezek az adatok már érdektelenek lett ek volna. E szerint a 38. fejezet 
legtöbb adata nem 10. századi, szemben a 40. fejezet adataival, hanem 9. századi. Ehhez 
annyit tennék hozzá, hogy tudtommal VII. Konstantin is érdekelt lehetett  a magyar 
ügyekben: tudjuk, több főember (az egyik éppen Bulcsú, akinek VII. Konstantin lett  
a keresztapja (!), a másik pedig Gyula) is felvett e a keresztséget Konstantinápolyban, 
s mint püspök, Hierothos is velük tért vissza. HKÍF 151–153. (Ioannés Skylitzés 
tudósítása.)

5 Konstantin megbízhatósága tehát nem abban áll, hogy minden, amit leírt, az úgy is volt, 
hanem, hogy ő maga nem dolgozta át a rendelkezésére álló – sokszor épp önmagának 
ellentmondó – anyagot, se nem költött e hozzá saját elgondolásait, mint az egyesek 
feltételezik. Vö. Benkő Loránd: A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség 
történetéből. Bp. 2009. 114–115.: „a császár által ötlött , tudóskodó, magyarokra vonatkozó 
megjelölését”, „Konstantinos historikus vénájában kereshető” ill. „nem volt nehéz 
szétszakított  magyar csoport délre menekülésére gondolnia”.

6 Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai. Elméletek az újabb irodalom 
tükrében. Magyar Őstörténeti Könyvtár 28. Bp. 2014. 120–123.

7 Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Magyar Őstörténeti Könyvtár 3. S. a. r. 
Zimonyi István 2. kiadás. Bp. 1997. 149–150., 164.
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gyarokra vonatkozó fejezetin8 kívül a magyar hagyományban, pontosabban 
Anonymus gestájában is fennmaradt egy, a szavárd magyarokhoz kapcsol-
ható történet Szovárd (Zuard) és Kadocsa (Cadusa) vezérek görögországi 
hadjáratának leírásában,9 ami szerint Szovárd vezér népe egy győzedelmes 
balkáni hadjárat után telepedett  ott  meg és nem tért vissza övéihez. Anony-
musnál a szavárd magyarok elköltözésének régebbi emlékére rétegződött  egy 
„újabb”, szintén egy néprész elválására, a honfoglalás kori Csabamagyarjaira 
vonatkozó legenda.10 

A szavárd magyarokkal kapcsolatos legfontosabb kérdés, hogy kik ők és 
mi módon kapcsolódnak a honfoglalás előtt i magyarsághoz. Amint az a hi-
vatkozott  idézetekből is kitűnik, vannak, akik eleve cáfolni vélik, hogy vala-
ha létezett  volna ilyen nép, és ha mégis, akkor annak a magyarokhoz sem-
mi köze nem lehetett , és csak a régi írók hóbortossága miatt  kerülhetett  a 
magyarok eredetéről szóló leírásokba. Azok többsége, akik a szavárd néppel 
kapcsolatban el is fogadják ama klasszikus elképzelést, miszerint az a szabir/
szavir néppel azonos, a magyarok korai történetére vonatkozó egyéb véle-
kedéseik alapján azt már kevéssé vallják, hogy e népnek a magyarok korai 
történetében komolyabb szerepe és helye lenne, tehát, hogy a két nép között  
valamilyen etnikai folytonosságot és azonosságot feltételezhetnénk.11 A ku-
tatóknak a magyarok honfoglalás előtt i történetére vonatkozó elképzelései12 
között i leglényegesebb különbséget, a történetírók közti fő „törésvonalat” 
a magyaroknak a kelet-európai steppére való megérkezésük időpontjának 
meghatározásában állapíthatjuk meg. Ezt ugyanis tett ék a Kr. u. 4. századtól 
a 9. század első feléig. A korábbi időpontokat tekintve ez azt jelenti, hogy a 
magyarság már a különböző néven ismert népek, törzsszövetségek (úgymint 

8 Újabb kutatásokban felmerült, hogy nem maga a császár írta a szöveget, ami ugyanakkor a 
forrás értékén semmit sem változtat a benne található valós információk szerint, valamint 
a mű keletkezésében minden bizonnyal a tudós császár eleve személyesen részt vett . Vö. 
Farkas Zoltán: A magyar honfoglalás korának bizánci forrásai. In: Magyar őstörténet. 
Tudomány és hagyományőrzés. Szerk. Sudár Balázs et al. (MTA BTK MŐT Kiadványok 
1.) Bp. 2014. 267–272.

9 Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. Pais Dezső. Szerk. Györff y György. Bp. 1975. 73–134.
10 Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. 1980. 104–106. Vö. 

Györff y György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok. Bp. 1993. 
118–119.

11 Lásd alább.
12 Zimonyi I.: A magyarság korai történetének i. m. 13–22.
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hun-bolgár, ogur, szabír és kazár) valamelyikének keretén belül részese volt 
a terület történelmének, az utóbbi pedig azt, hogy a magyarság, mint külön-
álló törzsszövetség jelent meg nem sokkal a honfoglalás előtt , és így került 
kapcsolatba pl. a Kazár Kaganátussal is. Dolgozatomban a jelenleg leginkább 
méltatott  szerzők megállapításainak bemutatását és kritikus elemzését köve-
tően magam is kifejtem nézetemet a szavárd magyarok eredetével kapcso-
latban, egyszersmind röviden ismertetetem a magyarok honfoglalás előtt i 
történetére vonatkozó elképzeléseimet. 

Szavárd magyarok – a történeti kutatás egyes irányai

A kérdéses konstantini szöveghellyel kapcsolatban Kristó Gyula fő művében 
a következő megállapításokat találjuk:13 Minthogy Czeglédy Károly korai, 
1954-ben közzétett  nézeteit14 saját maga húsz évvel később, egy 1974-es elő-
adásában visszavonta,15 továbbá, mivel Györff y György több érvet hozott  
fel Czeglédy 1954-es tételével szemben,16 Kristó szerint a „kangar−szavárd 
háború” ideje a 840–50-es évek lehett ek, minekutána a magyarság megszer-
veződését és megjelenését a pontusi térségben a magyar népnév 9. század 
végi (arab) forrásokban való megjelenéséhez kötött e. Czeglédynek ugyan-
akkor igazat ad abban, hogy a Menandrosznál az 570-es években, valamint 
arab forrásokban 757 előtt  a Kaukázusban szereplő szabírok, a tulajdonkép-
peni szavárdok, vagyis kazárok, míg az örmény forrásokban 854 óta szereplő 
szevordik a magyarokkal azonosíthatók, és habár a „két etnikum neve között  
nyelvészetileg kimutatható rokonság van (hogy ti. a magyarok szavárd neve a 
szabír-kazárok nevéből származott ), de tényleges etnikai folytonosság vagy népi 
azonosság nem tételezhető fel.” Hogy mégis mi módon neveztett ek a magya-
rok szabíroknak, azzal magyarázza, hogy a magyarokat már a 830-as évekbeli 

13 Kristó Gy.: Levedi törzsszövetségétől i.m. 97–109.
14 Czeglédy Károly: A kangarok (besenyők) a VI. századi szír forrásokban: IV–IX. századi 

népmozgalmak a steppén. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 84.) Bp. 1954. 
12–45.

15 Czeglédy Károly: Árpád és Kurszán (az Árpád-ház megalapításához). Pais Dezső 
tudományos emlékülés Zalaegerszegen. Szerk. Szathmári István−Ördög Ferenc. (A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 140.) Bp. 1975.

16 Györff y György: Legenda és valóság Árpád személye körül. Kortárs 21. (1997) 103–113.
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megszerveződésük időszakában is így nevezték, ugyanúgy, mint a 840–50-es 
évekbeli besenyő harcok idején, amikor a magyarok még mindig kazár fenn-
hatóság alá tartoztak, és Kazária észak-keleti határán, a Volga vidékén teljesí-
tett ek katonai szolgálatot. Ekkor történt (az első) besenyő támadás, először a 
kazárok, majd a magyarok ellen, és ekkor szakadt el egy néprész a magyarok-
tól, amelyik a Kaukázusban telepedett  meg.

Kristó Gyula ad hoc módon helyezi el a magyarok szállásterületeit a kelet-
európai steppén. Egy helyütt  ugyanis azt írja, hogy a magyarok megjelenését 
a Dontól nyugatra a 830-as években a kazárok Sarkel nevű erődítményének 
megépítése jelzi,17 – amit nincs is miért vitatnunk, tekintve, hogy az arab 
források is megemlítik, hogy a kazárok védekeztek a magyarok ellen, és ek-
kor még se a ruszok, se a besenyők nem jelenthett ek veszélyt a kaganátus 
szállásterületének18 északnyugati vidékére –, az első magyar−besenyő há-
ború helyszínét ugyanakkor a Volga keleti partjára helyezi, minthogy a be-
senyők 890-ig nem keltek át a Volgán. Ezek szerint a magyarok lényegében 
visszatértek Magna Hungariába háborúzni, ekkor már azonban mint kazár 
segédcsapatok. Az pedig különösen érdekes, hogy a Volgánál vereséget 
szenvedő magyarság egy része egészen a Kaukázusig vándorolt, át az egész 
Kazár Kaganátuson, ami ekkor éppen szövetségese volt a magyaroknak, és 
amelytől korábban a besenyők vereséget szenvedtek. Tehát ahelyett , hogy 
egyszerűen visszavonultak volna kazár területre, vagy az att ól északnyugatra 
levő magyar szállásterületre, meg sem álltak a Kaukáz déli lejtőjéig, mintha 
a besenyők egészen addig űzték volna őket. Nem beszélve arról, hogy a ma-
gyarok a 830-as években már az Al-Dunánál portyáznak a bizánciak ellen, a 
860-as évek elején pedig a Kárpátok nyugati végein, tehát ekkor már nem sok 
közük lehetett  a kazárokhoz. Kristó nem válaszolja meg, hogy végül is miért 
nevezték volna a magyarokat ekkor, vagy ahogy írja, „megszerveződésükkor”, 

17 Kristó Gy.: Levedi törzsszövetségétől i.m. 43.
18 Többen cáfolni vélik, hogy Sarkel a magyarok ellen épült volna, illetve, hogy a kazárok 

nyugati határát védte volna, merthogy a kazárok a 9. század második felében adóztatják 
a Donon túli szláv törzseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Donon túli területek 
a kazárok szállásterületéhez is tartoztak volna. Hogy az építmény eredetileg valóban 
védmű volt, arra utal az, hogy bizánci építőmestereket hívtak segítségül és cserébe krími 
területeket jutatt ak a bizánci császárnak, ugyanakkor kazár városokról, településekről már 
korábban is tudunk arab forrásokból. Tehát kellett , hogy valamilyen fenyegető oka legyen 
a határerőd megépítésének. Vö. Türk Att ila: A korai magyar történelem régészeti kutatása 
napjainkban. (Perspektívák és teendők) In: Magyar őstörténet. i.m. 19–30.
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szavárdoknak. Feltehetjük, arra gondolt, hogy a kazárok szervezték meg a 
magyarokat, ami viszont ellene mondana azon megállapításának, hogy a 
Baskírából levándorolt magyarok és a Kazáriából kivált onogur-törökök 
„megszervezésének” érdeme Levedié a 830-as években, aki később áll kazár 
zsoldba, tehát a magyarok „megszervezése” éppen nem a kazárok munkája.19 

Kristó erőltetett  módon igyekszik a honfoglalás előtt i magyar történel-
met a 9. századba szorítani, ezért foglalkozik történeti munkájában kizárólag 
Konstantin császár művével és a 9. század végi arab földrajzi hagyománnyal. 
Ezt azon, általam tévesnek tartott  történeti argumentum alapján teszi, mely 
szerint a magyarok megjelenése (és „megszerveződése”) az alapján határoz-
ható meg, hogy mikor jelenik meg a magyar népnév a forrásokban. „Vajon 
valóban csak a 830-as évektől kezdve maradtak ránk a forrásokban biztosan a 
magyarokra vonatkozó információk? Megfellebbezhetetlen állításokat tenni e 
tárgykörben igen nehéz és kockázatos vállalkozás, mivel mindazok a vélekedések, 
amelyek a 830-as évek előtt i idők valamely forrásadatát a magyarokkal, illetve a 
magyar névvel hozták kapcsolatba, elsősorban nyelvi hasonlóságra (és vélt föld-
rajzi helyzet megfelelésére) alapozó feltevések. E hipotézisek nincsenek igazolva, 
a kontrolladatok hiánya miatt  nem is lehetséges tökéletes bizonyításuk. Tehát egy 
ellentétes állítás megalapozása (hogy ti. 830 tája előtt  a kútfők nem utalnak ma-
gyar etnikumra) sem történhet a bizonyításelmélet klasszikus szabályai szerint, 
vagyis nincs mód a »bizonyítékok« érvényének, súlyának tagadására. Bizonyí-
tékok híján pedig a cáfolat is vértelen. […] nem kis valószínűséggel jelenthető 
ki: a 830-as éveket megelőző időkre nincs olyan forrásunk, amely teljes bizonyos-
sággal a magyarokra utalna, vagy a magyarokkal kapcsolatba lenne hozható.”20 
Ez az érvelés téves, mégpedig azért, mert a magyar népnév, ami eredetileg 
eleve törzsnév volt, csakis az arab forrásokban jelenik meg és csupán a 870-
es évekre vonatkozóan (Kristó a 830-as éveket is úgy határozza meg, hogy a 
magyarok megjelenését a sarkeli erőd felépítéséhez köti, ám az erről szóló 
forrásokban nem szerepel a magyar név). A bizánci forrásokban a magyaro-
kat turkoknak, (on)oguroknak és hunoknak nevezik, tehát ha nem lennének 
arab forrásaink, nyilván ezen adatokkal kéne dolgoznunk, ami jóval korábbi 
századokba vezetne minket.21 Az arab források adatai pedig eleve igen ké-

19 Kristó Gy.: Levedi törzsszövetségétől i.m. 34–39. 
20 Uo. 14–18. 
21 Ide kívánkozik Moravcsik Gyula vélekedése a kérdésről: „a magyar történet bizánci 

forrásai tárgyalását nem kezdhetjük a IX. századtól, vagyis azokkal a feljegyzésekkel, 
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seiek, a magyarok nem a 870-es években jelentek meg a Pontus partjain. A 
két forráscsoport különbözősége éppen abban áll, hogy a bizánci történeti 
irodalom több évszázados hagyománnyal bírt, míg az arab földrajzi irodalom 
a 10. században bontakozott  ki. Hogy egyes újabb törzsi, törzsszövetségi ne-
vek jelölhetnek régebb óta, csak más keretben jelen levő nomád népességet, 
az a nomád népek, törzsszövetségek szerveződésének és elnevezéseinek leg-
alapvetőbb ismérve.22 A magyarság esetében tudjuk azt, hogy bizonyos ideig 
a Kazár Kaganátus keretein belül éltek, tehát semmi meglepő nincs abban, 
hogy a magyar megjelölés csak kiválásuk után jelenik meg egyes források-
ban. Kristó érve tehát alkalmatlan a magyarság megjelenésének keltezésére, 
nem is beszélve etnogeneziséről. 

Kristó Gyula, mielőtt  kifejtett e volna imént bemutatott  álláspontját, hi-
vatkozott  Czeglédy Károlyra, aki 1974-ben módosított a korábbi elképze-
lését a szavárd magyarok eredetét illetően, valamint Györff y Györgyre, aki 
komoly kritikát fogalmazott  meg e korai tétellel szemben. Czeglédy Ká-
roly volt ugyanis az, aki 1954-ben ismertetett  két szír forrást, Mar Grigor 
Martirologiumát és Mar Aba Vitaját, amelyekben az 540-es évekre vonat-
kozóan szerepel egy kangar nevezetű nép, amely népet ugyanazon esemé-
nyekkel kapcsolatban Prokopios is megemlít, mint „Grúziában portyázó hu-
nok”-at. Szintén felhozza Czeglédy azokat az örmény forrásokban szereplő 
helyneveket, melyek az 5. század végén viseltek kangar nevet Gogarene tar-
tományban (a Kaukázusban). Perzsa hivatalos évkönyvek (Hvatáj-námak) 
arab fordításaiban I. Huszrau Anósírvánnal kapcsolatban maradt fenn az a 
tudósítás, amely szerint a perzsa királynak a ?.n.g.r, balanjar, hazar, allan és 
abhaz népek ellen kellett  harcolnia a Kaukázusban. Czeglédy az első nép ne-
vét szintén azonosítja a kangarral. Mindezek alapján vonja le azt a következ-
tetést, hogy a besenyők első három törzse, melyeket Konstantin a DAI-ban 
kangarnak, azaz „vitéz”-nek nevez, nevüket tekintve azonosak a szír források-
ban szereplő néppel, ezek ugyanis a későbbi besenyő törzsszövetség meg-

melyek már kétségkívül a magyarságra vonatkoznak, hanem foglalkoznunk kell azokkal 
a forrásokkal is, amelyek ama hún-bolgár népekre vonatkoznak, melyek a magyarság 
kialakulásában feltehetőleg részt vett ek”, illetve „az Ouggroi, mely módosított  alakban, 
mint a magyarok neve, a legkülönbözőbb európai népek ajkán ma is él, a bizánci 
forrásokban ebben az alakban kizárólag csak a magyarokat jelenti”. Moravcsik Gy.: A 
magyar történet i.m. 21.

22 Lásd Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. 2. kiad. Bp. 1991. 26–44.
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szervezői lesznek. Ez a törzsszövetség három kangar és öt besenyő törzsből 
állt, ugyanakkor már mind a bizánci, mind az arab források besenyő névvel 
illett ék őket. Czeglédy szerint a 38. fejezetben található elbeszélésben a csá-
szár, illetve írnokai két egymástól eredetileg független eseményt – a kangar−
szavárd és besenyő−magyar háborút – a nevek azonossága folytán, egymást 
követő eseménysorként ábrázoltak, holott  az előbbi a 6., vagy 7. században 
zajlott  le a Volgától nyugatra és a Dontól keletre – amikor a magyarok törzs-
szövetségének neve a szabír volt –, míg utóbbi 889-ben a Dontól nyugatra, 
ami után a kazároktól már rég független nép a magyar törzs nevéről magyar-
nak neveztetve Etelközbe vonult.23 

Ami Czeglédy ezen rekonstrukciójában kérdéses, és erre hívta fel többek 
között  Györff y György is a fi gyelmet, hogy a Kaukázusban, illetve annak 
északi előterében a 6. században szereplő kangarok hogyan lehetnek azo-
nosak a Kelet-Európában csak a 9. század végén megjelenő besenyők első 
három törzsével, ha a besenyők 8. századi tibeti források szerint az Altáj hegy-
ség előterében, tehát Belső-Ázsiában éltek. Györff y továbbá azt is kifogásol-
ja e felvetésben, hogy a kangarokról a források nem állítják egyértelműen, 
hogy északról betörő nomádok lennének, valamint hogy az örmény hely-
nevek alapján e nép már az 5. század végén a Kaukázusban élhetett , míg a 
6. század első felében az európai steppén nem találunk kangarokat. Szintén 
ellenérvként hozza fel, hogy míg a transzkaukázusi kangarok nyelvének és 
nevének magyarázata ismeretlen, addig a Konstantinnál szereplő kangarok 
nevének eredetét ismerjük, az ugyanis a török kingir szóból magyarázható, 
aminek jelentése „kitartó”, „bátor”.24 Ezen ellenvetésekkel, mivel valóban a 
kérdés lényegét érintik, és bővebb kifejtésre szorulnak, az általam felállított  
hipotézis bizonyítása során fogok részletesen foglalkozni. Elöljáróban csak 
a legkevésbé tartható ellenérvet utasítanám el, miszerint a kangarok nem 
nomád nép voltak. Először is a szír forrásokban kangarnak nevezett  népet 
Prokopios „hun”-nak nevezi, vagyis nomádnak, már ha feltételezzük, hogy 
itt  is archaizálásról van szó. Akár így, akár úgy, ez a megjelölés a nép (északi) 
nomád mivoltára utal. A mohamedán források szerint pedig e nép (?.n.g.r) az 
északi nomádok között  (balanjar, hazar, allan) szerepelt. A név Czeglédy-féle 

23 Czeglédy Károly: A kangarok (besenyők) a VI. századi szír forrásokban: IV–IX. századi 
népmozgalmak a steppén. In. Uő: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Schütz Ödön. 
(Budapest Oriental Reprints, Ser. A 3.) Bp. 1985. 246–279.

24 Györff y Gy.: Legenda és valóság i.m. 107.
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olvasatának (kangar) elfogadását és érvként való felhasználását az indokolja, 
hogy a másik olvasat, ami szerint az „bangar” lenne, kevésbé valószínű, hi-
szen ilyen nevet sehol máshol nem találunk.

Ami Czeglédy Károly 1974-es előadását illeti, amiben visszavonta korábbi, 
fentebb kifejtett , a kérdéssel kapcsolatos elképzeléseit, és amire Kristó is hi-
vatkozott , így szól: „három évtizedes vizsgálódások után ma én is új véleményre 
jutott am, hogy a kazárok szavir neve azonos ugyan a magyarok szavarti elnevezé-
sével, de nem feltétlenül azonos a szavarti aszfali elnevezéssel. Ez azt jelenti, hogy 
854 táján minden számba vehető forrásunk alapján valóban mehett ek a magyar 
törzsek a Kaukázuson keresztül a Kur folyó völgyébe. […] A korábbi szavarti 
vándorlások azonban forrásaink szerint nem szavarti aszfali, tehát magyar ván-
dorlások voltak, hanem szavir, vagyis kazár betelepülések Dél-Kaukáziába, ame-
lyek közül az elsőt bizánci források már 575 körül megemlítik. Mindez számomra 
azt jelenti, hogy nem szükséges továbbra is ragaszkodnunk a magyarok kaukázu-
si őshazájának sokat vitatott  elméletéhez.”25 Felmerülhet a kérdés, hogy mégis 
mire utal ez a „mindez”, ugyanis a szöveghelyben nem olvashatunk konkrét 
érvet, de magában az előadás egészében sem olvashatunk arról, hogy mégis 
mi alapján változtatt a meg azon elképzelését, amelyet korábban oly alapo-
san kifejtett  és őt követve a legtöbben elfogadtak. A „források szerint”, vagyis 
a forrásokban ugyanis sehol sincsen expressis verbis leírva, hogy melyik név 
mikor kit jelöl, ez minden esetben értelmezés kérdése, amit különféle érvek 
alapján tudunk alátámasztani és bizonyítani. Maga az előadás is különösen 
indul, hiszen Czeglédy a hun−magyar azonosság gondolatának kritizálására 
fordítja az első két és fél oldalt, majd azzal folytatja, hogy hivatkozás nélkül 
a magyarok megjelenését a kelet-európai steppén a 800-as évek elejére teszi. 
Ha átt ekintjük azt a rekonstrukciót, amit mindezek után felállít, valóban el-
gondolkodhatunk azon (hiszen történetileg igen valószínűtlen képet rajzol 
meg), hogy maga az egész előadás motivációját nem-e valamilyen tendenci-
ózus meggondolás adta-e, aminek célja a „magyarok kaukázusi őshazájának 
sokat vitatott  elméletéhez” kapcsolódó érvek relativizálása volt. Czeglédy Ká-
roly végső konklúziója ugyanis a következő: A magyarok 800 körül érkeznek 
a Don és Al-Duna közé, mint egységes, erős nép. 837 körül épül fel ellenük 
a sarkeli erőd, aminek következtében (?) 850 körül a magyarok kazár füg-

25 Czeglédy K.: Árpád és Kurszán i.m. 122.
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gésbe kerülnek és megszerveződik a kett ős fejedelemség.26 860–70 táján a 
magyarok függetlenednek Kazáriától.27 880 és 886 között  összeomlik a ket-
tős fejedelemség, ez Levedi vajdaságának kezdete. 886 és 889 között  Levedi 
vajdasága alatt  a magyarok kazár területre költöznek, a Dontól nyugatra.28 
889-ben besenyő támadásra Levedi Etelközbe menekül a magyarokkal.29 A 
kazár kagánnak alárendelt, vazallus monarchává választják Árpádot, valódi 
uralma azonban csak a sikeres honfoglalás után szilárdul meg. Mint láthatjuk, 
a magyarok e szerint összességében 33–43 évet töltött ek kazár függésben, ez 
idő alatt  szerveződtek kett ős fejedelemség alá, ami körülbelül 20 évig tartott . 
Pont ebben az időben készült el Dzsajháni leírása. A magyarok szavarti elne-
vezése a DAI-ban onnan ered, hogy a kazárok egyik neve volt a szabír, a ma-
gyarok pedig 854 táján mehett ek a Kaukázusba besenyő (kangar) támadás 
hatására, de ez nem azonos a korábbi 575-ös sabartoi asphaloi, tehát szabír 
vándorlással.

Több ponton nem értek egyet Czeglédy eme elgondolásával. Először is, 
amint már fentebb írtam, nincs forrásunk arra vonatkozóan, hogy a magya-
rok mikor érkeztek a pontusi steppére, ami a tekintetben különös, hogy a 
bizánci források a hunoktól kezdve a besenyőkig a jelentősebb törzsszö-
vetségek feltűnéséről tudósítanak. Ezek után nem tartom megokoltnak 
azt, hogy a DAI leírását e 800-tól 889-ig tartó időszakon belül próbáljuk 
egyes eseményekhez kötni. Ezen események amúgy sincsenek összhang-
ban a Czeglédy által mondott akkal. Például miközben ő arról ír, hogy 880 
és 886 között  a kett ős fejedelemség összeomlott , nyugati forrásokból arról 
értesülünk, hogy 881-ben magyarok és kabarok ütköznek meg a bajorokkal 
Bécs környékén. Tehát ekkor már a kabar csatlakozás is megtörtént, holott  
Czeglédy később azt írja, hogy a magyarok csak 886 után költöznek kazár 
területre.30 A magyarok azonban már jóval korábban, 862 táján, a dánok-
kal egy időben pusztítják a keleti frank területeket.31 Nem tartom reálisnak 

26 A kazárok adóztatják a nyugati szláv törzseket; Cyrill Kerszon kazárok általi ostrománál 
magyar csapatt al találkozik.

27 862-ben nyugaton, a Kárpát-medencében kalandoznak; Dzsajháni leírásának ideje.
28 A magyar, mint kazár katonai segédnép: az a bizonyos konstantini három éves együtt élés, 

amit a legtöbb kutató félreírásnak vagy dezinformációnak tart. Uo. 120. és 123.
29 Uo. 121–122.
30 HKÍF. 209. (Salzburgi évkönyv)
31 Uo. 184. (Szent Bertin évkönyve)
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azt sem, hogy a kett ős fejedelemség intézménye közel 20 évig tartott  vol-
na, és ez idő alatt  vett ük volna át azokat a méltóságneveket (mint példá-
ul Géza, Kündü), amik oly meghatározóak a magyar hagyományban. Az, 
hogy a magyar törzsszövetséget a kazárok ilyen rövid idő alatt  tudták volna 
ily mértékben átszervezni, azt jelentené, hogy a kazárok totális vereséget 
mértek a magyarokra, amit semmivel sem tudunk igazolni.32 Általános ta-
pasztalatként fogalmazhatjuk meg jelen leírás kapcsán is, hogy Czeglédy 
Kristóhoz hasonlóan alapvetően nem a forrásokból és adott  dátumokból 
kiindulva rekonstruálja a magyar történetet. Tehát amikor a magyarok 850-
től 860-ig tartó kazár alávetett ségéről szól, azt csak azért teszi, mert 860-
ban a magyarok már a Kárpátok nyugati végein harcolnak, ami feltételezi, 
hogy önálló politikát folytatt ak. A kett ős fejedelemség ideje is éppen azért 
esik Czeglédynél a 860–70-es évekre, mert akkor készül Dzsajháni leírása, 
amit valahogy egyeztetni kellett  Konstantin szövegével stb. „Mindez” alap-
ján nem lehet elvetni a kaukázusi őshaza elméletét, sőt nagyon is úgy tűnik, 
hogy a történeti igazság a „mindezzel” ellentétes irányban keresendő.

Mielőtt  kifejteném a magam elképzelését, röviden tekintsük át a kérdés 
vizsgálatában legutóbb megjelent szakmunkát, Zimonyi István könyvét is,33 
amelyben a szavárd magyarokra vonatkozó saját elgondolásait is közreadja. A 
szerző ugyanis 10. századi örmény és arab forrásokból indult ki, amelyekben 
a 9. és 10., illetve az arab források esetében a 8. századra vonatkozva szerepel a 
sevortik’ ill. siyawurdiya/al-Saw.rdiya nép a Kur folyó mellékén.34 Minthogy 
véleménye szerint az örmény és muszlim alakok teljesen megfeleltethetők 
egymásnak, magától adódik, hogy e nép első említését a 8. századra tegyük. 
Zimonyi meg is válaszolja, hogy pontoson mikor és mi módon kerülhett ek 
oda: Marwan arab hadvezér 737-es kazárok elleni hadjárata során észak felé 
hatolt, és onnan 20 ezer saqaliba családot hurcolt el, amelyeket később a 
mondott  területen telepített  le. Feltehető, hogy itt  nem egy népnévről van 
szó, hanem az arabok által az erdőzónában élő népek általános elnevezésé-
ről, jelen esetben pedig kazár fennhatóság alatt  a Volga mentén élő fi nnugor 
nyelvű magyar népességet jelentené. Felhívnám a fi gyelmet ezen elgondolás 

32 Azt azonban igen, hogy a magyarok a kelet-európai steppe meghatározó ereje, akik mind 
bizánci, mind nyugati eseményekbe beleavatkoznak, és a helyi szláv törzseket is adóztatják.

33 Zimonyi I.: A magyarság korai történetének i.m. 105–162.
34 Uo. 125–134., 135–144.
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nehézségeire. Először is, a magyarokra vonatkozó arab tudósítások35 őse-
inket török fajta nagyállatt artó nomád népként jellemzik,36 így nehéz őket 
erdővidéken élő saqalibákkal azonosítani, még akkor is, ha a két leírás kö-
zött  száz év is a különbség, ugyanis a társadalmi változások a longue durée 
tartamába esnek, főleg e korai időkben. Azonkívül Zimonyi meg sem kísérel 
választ adni arra, hogy miért lenne a saqaliba magyarok neve a későbbiek-
ben sevordik’, ill. sawardiya, de az arabok kangar elnevezését sem tárgyalja.37 
Megemlíthetném még, hogy a konstantini leírásban, a DAI-ban, egy konkrét 
háborúról van szó, és egy nép szétválásáról. Végül, de nem utolsó sorban, 
függetlenül att ól, hogy Konstantin a 10. században még élő magyar hagyo-
mányt jegyzett  le, vagy írott  forrást használt fel, az elszakadt néprész Perzsi-
ába – vagyis Örményország Perzsiához tartozó részeibe: Perzsarméniába –, 
nem költözhetett  a 7. századnál később, ugyanis a Perzsa Birodalom össze-
omlott  az arab hódítás következtében és a bizánci írók, így maga Konstantin 
is, Perzsia alatt  Irakot, a 10. században pedig Horaszánt értett ék.38 Zimonyi 
azért beszél kizárólag az örmény és arab forrásokról, mert Benkő Loránd39 
és Ligeti Lajos nyelvészeti megállapításai nyomán abból az alapfelvetésből 
indult ki, hogy a sabartoi asphaloi népnévből eleve nem lehet a szabírok/
szavírok nevére következtetni, holott  ez történetileg indokolt lenne,40 mivel 
a szabírok a későbbi Kazária egyik fő népeleme lesznek, a magyarok pedig a 
kazároktól szakadnak el, ráadásul a kabarok is – mint eleve kazár eredetű tör-
zsek – csatlakoznak hozzájuk. Arra, hogy Ligeti turkológiai szempontból cá-

35 Dzsajháni hagyomány, kb 870-re vonatkozóan. Lásd.: HKÍF. 29.
36 Marwazi-t idézve „A ma.gg.riya a turkok egyik törzse. Nekik sok földjük van, amely eléri 

a száz farszakhszor száz farszakhot [1 farszakh kb 10 km]. Főnökük 20 ezer lovassal vonul 
ki. Főnökük neve K.nd.h. Ez azonban csak névleges neve királyuknak. Sátorlakó nép, és 
együtt  vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval.” HKÍF, 44–45.

37 Nem beszélve arról, hogy al-Baladuri az al-Saw.rdiya népről írja azt, hogy ez a nép a 8. 
század közepén állt össze, tehát hogy honnan vett ék nevüket, nem tudjuk. Zimonyi I.: A 
magyarság korai történetének i.m. 137

38 Zimonyi I.: A magyarság korai történetének i.m. 156–158.
39 Szeretném kifejezni ellenvetésemet azon módszerrel szemben, hogy egy esetlegesen több 

fordításon/lejegyzésen átment névalakot, amelyről nem tudjuk, hogy eredetileg milyen 
nyelven fogalmazták meg (tehát eredeti hangalakjának ismerete nélkül), hangtörténeti 
feltételezésekre alapozva elválasszunk egy egyébként releváns forráscsoportt ól.

40 Németh Gyula munkája óta (Németh Gy.: A honfoglaló magyarság i.m. 149–151.) pedig 
eleve nyelvészetileg is elfogadott  volt.
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folta volna a két név kapcsolatát, a hivatkozott  szövegben nem található uta-
lás. Ligeti összefoglalja a szabír néppel eddig foglalkozók eredményeit, majd 
így folytatja: „Anonymusnál Zuard Árpádnak, Kézainál Att ila egyik vezérének 
a neve. Feltevés ezt a nevet a szabír népnévből eredeztetni, hangtani megfelelések 
ezt a magyarázatot egymagukban nem tudják igazolni.” Mondanivalóját pedig 
a szabírokkal kapcsoltban így zárja: „Úgy vélem, valóban kapcsolat állott  fenn 
a kazár és a szabír nép közt; e kapcsolat lényegi felderítésének érdemes volna az 
eddiginél nagyobb fi gyelmet szentelni.”41 Zimonyi ugyane résznél szintén téve-
sen állítja, hogy csupán Harmatt a János véleménye szerint költöztek volna 
szabírok a Kura folyó völgyébe 574-ben, hiszen ezt a legtöbb szakmunkában, 
mint fentebb látt uk, megtaláljuk, és maga Ligeti is megemlített e a hivatkozott  
szövegben.

A források értékelése – szavárdok és kabarok

A DAI 38. fejezetével kapcsolatos nehézségeket már röviden összefoglal-
tam.42 Én magam nem is gondolom, hogy a szöveg belső összefüggéseiből ki 
lehet fejteni a történeti valóságot, azt azonban igen, hogy a szöveg meghatá-
rozó adatai– ezek közé tartozik a sabartoi asphaloi népnév is – nem véletlenül 
kerültek bele a tudósításba, ahogy azt, mint Benkő Loránd leírása kapcsán 
is látt uk, néhányan feltételezik. Amennyiben a magyarokra vonatkozó 9. 
századi adatokat mindenfajta előítélet nélkül tekintjük át, és a már fentebb 
kifejtett etek okán elvonatkoztatunk a Kristó-féle elképzeléstől, ami a magya-
rok megjelenését kívánta keltezni, a következő képet kapjuk: Az etelközi ma-
gyarok ogur, hun és türk név alatt  a 830-as években a bolgárok oldalán részt 
vesznek egy bizánciak elleni hadjáratban.43 A 837-es év környékén a kazárok 
bizánci segédlett el megépítik Sarkel erődítményét a magyar támadások el-

41 Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt  és az Árpád korban. Bp. 
1986. 347.

42 Vö. még HKÍF 121–133. o. 324.–388. jegyzetek.
43 Ami e neveket illeti: a türk nevet a kazárok türk elnevezéséből szokták eredeztetni, a 

hun név tipizálás és archaizálás eredménye, ami nem feltétlenül jelenti, hogy ne lenne 
igaz, erről a bizánciak ugyanis nem sokat tudhatt ak. Az ogur/onogur elnevezés pedig, 
amely a bizánciaknál szintén a magyarokra vonatkozóan általános elnevezés, takarhatja a 
magyarok valódi nevét. Hogy a bizánciak ezt szlávoktól vett ék volna át, több ok miatt  is 
kevéssé valószínű. Egyrészt a bizánciak a krími területeik révén közvetlenül kapcsolatba 
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len. A 860-as évek elején a magyarok keleti frank területeket támadnak, ami 
függetlenségükön túl azt is feltételezi, hogy már legalább a 850-es évektől ma-
gyar felderítő csapatok vannak jelen a Kárpát-medencében. 881-ben magyar 
és kavar csapatok harcolnak a bajorokkal, szintén a Kárpát-medence nyugati 
végén. 890 után a besenyők, minthogy a kazárok és úzok együtt esen támad-
nak rájuk, átkelnek a Volgán, néhány év múlva pedig rátámadnak a magyarok 
keleti végeire és elfoglalják Etelközt. Ekkora azonban már lényegében a ma-
gyarok uralják a Kárpát-medencét a sikeres honfoglalás után.44 

Ezen adatok azért sokatmondóak, mert sem a konstantini szövegben, 
sem a Dzsajháni-hagyományban nem állnak rendelkezésünkre magyarokkal 
kapcsolatos dátumok, s minthogy a DAI esetében már többször felmerült, 
hogy nem egy lineáris esemény-, és politikatörténetről van szó, ahogyan 
Kristó értelmezni próbálta, hanem egy dinasztikus hagyománytörténetről, 
amely „csupán” szimbolikus jelentőségű eseményeket őrzött  meg, ezért 
érdemesnek tűnik azon elemeiből kiindulni, melyeket hozzávetőlegesen 
azonosíthatunk, ahhoz, hogy a szöveg értelmét megfejtsük. E tekintetben 
különösen fontos a szavárd magyarokhoz kapcsolható történet. Mint látt uk 
fentebb, a magyarok és szavárdok/szabírok között i (név)azonosságot, ha 
eltekintünk att ól a hiperkritikus nézőpontt ól, amelyik ezt az azonosságot 
eleve cáfolni véli, a legtöbb kutató azzal magyarázta, hogy a magyarok ka-
zár fennhatóság alatt  éltek néhány évtizedig, a szavárdok (magyarok) szét-
válását pedig azzal, hogy ez egy 854-es Volgán túl történt magyar−besenyő 
háború következménye lenne, és onnan kerültek a szavárdok (magyarok) 
a Kaukázusba. A felsorolt dátumok ugyanakkor nehezen engedik meg szá-
munkra, hogy a 830-as évektől kazár fennhatóságról beszéljünk a magyarok 
esetében, és a volgai háborúskodás is igen kétséges, minthogy a magyarok 
ez idő tájt már a Kárpátok felé orientálódtak. Különös, hogy kutatóinknak 
nem tűnt fel eddig, legalábbis a szakmunkák többségében erre nincs utalás, 

kerültek a magyarokkal, másrészt miért nevezték volna a szlávok a magyarokat oguroknak, 
ha a magyarok csak 800, 830 körül érkeztek a Fekete-tengerhez? 

44 Vö. Szőke Béla Miklós: A Kárpát-medence a Karoling-korban és a magyar honfoglalás.. 
In. Magyar őstörténet. i.m. 31–38. Szőke alaposan kifejtett e és megokolta, hogy a magyar 
honfoglalás miért tekinthető egy több évtizedes folyamatnak, amit már évtizedekkel 
(legkésőbb 840/50-től) megelőzött  a magyarok felderítő tevékenysége. Erre a kérdésre 
továbbá lásd: Veszprémy László: Az 1000 előtt i Pannóniára és magyarokra vonatkozó latin 
nyelvű források. In: Magyar őstörténet i.m. 273–288. 
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hogy a DAI tudósításában, ahhoz képest, hogy egy csatlakozott  népelem-
ről van szó, milyen jelentős szerep jut a kabarok csatlakozásának, akikről 
külön bejegyzések is szólnak45 rögtön a magyarok eredetének ismerteté-
sét követően. Ahogy a leírásból kiderül, a kabarok a kazárok vezető törzsei 
közül kerültek ki, a kormányzat ellen lázadtak fel, de leverett ek, és így ke-
rültek a magyarokhoz. A magyarok szavárd/szabír nevét kutatóink azért 
eredeztett ék a kazároktól, mert tudvalevő, hogy a kazárok fő népeleme a 
szabír volt, egyes arab források azonosítják is a két népet. A fentebb el-
mondott ak értelmében viszont magától adódik a felvetés, hogy Konstantin 
császár a magyarokkal kapcsolatban csakis azért őrizhett e meg számunkra 
a szavárd nevet, mert a magyar követségben jelen voltak szavárdok, akik a 
saját hagyományukat elmondták neki. Ezek a személyek viszont valóban 
szavárdok voltak, mégpedig azon kabar főurak személyében, akik erede-
tüket tekintve kazárok voltak, vagyis szabírok. Mindez nagyon is világos 
és könnyen bizonyítható, ha Konstantin szövegét helyesen értelmezzük, és 
olyan rekonstrukcióra ad lehetőséget, ami a felsorolt dátumokkal teljesen 
összhangban van, ráadásul a DAI és a Dzsajháni-hagyomány között i vélt el-
lentétek is maguktól feloldódnak. Természetesen ez csak akkor lehetséges, 
ha eltekintünk att ól a prekoncepciótól, mely szerint a magyarok 830-körül 
szerveződtek meg és érkeztek a kelet-európai steppére.

A kabaroknak a magyarokhoz való csatlakozását elvi szinten, minthogy 
a magyarok a kazárok szomszédjai voltak a besenyők megjelenéséig, a 9. 
század bármely időszakára keltezhetnénk. Van azonban néhány olyan 
történeti ismeretünk és forrásbeli szöveghelyünk, amik alapján megkö-
zelítőleg ez az esemény ténylegesen keltezhető. Dzsajháni leírása szerint 
a magyarok 870 körül kett ős fejedelemségben éltek. Általános megegye-
zés szerint a kett ős fejedelemség intézménye a kazároktól ered, akik arab 
források egybehangzó tanúsága szerint szintén, már a kezdetekkor, kett ős 
fejedelemség alatt  szerveződtek. A 870-es évekre vonatkozóan kizárhatjuk, 
hogy a magyarok a kazárokhoz tartoztak volna, vagy ezután bármikor, hi-
szen nem tehető fel, hogy a Kazár Kaganátuson belül egy időben két kett ős 

45 HKÍF 126. A 39. fejezet külön róluk szól: A kazárok nemzetségéből valók, belháború után 
csatlakoztak a magyarokhoz, beszélik egymás nyelvét, az első törzsek rangjára emelték 
őket. A legutóbbi megjegyzést joggal magyarázzák azzal, hogy segédcsapatként az első 
sorokban harcoltak, ami nem feltétlenül zárná ki azt, hogy a kabar főurak részt vett ek a 
kett ős fejedelemség kialakításában.
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fejedelemség létezzen, vagyis egyfajta kett ős fejedelemség a kett ős fejede-
lemségen belül, minthogy maga ezen intézmény egyben szakrális uralko-
dói szuverenitást is jelöl.46 A fentebbi dátumok tükrében azonban az is 
egészen nyilvánvaló, hogy a 830-as évektől már szintén nem számolhatunk 
azzal, hogy a magyarok olyan viszonyban lett ek volna a kazárokkal, akár 
mint szövetségesek, akár mint a kaganátus egyik népeleme, ami magyará-
zatt al szolgálna ezen uralkodói intézmény kialakulására a magyarok között  
a század második felében. A kabaroknak a magyarokhoz való csatlakozását 
nem keltezhetjük korábbra, mint a magyarok elszakadását a kazároktól, 
ugyanis egy, a kazárokkal szövetséges magyar vezetőréteg nem fogadhatott  
volna be egy, a kazár kagánnal ellenséges, azzal belháborút vívó népelemet 
anélkül, hogy ne vonta volna magára a kagán neheztelését. A 830-as évek 
előtt  a kazár történet kapcsán egy olyan eseményt ismerünk, aminek kö-
vetkeztében a kaganátus vezető rétegei között  meghasonlás és belháború 
üthetett  ki, mégpedig a kagánnak a zsidó hitre térését, ami a 8. század vé-
gére tehető.47 Hangsúlyoznunk kell, hogy a magyar hagyományban, ere-
detmondákban, dinasztikus hagyományokban, hely- és tulajdonnevekben, 
amik mind „pogány” és nomád jellemzőkkel bírnak, semmi sem utal arra, 
hogy akár a kabar, akár a magyar vezetőréteg vagy nép között  a judaizmus-
nak bármilyen szerepe lett  volna, márpedig a források tükrében a 9. század-
ban a kazár vezetőréteg jó része átt ért a zsidó vallásra.48 Így válik érthetővé 

46 Czeglédy Károly: A szakrális királyság a steppei népeknél (a kazároknál és a magyaroknál) 
In: Uő: Magyar őstörténeti tanulmányok i. m. 212–216.

47 El-Mas’údí’s Historical Encyclopaedia entitled „Meadows of Gold and Mines of Gems”. 
Translated by Aloys Sprenger. Vol. I. London 1841. 406–407. Azok a datálások, amik 740-
re tennék a zsidó hit felvételét minden bizonnyal tévesek, hiszen ekkoriban a kagán egy 
győztes arab hadjárat következtében az iszlámot volt kénytelen felvenni. Mindazok a 
tudósítások, amik szerint korábban keresztény volt, valamint hogy a 8. sz. végén a kagán 
egy másfajta zsidó irányzathoz csatlakozott , illetve, hogy a három vallás képviselője előtt e 
vitatkoztak, csak olyan legendák, amik elfedik azt a tényt, hogy a 730-as években a kagán 
egy iszlám vallási hatalom vazallusa lett .

48 Lásd: Norman Golb, Omeljan Pritsak: Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. 
Ithaca, London. 1982. 30–32. Szintén ugyane kiadványban, az ún. „kijevi levélben” szerepel 
többek között  egy kazár származású zsidó neve: Judah Sawarta (Uo. 39.), akit Róna-Tas 
András „szavartinak nevezett  Szimszon Jehudah”-ként ír. Nyilván minket nem a kazár 
zsidók érdekelnek, de már e név megléte a kazár zsidók között  bizonyítja, hogy a szavárd 
magyarok valóban a kazár/szabír eredetű kabarokkal azonosak. Róna-Tas egyébként, 
jóllehet a kabarok csatlakozását a fentebb kifejtett ekkel több ponton is egyezve képzeli el, 
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és bizonyíthatóvá az a tétel, miszerint a kabarok a 800-as évek legelején 
vívtak belháborút a kagánnal a zsidó hit felvétele ellen, és azt elveszítvén 
csatlakoztak a magyarokhoz, akik tulajdonképpen ezen esemény hatására 
váltak ki a kaganátusból. A magyarok és kabarok azért alapított ák meg a 
saját kett ős fejedelemségüket, mert a kagán önkényesen, politikai és gazda-
sági érdekből vezéreltetve a tradicionális nomád vallás helyett  egy másikat 
vett  fel, ami eredeti szakrális-uralkodói legitimitását végletesen kikezdte.49

A konstantini leírás és történeti ismereteink között  éles ellentét van Árpád 
személyét illetően is. Előbbiben azért lesz fejedelem, hogy elismerje a kagán 
hatalmát, míg utóbbiban egy semmilyen kazár fensőbbséget nem ismerő, 
arról semmilyen hagyományt nem őrző nép nagy hatalmú, annak honfog-
lalását levezénylő főfejedelme. Már ha meggondoljuk, hogy a 950-es évek 
elején, amikor magyar követség járt Konstantinápolyban, amikor is ott  több 
magyar (és kabar) főember felvett e a keleti kereszténységet, a kazár kagán 
még meghatározó uralkodónak számított ,50 nem meglepő, hogy a magyar 
és kabar urak nem erőltett ék annak hangoztatását, hogy végső soron egy 
kagán elleni belháború következményeként lett  a magyaroknak saját kett ős 
fejedelemsége „kazár szokás szerint”, vagyis kabar hatásra. Ez természetesen 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vezető magyar törzsek, ahogy Konstantin 
írja, vagy akár az Árpád-dinasztia a kabar-szabírok közül kerültek volna ki, de 
hogy a kabar és magyar vezető törzsek idővel együvé olvadtak, amiről szin-
tén tesz említést a császár, bizonyos. Több adat is tanúsítja, hogy a császár 
magyarokról szóló története az időbeli keretek vagy akármilyen kronológiai 
rend meghatározására teljesen alkalmatlan, és tényleg csak szimbolikus ele-

mégis a szavárdokkal kapcsolatban több kérdéses megállapítást tesz, pl. „Az, hogy a szavarti 
aszfali népnév második szava görög közszó, amely itt  állandó jelzőnek tűnik, mesterséges 
névalakulatra utal. Éppen ezért nincs sok értéke azon igyekezeteknek, amelyek a szavarti 
népnevet a szerkezetből kiemelve össze akarják kötni más ismert nevekkel például a 
[…] szabíroknak a népnevével”– Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép. Bp. 1996. 
222–223., 259. Számomra sehogy sem világos, hogy att ól még, hogy az aszfaloi egy görögre 
fordított  jelző, miért jelezne mesterséges „névalakulatot”, és a sabartoi miért ne lehetne 
népnév, és miért ne lehetne azonosítani?

49 A kazárok hanyatlásának jele már az arab hódítások alatt  mutatkozott  (730 körül), amikor 
a fővárost északabbra kellett  helyezni, és időlegesen a kagán felvett e az iszlámot. Ekkortól 
számítható a volgai bolgárok, és részben a magyarok (baskírok) észak felé vándorlása, a 
volgai bolgár birodalom kialakulásának kezdetei. 

50 Mit sem sejtve arról, hogy a 960-as években birodalmát a varég–ruszok eltörlik.
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meket tartalmaz. Egyrészt a már említett  kangar–szavárd háború időpontja. 
Minthogy a szavárdok eredetét az imént tisztáztuk, a hozzávetőleges dátum 
immár könnyen keltezhető, ugyanis a 6. század közepén ténylegesen tudunk 
olyan ütközetekről, amelyek azt eredményezték, hogy jelentős szabír né-
pesség vonult Perzsia északi tartományaiba, a Kaukázusba, amelyik ott  a 9. 
században is szerepelt örmény és arab források szerint. Konstantin mind a 
37., besenyőkről, mind a 38., magyarokról szóló fejezetben is valójában csak 
egy magyar–besenyő háborúról számol be, ami a besenyőknek a Volgán való 
átkelése, tehát 890 után következett  be. Hogyan is ütközhett ek volna meg 
korábban az etelközi magyarok a Volgán túl élő besenyőkkel, ráadásul úgy, 
hogy akkor valamiért éppen mindkett őt máshogy nevezték? A konstantini 
szövegben valóban úgy tűnik, mintha egymást követő eseményekről lenne 
szó, valójában azonban két hagyományrétegről.

A magyarok „sabartoi asphaloi” elnevezése tehát onnan ered, hogy a ma-
gyar vezetőrétegben a szabír eredetű kabaroknak jelentős szerepe volt, akik 
a maguk hagyományát, mint magyar hagyományt adták elő a császárnak. 
Semmi esetre sem kell tehát azt feltételeznünk, hogy a magyarok e nevet 
azért őrizték volna meg, mert „három évig” vagy „néhány évtizedig” kazár 
szolgálatban álltak, vagy hogy a magyarok 854-ben a Volgán túl háborúztak 
volna besenyőkkel, ahonnan aztán egész Kazárián átvonulva kellett  volna 
letelepedniük a Kaukázusban. A másik téves és árulkodó vonás Konstanin 
leírásában Levedi vajdaságának leírása, valamint az a tudósítás, hogy Levedi 
személyesen mond le Árpád javára a fejedelemségről. A DAI szövege alap-
ján mind Kristó, mind mások feltételezték Levediről a császár leírása alapján, 
hogy ő szervezte meg a magyarokat a 830-as években. Ő volt ugyanakkor az 
is, aki átadta a fejedelemséget Árpádnak!51 Nagyon is könnyű belátni, hogy a 

51 Ezen tudósítások szó szerinti értelmezéséből fakadó következetlenségekre több példát is 
találunk. Az egyik Németh Gyula munkájának (A honfoglaló magyarság i.m.) 2. kiadása, 
mely a szerző halála után, Berta Árpád gondozásában jelent meg. Ebben Németh leírja, 
hogy a magyarok 830 környékén Levedi vezetésével költöztek a Fekete-tenger mellékére, 
majd ugyane Levedi 890 táján lemondott  a fejedelemségről. Ha Levedi körülbelül 30 éves 
volt 830 körül, akkor közel 90 évesnek kellett  volna lennie, amikor a kagán fejedelemnek 
akarta kinevezni. Németh Gy.: A honfoglaló magyarság i.m. 220–223. A másik példa Czeglédy 
művében található, ahol egy ugyanazon oldalon írja, hogy Levedi halálfélelemben járult 
a kagán elé, ahol, mint törzsfő (vajda) lemondott  arról, hogy vazallus fejedelme legyen 
a kagánnak, nem úgy Árpád, akinek hatalma is csak a sikeres honfoglalás után szilárdult 
meg. A következő bekezdésben Czeglédy ezt írja: „Az új magyar monarchia kazár vazallus 
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honfoglaló Árpádot megelőző időkben nem lehetett  a magyarságnak csupán 
egy „vajdája”, egy, aki meg is szervezte a magyarságot, aki pont „három évig” 
háborúzott  a kagán oldalán, de akinek pont nem lett  a „kazár nőtől”, akit a 
kagán adott  neki feleségül, gyermeke. Mind Levedi személye, mind Árpádé a 
konstantini szövegben mindössze két nagyon is alapvető történeti helyzetet 
tükröz a magyarság honfoglalást megelőző időszakával kapcsolatban. „Le-
vedi vajdasága”, amikor a magyaroknak nem volt önálló fejedelme, a Kazár 
Kaganátushoz tartozás időszaka, hozzávetőlegesen egy évszázadig tartott , a 
7. század végétől a 8. század végéig,52 „Árpád fejedelemmé választása” pedig 
már a független kett ős fejedelemség időszaka, a magyarok és kabarok kiválá-
sától számítva a honfoglalásig, hozzávetőleg szintén száz év. Hogy a konstan-
tini leírás eleve nem tekinthető pontosnak és történetinek, az kitűnik abból 
is, hogy Álmos, Árpád atyja, a magyar hagyományban a nemzetség megala-
pítója, nála még csak a fejedelmi titulust sem kapja meg. Árpád személyének 
kihangsúlyozása a követek részéről, valamint első fejedelemként való emlí-
tése abból is adódhat, hogy a honfoglalást ő vezényelte le, és azóta is utódai 
viselik a fejedelmi címet.

A kangar–besenyő kapcsolat megokolása, a kangarok eredetének meg-
határozása és a kangar–szavárd háború keltezése lehet a témában az a döntő 
momentum, ami ténylegesen igazolja számunkra, hogy Konstantin a 38. fe-
jezetben nem egy 9. sz. közepi magyar-besenyő háború emlékét őrizte meg, 

államalakulat volt, nem pedig a régi magyar szakrális nagyfejedelemség folytatása.” − 
Czeglédy K.: Árpád és Kurszán i.m. 121. Eszerint Levedi törzsfősége előtt  kellett  volna 
kialakulnia a kett ős fejedelemségnek, amiről Konstantin természetesen nem ír. 

52 A magyaroknak a 670-es évekig független, Kovrat vezett e onogur-bolgárokkal való 
azonosítását több tényező is indokolja. Egyrészt a magyarok onogur elnevezése, 
mely a bizánci és latin forrásokban is általánosan elterjedt. A magyarok Hetümoger 
önelnevezésének szerkezete azonos a legtöbb ogur törzsnév szerkezetével (számnév + 
törzs). A magyarok szoros kapcsolata/azonossága a (volgai) bolgárokkal, mely kapcsolat 
turkológiai, hagyománybeli és helynévi adatokból is kimutatható. A magyarokkal rokon 
baskírok elhelyezkedése a volgai területeken. Több korai forrásban egyes törzs- és 
személynevek azonosíthatók a magyar névvel. Történeti alapon: a hun és ogur törzsek a 4. 
és 5. században a kelet-európai steppén a nagyobb folyók, úgy mint a Volga, Don és a Duna 
mentén telepedtek meg és a 8. századig jelenlétük folytonossága igazolható. Korábban a 
Kazak-steppén az Urál vidékével és Nyugat-Szibériával is közvetlen kapcsolatban állott ak. 
Emiatt  sem meglepő, hogy a magyar törzsszövetségen belül ugor, illetve ogur nyelven 
beszéltek. Vö. Kerényi Bálint: A korai bolgárok története. MA szakdolgozat. ELTE BTK. 
Bp. 43–60.
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hanem egy jóval régebbi hagyományt. Ebből az is következik, hogy a szavárd–
szabír azonosság valóban helytálló és a magyarok eredetére vonatkozó Levedi-
Árpád-féle elbeszélés sem tekinthető kronológiailag és tartalmilag koherens-
nek. A Czeglédy Károly-féle 1954-es rekonstrukciót, melyben a besenyők 
kangar törzseit azonosított a a 6. században szereplő kangarokkal, mint fentebb 
írtuk, Györff y György tett e kritika tárgyává egy 1977-es tanulmányában.53 
Györff y ellenérvei közül már foglalkoztunk azzal, amelyik a forrásokra hivat-
kozva nem tekinti a kangarokat északi nomádoknak, felhívván a fi gyelmet arra 
a prokopiosi szöveghelyre, amelyben a szír forrásokban szereplő kangarok hun 
név alatt , vagyis nomád népként szerepelnek.54 Az 5. század végi, 6. sz.-i kangar 
jelölésű kaukázusi helynevekkel kapcsolatban, amik Györff y szerint szintén 
amellett  szólnának, hogy a kaukázusi kangarok nem nomádok voltak és a be-
senyőkhöz közük nem volt, Czeglédy bizonyos fenntartásokkal élt, mondván, 
hogy törzsnevekből nem származnak hegyek elnevezései, amire e helynevek 
között  példát találunk. Szintén ezzel kapcsolatban veti fel Györff y, hogy hogyan 
is lenne közük ezeknek a kangaroknak a besenyőkhöz, ha a besenyők csak jóval 
később tűnnek fel Ázsiában. Ez a problematika ugyanakkor a kérdés eldöntésé-
ben éppen előbbre visz minket, ugyanis kangarokkal kapcsolatos helyneveket 
a Kaszpi-tenger keleti oldalán, a Szír-darja középső folyása mentén is találunk, 
mégpedig egy ország, Kankar/Kangar (Kangkü) neveként.55 Továbbá szintén 
e területre vonatkozóan találjuk azokat a türk feljegyzéseket, amelyek szerint a 
türkök itt  háborúztak egy kengeresz nevű nép ellen a 7. század elején.56 A Kang, 
valamint Kangkü földrajzi név ugyanakkor egy, a türkök megjelenésénél jóval 

53 Lásd a 16. jegyzetet.
54 A hun név használatát a görög forrásokban éppen azzal szokták indokolni a hun birodalom 

453-as felbomlását követően, hogy azt a bizánci szerzők tipizálásra és archaizálásra 
használták. Vagyis egy, a hunokhoz hasonló lovasnomád népet egy korábban jól 
ismert lovasnomád nép, jelen esetben a hunok nevével jellemeztek és neveztek meg. Ez 
természetesen több esetben helyén való indoklás, azt ugyanakkor egy másik munkámban 
már kimutatt am, hogy Att ila kárpát-medencei uralma után is a hunok meghatározó 
tényezőként vannak jelen Európában, tehát a későbbi századokra vonatkozóan is sok 
esetben történetileg indokolt volt a hun név használata. Kerényi Bálint: A korai bolgárok 
története. i.m. 6–27.

55 Vásáry István: A régi belső-Ázsia története. Bp. 1993. 86.
56 Peter B. Golden: An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden, 1992. 

264–265.
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régebbi közép-ázsiai földrajzi név, és feltehetőleg az alán, jász nyugati vándorlás 
során került a Kaukázusba.57

Mindezen adatok világosan mutatják, hogy a Kaukázusban szereplő 
helynevek és a 6. században szereplő kangar népnév nem elszigetelt adatok, 
valamint, hogy ezen kangar adatokat alapvetően nem a 9. században meg-
jelenő besenyők első törzseivel kell azonosítanunk, azok ugyanis láthatólag 
később csatlakoztak a besenyőkhöz Belső-Ázsiában. A törzsneveknek ilyen 
módon való feltűnése egyáltalán nem szokatlan a nomád népek között , hi-
szen tudjuk, hogy az avarok vezető törzsei között  is találunk onogur nevezetű 
törzset,58 miközben az ogur népek egy része 463-ban már Kelet-Európában 
szerepelt a Volga mentén, a Donnál, és a Kaukázus előterében. A szabírokkal 
a 6. század közepe felé két nagyobb nép harcolhatott  a Kaukázus északi elő-
terében, az avar (heft alita)59 és a türk. Minthogy mindkét nagyobb nép ko-
rábban megszállta a Kangarnak nevezett  területet is, illetve lehett ek között ük 
kangar törzsek, a szavárdok kangar hagyománya történetileg megalapozott -
nak tűnik. Ami az azonos törzsnevek különböző helyen és időben, külön-
böző körülmények között  történő feltűnését illeti, érdemes Th eophülaktosz 
Szimokatt észnak az ál-avar kérdést megelőző szöveghelyét idézni.60 Ez, és 
a későbbi szöveghely is arról a folyamatról szól, midőn a türkök legyőzték a 
zsuanzsuanokat Belső-Ázsiában, majd a perzsákkal szövetkezve a heft alitákat 
Iránban, az utolsó két nagyobb szövetséget a Kaszpin túl, melyeket avar és 

57 Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelett ől Napnyugatig. Bp. 1969. 30–39. 
58 Róna-Tas András: Hungarians and Europe in the Early Middle Ages. An Introduction to 

Early Hungarian History. Budapest–New York, 1999. 211. Az pedig külön elgondolkodtató 
lenne, ha a kangar nevet, melynek h- kezdőbetűs változata is van, azonosítani próbálnánk 
az onogur/hunugur törzzsel, amely ezek szerint több törzsszövetségen belül is vezető 
helyen állt, ami nevének etimológiáját is megmagyarázná.

59 Az európai avarok és heft aliták azonossága mellett , kik a kelet-európai steppét a Kaszpi-
tengert északon megkerülve, vagy délről, a Kaukázuson keresztül érték el, Czeglédy Károly 
érvelt meggyőzően.. Vö. Czeglédy Károly: IV-IX. századi népmozgalmak a steppén. Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 84. 1954. 1–11.

60 „A kagán további vállalkozásra is indult, és az összes ogórokat hatalma alá hajtotta. 
[…] Ezek keleten laknak ahol a Til [Volga] folyó halad át. […] E nép legrégibb 
vezetőinek neve Uar és Khunni volt. Róluk nyerték elnevezésüket egyes fajtájukbeli 
népek, amelyeket a uar és khunni névvel illetnek.” – Theophülaktosz Szimokattész: 
Világtörténelem. Ford., bev., jegyz. Olajos Terézia. (Magyar Őstörténeti Könyvtár. 
26.) Bp. 2012. 245–247. 
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hun törzsek alkott ak61 és akik korábban is több hullámban vándoroltak Eu-
rópába.62 A nyelvészeti és kulturális vonások, valamint a történeti egyezések 
alapján mind a kangarok, mind a magyarok eredetét is e népek között  kell 
keresni, ugyanis a türkök hódítása után már döntően köztörök nyelvű népek 
(türkök, besenyők, oguzok) jelennek meg e területen. A magyarok 9. századi 
honfoglalása a hun törzsek nyugati irányú vándorlásának záró fejezete volt, 
amit az európai királyság megalapítása követett .

61 A hunok (hiungnu, khunni, húna), avarok (uar, urahun) és ogurok (tielö, tingling) ázsiai 
kapcsolatainak részletes bemutatására e helyütt  nincs mód. Továbbá az ugor népek 
eredetét illetően Vö.: Nagy Géza: A skythák. MTA. Bp. 1909. 63–96.

62 Czeglédy K.: Nomád népek vándorlása Napkelett ől i.m. 84–89.



A szavárd magyarok eredetéről

99

Bálint Kerényi: On the origin 
of the Szavárd Hungarians

Th e ’De Administrando Imperio’, writt en by (VII.) Constantine Porphyro-
gennetos circa 950 is one of the most important source in the research of 
early hungarian history. In chapter 38th, on the origin of the turks (hungar-
ians), he calles them also by an earlier name sabartoi asphaloi, who had a 
batt le with the kangars, and part of them moved to Persian territory on the 
east. Hungarian research tried to answer the questions, why the hungarians 
were called by this name, and even who were these sabartoi people? What is 
the base of the story and what is the connection between hungarians and sa-
bartois? Th ese questions connect of course closely to early hungarian history 
and eastern-european steppe history of early medieval ages. In the text I dealt 
with the most common and accepted argumentations and theories, and tried 
to show their weaknesses. Th ere are, of course many narratives which I had 
to compare and on this base I could form a reconstruction. Th e sabartoi as-
phaloi question cannot be discussed without the consideration of khazarian 
history, because the hugarians were part of the khagante for some time, of 
the khagante which was called by Al-Masúdi of sabir origin in turkish, of the 
khagante from where the kabars adjoined to, and united with the hungar-
ian tribal federation. My fi nal thesis says that the sabartoi name is identical 
with the name of the sabirs, who were a main ethnic element in the Khazar 
Khagante and only the khazarian kabars could keep this sabir tradition as a 
hungarian sabartoi/szavárd tradition.

Keywords: early Hungarian history, Khazar Khaganate, Eastern-European 
steppe history, Byzantine sources
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K I S  I VÁ N

Johannes Aventinus feljegyzései Orseolo Péter 
és Aba Sámuel uralkodásairól: Egy elveszett  

középkori krónika körvonalai

Bevezetés

Johannes Aventinus (1477−1534) – eredeti nevén Johannes Turmair 
– mozgalmas élete és fi gyelemre méltó munkássága számos szem-

pontból felkeltheti a történészek érdeklődését. A humanista szerzőt a bajor 
történetírás egyik legfontosabb alakjaként tartják számon, emellett  a tudo-
mányos és politikai közéletben bejárt útja is igencsak sokszínű.1

Johannes Turmair Abensbergben látt a meg a napvilágot – az Aventinus 
név is e városnév latinosított  alakjából, Aventiniumból származik –, és fi atal 
éveiben számos egyetemen folytatott  tanulmányokat, például Ingolstadtban, 
Krakkóban, Bécsben, sőt Párizsban is. Széles műveltségre tett  szert, ennek 
köszönhett e, hogy megbízták a két bajor herceg, Lajos ér Ernő nevelésével, 
nem sokkal ezután pedig a kiemelkedő megtiszteltetést jelentő udvari tör-
ténetírói állást is megkapta. E minőségében fogott  neki az élete fő művének 
számító történeti munkájának, amelynek az Annalium Boiorum libri septem 
(A bajor évkönyvek hét könyve) – a továbbiakban Annales – címet adta.2 A 

1 Az Aventinussal foglalkozó monográfi ák közül a legfrissebbek a következők: Gerald 
Strauss: Historian in an Age of Crisis: Th e Life and Work of Johannes Aventinus, 
1477−1534. Cambridge, Massachusett s 1963.; Eberhard Dünninger: Johannes Aventinus. 
Leben und Werk des bayerischen Geschichtsschreibers. Rosenheim 1977.; Jörg Kastner: 
Johannes Aventin: Mensch, Bürger, Geschichtsschreiber. Passau 1998.; Christine Riedl-
Valder: Aventinus: Pionier der Geschichtsforschung. Regensburg 2015.

2 A mű első kiadása: Johannes Aventinus: Annalium Boiorum libri septem. Ingolstadii 1554. 
Kritikai kiadása: Johannes Turmair’s genannt Aventinus sämmtliche Werke. Hrsg. Sigmund 
Riezler – Matt hias von Lexer – Georg Leidinger. I–VI. München 1881–1908. II–III.
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világ teremtésétől 1460-ig terjedő alkotás megírását 1517-ben kezdte el, és hét 
évvel később, 1524-ben fejezte be.

Az Annales amellett , hogy kiemelkedő részletességgel szól a bajor tör-
ténelemről, hazai történetírásunk érdeklődésére is joggal tarthat számot: 
Aventinus műve ugyanis olyan információkat is tartalmaz, amelyek a közép-
kori magyar történelemmel kapcsolatosak. Mivel a magyar történeti kuta-
tás – néhány esetet kivéve – ennek ellenére mostanáig elhanyagolta, illetve 
legfeljebb csak érintőlegesen foglalkozott  a bajor szerző munkásságával, nem 
véletlenül áll az Annales jelen írásom középpontjában.3 

Bár kutatásom során átt ekintett em a mű összes, a honfoglalás korára, illet-
ve a középkori Magyarországra vonatkozó feljegyzését, a tanulmány terjedel-
mi korlátai nem nyújtanak lehetőséget Aventinus teljes magyar érdekeltségű 
híranyagának elemzésére.4 Dolgozatomban ezért azt a szakaszt választott am 
ki alaposabb bemutatásra, amely vizsgálódásaim alapján a legfi gyelemremél-
tóbbnak tűnik, az Annales más részeihez képest ugyanis messze a legtöbb 
olyan adatot tartalmazza, amelyet egyedül Aventinus hagyományozott  az 
utókorra, mivel semmilyen más forrás nem számol be róluk. E szakasz pedig 
nem más, mint az Annales Orseolo Péter és Aba Sámuel királyaink uralkodá-
sairól szóló fejezetei.5

3 Magyar földön eddig összesen három olyan munka született , amelyik nem csak 
érintőlegesen, néhány sorban foglalkozott  Aventinussal. A legkorábbi Jakubovich Emil 
tanulmánya, amelyről később bővebben is szólok majd: Jakubovich Emil: Viska, Stojszló 
és Pécel. Magyar Nyelv 23. (1927) 228−240. A második Hevér László egyetemi doktori 
értekezése, amelyben a szerző főként az Annales honfoglaláskori adatait vizsgálta meg: 
Hevér László: Aventinus és a magyar történelem kezdetei. Bölcsészdoktori értekezés. Bp. 
1985. Végül meg kell említenünk Veszprémy László tanulmányát, aki a 907-es pozsonyi csata 
tárgyalásakor értekezett  Aventinusról: Veszprémy László: Aventinus híradása a magyarok 
907. évi győzelméről. Csata Pozsonynál. In: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, 
keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott  tanulmányok. (A 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára) Bp. 2008. 20–42.

4 Aventinussal bővebben foglalkoztam egy már megjelent írásomban: Kis Iván: 
Johannes Aventinus magyar vonatkozású információi: a bajor humanista történetíró 
szavahihetőségének problémája. Fons: Forráskutatás és történeti segédtudományok 25. 
(2018) 1. sz. 49—86.

5 A magyar vonatkozású részeket Gombos Albin forrásgyűjteménye alapján vizsgáltam 
meg, mivel az Annales kritikai kiadásában olvasható magyar vonatkozású részek szövege 
gyakorlatilag megegyezik a Gombosnál olvasható szöveggel. Ugyanezen okból a 
forrásrészletek magyar fordításait is utóbbi alapján idézem. Catalogus fontium historiae 



103

Johannes Aventinus feljegyzései…

Mielőtt  azonban rátérnék Aventinus két említett  uralkodónkról szóló fel-
jegyzéseire, elengedhetetlen, hogy röviden bemutassam a humanista szerző 
történetírásának jellemzőit, sajátosságait, valamint – ezekkel szoros össze-
függésben – történetírói szavahihetőségét, hitelességét. Ezekhez jól használ-
ható vezérfonalat nyújt az elmúlt néhány évtized német történeti kutatása, 
amely jelentős fi gyelmet szentelt a bajor szerzőnek (ám érthető módon nem 
a magyar érdekeltségű adataira összpontosított ). Mivel az Annales hazai vo-
natkozású híranyagának vizsgálatakor a német szakirodalomban olvasott ak-
kal összecsengő megállapításokra jutott am, így nem csupán Aventinus főbb 
történetírói módszereit mutatom majd be, de azokat magyar vonatkozású 
példákkal is alátámasztom.

Aventinus történetírásának jellemzői

Elsőként fontos megemlíteni, hogy Aventinus fő művét igen sokan vélemé-
nyezték már az elmúlt évszázadokban. Mindig is formáltak a szerzőről mind 
pozitív, mind ezzel ellenkező véleményeket, ám elmondható, hogy a történe-
ti kutatásban több irányvonal, korszak is megfi gyelhető abból a szempont-
ból, hogy éppen kedvezően vagy negatívan bírálták el a bajor történetíró 
Annalesét. Ebben az is szerepet játszott , hogy éppen hogyan értékelték magát 
a humanista történetírást.6 A vélemények részletes bemutatására itt  most 
nincs mód, ezért csak néhány mondatban foglalom össze a történeti kutatás 
szakaszait Aventinus megítéléséről. Az Annales az elkészülte után egy időre 
tiltólistára került, főként erős antiklerikális beállított sága miatt .7 Aventinus 
halála után azonban a mű egyre elterjedtebb lett , első kiadása is lehetővé vált 
1554-ben.8 Népszerűvé tett e ugyanis az írást az a történeti beállítás, illetve 
hangnem, amellyel Aventinus a bajor történelmet igen jó színben tüntett e 
fel, ennek köszönhetően a mű még a német trónra irányuló bajor igényre is 

Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi DCCC 
usque ad annum MCCCI. Ed. Albinus Franciscus Gombos [– Csaba Csapodi]. I–IV. Bp. 
1937–1943. (repr. Bp. 2005– 2011) (a továbbiakban: CFH) I. 341–387.

6 Veszprémy L.: Lovagvilág i. m. 21. o., 3. jegyz.
7 Alois Schmid: Die historische Methode des Johannes Aventinus. Blätt er für deutsche 

Landesgeschichte 113. (1977) 338−395. 339.
8 Lásd a 2. jegyz.
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történeti-jogi alapot is biztosított .9 A 19. századi új kritikai iskola követel-
ményeit azonban az Annales nem állta ki, ezért ekkor a mű szavahihetőségét 
igen kedvezőtlenül bírálták el.10 Aventinus történetírói hitelének megítélése 
tehát az elmúlt évszázadokban meglehetősen ingadozónak mondható. A 20. 
században azonban, főként annak második felében a német – és erre alapoz-
va a magyar – történészek egy olyan Aventinus-képet alakított ak ki, amely a 
korábbi vélekedéseket is összegezve a bajor humanista szerző történetírásá-
nak – a hitelesség szempontjából – pozitív és negatív jellemzőit is magában 
foglalja, így talán legközelebb állhat az igazsághoz. E legfrissebb vélemények 
segítségével most röviden összegzem Aventinus történetírói jellemzőit, 
módszereit.

Az első és legfontosabb, hogy Aventinust a forrásanyag iránti hallatlan 
kíváncsisága megkülönböztett e a korábbi bajor történetíróktól.11 Lelkes 
humanistaként éveken keresztül járta Bajorország városait és kolostorait, 
és szinte hihetetlen mennyiségű forrást gyűjtött  össze. Sajnálatos módon 
művének megírásakor nem jelölte, hogy mely forrásokat használta, így nem 
tudjuk pontosan, melyik információt honnan merített e, ráadásul az Annales 
számos híradása nem igazolható az adott  eseménnyel vagy feljegyzéssel egy-
korú művekből. Aventinus lehetséges forrásainak azonosításához segítséget 
nyújt egy szerencsés körülmény. Az egyik ránk maradt kézirathoz ugyanis, 
amely Aventinus Annalesének, illetve a mű német változatának kivonatait 
tartalmazza, egy nekünk igen értékes, ismeretlen szerző által írt jegyzék tar-
tozik, amely listába szedve közli a humanista történetíró által használt műve-
ket. A jegyzék ugyan nem mondható teljesnek – az Aventinus által használt 
magyarországi források például nem szerepelnek benne –, az összesen 237 té-
telt tartalmazó lista mégis nagy segítség az Aventinussal foglalkozó kutatók-
nak.12 Mindenképpen nyomatékosítja, hogy a bajor történetíró igen nagy 
mennyiségű forrás alapján írta meg művét. 

Az Annales magyar vonatkozású híranyagát illető vizsgálatom során is iga-
zolást nyert, hogy Aventinus túlnyomórészt ismert forrásokból vett e adatait, 

9 Schmid, A.: Die historische Methode i. m. 341.
10 Uo. 343.
11 Veszprémy L.: Lovagvilág i. m. 22. 
12 A jegyzéket Romuald Bauerreiß publikálta és elemezte. Romuald Bauerreiß: Ein 

Quellenverzeichnis der Schrift en Aventins. Studien und Mitt eilungen zur Geschichte der 
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 50. (1932) 54–77., 315–335.
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és igyekezett  több krónikából, évkönyvből meríteni egy-egy korszak esemé-
nyeinek lejegyzésekor. Erre jó például szolgál az Annales I. István királyról 
szóló szakasza. Ezeket a fejezeteket a bajor történetíró igazolhatóan legalább 
4 forrás alapján írta meg: bizonyosan használta Rechenaui Hermann A világ 
hat korszakáról a világ teremtésétől 1054-ig című krónikáját13, a magyar kró-
nika valamelyik változatát (legvalószínűbben az ő idejében már nyomtatott  
formában is létező Th urzóczy-krónikát14), Hartvik-püspök legendáját15, 
valamint az Altaichi Évkönyvet.16 Egy-két elszórt információt leszámítva 
Aventinus minden István királyról szóló feljegyzése mögött  felfedezhető a 
fenti források valamelyike. Bár részletes bemutatásuktól ezútt al el kell tekin-
tenem, az Annales többi magyar érdekeltségű szakaszainál ugyanez állapítha-
tó meg: néhány – elenyésző mennyiségű – híradást leszámítva a bajor szerző 
minden esetben hiteles forrásokból merített . Ez alól, mint azt dolgozatom 
későbbi, fő részében bemutatom, egyetlen rész képez kivételt: Aventinus Or-
seolo Péterről és Aba Sámuelről szóló adatai.

Aventinus forráshasználatán túl sokkal fontosabb kérdés azonban, hogy ho-
gyan bánt a bajor szerző az általa használt művekkel. Saját bevallása szerint az 
egyik történetírói vezérelve a megfelelő „ítélet” (iudicium) megtalálása, és így 
a források igazságalapjának földerítése volt. Ez a célkitűzés pedig, ha nem is 
jelentett  modern értelemben vett  forráskritikai megközelítést, mindenképpen 
újdonságnak számított , legalábbis bajor földön.17 A legtöbb Aventinussal fog-
lalkozó 20. századi kutató dicséri a szerző forrásokkal szembeni kritikus hoz-
záállását, ám tény, hogy a bajor történetíró szemléletmódja olyan elemeket is 
tartalmazott , amelyek befolyásolhatt ák történetírói objektivitását. 

13 Hermanni Augiensis Chronicon. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores I‒
XXXIX. Hg. Georg Heinrich Pertz et alii. 1826‒2009. (a továbbiakban: MGH. SS.) V. 
74−133. 117. Magyar fordítása: Az államalapítás korának írott  forrásai. Szerk. Kristó Gyula. 
Szeged 1999. (a továbbiakban: ÁKÍF) 220–221.

14 Johannes de Th urocz: Chronica Hungarorum I. Textus. Ed. Elizabeth Galántai–Julius 
Kristó. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, series nova 7.) Bp. 1985. (a 
továbbiakban: Johannes de Th urocz). Fordítása: Th uróczy János: A magyarok krónikája. 
Ford. Horváth János. Bp. 1978. (a továbbiakban: Th uróczy János)

15 Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta. Scriptores rerum Hungaricarum 
tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. Emericus Szentpétery. I–II. Bp. 
1937–1938. (a továbbiakban: SRH) II. 401–441. Fordítása: ÁKÍF. 315– 343.

16 Annales Altahenses Maiores. In: MGH. SS. XX. 782−824. 791., ÁKÍF. 239.
17 Schmid, A.: Die historische Methode i. m. 347.
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Ezek közül némelyik a humanisták általános jellemzője volt. Aventinus 
egy másik vezérelvét a iudicium mellett  a stylus jelentett e, a bajor történet-
író ugyanis az igazság keresésén túl fontosnak tartott a, hogy műve irodalmi 
szempontból is szórakoztató legyen, és hogy a kellemes stílusban előadott  
anyag felkeltse az olvasó fi gyelmét.18 Ahogy Aventinus megjegyezte, retori-
kailag bele lehet nyúlni a szövegekbe, de a történelem törvényeinek határain 
belül.19 Ebből adódott , hogy a humanisták, és így Aventinus is, gyakran bő-
vített ék az általuk használt forrásokat például kitalált szónoklatokkal, illetve 
csataleírásokkal. Ide kapcsolódik az a két cél is, amelyekre maga Aventinus 
szerint egy történetírónak törekedni kellett : a voluptas és utilitas (élvezet és 
hasznosság) kett őssége.20 Az Annales magyar vonatkozású híranyagában is 
előfordulnak eff ajta retorikai bővítések. A bajor történetíró több ízben színe-
sebben meséli el a hadi cselekményeket, érzékletesebben mutatja be a bajor-
magyar csatákat, például a Tulln környéki ütközetet.21 Még ékesebb példa, 
amikor Aventinus III. Henrik szájába ad egy teljes szónoki beszédet, amelyet 
szerinte a császár Aba első követeihez intézett .22

Ebben a fejezetben már említett em, hogy az Annalesben érvényesült 
Aventinus antiklerikális szemléletmódja, és egyes esetekben ez is befolyásol-
hatt a nála a tiszta igazság keresését.23 Magyar vonatkozásban szembetűnő 
például, hogy azokat a 11. századi kútfőkből (az általa ismert Altaichi Év-
könyvből, illetve Sutri Bonizo munkájából)24 bizonyosra vehető tényeket, 
miszerint a kortárs pápa kiátkozta a császár kérésére Abát, valamint zászlót 
küldött  az imperátornak, szó nélkül mellőzte. 

A bajor szerző – az eddig említett eken kívül – még egy történetírói sa-
játossággal bírt, amely a humanista történetíró talán legfontosabb, magyar 
vonatkozásban mindenképpen a legszembetűnőbb jellemzője volt: ez pedig 
Aventinus bajor patrióta szemléletmódja. 

18 Uo.
19 Veszprémy L.: Lovagvilág i. m. 21.
20 Uo.
21 CFH I. 360.
22 Uo. 359‒360.
23 Karl Bosl: Johann Turmair, gen. Aventinus aus Abensberg in seiner Zeit. Zeitschrift  für 

bayerische Landesgeschichte 40. (1977) 325–340. 335. 
24 MGH. SS. XX. 799., Monumenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum et 

pontifi cum I‒III. Hg. Ernst Dümmler et alii. 1891–1897. I. 583.; ÁKÍF. 253., 265–266.
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Miután Aventinus megkapta az udvari történetírói pozíciót, a bajor her-
cegek, IV. Vilmos és X. Lajos 1517-ben megbízták a bajorok történetének 
megírásával. Egy olyan művet kellett  írnia, amely a bajor múltat minél jobb 
színben tünteti fel. Ehhez az irányvonalhoz már pályafutása korábbi sza-
kaszában közeledett , hiszen egyetemi évei alatt  tagja volt Konrad Celtis 
tudományos közösségének, amely egyik céljául volt Németország törté-
netének megírását tűzte ki.25 Aventinus az Annalesben a bajor és a német 
történelmet szoros összefüggésben tárgyalta,26 és egyaránt dicső fényben 
való feltüntetésükre törekedett . Elmondható, hogy Aventinus a nemzeti 
humanizmus egyik fő képviselőjének számított  a 15−16. századi Német-
országban.27 A humanista szerző bajor patriotizmusa számos alkalommal 
felbukkan az Annales általam vizsgált híranyagában. Ez közel sem megle-
pő, hiszen Aventinus magyar érdekeltségű adatokat zömmel külpolitikai 
eseményeknél, bajor-magyar kapcsolatok vonatkozásában említ, amelyek 
különösképpen alkalmasak voltak a bajor fél kidomborítására, a bajor múlt 
dicsőségének hangsúlyozására. Szemléletes példa Aventinus patriotizmu-
sára az a nézőpont, ahogy István király és a magyarok megkeresztelkedését 
tálalja. Szerinte ugyanis ezt Henrik bajor herceg, valamint Gizella bajor 
hercegnő, István későbbi felesége mozdított a előre: Henrik előfeltételül 
szabta Gizella nőül vételéhez István megkeresztelkedését, Gizella pedig a 
házasság után az egész magyar népet megtérített e.28 Aventinus mindezek 
leírásakor arra az ő idejében már komoly múltra tekintő német történeti 
hagyományra épített , amelytől korántsem volt idegen Henrik vagy Gizella 
szerepének túlzott  kidomborítása a magyarok megtérésében.29 Aventinus 
teljesen önálló betoldása pedig, hogy István megkeresztelkedése után 
Henrik volt az, aki királlyá tett e őt.30 A bajor szerző itt  – egyértelműen a 
bajor fél szerepének kiemelése, így a bajor történeti múlt idealizálása érde-
kében – teljesen kihagyja az esemény leírásából, hogy a királyi címet és ko-

25 Strauss, G.: Historian in an Age of Crisis i. m. 25. 
26 Friedrich Merzbacher: Aventin und das Recht. Zeitschrift  für bayerische Landesgeschichte 

40. (1977) 373‒390. 373.
27 Schmid, A.: Die historische Methode i. m. 393.
28 CFH I. 357.
29 Erről a német történeti hagyományról lásd: Gerics József: Politikai viták hatása a magyar 

nép kereszténységre térésének korai hagyományára. In: Egyház, állam és gondolkodás 
Magyarországon a középkorban. Szerk. Zombori István. Bp. 1995. 71−76.

30 CFH. I. 357.
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ronát II. Szilveszter pápa adományozta Istvánnak, III. Ott ó német császár 
beleegyezésével.31

A német kutatás vélekedései, illetve saját megfi gyeléseim Aventinus tör-
ténetírói módszereiről a következőképpen foglalhatók össze. A humanista 
szerző híradásai a legtöbb, szinte minden esetben visszavezethetők valame-
lyik hiteles forrásra. Aventinus nem csak, hogy igyekezett  ezekből meríteni, 
de egy-egy esemény, korszak kapcsán sokszor több művet is felhasznált, rá-
adásul ezekhez kritikai érzékkel közelített . Olykor azonban a humanista tör-
ténetíró megváltoztatt a, kibővített e, kiszínezte az általa használt források hír-
adását. Változtatásai, bővítései mögött  pedig túlnyomó többségükben azokat 
a jellemzőket kereshetjük, amelyek meghatározták Aventinus történetírói 
felfogását. A humanista szerző a forrásaiban olvasott  híranyagot olykor bajor 
patriotizmusának engedve alakított a át, olykor retorikai jellegű elemek hoz-
záadásával tett e olvasmányosabbá a történéseket, esetleg antiklerikális beál-
lított sága befolyásolta. Úgy vélem, hogy mindezek alapján az Aventinus által 
papírra vetett  információkat hitelesnek minősíthetjük, azzal a kitétellel, hogy 
használatukkor fi gyelembe kell vennünk a bajor szerző történetírói jellemző-
it, világnézetének egyedi elemeit. Utóbbival együtt  is elmondható azonban, 
hogy Aventinus ritkán bővített e olyan adatokkal az elbeszélését, amelyek 
mögött  ne lehetne felfedezni valamelyik korábbi forrás feljegyzéseit. A ba-
jor szerző semmiképpen sem tűnik tehát megbízhatatlan történetírónak, aki 
légből kapott  információkkal, netalántán fantáziadús kitalációkkal toldott a 
volna meg az általa felhasznált krónikák, évkönyvek híranyagát.

Mint ahogy arra dolgozatomban már többször utaltam, az Annales tel-
jes magyar vonatkozású híranyaga egyetlen olyan – az egész műhöz képest 
meglehetősen rövid terjedelmű – szakaszt tartalmaz, amely első pillantásra 
ellentmondani látszik a fenti konklúziónak. Orseolo Péter és Aba Sámuel 
uralkodásairól ugyanis összesen 13 olyan adatot, információtöredéket jegy-
zett  le a bajor történetíró, amelyeket semmilyen ismert forrás nem igazol, 
ráadásul Aventinus ebben a fejezetben felsorolt történetírói módszerei sem 
magyaráznak meg. Mivel az ilyen jellegű, alátámaszthatatlan adatok mennyi-
sége alapján ez a rész az egész Annales szempontjából szembeötlő kivételnek 
számít, érdemes rajtuk hosszabban elidőzni. A következő fejezetben ezért 

31 Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896−1196). (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 2.) 
Szeged 1993. 41.
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először külön-külön felsorolom mind a 13 információt, majd egy lehetséges 
magyarázatt al szolgálok létezésükre.

Aventinus más források által nem igazolható feljegyzései 
Orseolo Péterről és Aba Sámuelről

Lássuk most egyesével az Annales szóban forgó információit. Tételes felso-
rolásán kívül – azoknál, amelyeknél ez lehetséges – annak megállapítására is 
kísérletet teszek, hogy az adott  információ történeti szempontból igazolható, 
vagy legalább valószínűsíthető-e. Valamint, mivel az alábbi feljegyzések dol-
gozatom központi részét képezik, lábjegyzetekben közlöm az ezekről készí-
tett  fordításaimat.

1.  Orseolo Péter 1041-ben az ellene szövődött  összeesküvés következté-
ben elmenekült az országból III. Henrik német-római császárhoz. Csakis 
Aventinusnál olvashatjuk, hogy mielőtt  a császár segítséget ígért Péternek, 
börtönbe vetett e őt, ahonnan csak Adalbert közbenjárására szabadult.32

2.  Annál az eseménynél, amikor Henrik császár 1042-ben megtámadta 
Magyarországot, egyedül Aventinus ír arról, hogy a császár Abát két-
szer győzte le a Garam folyónál.33

3.  Amikor Henrik császár 1042-ben sikeres támadást intézett  Magyaror-
szág ellen, a meghódított  területrész élére Szent István testvérének a 
fi át állított a. Az Annales ezen túlmenően arról is beszámol, hogy a csá-
szár kétezer embert küldött  oda segítségül.34 

32 „Azonban először mintegy az állam ellenségeként nem csak a szabad belépést tiltják meg 
neki, hanem börtönbe is vetik. Mindazonáltal Albert törekvése hatására, akinek a nővére 
Péter felesége volt, és több udvarbéli támogatásának és a királyi sorsát illető sajnálatának 
köszönhetően, Henrik színe elé bocsátják. Majd a fejedelem lábainál sírva leborul, sorsát 
siratja, a bűnei bocsánatáért, ezzel együtt  pedig az életéért könyörög. A császár emlékezvén 
az emberiességre a rászorulónak kegyelmet ad, és megparancsolja neki, hogy javítsa meg 
jellemét, és segítséget ígér neki.” CFH. I. 359.

33 „Eközben összegyűjtvén a csapatokat Bajorországba a magyarok ellen indul […] Kilenc 
vár adta meg magát a császárnak. Aba kétszer a Garam folyónál a mieinkkel összeütközik, 
kétszer legyőzik, a folyón túlra kergetik el, sok öldökléssel viselték meg, a mieink közül 
csak egy esik el.” CFH I. 361

34 „A császár Pétert, akit odavezetett , odahelyezni akarta a tartományba, fegyveresekkel 
együtt , a lakosok makacsul elutasítják ezt. Inkább akarták, hogy ők maguk meghaljanak, 
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4.  Aba Sámuel 1043-ban követeket küldött  Henrikhez békekötés szándéká-
val. A követküldések egyébként is Aventinus híradásainak kedvelt eleme-
it jelentett ék,35 itt  azonban a humanista szerző arról is beszámol, hogy 
a követek által többek között  felajánlott  hét magyar túsz között  volt egy 
bizonyos Pezilo is,36 akinek dux címe az Annalesben vélhetően csak had-
vezéri rangra utalhat.37 Pezilot a magyar krónika és az Altaichi Évkönyv 
is említi, ám mindkét forrás csak az Orseolo Péter ellen 1041-ben fellázadt 
előkelők egyik vezetőjeként. Aventinus tehát ugyan helyezhett e a vezért a 
maga szakállára a túszok közé, de a bajor szerzővel máskor egyébként kri-
tikus Pauler Gyula Aventinus alapján tényként kezeli Pezilo túszok közé 
tartozását.38 Pezilo később is szerepel még Aventinus művében, eszerint 
Henrik magánál tartott a őt 1044-ben, amikor Hainburgnál időzött .39 

5.  Aventinus leírása alapján Aba az 1043-as béketárgyalások kapcsán azt 
kérte Henriktől, hogy ne kelljen személyesen a császár színe elé járul-
nia. Ezt követően a bajor történetíró szerint Aba esküt tett  a Henriknek 
megfogadott  ígéreteire Henrik bajor herceg, és Bretiszláv cseh vezér 
előtt .40 

minthogy eltűrjék vezetőként, igen biztosan állított ák ezt. Szent István testvére fi ának tehát, 
aki a háború kezdetén a bajorokhoz menekült, ezt a területet, a lakosok egyetértésével 
átadják. A bajorok és a csehek erős védelmére, mindenesetre kétezer embert helyeznek 
oda.” CFH I. 361.

35 Hevér L.: Aventinus és a magyar történelem i. m. 94.
36 „Aba követeket küldvén könyörögve békét kér […] Pezilo hadvezért, hét másik előkelővel 

együtt , ősi szokás szerint túszul adja, arra az esetre, ha a békét megszegné, és december 
kalendaejának másnapján ígéretet tesz, hogy ha az megbeszélteket nem tartaná be, igazság 
legyen.” CFH. I. 362. 

37 Kristó Gyula: A XI. századi hercegség története Magyarországon. Bp. 1974. 58.
38 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt . I‒II. Bp. 1899. I. 418. 

o., 174. jegyz. 
39 „És amíg a bajorok és a csehek összegyűltek, követve az ő parancsait, mintegy vadászat 

okából Hainburgba megy, ott  hét napot időzik. Senki nem jelenik meg, Aba sem, ahogy 
megígérte, távol maradt, hogy az ígéreteit beváltsa. A császár Pezilit, akit mintegy fentebb 
említett em, túszként tartja magánál, és Nannot, Aba írnokát ez idáig magával tartván, nem 
engedi akkor elmenni, és Abához parancsokkal menni, három nap alatt  visszatérni, az 
utasításait vele közölni parancsolja. Ők amikor Abához eljutott ak, a mieink kis létszámát 
jelentik neki, és tudatják, hogy a keveseket könnyen meg lehet ölni, a császárt pedig 
elfogni.” CFH. I. 363‒364.

40 „Végül egy dolgot kér, a saját félelmének engedvén, hogy ne kelljen a császár színe elé 
jönnie. A császár, tanácskozást tartván, a feltételeket elfogadta, és Henriket, a bajor 
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6.  A humanista történetíró részletesen számol be arról, hogy Aba – meg-
szegvén az 1043-ban tett  ígéreteit – regensburgi bajorokkal vett e fel a 
kapcsolatot, pontosabban egy testvérpárral, Bernulff al és Machthunnal, 
akik titokban Henrik császár ellen lázadtak. Aba a támogatásuk fejé-
ben az egyiknek hercegséget, a másiknak őrgrófságot ígért.41 Levelezé-
süket azonban a császár felfedezte, és a két polgárt kegyetlenül kivé-
geztett e.42 Székely György tanulmányában olvasható, hogy Aventinus 
hitelesnek tekinthető és más forrásból kiegészíthető előadása egy IV. 
Henrik korabeli freisingi történetíróra megy vissza, de igazolja az ún. 
Szent Udalrich élete című közel egykorú legenda is. Mi több, Aventinus 
előadását valószínűsíti Regensburg fejlődése és társadalmi fejlett sége 
is.43 Csak Aventinus számol be tehát Aba és a bajor testvérpár szövetke-
zéséről, illetve azok későbbi kivégzéséről, ám a híradás hitelessége más 
források alapján is valószínűsíthető. 

7.  Aba Sámuel ellen 1044-ben belső lázadás tört ki. Erről az Altaichi Évkönyv 
és a magyar krónikakompozíció is tudósít, ám egyedül Aventinusnál sze-

herceget és Bretiszlávot, Csehország fejét Abához menni parancsolja. Ezek előtt  Aba esküt 
tesz, amit egy pap olvas előre, és a békét a vallás esküjével szentesíti.” CFH I. 362.

41 „Eközben Aba ezen a helyen az igen nagy veszedelmétől és ijedtségétől megszabadulván, 
a királyságnak bizonyos részét pedig, amelyről megemlékeztem, és ahogy mondtam, 
már Henriknek visszaadta, azonban minden másban hazudik, és a legtöbb elfogott at, 
de nem mindet visszaadja, a mondott  napon a megígért pénzt nem adja meg. Egész 
télen (két Bajorországból származó regensburgi fi vér által bíztatva) minden erejével 
hadjáratra készül, újra Bajorország határaihoz, ahogy az előző évben tett e, álnokul 
nekirontani tervez. Volt egy testvérpár, Bernulf és Machthun, bizonytalan származásúak, 
titokban lázadván Bajorország nyugati részéről, Regensburgból származtak, ahogy már 
elbeszéltük. […] titokban Abát levélben bíztatják, hogy a megegyezések betartását 
színlelvén, a kevesedmagával közeledő Henriket vegye körül a béke bizalmával: és így a 
semmi rosszat nem gyanítót le fogja kaszabolni, a bajorok királyságát meg fogja szállni, 
és azt ígérték, hogy át fogják adni Regensburgot. […] Aba […] egyiknek a bajorok 
hercegségét, másiknak őrgrófságát ígéri, bíztatja őket, hogy a kezdeményezéseket 
mélyítsék el.” CFH I. 362. 

42 „Nanno írnokot elfogták, akinek a selyemövéhez függesztett  pénzes zacskójában 
megtalálták Bernulf és Machthun levelét, és többek által elolvasván végül a császárnak 
adják. Amit amikor ő elolvasott , Bernulfot és Machthunt, mivel hozzá hűtlenek voltak, 
[nekik] a megérdemelt büntetést megfi zetni és [őket] megfeszítt etni parancsolja. Ezután 
tábort ver és visszavonulást fúj.” CFH I. 365. 

43 Székely György: Kapcsolatok a feudális német hódítók elleni harcokban. Hadtörténeti 
Közlemények 1. (1954) 139−170. 144. o., 27. jegyz.
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repel az összeesküvés vezetőjének neve: Lorico, illetve az, hogy Aba az 
összeesküvés lelepleződése után megölett e annak fi át.44 Fontos, hogy az 
Annalesben szereplő személy-, és földrajzi nevek jellemzően visszavezet-
hetők más forrásokra, még ha a bajor szerző esetleg saját szájaíze szerint is 
használta őket. Az Aventinusnál szereplő nevekkel kapcsolatban Györff y 
György véleményét érdemes idézni, szerinte ugyanis, még ha a bajor 
szerző részletes eseményleírása vitatható is, abban alig kételkedhetünk, 
hogy alakjainak nevét és szereplésük korát megbízható, részben ma már 
ismeretlen egykorú forrásokból merített e.45 

8.  Henrik császár utolsó Aba elleni, 1044-es hadjárata kapcsán Aventinus 
úgyszintén fi gyelemre méltó adatokat jegyzett  le. Ahogy más források is 
írják, követek érkeztek Abától Henrikhez, ám Aventinus szerint a köve-
tek között  volt egy bizonyos Zudnich dux és egy Nanno nevű személy 
is.46 A bajor szerző Nannot később is említi, ekkor írnoknak mondja.47 
Ezútt al is hasonló megállapításokat tehetünk, mint Loriconál: valószí-
nűtlen, hogy ezeket a neveket Aventinus maga találta ki, mindenkép-
pen olvasnia kellett  róluk valamilyen forrásban. Nem tudni azonban, 
hogy melyik műből vehett e a két személy nevét. Egy Zudnich névalak-
ra hasonlító név felbukkan a magyar krónikában: Szolnok ispán, aki 
utóbbi forrásban Orseolo Péter második uralkodása idején szerepel.48 
Azonban az Orseolo Péter második uralkodásáról szóló szakaszban 
a humanista szerző is említi Szolnokot, mégpedig Zaunico névalak-
ban.49 Zudnich és Szolnok tehát nem ugyanazt a személyt takarják. 

44 „Azonban az összeesküvés lelepleződik, jelentés érkezik Abához egy beavatott ól. Lorico 
volt az összeesküvés vezetője, és az ő fi át gyilkosokat küldve Aba megöleti, őt és a többi 
összeesküvőt elfogni törekszik. Ezután Lorico és társai elmenekülnek, és a császárhoz 
mennek, az egész földkerekség urának az erejét kérik, Aba kegyetlenségét, álnokságát, 
gonoszságait elmondják neki. Péter barátságát keresik, akinek újból a hűségére kerülnek. 
A császárt ezután bíztatják, hogy Pétert helyezze vissza, és hogy az álnok Abát büntesse 
meg.” CFH. I. 363.

45 Györff y György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp. 1948. 33. 
46 „Aba, mivelhogy ravasz volt, hadvezérét, Zudnichot, Nannoval titokban, és számos más 

előkelővel, hogy a császár erejét és szándékát kémleljék ki, igen sok arannyal Henrikhez 
küldi.” CFH. I. 363.

47 „Lásd a 39. és 42. jegyz. CFH. I. 363.
48 Johannes de Th urocz. 88; Th uróczy János. 116−117. 
49 CFH. I. 367.
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Nanno titkár azonosítása sem lehetséges. A tihanyi apátság alapítóleve-
lének tanúsorában ugyan szerepel egy Nána nevű lovász, de túlzás len-
ne annak feltételezése, hogy Aventinus találkozott  volna az alapítólevél 
szövegével, illetve hogy éppen egy oklevél tanúsorában szereplő lovászt 
szerepeltetett  volna írnokként Annalesében. 

9.  A csak Aventinusnál szereplő információk közül a következő szerint 
Henrik császár az Aba egy újabb követsége által tolmácsolt ígéreteket 
fi gyelmen kívül hagyva 1044-ben a támadása előtt  vadászatot színlel-
ve Hainburghoz ment, ott  hét napot időzött , eközben magánál tartott a 
Pezilot és Nannot túszként, majd Abához küldte őket azzal az utasítás-
sal, hogy jelentsék azt neki, hogy a császári sereg kis létszámú.50 Itt  gya-
nakvást ébreszthet a kutatóban a hét nap említése, ezt a számot ugyanis 
a bajor történetíró előszeretett el használta.51 

10. Aventinus következő betoldása különösen zavarba ejtő. A kortárs 11. 
századi források beszámolója alapján egyértelmű, hogy Aba Sámuel 
rögtön az 1044-ben elveszített  ütközet után meghalt. Ezzel szemben az 
Annales ábrázolásában Aba a vereség után még szervezkedni próbált az 
időközben újra trónra lépő Orseolo Péter ellen. A vonatkozó fejezetben 
azt olvashatjuk, hogy Péter megpróbált kibékülni Abával, ezért felaján-
lott a neki a dukátust. Aba nem ment bele az egyezségbe, ám nem sok-
kal később emberei Péterhez pártoltak, és Aba csak ezután menekült el 
a Tisza felé.52 

50 Lásd a 39. jegyz. CFH I. 363‒364.
51 Ott o Rademacher: Aventin und die Ungarische Chronik. Neues Archiv der Gesellschaft  für 

ältere deutsche Geschichtskunde 12. (1887) 559−576. 571. 
52 „De Aba, amikor értesült, hogy a császár elment, az erőit megújítja, és azokat, akik a 

menekülésben vele társultak, és addig bolyongóként kóboroltak, egyesíti. Ezzel szemben 
Péter a csehekkel és a bajorokkal együtt  Abát üldözni készül, először hozzá megbízásokkal 
barátokat küld, bocsánatot kér és barátságot ígér. Esedezik Krisztusra és az ő vallására, 
hogy ügyelni fog, hogy egyetértésben és békében legyen vele, és hogy a dukátust, amelyet 
az előző években birtokolt, átengedi, és csak a hiábavaló király elnevezésről mondjon 
le. Megfogadja, hogy mindent megad, amit magának követelt, kivéve a királyi méltóság 
jelvényét és a királyság páratlan jogarát. Aba vagy a hatalomra vágyóként, vagy mert magát 
Péterre rábízni nem merte, azt mondja erre: „a háború kockáját újra el fogja vetni, és hogy 
nyílt háborút fog vívni. Nem kérdés, az égi isten ki fogja nyilvánítani, ki legyen az igazi 
király, a harc lezajlása után” […] Ezután Aba társai ismét a cseh és bajor győzőkkel, akikkel 
ezelőtt  szerencsétlenül ütköztek meg, vonakodnak összecsapni, és az előző harc sorsától 
félve, a fent említett eket vonakodnak megtámadni. Abától tehát, aki az igencsak igazságos 
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11. A bajor történetíró beszámolója Aba haláláról is némileg eltér az ismert 
források beszámolóitól. Az Annales szerint Abát az általa korábban ejtett  
foglyok fogták el.53 Pauler Gyula véleménye szerint a foglyokról, akik 
Abát elfogták, bizonyosan nem alap nélkül beszél Aventinus, hiszen ilyet 
egy humanista író bizonyosan nem gondolt volna ki.54 

12. Henrik császár segítségével Péter újra elfoglalta a magyar trónt, ezután 
pedig a császár elhagyta az országot. Hamarosan Péter újra behívta őt, 
és az aranylándzsával jelképesen átadta az országot Henriknek. Egyedül 
Aventinusnál olvashatjuk, hogy ezután a császár az országból való távozá-
sakor magával vitt e az özvegy Gizellát, akit egy apácakolostorban helye-
zett  el Passauban. Ezt egyértelműen hitelesnek tekinti történetírásunk.55

13. Orseolo Péter 1046-ban odaveszett  a Magyarországon kirobbant po-
gánylázadás során. Aventinus az ismert forrásoktól eltérő módon írja le 
a király halálát: Péter a magyar-bajor határon vadászott  a noricumiakkal, 
ahol megtámadták, és elfogták. Ezután Székesfehérvárra vitt ék, ahol 
szemétől és nemi szerveitől megfosztva megölték.56 

Az Annales fenti tizenhárom feljegyzésének közös tulajdonsága tehát, hogy 
egyik sem támasztható alá olyan Aventinus idejénél korábbi forrásokkal, ame-

feltételeknek ellentmondott , Péterhez pártolnak. Ő az övéitől elhagyatván, egy bizonyos 
faluba menekül. Azonban a falut megérintett e a villámcsapás, és miután alig jutott  ki, a 
Tiszán túlra menekül. Midőn egy bizonyos templomba menekül, a lakosok, akiket általa 
fogolyként oda átszállítt att ak, elfogják, és tömlöcbe vetik, láncokkal megkötözve Péterhez 
viszik. Ő a mondott  napon a magyarok és a bajorok közös ítélete által elítélve büntetésként 
a fejével fi zet.” CFH. I. 365‒366.

53 Lásd az 52. jegyz. CFH I. 366.
54 Pauler Gy.: A magyar nemzet története i. m. 422. o., 184. jegyz.
55 „Ezek után a császár Magyarországra hajózik, és Székesfehérvárt keresi fel. Itt  tisztelett el 

fogadják pünkösdkor. Azon a napon Péter gyűlést összehívván Magyarország királyságát 
az aranyozott  lándzsával átadja, a királyi hatalmi jelvényeket a császár lábaihoz helyezi 
igen sok arannyal együtt , amelyet a császár a katonáinak szétoszt. […] A császár 
Magyarországról visszatérve (hogy elbeszélésemhez visszatérjek) Gizella királynét, Szent 
István király feleségét magával viszi, és Passauban helyezi el, ahol az apácák templomában 
sírhely létesül neki, amelyhez a tisztelgő magyarok járulnak.” CFH. I. 366−367.

56 „Pétert, aki ezekben a napokban Bajorország és Magyarország határán a noricumiakkal 
vadászott , váratlanul körbeveszik, erőteljesen három napon át harcol, az övéit mind 
elvesztvén, végül elfogják. Székesfehérvárra viszik, és a szemeitől, nemi szerveitől vas által 
megfosztják: a sebtől és a sérüléstől meghal.” CFH. I. 367.
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lyek ma ismertek lennének. Véleményem szerint a többségüket nem magya-
rázzák meg az Aventinusra jellemző történetírói eszközök sem. Nem zárom ki, 
hogy a néhány híradást, Pauler Gyula kifejezésével élve, Aventinus „subjectiv 
okoskodásai”57 indokolnak, ám nem gondolom, hogy a fentiek többsége ilyen 
jellegű betoldás lenne. Különösen igaz ez azokra a nevekre, amelyek egyedül 
Aventinusnál szerepelnek (Lorico, Nanno, Zudnich), hiszen ezek száraz törté-
neti adatok, amelyek semmiképpen nem tekinthetők fantázia-szülte elemek-
nek, vagy a forrásokban olvasható tényanyag elferdítéseinek, esetleg történet-
írói toposznak. Fentebb, Lorico kapcsán (7. pont) már idéztem Györff y véle-
ményét az Aventinusnál szereplő nevekről: a neves magyar középkorász sem 
tagadta, hogy ezeket a bajor történetíró hiteles forrásokból merített e.58 A 907. 
évi pozsonyi csatáról írt tanulmányában Veszprémy László is szembekerült az 
Aventinusnál felbukkanó nevek problémájával. Megállapított a, hogy Annales-
ben a csatában elesett ek között  felbukkannak más forrásokból nem ellenőriz-
hető nevek. Lehetséges magyarázatként felvetett e, hogy Aventinus bizonyos 
nekrológiumokból írhatt a ki ezeket, amelyek ugyan ezekből az évekből szár-
maztak, de magával a csatával nem igazolható a kérdéses személyek kapcsolata. 
Ám azt Veszprémy sem tagadja (ahogy egyébként az általa hivatkozott  német 
kutatók sem), hogy a neveket Aventinus írott , és valószínűleg az eseménnyel 
korabeli forrásokból vett e át.59

Az imént felsorolt 13 híradás között  a neveket leszámítva is találhatók olyan 
információk, amelyeket a magyar történeti kutatás neves alakjai – még ha nem 
is tudták más forrásokkal igazolni – sem vetnek el, sőt, hihetőnek tartanak. A 
11. pontban említett  foglyokról, akik Abát elfogták, a humanista szerzővel szem-
ben egyébként igen kritikus Pauler Gyula véleménye szerint bizonyosan nem 
alap nélkül beszél Aventinus.60 Pauler ugyancsak tényként kezeli, hogy Pezilo 
a 4. pontban említett  túszok közé tartozott .61 A bajor történetíró 6. pontban 
taglalt feljegyzését, amely Aba és az áruló bajor testvérpár szövetkezéséről szól, 
Székely György hitelesnek, és más forrásokból kiegészíthetőnek ismerte el.62 
Nem is szólva Gizella Passauban történő eltemetéséről (12. pont), amelyet ma 

57 Pauler Gy.: A magyar nemzet története i. m. 419. o., 179. jegyz. 
58 Lásd a 45. jegyz.
59 Veszprémy L.: Lovagvilág i. m. 26.
60 Lásd az 54. jegyz.
61 Lásd a 38. jegyz.
62 Lásd a 43. jegyz.
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már hitelesnek ismer el a magyar történetírás, annak ellenére is, hogy erre vo-
natkozóan az Annales a legkorábbi fennmaradt kútfő.

A többi Orseolo Péter és Aba Sámuel uralkodásairól szóló, nem igazolható 
feljegyzés hitelessége történeti érvek alapján egyelőre nem valószínűsíthe-
tő, azonban nem is cáfolható. Ez alól talán egyedül az Annales 10. pontban 
ábrázolt története számíthat kivételnek, ugyanis más források egybehangzó 
értesülései alapján vitathatatlannak tűnik, hogy Aba rögtön az 1044-es ütkö-
zet után elhunyt. Összességében azonban azt mondhatjuk, hogy a felsorolt 13 
híradás számott evő részéről pusztán történeti érvek alapján is elképzelhető, 
hogy nem Aventinus fejéből patt antak ki. Úgy vélem azonban, hogy a törté-
neti szempontokon túlmenően egy egységes magyarázatt al is szolgálhatunk 
ezen híradások létezésére.

Ha csak az Annales számos fejezetében elszórva felbukkanó, néhány, más 
forrásból nem ismert adat, feljegyzés létezését akarnánk megmagyarázni, a 
probléma könnyen elintézhető lenne azzal az egyébként már több magyar 
középkorász által is megfogalmazott  feltevéssel, hogy Aventinus használha-
tott  ma már ismeretlen forrásokat, történeti feljegyzéseket, netalántán okle-
veles adatokat, nekrológiumokat is. Mivel azonban a más források által nem 
igazolható információk szembeötlően nagy mennyisége miatt  az Orseolo 
Péter és Aba Sámuel által fémjelzett  – rövid – időszak feltűnő kivételnek szá-
mít az egész Annalesben, tovább is mehetünk annál a megállapításnál, hogy 
Aventinus elveszett  forrásokat is használt.

Dolgozatom összes eddigi következtetését szem előtt  tartva úgy vélem, hogy 
a fenti, más forrásokkal, valamint Aventinus történetírói módszereivel nem, vagy 
nehezen alátámasztható információk kiugróan nagy száma erre a rövid, csak 
néhány évet felölelő időszakra nézve az alábbi következtetésre ad lehetőséget. 
Mindezeket, legalábbis egy részüket Aventinus egy olyan konkrét, az ő idejében 
még ismert, mára azonban már elveszett  történeti mű alapján jegyezte le, amely 
bőséges feljegyzéseket tartalmazott  Orseolo Péter és Aba Sámuel királyainkról.

Ezt a konklúziót támasztja alá az a jól követhető minta is, ahogyan 
Aventinus ezt a 13 adatot szerepelteti az Annalesben. A bajor szerző ugyanis 
ezt a szakaszt főként egy forrás, mégpedig az általa felfedezett , és az utó-
korra továbbörökített  Altaichi Évköny alapján írta meg. Aventinus az elbe-
széléskor az altaichi mű adta történeti-kronológiai vázat követi, azonban 
utóbbi narratívájába – mintegy kiegészítésképpen – időről időre belesző 
egy-egy ott  nem szereplő információt, adatot. Ez utóbbiak három csoport-
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ra oszthatók. Egy részük Reichenaui Hermann krónikájából, másik részük 
pedig a magyar krónika valamelyik változatából származik. Van azonban 
az eff éle kiegészítő jellegű híreknek egy harmadik csoportjuk is, amelyek 
pontosan ugyanolyan módon illeszkednek az Altaichi Évkönyvön alapu-
ló főszövegbe, mint a reichenaui műből, illetve a magyar krónikából szár-
mazó feljegyzések, és mennyiségük is nagyjából megegyezik az utóbbi két 
csoport adataival. Nézetem szerint ez valószínűsíti, hogy a harmadik cso-
port híranyaga mögött  is egy konkrét mű állt, amelyet a minél teljeskörűbb 
forráshasználatra törekvő Aventinus szintén felhasznált, hogy bővítse az 
Altaichi krónikában olvasott akat.

Magam pusztán az Aventinussal kapcsolatos vizsgálatok alapján nehezen 
tartom elképzelhetőnek, hogy a feltételezett  mű kilétéről bármilyen biztos 
megállapítást tegyek. Dolgozatom záró részében azonban röviden összefog-
lalom annak a két kutatónak a megállapításait, akik néhány mondatnál hosz-
szabban érintett ék az Annales szóban forgó adatait.

Ott o Rademacher német történész – több mint egy évszázaddal ezelőtt  
– az Aventinust és a magyar krónikát összevető tanulmányában szintén 
szembesült az Annales 1038−1046 között i évek magyarországi eseményeiről 
szóló adatai nagy számával. Véleménye szerint létezhetett  egy III. Henrikről 
szóló, azóta elveszett  krónika. Emellett  azt is elképzelhetőnek tartott a, hogy 
Aventinus egy olyan krónikát használt, amit ő, az Altaichi Évköny és a magyar 
krónikaszerkesztmény valamelyik tagjának szerzője is ismert. Rademacher 
úgy gondolta, ez inkább német forrás lehetett .63 

Jakubovich Emil egy külön tanulmányban foglalkozott  egy 11. századi, ma 
már elveszett nek vélt forrás tárgyalásával. Ő elsősorban nyelvészeti szem-
pontból közelített  a kérdéshez, és az Orseolo Péter elleni lázadás három ve-
zetőjét vizsgálta meg. Megállapított a, hogy a három személy Aventinusnál 
szereplő névalakjai, Phisco, Stoitzlaus és Pezilo közül az első kett ő a magyar 
krónikában szereplő alakoktól igen eltérő formájú, utóbbiakban ugyanis a 
Toyzlau, Toyfl an, valamint a Wisce, Viske, Visca alakok szerepelnek. Emiatt , 
valamint az Aventinusnál szereplő más forrásokkal nem igazolható informá-
ciók alapján Jakubovich feltételezte, hogy Aventinus egy a Hóman Bálint ál-
tal kikövetkeztetett  Gesta Ungarorumnál régebbi, vagy esetleg egy I. András-
kori művet használhatott . Jakubovich azt a lehetőséget is felvetett e, hogy a 

63 Rademacher, O.: Aventin und die Ungarische Chronik i. m. 575−576.



118

Kis Iván

bajor történetíró Anonymus művének egy olyan változatát használta, amely 
az ismertnél teljesebb, I. András koráig terjedő geszta volt.64

Más magyar történész nem foglalkozott  olyan részletesen a 11. századi 
elveszett  forrás lehetőségével Aventinus alapján, mint Jakubovich. Fontos 
megemlíteni azonban, hogy egy-egy korai írásában Györff y György65 és 
Székely György66 is lehetségesnek tartott a Jakubovich fenti megállapításait.

A feltételezett  elveszett  forrás kétséget kizáró azonosítása a jelen pillanat-
ban rendelkezésemre álló információk alapján nem lehetséges, megalapo-
zatlan ötletelésbe pedig nem bocsátkoznék. Előrelépést – ha ez egyáltalán 
lehetséges – nézetem szerint csakis további hosszas kutatómunka eredmé-
nyezhet, aminek magában kell foglalnia az Orseolo Péterről és Aba Sámuel-
ről fennmaradt teljes középkori krónikaanyag (valamint okleveles források) 
elemzését. Minderre a közeljövőben szeretnék majd kísérletet tenni. Két 
óvatos megjegyzést azonban már most tennék a szóban forgó 13 adat mögött  
feltételezhető forrásról. Az egyikkel a mű lehetséges eredetéhez, a másikkal 
pedig keletkezési idejéhez kívánok hozzászólni.

Az előbbi kérdés érinti a fentebb idézett  két történész által is felvetett  
problémát: magyar vagy német forrást kell keresnünk az említett  adatok mö-
gött ? Véleményem szerint nem valószínű, hogy Aventinus valamilyen ma-
gyar forrásból merített e volna ezeket a híradásait. Terjedelmi okokból ebben 
az írásomban nem mutathatt am be részletesen, hogy a bajor szerző milyen tí-
pusú információit merített e a magyar krónikaszerkesztmény valamelyik vál-
tozatából (vagy a Hartvik-legendából).67 Könnyen megállapítható azonban, 
hogy Aventinus, ahol tehett e, német krónikákat igyekezett  használni, annál 
is inkább, mivel ezekben találta meg a bajor történeti múlt idealizálásához jól 
alkalmazható feljegyzéseket. A magyar krónikát pedig jellemzően csak akkor 
vett e igénybe, ha Annalesébe valamilyen magyarországi belügyről, belső tör-
ténésről épített  be adatot. Ezekről ugyanis nem mindig talált feljegyzést a né-
met történeti művekben. Csak hogy – a teljesség igénye nélkül – néhány pél-

64 Jakubovich E.: Viska, Stojszló és Pécel i. m. 228‒240.
65 Györff y György: Kurszán és Kurszán vára. A magyar fejedelemség kialakulása és Óbuda 

honfoglaláskori története. In: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. (A Magyar 
Néprajzi Társaság könyvtára) Bp. 1959. 127−160. 143. és Uő.: Krónikáink és a magyar 
őstörténet i. m. 33. 

66 Székely Gy.: Kapcsolatok a keleteurópai népek harcaiban i. m. 144. o., 27. jegyz. 
67 Lásd: 4. jegyz.
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dát említsek: a bajor szerző a magyar krónikából vett e Orseolo Péter és Aba 
Sámuel negatív tulajdonságainak részletes leírását,68 vagy a Péter elleni belső 
összeesküvés 3 vezetőjének nevét.69 Úgyszintén a magyar forrásból merí-
tett e öt magyar előkelő nemzetségnevét (Hanto, Wolfger, Hermann, Boso, 
Wentzeslaus, a Th uróczy-krónikában: Hunt, Volphgerus, Hermannus, Poth, 
Wencellinus),70 ahogyan azt is, hogy III. Henrik az egyik Magyar Királyság 
elleni hadjáratakor milyen magyar városokat érintett  (Sopron és Győr).71 A 
bajor szerző emellett  a Hartvik-legendából vett e át Aserik/Anasztáz érse-
künk kétféle megnevezését, Magyarország tíz főpapi joghatósági kerületre 
osztásának tényét, Gizella királyné és Veszprém kapcsolatát.72 Ezek a példák 
jól illusztrálják, hogy Aventinus jellemzően azokban az esetekben merített  
magyar forrásból, amikor olyan magyarországi belső eseményekről, ügyekről 
írt, amelyekről más, német forrásban nem talált anyagot. Ahol módja volt 
rá, német műveket használt, az olyan eseményeket pedig, amelyek mind ma-
gyar, mind német krónikákban szerepelnek, mindig utóbbi alapján dolgozta 
fel. Ennek következménye volt az is, hogy a bajor szerző nem ritkán a magyar 
krónikában olvashatókkal egyenesen ellentétes állításokat vetett  papírra. 
Erre a szóban forgó 13 híradás között  is találhatunk példát.

Véleményem szerint a dolgozatomban taglalt 13 aventinusi feljegyzés nagy 
része jellegét tekintve nem hasonlít azokra a híradásokra, amelyet a bajor szer-
ző valamilyen magyar forrásból emelt át. Nem állítom, hogy egy magyar kró-
nikában ne szerepelhetnének ezek az információk, azt azonban sokkal inkább, 
hogy Aventinus az eff ajta, nem tisztán magyarországi eseményekről, szereplők-
ről inkább német művek alapján írt. A 13 adat többsége, így Péter Henrik általi 
börtönbe vetése, a több ismeretlen nevet (Nanno, Zudnich) is felvonultató 
magyar követségek, az áruló bajor testvérpár ténykedése, majd kivégzése, Aba 
megjelenése Hainburgnál, Gizella Passauba történő távozása, valamint Péter 
magyar–bajor határon történő felbukkanása nem is Magyarországon végbe 
ment események voltak. Sokkal valószínűbb, hogy ezeket Aventinus inkább 
német, mintsem magyar forrásban olvasta. Lorico mint az Aba elleni összees-
küvés vezetője kétségtelenül egy magyarországi belső történés kapcsán jelenik 

68 CFH. I. 359; Johannes de Th urocz. 79; Th uróczy János. 103−104.
69 CFH. I. 359; Johannes de Th urocz. 80; Th uróczy János. 106.
70 CFH. I. 357; Johannes de Th urocz. 66‒68; Th uróczy János. 85‒87.
71 CFH. I. 364; Johannes de Th urocz. 82; Th uróczy János. 109.
72 CFH. I. 357; SRH II. 412; 415‒416. ÁKÍF. 321–322; 327; 285‒286.
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meg az Annalesben, ám Aventinus leírása szerint Lorico az összeesküvés lelep-
leződése után rögtön Henrikhez menekült. A 13 feljegyzés közül ugyan néhány 
ellentmondani látszik fenti érvelésemnek – például Aba halálának leírása, ami 
magyar belügy –, ám ennek ellenére is úgy gondolom, hogy a dolgozatomban 
felsorolt kérdéses híradások többsége inkább egy német forrásból származ-
hatott , egy elveszett  magyar krónikát feltételezni ezek mögött  nézetem sze-
rint nem lenne helytálló. Az a híradás, amely szerint Aba Sámuel saját bukása 
után még szervezkedni próbált, szintén magyarországi ügy ugyan, ám szöges 
ellentétben áll a magyar krónikában olvashatókkal, utóbbiban ugyanis Aba 
rögtön az 1044-ben elveszített  ütközet után elhunyt. Nehezen tudom elképzel-
ni, hogy bármilyen hazai feljegyzésünk eff éle, az ismert magyar forrásainkkal 
összeegyeztethetetlen hírt közölt volna Aba királyról.73 Összességében tehát 
valószínűbbnek tartom, hogy Aventinus Orseolo Péterről és Aba Sámuelről 
lejegyzett , más forrásokból nem igazolható adatai többségükben egy ma már 
elveszett  német forrásból származhatt ak. 

Végezetül néhány gondolatot az elveszett  történeti mű lehetséges keletkezé-
si idejéről is megfogalmaznék. Ezek Rademacher korábban említett  feltételezé-
séhez kapcsolódnak, amelyben a 19. századi történész egy III. Henrikről szóló 
krónikát gyanított  Aventinus kérdéses adatai mögött .74 Ezt sem bizonyítani, 
sem megcáfolni nem tudom, mindazonáltal a felvetés kapcsán mindenképpen 
megfontolandónak tűnik, hogy Aventinus Péterről és Abáról lejegyzett  kérdéses 
információi mögött  egy az eseményekkel kortárs krónikát kell keresnünk. Mivel 
ugyanis, mint azt hosszasan boncolgatt am, Aventinusnál az 1038 és 1046 között  
uralkodó két királyunkról az Annales többi szakaszához képest kiugróan nagy 
mennyiségű, csak a bajor szerzőnél fennmaradt híradás olvasható, olybá tűnik, 
hogy ezek mögött  egy kifejezett en erről az időszakról szóló történeti forrás állt. 
Ezért tehát, ha Aventinus valóban egy elveszett  művet használt, ez nem egy sok 
évtizeden (netán évszázadokon) átívelő krónika, vagy évkönyv lehetett , hiszen 
akkor joggal kereshetnénk az Annales más szakaszaiban is nagy mennyiségű azo-
nosíthatatlan információt. Sem az ezeket az éveket közvetlenül megelőző, sem az 

73 Ennek kapcsán az is felvethető, hogy itt  Aventinus színezte ki az eseményeket, ugyanis 
a magyar krónika későbbi szakaszaiban találhatók az Annales Aba és Péter tárgyalásairól 
szóló történetéhez hasonló tárgyalások Salamon és Géza (ill. László) között  a hercegségről. 
Nem kizárt tehát az sem, hogy Aventinus a magyar krónika későbbi szakaszai segítségével 
bővített e saját, Aba Sámuelről szóló elbeszélését.

74 Lásd a 63. jegyz.
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utánuk következő időszakról szóló aventinusi híradásokban nem találunk azon-
ban az ilyenekből néhánynál (legfeljebb egy vagy kett ő) többet, ahogy a többi 
Annales-fejezetben sem. Magam tehát mindenképpen egy időbeli kiterjedését 
tekintve rövidebb, legfeljebb néhány évtizedet lefedő alkotást gyanítanék a bajor 
szerző szóban forgó adatai mögött . A Rademacher által felvetett  III. Henrikről 
szóló mű teóriája pedig pontosan ezért tűnik legalábbis megfontolandónak: hi-
szen nem kizárt, hogy éppen egy az 1039-től 1056-ig uralkodó (1046-tól német-
római császár), Péterrel és Abával oly sokszor kapcsolatba, mi több, konfl iktusba 
kerülő Henrikről szóló – mára elveszett  – történeti mű tartalmazhatott  szembe-
tűnően sok adatot Orseolo Péter és Aba Sámuel királyainkról.

Összegzés

Dolgozatomban Johannes Aventinus Annalium Boiorum libri septem című 
történeti művének az egyik legfi gyelemreméltóbb szakaszát vett em górcső 
alá. A bajor szerző történetírói módszereinek – magyar példákkal is kiegé-
szített  – bemutatása után arra tett em kísérletet, hogy magyarázatot találjak 
az Annales Orseolo Péterről és Aba Sámuel királyaink időszakáról lejegyzett  
13, semmilyen más forrással nem alátámasztható feljegyzésére. Véleményem 
szerint a bajor szerző történetírásának, valamint fő történeti műve egészé-
nek ismeretében ezek létezésére egy kézenfekvő magyarázat kínálkozik: 
Aventinus legalább a 13 információ egy részét egy olyan történeti műből írta 
át, amely az ő idejében még a rendelkezésére állt, mára azonban nagy valószí-
nűséggel elveszett . Amennyiben feltételezésem helyes, ennek a forrásnak bő-
séges adatot kellett  tartalmaznia az Orseolo Péter és Aba Sámuel fémjelezte 
időszakról. Végezetül a feltételezett  művel kapcsolatban két óvatos felvetést 
is megfogalmaztam. 1) Úgy gondolom, hogy az Annales magyarországi forrá-
sokból átvett  adatai ismeretében ez a forrás inkább német eredetű lehetett . 
2) A bajor szerzőnél szereplő, más forrásal nem alátámasztható információ-
mennyiség Péter és Aba korszakára összpontosulása miatt  egy időbeli lefe-
dett ségét tekintve rövidebb, főként a két király uralkodásának idejét felölelő 
krónika állhatott  az adatok mögött . Ez utóbbi feltevésemnek többé-kevésbé 
megfelelne egy III. Henrik császárról szóló elveszett  krónika.
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Iván Kis: Johannes Aventinus’s entries about the 
reign of King Peter Orseolo and Samuel Aba

In my study I analyze a signifi cant late-medieval chronicle, known as Anna-
lium Boiorum libri septem (Th e seven books of the Bavarian Annals), writt en 
by a Bavarian humanist historian, Johannes Aventinus (1477–1534). My main 
goal is to examine the Annales’s entries about the reign of Peter Orseolo and 
Samuel Aba, because these parts contain an unusually large quantity of the 
so-called “unique” entries, which can only be found in the Annales. 

However, to prove the veracity of these “unique” entries about Henry III – 
that is, whether they were fi ctitious accounts inserted by Aventinus or taken 
from a lost source – it is necessary to present the historiographical practice 
of Aventinus’s historical writing and his historiographical principles, which 
can be detected in his texts. I demonstrate that there are three discernible 
historiographical principles which appear in Aventinus’s Annales: his patriot-
ism, his love for rhetorical devices, and his disapproval towards the Catholic 
Church. It was precisely these principles, which occasionally made Aventi-
nus alter the content of his sources. Following this chapter, I dealt with the 
so-called “unique” entries of Aventinus.

I present thirteen „unique” notes from the Annales writt en about the reign 
of Peter Orseolo and Samuel Aba, which can only be found in this opus. 
By examining these, I intend to demonstrate that there is only one possible 
explanation to the abundance of the existence of these entries: there was a 
narrative source – still extant in Aventinus’s time – which contained a large 
amount of information about Henry III and his era, but which is now lost. 
In the end of my study I propose two possibility about the supposed lost 
source: it is assumable that this was a German (and not a Hungarian) chroni-
cle, and also possible that it was a work about the German king and Emperor 
Henry III.

Keywords Johannes Aventinus, Annales, Peter Orseolo, Samuel Aba, histo-
riographical practice, lost source
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Árpád-házi Konstancia, a csehek királynéja

Árpád-házi Konstancia élete eddig kevés fi gyelemben részesült a magyar
  medievisztika részéről, pedig az ő házassága alapozta meg a 13. század köze-

péig tartó baráti cseh–magyar viszonyt, emellett  működése nagyban hozzájárult a 
középkori Cseh Királyság történelmének és arculatának formálásához is. Wertner 
Mór máig érvényben lévő genealógiai munkája ugyan foglalkozik Konstancia éle-
tének eseményeivel, de korántsem elég részletesen, másrészt tartalmaz a későb-
biekben még kifejtésre kerülő pontatlanságokat is.1 Emellett  František Palackỳ 
Csehország 13. századi történelmével foglalkozó kötete érdemel említést, mely 
azonban a nagypolitikára fókuszálva, csak mellékesen említi Konstanciát.2 Ezen 
hiányosságokat a későbbi nemzedék sem pótolta, a 20. században ismerett erjesztő 
jellegű, és emiatt  igen sok tévedést is tartalmazó munkákban tűnik csak fel Kons-
tancia alakja.3 Éppen ezért vállalkozik jelen tanulmány a ránk maradt cseh, magyar 
és morva okleveles anyag, a pápai levelezések, valamint a korabeli elbeszélő for-
rások bevonásával e méltatlanul hátt érbe szorult királyné életének feldolgozására.

A hercegnő

Konstancia III. Béla magyar király Châtillon Annával (Ágnes)1171-ben kötött  
házasságából származó második leányaként látt a meg a napvilágot. Születé-
si idejének pontos meghatározása, forrás hiányában problémákba ütközik. 

1 Wertner Mór: Az Árpádok családi története. (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 51.) 
Nagybecskerek 1892. 374-377.

2 František Palacký: Geschichte von Böhmen. Grösstentheils nach Urkunden und 
Handschrift en. II. Böhmen als erbliches Königreich unter den Přemysliden vom Jahre 1197 
bis 1306. Prag 1866. 3-53.

3 Soltész István: Árpád-házi királylányok Európában. Győztes és bukott  csillagok. H. n. 2002.
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Wertner Mór a testvérei születési idejére (Imre 1174-ben, Margit 1175-ben, 
András 1176-ban született ), valamint nővére, Margit 1185-ös férjhez menetelé-
re alapozva 1180-ra datálta.4 Tekintve, hogy első gyermekét 1200-ban hozta 
világra, magam is az 1180-as dátumot valószínűsítem. Nevét anyai nagyanyjá-
ról, Konstancia antiókhiai fejedelemnőről kaphatt a.

Gyermekkoráról hallgatnak a források, vele kapcsolatos következő ér-
tesülésünk már Sváb Frigyessel való eljegyzésére vonatkozik. A harmadik 
keresztes hadjárat csapatainak Magyarországon való átvonulása közben a 
Reinhardsbrunni Krónika5 szerint III. Béla igen szívélyes viszonyba került 
Barbarossza Frigyes német-római császárral,6 aminek eredményeképpen el-
jegyzésre került sor a császár 1166-ban született  fi a, V. Frigyes sváb herceg 
és Konstancia között .7 Forrásaink ugyan nem nevezik meg a menyasszonyt, 
ám mivel Margit ekkor már II. Angelosz Izsák bizánci császár felesége volt,8 
továbbá mert III. Béla harmadik, ismeretlen nevű lánya ekkor még túl fi a-
tal volt,9egyértelmű, hogy Konstanciáról volt szó. A két dinasztia egyesítése 
nem a keresztes hadjárat hevében hozott  pillanatnyi döntés volt, hanem egy 
korábbi ötlet felelevenítése. A Marbachi Évkönyv10 1184-nél ugyanis a kö-
vetkezőről számol be: „Ekkoriban fejezte be életét a császár lánya, aki el volt 

4 Wertner M.: Az Árpádok családi története i. m. 357., 375.
5 A reinhardsbrunni monostorban 1340–1349 között  keletkezett  krónika az 527–1338 közti 

időszakra a középkori türingiai történetírás egyik legfontosabb forrása. Körmendi Tamás: 
Az Imre, III. László és II. András magyar királyok uralkodására vonatkozó nyugati 
elbeszélő források kritikája. Bölcsészdoktori értekezés. Bp. 2008. 110.

6 Chronica Reinhardsbrunnensis. Ed. Oswald Holder-Egger. In: Monumenta Germaniae 
Historica. Scriptores I–XXX. Ed. Georg Heinrich Pertz et al. Hannover 1826–1934. (A 
továbbiakban: MGH SS) XXX/1. 543.

7 Az eljegyzés további forrásai: Burchhardi et Conradi Urspergensium Chronicon. Ed. Ott o 
Abel – Ludwig Weiland. In: MGH SS XXIII. 358.; Chronica regia Coloniensis. Ed. Georg 
Waitz. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum. I–LXXVIII. Ed. Georg Waitz et al. Hannover 1871–2007. (A továbbiakban: 
MGH SS rer. Germ.) XVIII. 140., 144.

8 Nikétász tudósítása. In: III. Béla emlékezete. Vál., ford., bev., jegyz. Kristó Gyula – Makk 
Ferenc. (Bibliotheca Historica) H. n. [Bp.] 1981. 109.

9 Wertner M.: Az Árpádok családi története i. m. 380–384.
10 A marbachi monostor 1230-as években kompilált, három részben készült és mára már 

elveszett  híradásokat közlő évkönyve a 631–1238 között i időszakra. Annales Marbacenses. 
In: Geschichtsquellen des deutschen Mitt elalters. (htt p://www.geschichtsquellen.de/
repOpus_00320.html, letöltés ideje: 2018. jan. 6.)
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jegyezve Magyarország királyának fi ával”.11Ez a dinasztikus kapcsolat pecsé-
telhett e volna meg az 1170-es évek végének feszült német–magyar viszonya-
it felváltó békét, amit a tragédia után a felek más irányú lekötött sége miatt  
végül elnapoltak.12Az idézett  forrásban meg nem nevezett  leányt a kutatás 
Barbarossza Frigyes Ágnes nevű lányával azonosítja, a kiszemelt vőlegény 
pedig minden bizonnyal Imre herceg volt.13

A meghiúsult frigyet volt hivatott  tehát pótolni, valamint Barbarossza Fri-
gyes seregének Bizáncon való békés áthaladását biztosítani Konstancia és 
Frigyes eljegyzése. Az esküvőre azonban sosem kerülhetett  sor, mivel a vőle-
gény, aki apja halála után átvett e a keresztes csapatok irányítását, Akkon falai 
alatt  maláriás megbetegedésben életét vesztett e 1191. január 20-án.14

Házassága és annak következményei

A következő kérő 1199-ben tűnt fel a frissen cseh királyi rangot nyert I. Ott okár 
(1198–1230)15 személyében. Utóbbi nem sokkal korábban taszított a el magá-
tól első feleségét, Adélt, II. (Gazdag) Ott ó meisseni őrgróf lányát. A magyar 
frigy kézenfekvőnek tűnt, hiszen az Árpádok és a Přemysl-dinasztia már III. 
Béla idején is jó viszonyt ápolt egymással, melyet elsősorban a Német-római 
Császársággal való szembenállás, valamint dinasztikus kapcsolatok alapoztak 
meg: Csehországi Frigyes herceg és Szvatopluk ugyanis II. Géza magyar ki-

11 Annales Marbacenses. Ed. Roger Wilmans. In: MGH SS XVII. 162.
12 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt . I–II. Bp. 1899. I. 

323–324.;Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896–1196). 2., bőv. és átdolg. kiad. (Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár 2.)Szeged 1996. 210.

13 John B. Freed: Frederick Barbarossa. Th e Prince and the Myth. NewHaven–London 2016. 5.
14 Uo. 513.
15 Ott okár apja, II. Ulászló 1173-as lemondását követően a Barbarossza Frigyessel kiéleződő 

konfl iktus miatt  a Meisseni Őrgrófságba menekült, ahol feleségül vett e Adélt. Féltestvére, 
Csehországi Frigyes regnálása alatt  morva őrgróf, 1192–1193 között  pedig cseh herceg, ám 
Stauf-ellenes politikája miatt  VI. Henrik császár e méltóságot Henrik Břetislav püspökre 
ruházta. A császár halálát követően bevonult Prágába, majd kiegyezett  az időközben 
herceggé választott  öccsével, Ulászló Henrikkel, és újra elnyerte a cseh hercegi címet. 
Martin Wihoda: Vladislaus Henry. Th e Formation of Moravian Identity. (East Central and 
Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. 33.) Leiden–Boston 2015. 112.
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rály lányait, Erzsébetet, illetve Odolát vett ék feleségül.16 Konstancia korábbi 
jegyessége a császár fi ával igen vonzónak tűnhetett  Ott okár szemében, aki a 
frigytől komoly presztízsnövekedést, valamint a Sváb Fülöppel való szövet-
ség szorosabbra vonását várhatt a. Nem lehetett  elhanyagolható a geopoliti-
kai szempont sem: a német trónviszályban aktívan résztvevő és azt elsőleges 
külpolitikai iránynak tekintő cseh király biztosítani kívánta déli határát.

1. ábra. I. Ott okár és Meisseni Adél családfája17

Adél eltaszítása meglepte a kortársakat, hiszen utóbbi és Ott okár már 18 
éve éltek házasságban, mialatt  négy gyermekük – köztük egy fi ú is – szüle-
tett . Ott okár III. Incének írt 1199-es levelében a negyedízigleni rokonságra 
hivatkozott , mellyel a házasságkötés pillanatában – ami egyébként a szülők 
és a rokonok tudta nélkül történt – egyikük sem volt tisztában, és melyet a 
későbbiekben, mivel Henrik Břetislav prágai püspök sem foglalkozott  vele, 

16 Makk F.: Magyar külpolitika i. m. 210.; Pauler Gy.: A magyar nemzet története i. m. 323.
17 A tanulmányban található ábrák és térképek a szerző munkái, amelyek a hivatkozott  

források, illetve szakirodalmi tételek alapján készültek. A II. Ulászlónál és I. Ott okárnál 
szereplő két időintervallum a cseh fejedelemi, illetve a cseh királyi, Ulászló Henriknél 
pedig a cseh fejedelmi és morva őrgrófi  működést jelöli.

I. Ott okár
(1192–

1193/1197–1198)
(1198–1230)

Meisseni 
Adél

1211 †

I. (Büszke) Albert
(1190–1195)
∞ Csehországi 

Zsófi a

I. Dietrich
(1198–1221)
∞ Türingiai 

Jutt a

Ulászló Henrik
(1197)

(1197–1222)
∞ Heilwida

Richeza
1182 †

II. Ulászló
(1140–1158)
(1158–1172)

Türingiai Judit
1174 †

II. Gazdag Ott ó
(1156–1190)

Brandenburgi Hedvig
1203 †

Vratislav
1225 után †

Margit
(1186–1212)

∞ II. Valdemár

Božislava
∞ I. Ortenburgi 

Henrik

Hedvig
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fi gyelmen kívül hagytak. A cseh király indoklása így hangzott :„mindazonáltal 
mivel mindkett őnk barátai és rokonai továbbá más szerzetesek is e tény miatt  
gyakran megdorgáltak, hogy tudniillik számunkra nem biztonságos egy ilyen 
kapcsolathoz ragaszkodni, mivel ő maga [ti. a királyné] sem tagadta ugyanezt 
a rokonságot, midőn titkon és alaposabban kifaggatt uk, inkább tűnt számunkra 
hasznosnak elviselni ennek a jogtalan házasságnak a felbontását, mint az egyház 
parancsaival és a tisztességgel ellenkező módon vele együtt  élni”.18 Az indok – az 
eltelt közel két évtized fényében –azonban már a kortársaknak is csak ürügy-
nek tűnt.

Az eseményről több forrás is megemlékezett . A csehekkel nem szimpa-
tizáló Lübecki Arnold19 igen tömör, sőt már-már ellenséges hangnemben 
nyilatkozott : „a cseh Ott okár a törvényes [hitvesét] eltaszítván, egy másikat vesz 
feleségül Magyarországról.”20 Tárgyilagosabban, ám tévesen 1201-re datálva 
és Konstanciát III. Béla testvérének tartva számol be az esetről a Pulkava 
Krónika,21ám a válás valódi indokát ez sem fedi fel,22 Prágai Kozma króni-
kájának folytatása viszont sejteni engedi.23 Utóbbi ugyanis egy mondatban 
szerepelteti Ott okár királlyá emelését, Adél eltaszítását és Konstancia fele-

18 „Verum tamen cum ab amicis nostris et utriusque cognatis nec non et aliis viris religiosis 
super eodem facto sepe argueremur, eo quod nobis non esset tutum tali copula detineri, 
nec ipsa a nobis secretius et diligentius inquisita eandem consanguinitatem infi tiaretur, 
utile nobis visum fuit potius indebite coniunctionis sustinere dissolutionem, quam ei 
cohabitare contra ecclesie preceptum et honestatem.”– Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae. I–VII. Ed. Gustav Friedrich et ali. Praha 1904–2013. (A továbbiakban: 
CDB) II. 7.

19 A korábbi őrkanonok 1211–1214 között  a lübecki bencés monostor apátja, aki diplomáciai 
ismereteit hasznosítva oklevelekre és szóbeli beszámolókra támaszkodva írta meg 
rendkívül adatgazdag művét. Körmendi T.: Az Imre, III. László és II. András i. m. 139.

20 „Odackerus Boemus legitimam suam repudians, aliam de Ungaria duxit uxorem.” – 
Arnoldus Lubecensis: Chronica Slavorum. Ed. Johann Martin Lappenberg. In: MGH SS 
XXI. 215.

21 Přibik Pulkava IV. Károly udvari krónikásaként írta meg korábbi krónikákra és oklevelekre 
alapozva a csehek történetét a bábeli torony építésétől 1330-ig. Jana Nechutová: Die 
lateinische Literatur des Mitt elalters in Böhmen. Köln–Weimar–Wien 2007. 166.

22 Kronika Pulkakova. In: Fontes rerum Bohemicarum. Ed. Josef Emler. I–VIII. Prag 1873–
1932. (A továbbiakban: FRB) V. 120.

23 Prágai Kozma cseh krónikájának a prágai káptalanban keletkezett , az 1140–1278 között i 
évek eseményeit tárgyaló, több kanonok keze nyomát magán viselő, évkönyvszerű 
folytatása. Körmendi T.: Az Imre, III. László és II. András i. m. 191.
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ségül vételét,24 amiből arra következtethetünk, hogy az immár királyi rangra 
emelt Ott okár nem érhett e be egy őrgróf lányával, egy királyi származású ará-
ra volt szüksége, mely kritériumnak Konstancia tökéletesen megfelelt.

E frigynek azonban nagy ára volt. Egyrészt, mivel Adélt több méltányta-
lanság is érte a válás kimondásakor – a cseh király őrei többszöri próbálkozás 
ellenére sem engedték be az ügy tárgyalásának színhelyére, a strahovi mo-
nostorba, valamint az ő családja nem volt képviselve a túl közeli rokonsá-
got esküvel alátámasztó hét báró között  – III. Incéhez fellebbezett .25 A pápa 
természetesen felkarolta ügyét és megtagadta Ott okár Konstanciával kötött , 
„ördögtől valónak” („suadente humani generis inimico”) bélyegzett  házasságá-
nak elismerését, ám az elindított  nyomozás és a tanúk többszöri meghallgatá-
sa sem hozott  egyértelmű eredményt.26 III. Ince kétségkívül ütőkártyaként 
használta a válási pert a német trónviszályban az ellentétes oldalon álló cseh 
királlyal szemben, így annak előrehaladása is Ott okár pártváltásainak függ-
vénye volt. Ennek megfelelően a IV. Ott ó (1198–1218) táborához való csatla-
kozást követően az ügy lekerült a Kúria napirendjéről, míg Ott okár és Sváb 
Fülöp 1205-ös békekötését követően, 1206-ban Dietrich meisseni őrgróf sür-
getésére ismét felülvizsgálták.27A végső döntésre viszont csak jóval később, 
1211-ben – Adél halála után – került sor, ami a pápa által támogatott  II. Fri-
gyes pártján álló Ott okárnak kedvezett  a IV. Ott óval szövetséges Dietrichhel 
szemben.28

Ezzel párhuzamosan egy másik per is indult a Kúrián a válást kimondó 
Dániel prágai püspök ellen, akit fő riválisa, Arnold sadskai prépost és az ál-
tala feltüzelt prágai kanonokok hitetlenséggel vádoltak meg, emellett  kifo-
gásolták, hogy egyházi választás helyett  Ulászló Henrik herceg nevezte ki 
gyóntatójából püspökké. A magdeburgi érsek által indított  vizsgálat során 
Dániel minden nehézség nélkül tisztázta magát, azonban Arnold római út-
jának hatására III. Ince csak 1202-ben mentett e fel véglegesen a vádak alól.29 
Jól látható tehát, hogy az egyházfő ezt a pert is nyomásgyakorlásra használta, 

24 Annales Pragensium Pars I. Ed. Rudolf Köpke. In: MGH SS IX. 169.
25 CDB II. 9.
26 CDB II. 9., 20.
27 CDB II. 55.
28 CDB II. 88.
29 Palacký, F.: Geschichte von Böhmen. i. m. 62–63.
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méghozzá sikerrel, hiszen Ott okár 1202–1203-banelhagyta Sváb Fülöp tábo-
rát és IV. Ott óval lépett  szövetségre.

A házasság második fontos következménye a szomszédos Meisseni Őr-
grófsággal való viszony megromlása volt. Dietrich meisseni őrgróf, aki 1208-
ig a Stauf-párt következetes híve volt, kihasználva Sváb Fülöphöz fűződő bi-
zalmas viszonyát, Ott okár ellenáskálódott , amiben a Přemysl-dinasztia és a 
Wett inerek között i családi kapcsolatok sem hátráltatt ák.30 Lübecki Arnold 
beszámolója alapján Dietrich „amellett  kardoskodott  Fülöp előtt , hogy Csehor-
szág királyságát vagy hercegségét a házasságtörő Ott okártól elvegye és az akkor 
Magdeburgban tanuló ifj ú Teobaldra, Teobald fi ára ruházza át”.31A forrásban 
említett  Teobald Ott okár unokatestvérének a fi a, tehát I. Ulászló leszárma-
zott jaként riválisa volt, ám nem rendelkezett  komolyan vehető társadalmi 
bázissal.

Népszerűtlenségét a régebbi szakirodalom részben a meisseniek egy 1203-
as betörésére vezett e vissza, melynek, illetve az azt visszaverő cseh hősnek a 
königinhofi  kéziratban fennmaradt Benes Hermanov című vers állít emléket.32 
A 13. századi költeményeket tartalmazó kéziratról azonban már a 19. században 
bebizonyított ák, hogy hamisítvány, melyet a cseh nyelv helyzetbe hozása iránti 
vágytól vezetett  Václav Hanka írt és szerkesztett  össze.33 Palackỳ ésWinkelmann 

30 Dietrich bátyja, Albrecht Csehországi Frigyes lányával, Zsófi ával kötött  házasságot, 
míg húga, Zsófi a II. Ulrik königrätzi és olmützi herceg második felesége lett . Dietrich 
hitvese, Türingiai Jutt a pedig I. Ott okár anyai ágú unokatestvérének, I. Hermann türingiai 
tartománygrófnak a lánya volt. Jörg Rogge: Die Wett iner. Aufstieg einer Dynastie im 
Mitt elalter. Ostfi ldern 2000. 46., 57.

31 „hoc apud ipsum [Philippum] obtinuerunt, út regnum sive ducatum Boemie Odackero 
adultero auferret et ad Th eobaldum puerum, qui tunc Magdeburch studebat, Th eobaldi 
fi lium, transferret” – MGH SS XXI. 216.

32 Benes Hermanov. In: Königinhofer Handschrift . Sammlung von altböhmischer lyrisch-
epischer Gesänge nebst anderen altböhmischen Gedichten. Hrsg. Václav Hanka. Prag 
1829. 138–143.

33 Cseh nyelvtudós és író, ismertséget a cseh hőseposzokat és verseket tartalmazó 
königinhofi  és grünbergi kéziratok megtalálásával szerzett , melyekről azonban később 
kiderült, hogy az erősen pánszláv érzelmű Hanka saját költeményei. Bővebben: Marcella 
Husová: Tschechischer Nationalismus und die Wissenschaft  im Streit um die Echtheit 
der Handschrift en: Die Königinhofer und die Grünberger Handschrift . In: Nation und 
Nationalismus in wissenschaft lichen Standardwerken Österreich-Ungarns ca. 1867–1918. 
Hg. Csaba Kiss – Endre Kis – Justin Stagl. Wien–Köln–Weimar 1997. 33–42.
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mai napig mérvadó munkáinak e hivatkozása34 tehát természetszerűleg nem 
bizonyítóerejű, más forrás pedig nem utal ilyen eseményre. Sokkal inkább arról 
értesülünk, hogy az Erfurt alól elvonuló cseh csapatok Meissenen keresztül tér-
tek haza Sváb Fülöp üldözése közben.35 Vagyis Dietrichnek nem volt sem ereje, 
sem alkalma betörni a Cseh Királyságba, sokkal inkább a védekezés kötött e le, 
továbbá fő fegyvere a későbbiekben is az intrika volt.

Ott okár Weissensee alatt i 1204-es megfutamodása és a német csapatok 
betörése a Cseh Királyságba szükségessé tett ék az addigi külpolitika revide-
álását, így Ott okár 1205-ben 7000 márka ezüstért békét kötött  Sváb Fülöp-
pel.36 Dietrich mesterkedéseinek hála a béke egy igen kínos feltételt is tar-
talmazott : Ott okárnak vissza kellett  fogadnia korábban eltaszított  feleségét, 
Adélt. A cseh király ez irányú hajlandóságát minden bizonnyal növelte Kons-
tanciától született  fi ának, Vratislavnak az 1201-ben bekövetkezett  halála, ami 
nyugtalaníthatt a az idősödő Ott okárt. Adél tehát visszatért Prágába, közös 
gyerekeik pedig visszakapták korábbi jogállásukat.37Ezt bizonyítja legidő-
sebb lányuk, Margit és II. Valdemár dán király 1205-ös egybekelése.

Konstanciát aligha töltött e el örömmel új helyzete, annak jobbra fordulá-
sában reménykedni viszont minden oka megvolt, hiszen – következő gyer-
mekük 1205-ös születési dátuma alapján – feltételezhető, hogy a béke meg-
kötésekor már áldott  állapotban volt, ami miatt  valószínű, hogy Prágát sem 
hagyta el.38A kínos helyzet tehát még ugyanabban az évben megoldódott , 
amikor Konstancia egy fi únak, Vencelnek adott  életet. A trónörökös megér-
kezésével Adél elvesztett e addigi egyetlen ütőkártyáját, így 1205 végén vissza 
kellett  térnie Meissenbe, amit a válási per fentebb már említett , Dietrich ál-
tali megsürgetése követett . Az újabb vizsgálat jól mutatt a Ott okár számára, 
hogy Vencel örökösödését nem a pápa fogja biztosítani, ezért hűbérurához 
fordult. Sváb Fülöp jó érzékkel felismerte a felemelkedő Cseh Királyságtól 
várható támogatás értékét és ejtett e Dietrichet, 1207-ben pedig eljegyezte 

34 Palackỳ, F.:Geschichte von Böhmen i. m. 66.; Eduard August Winkelmann: Philipp von 
Schwaben und Ott o IV. von Braunschweig. I–II. Leipzig 1873–1878. I. 292.

35 Cronica S. Petri Erfordensis Moderna. Ed. Oswald Holder-Egger. In: MGH SS XXX/1. 
379.; Arnoldus Lubecensis. In: MGH SS XXI. 217.

36 Hermannus Altahensis abbas. Ed. Philipp Jaff é. In: MGH SS XVII. 386.; Ann. Prag. In: 
MGH SS IX. 170., Kronika Pulkakova. In: FRB V. 121.

37 CDB II. 55.
38 Amennyiben Konstancia ekkor mégsem lett  volna áldott  állapotban, akkor sem hagyhatt a 

el Prága közvetlen közelét, hiszen másként nem kerülhetett  sor a fogantatásra.
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kisebbik lányát, Kingát Vencellel, vagyis közvetve elismerte Ott okár első há-
zasságának érvénytelenségét.39 E tett e utóbb végzetesnek bizonyult, mivel 
Kinga korábbi jegyese, Witt elsbach Ott ó rajnai palotagróf nem volt képes 
elviselni a jegyesség felbontásával járó megaláztatást és a következő évben 
meggyilkolta Sváb Fülöpöt Bambergben.40

Sváb Fülöp halálával a Birodalom fejedelmei átszivárogtak IV. Ott ó tábo-
rába, így Dietrichnek nem volt több alkalma a cseh király ellen intrikálni. 
A helyzet IV. Ott ó és III. Ince szakítását követően változott  meg: Ott okár 
az elsők között  állt át a pápai jelölt, II. Frigyes pártjára, míg Dietrich szinte 
végig kitartott  IV. Ott ó mellett .41 Utóbbival 1212-ben konkrét szövetséget is 
kötött  a pápa, Ott okár és Hermann türingiai tartománygróf ellen. A kölcsö-
nös hűségen és katonai segítségen túl IV. Ott ó ígéretet tett  az őrgrófnak, mi-
szerint a Cseh Királyságot Dietrich unokaöccsének, Ott okár és Adél fi ának, 
Vratislavnak adja hűbérül.42 Erre még ugyanabban az évben a nürnbergi bi-
rodalmi gyűlésen sor is került hat zászló átadásával.43

Adél eltaszítása miatt  Meissen mellett  a déli szomszéddal, az Osztrák Her-
cegséggel is megromlott  a Cseh Királyság viszonya. A Reinhardsbrunni Kró-
nikában olvashatjuk, hogy Ott okár „a csehek megszámlálhatatlan sokaságával 
és erős segédcsapatokkal Fülöp segítségére sietett , elnéptelenítve Felső-Ausztria 
határvidékét.”44Varga Gábor értelmezése szerint ez a betörés bosszú volt 
azért, hogy VI. Lipót 1197-ben Macseknél (Mačkinál) támogatt a, 1199-es rádi 
vereségét követően pedig befogadta András herceget.45 E vélekedést azonban 

39 Ann. Prag. In: MGH SS IX. 170.; Herm. Altehenses. In: MGH SS XVII. 386.
40 Heinricus de Heimburg: Annales. Ed. Wilhelm Watt enbach. In: MGH SS XVII. 713.; 

Kronika Pulkakova. In: FRB V. 122.; Vö. Jan Ulrich Keupp: Der Bamberger Mord von 
1208 – ein Königsdrama? In: Philipp von Schwaben – Ein Staufer im Kampf um die 
Königsherrschaft . (Schrift en zur Staufi schen Geschichte und Kunst 27.) Bearb. Karl-
Heinz Reuß. Göppingen 2008.

41 Rogge, J.: Die Wett iner i. m. 50.; Stephanie Mamsch: Kommunikation in der Krise. Könige 
und Fürsten im deutschen Th ronstreit (1198–1218). Dissertation. Münster 2009. 93–95.

42 Monumenta Germaniae Historica. Constituciones et acta publicum imperatorum et 
regum. I–XI. Ed. Ludwig Weiland et al. Hannover 1893–1992. (A továbbiakban: MGH 
Const.) II. 39.

43 Ann. Regiae Col. In: MGH SS rer. Germ. XVIII. 232–233.
44 „cum innumera Bohemorum multitudine et fortibus auxiliariis in partem Philippi 

concurrit et superioris Austrie terminos depopulans” – MGH SS XXX/1. 560.
45 Varga Gábor: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das Herrscherhaus der 

Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. (Studia Hungarica 49.) München 2003. 233.
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gyengíteni látszik, hogy maga Imre már megtorolta ezt a segítségnyújtást, 
amikor betört a hercegségek végeire,46 másrészt Imrének nem állt érdekében 
kiszélesíteni az Andrással való konfl iktusát. A krónika olyan értelmezése, mi-
szerint Ott okár azért tört be az Osztrák Hercegségbe, hogy a herceget Sváb 
Fülöp pártjára állítsa,47az újabb kutatások alapján nem helytálló, mivel VI. 
Lipót következetes folytatója volt a családja addigi Stauf-barát politikájának, 
így már a konfl iktus kezdetén Sváb Fülöp táborában találjuk.48Emiatt  való-
színűbbnek tartom, hogy a forrás fentebb idézett  mondata nem az Osztrák 
Hercegségre vonatkozik, vagyis Ott okár a német területekre tört be Sváb 
Fülöp megsegítésére, de közben becsapott  a déli szomszéd végeire is. Ezt az 
értelmezést támasztja alá Gerlach krónikájának49 híradása is, mely szintén 
megemlíti, hogy Ott okár betört a német területekre.50 A hercegséget tehát 
nem a birodalmi politika miatt  pusztított a a cseh király, hanem egy személyes 
konfl iktus okán. VI. Lipót ugyanis még korábban eljegyezte Ott okár egyik 
lányát, a házasságot azonban feltételhez kötött e, jelesül az Adéllal való há-
zassági kapcsolat fenntartásához. Mivel ez meghiúsult, Lipót felmondta az 
eljegyzést, majd a salzburgi érsektől felmentést is kért alóla.51 Ez azonban ko-
moly sértésnek számított , amit Ott okárnak meg kellett  torolnia.

A két ország kapcsolata a későbbiekben sem volt felhőtlen, amit jól mutat, 
hogy VI. Lipót a továbbiakban Dietrichhel szövetkezett : Sváb Fülöp halá-
la után az őrgróf közvetítésével állt át IV. Ott ó táborába, tervezett  keresztes 
hadjárata idejére pedig Dietrichre kívánta hagyni országa védelmét – ami a 
közös határ hiányában csak egy cseh támadás esetén lett  volna hasznos –, 
valamint egy dinasztikus kapcsolat létesítését is tervbe vett ék.52

46 Ann. Claustroneoburgenses. Ed. Wilhelm Watt enbach. In: MGH SS IX. 620. Szabados 
György: Imre és András. Századok 133. (1999) 105., 110.

47 Winkelmann, E. A.: Philipp von Schwaben i. m. 138.
48 Georg Scheibelreiter: Die Babenberger. Reichsfürsten und Landesherren. Wien–Köln–

Weimar 2010. 277.; Karl Lechner: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von 
Österreich. 976–1246. Wien–Köln–Weimar 1994. 194–195.

49 Gerlach mühlhauseni apát Prágai Vince krónikájának folytatásaként írta meg az 1167–1198 
közti eseményeket tárgyaló krónikáját 1215–1222 körül. htt p://www.geschichtsquellen.de/
repOpus_04529.html?pers_PND=PND100942717, letöltés ideje: 2018. jan. 6.

50 Gerlaci abbatis Milovicensis: Chronicon. Ed. Wilhelm Watt enbach. In: MGH SS XVII. 709.
51 CDB II. 38.
52 Scheibelreiter, G.: Die Babenberger i. m. 284.; Regesten zur Geschichte der Markgrafen 

und Herzöge Österreichs aus dem Hause Babenberg. Aus Urkunden und Saalbüchern 
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Konstancia és Ott okár házasságának legfontosabb következménye a 13. 
század második feléig meghatározóvá váló, kiegyensúlyozott  cseh–magyar 
viszony volt. Ennek közvetlen megnyilvánulását a magyar királyok német 
trónviszályban való részvétele képezte. Imre ugyan az Aragóniai Konstanci-
ával kötött  házassága révén a pápai táborhoz tartozott , azonban tevőlegesen 
nem szándékozott  részt venni a birodalmi belharcokban, mivel fi gyelmét az 
András herceggel való viszálya és a déli terjeszkedés kötött e le. Új sógora és 
a pápa azonban igényt tartott  közreműködésére, aminek hatására 1203-ban 
és 1204-ben is főként segédnépekből álló csapatokat küldött  Ott okár pa-
rancsnoksága alatt  a Birodalomba.53 Az összhangot a cseh király pártváltá-
sa sem törte meg, ugyanis 1205-ben a Meráni Gertrúddal kötött  házassága 
révén Sváb Fülöp oldalán álló II. András került hatalomra. Utóbbi ténynek 
egyébként valószínűleg szerepe volt Ott okár pártváltásában is. II. András 
szintén küldött  segédcsapatokat a cseh király parancsnoksága alatt  Sváb Fü-
löp 1208-ra tervezett  hadjáratához, ám az a király meggyilkolása miatt  végül 
elmaradt.54 A megváltozott  helyzetben II. András továbbra is a cseh sógorral 
karöltve haladt: 1209-ben elküldte követeit a IV. Ott ó által Altenburgban ren-
dezett  Hoft agra, ahol kiegyezett  az immár egyedüli jelöltt el,55 majd Ott okár 
példáját követve a II. Frigyest támogató csoportosuláshoz csatlakozott , amit 
lányának, Erzsébetnek a Stauf-párti türingiai tartománygróf fi ával, Lajossal 
kötött  1211-es eljegyzése látszik alátámasztani, 1213-ban pedig csapatokkal tá-
mogatt a Frigyest Szászországban.56 A magyar királyok a birodalmi ügyekbe 
való beavatkozástól kézzelfogható területi nyereséget nem, maximum kap-
csolati tőkéjük növelését remélhett ék, így egyértelmű, hogy részvételük in-
kább a cseh király ösztönzésére, mint belső késztetésre vezethető vissza.

gesammelt und erläutert von Andreas von Meiller. Wien 1850. 87. A tervet a politikai 
események mellett  VI. Lipót fi ának, Lipótnak a korai halála ekkor megakadályozta, ám 
1225-ben felelevenített ék: ekkor VI. Lipót lányát, Konstanciát és Dietrich elsőszülött  fi át, 
Henriket jegyezték el egymással, a frigy viszont csak 1234-ben jött  létre. Rogge, J.: Die 
Wett iner i. m. 60.

53 Braunschweigische Reimchronik. Ed. Ludwig Weiland. In: MGH Deutsche Chroniken I–
VI. Ed. Ludwig Weiland et al. Hannover 1892–1909. (A továbbiakban: MGH Dt. Chron.) 
II. 531.; Ann. Stadenses. Ed. Johann Martin Lappenberg. In: MGH SS XVI. 354.

54 Arnold. Lubecensis. In: MGH SS XXI. 243.
55 Uo. 246.
56 Varga, J.: Ungarn und das Reich i. m. 243.; Árpádkori új okmánytár. Közzé teszi Wenzel 

Gusztáv. I–XII. Pest–Bp. 1860–1874. XI. 230.
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E jórészt külpolitikai következmények mellett  ki kell még térnem a Kons-
tancia és Ott okár házasságából született  nyolc gyermekre. A fentebb már 
említett  1200-ban született  elsőszülött  Vratislav még csecsemőkorában éle-
tét vesztett e, emlékét azonban továbbra is kitartóan őrizték: Ott okár több 
egyházi intézménynek tett  adományának célja ugyanis kifejezett en elhunyt 
fi uk lelki üdvéről való gondoskodás volt.57 A névválasztásban alighanem az 
Ott okár első házasságából született  fi ának damnatio memoriae-vel való sújtá-
sának kísérlete érhető tett en.58 Legidősebb lányukat, Juditot I. Bernát karin-
tiai herceg vett e feleségül, Annát pedig II. (Sziléziai) Henrik vezett e oltárhoz. 
Az 1205-ben született  Vencel a Szicíliai Aranybulla, valamint a cseh és morva 
nemesség II. Frigyes által 1216-ban megerősített  választása révén örökölte ap-
jától a cseh királyi címet.59 A később született  fi ak, Ulászló és Přemysl morva 
őrgrófk ént tevékenykedtek, Guglielma egy időre apáca lett , legkisebb lányuk, 
Ágnes pedig meghiúsult házassági terveket követően az általa alapított  prágai 
klarisszakolostor apátnője lett .

2. ábra. I. Ott okár és Árpád-házi Konstancia utódai

57 CDB II. 21., 86.
58 Vihoda, M.: Vladislaus Henry i. m. 122.
59 MGH Const. II. 59.
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A királyné

Konstancia királynéi működése során igen aktív adományozónak bizonyult, 
nagylelkűségét a pápa is elismerte 1228-ban és bíztatt a, hogy ne hagyjon fel jó 
szokásával.60 Királynéként összesen tizenegy oklevélben fordul elő, melyek kö-
zül kett őben Ott okár az ő lelki üdvéért is tett  adományt,61 egy másikban bele-
egyezését adta egy birtokcseréhez,62 hatban valamely egyházi létesítménynek 
teendő adománynál működött  közre,63 egyben adómentességet kért saját város-
ának polgárai számára,64 egy másikban pedig birtokadományt eszközölt ki a ki-
rály egyik hívének. Utóbbiban a cseh király a felesége kérésére adományozta oda 
Tỳneček falut minden tartozékával a hűséges szolgálatai fejében, ami arra utal, 
hogy Zlauconus sokkal inkább volt Konstancia hű embere, mint Ott okáré. Az 
oklevélből emellett  még az is kiderül, hogy Konstancia közreműködésére nem-
csak a kezdeményezés terén volt szükség, hiszen az eladományozott  falu a király-
né joghatósága („ad ius regine pertinentem”) alá tartozott .65 Ez az eset jól rávilágít 
arra is, hogy mekkora mozgástérrel rendelkezett  Konstancia királynéként, hiszen 
szüksége volt Ott okár végső beleegyezésére a saját joghatósága alá tartozó falu 
eladományozásához, ám ezzel egy időben Ott okár és Konstancia együtt es em-
lítései az oklevelekben a pár jó kapcsolatát és a királyné befolyását is bizonyítják.

Az adománynyerőket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy Konstancia szinte 
mindig a Morva Őrgrófság területén fekvő egyházi létesítmények – rajhradi és 
hradištéi monostorok, olmützi apácazárda –esetében vett  részt oklevéladásban.66 
Az említett  birtokcsere – melynek keretében Ott okár és Konstancia Vsehrdy fa-
lut Hodinára cserélte el –, majd a birtok áron alul történő eladása a cseh területe-
ken fekvő plasy-i monostornak kivételnek számít,67 mivel ezt az utóbbi ügyletet 

60 CDB II. 317.
61 CDB II. 21., 74.
62 CDB II. 332.
63 CDB II. 22., 60., 86., 138., 245., 324.
64 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkundensammlung zur Geschichte 

Mährens. Hrsg. Anton Boczek – Berthold Bertholz – Vincenz Brandl. I–XV. Brünn 1836–
1903.(A továbbiakban: CDM) II. 143.

65 CDB II. 75.
66 Ez alól a Cseh Királyság területén fekvő opatovicei bencés monostor sem kivétel, ahol a 

premontreivé vált hradištéi monostor bencés szerzetesei telepedtek meg. Nechutová, J.: 
Die lateinische Literatur i. m. 96.

67 CDB II. 332.
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megörökítő iratot. Vencel ifj abb király és hitvese, Kinga is megerősített e, ezért 
feltételezhető, hogy inkább a dinasztikus reprezentáció és az együtt es fellépés 
hangsúlyozása volt a cél a II. Ulászló által alapított  kolostor esetében.

3. ábra. A Konstancia által támogatott  egyházi létesítmények

Konstancia oklevelekben való szereplésének és elődei és utóda okevélbeli em-
lítéseivel való összehasonlítása igen tanulságos vizsgálatnak bizonyult. Csehor-
szági Frigyes felesége, Árpád-házi Erzsébet három oklevél kiadásánál működött  
közre tizenegy év alatt ,68 III. Konrád Ott ó felesége, Witt elsbach Helika három 
év alatt  egy oklevélben tűnt fel.69 Mindhármuk esetében átlagban minden há-
rom évre jut egy oklevél, azonban ezek időbeni megoszlása Konstancia esetében 
egyenletes, míg Erzsébetnél csak egy 1185 és 1188 között i aktív periódusról beszél-
hetünk. Emellett  mindenképpen kiemelendő, hogy Konstancia III. Ince és IX. 
Gergely pápáktól is kapott  levelet. Ha összevetjük Sváb Kinga működésével, aki 
Vencel 1228-ban kezdődő ifj abb királyságától számítva az 1248-ban bekövetkezett  
haláláig, azaz húsz év alatt  tizenegy oklevél kiadásában vett  részt,70 akkor az utód 

68 CDB I. 307., 312., 318.
69 CDB I. 322.
70 CDB II. 333., III/1. 1., 86., III/2. 205., IV/1. 57., 79., 80., 81., 86., 126., 210.
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meghaladni látszik Konstancia teljesítményét, azonban az időbeni megoszlást 
is érdemes megvizsgálnunk. 1228 és 1240 között  Kinga mindössze négy, míg a 
következő nyolc évben hét oklevél kiadásában vett  részt, vagyis ezen e téren je-
lenléte csak Konstancia halála után vált intenzívebbé és rendszeresebbé, tehát 
mondhatni nem tudott  kilépni az anyakirályné árnyékából.71 Magyar kortársai 
közül Imre feleségétől, Aragóniai Konstanciától, valamint II. András első hitvesé-
től, Meráni Gertrúdtól nem maradt fenn oklevél, II. András második feleségétől, 
Courtenay Jolántól is mindössze kett ő a tizennyolc éves regnálásából.72 Ezen ada-
tok fényében kijelenthetjük, hogy Konstancia nemcsak elődeinél, de a magyar 
királynéknál is aktívabb volt. Ennél is több oklevél csak IV. Béla feleségétől, az 
aktív kormányzati szerepe miatt  más szempontból is különleges esetnek számító 
Laszkarisz Máriától maradt fenn: 31 irat.73

Konstancia királynéként természetszerűleg a királynéi birtoktestt el kap-
csolatban is intézkedett . A forrásokból nem deríthető fel teljes bizonyosság-
gal összes birtoka, azonban az biztos, hogy a fentebb már említett  Tỳneček 
falu ide sorolható, ahogyan feltehetőleg azok az egyéb birtokok is, melyeket 
Ott okárral vagy később fi aival együtt esen adományozott  el.74A birtoktest 
legfontosabb részét az Ulászló Henrik 1222-ben bekövetkezett  halála után 
kormányzásra megkapott  Th aya-parti Lundenburg kerülete képezte, mely 
hasonnevű városának Konstancia 1223-ban tízévnyi adómentességet is kiesz-
közölt.75 IX. Gergely pápa 1231-es leveléből, melyben a védelme alá helyezte 
Konstanciát és birtokait – különös tekintett el Lundenburgra, Přibyslavicere, 
Kunovicere, Hodonínra, Bzenecre és Budějovicere, melyek az özvegy java-
dalmazását voltak hivatott ak biztosítani– megállapíthatjuk,76 hogy egy kivé-
telével mind Morvaországban feküdtek.

71 Palackỳ azzal magyarázta, hogy Kinga nem tudott  komoly befolyást gyakorolni Vencelre. 
Palackỳ, F.:Geschichte von Böhmen i. m. 98.

72 Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. (A 
Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 45.) Szentpétery Imre 
kéziratának felhasználásával szerk. Zsoldos Att ila. Bp. 2008. 47–48.

73 Uo. 49–80.
74 Az Ott okárral az olmützi apácáknak jutt atott  3-3 birtok Bukovany és Tỳneček falvakban 

(CDB II. 245.), a Přemysllel nekik adományozott  föld Drozdovice faluban (CDB III/1 
29.), a kérésére Vencel által a tišnovi monostornak jutt atott  Kyjov (CDB III/2 227.), illetve 
a végrendeletében említett  Komin falu (CDB III/2. 258.).

75 CDM II. 146.; CDB II. 148.
76 CDB III/1. 6. – Lundenburg, Hodonín és Bzenec kiépítését Pulkava is megerősíti. FRB V. 137.
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4. ábra. Konstancia birtokai a Cseh Királyságban és a Morva Őrgrófságban

A birtokok cseh területeken kívüli elhelyezkedésében nincs semmi meg-
lepő, hiszen Ulászló Henrik halálát (1222) követően annak gyermektelensége 
okán a Morva Őrgrófság a király kezébe került, aki el is kezdte használni a dux 
Moravorum, Konstancia pedig a ducisse Moravorum címet.77 Ugyanakkor a mor-
va területek preferálása nem lehetett  véletlen, hiszen kelet–délkeleti irányban ott  
volt a magyar határ, vagyis a szülőföld, és egyben a Magyar Királyságban fekvő 
birtokai. Utóbbiak létéről Vencel egy 1239-es okleveléből szerzünk tudomást, 
melyben előre lemond minden jogáról, amik őt édesanyja halála esetén azon ja-
vakkal kapcsolatban illetnék.78 E birtokok közül a Pulkava Krónika Nagyszom-
bat városát és Vöröskő várát említi, melyeket Konstancia bővített , illetve épített  
ki. Ezeken felül a cseh királyné birtokolta még a Nagyszombatt ól északnyugatra 
fekvő Bélaház falut, melyet 1235 és 1240 között  IV. Bélának jutt atott , aki azt 1240-
ben a nagyszombati klarisszáknak adományozta tovább.79Ezek a birtokok Kons-
tancia hozományát alkothatt ák, amire elhelyezkedésük is utal: Nagyszombat a 

77 CDM II. 143., 144., 146., 147., 148.
78 CDB III/2. 208.
79 Hazai Oklevéltár 1234–1536. Szerk. Nagy Imre – Deák Farkas – Nagy Gyula. Bp. 1879. (A 

továbbiakban: HO) 8.
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cseh–morva területek felé menő kereskedelmi utak mentén feküdt, Vöröskő pe-
dig a Morvaországba vezető út védelmét látt a el.

Az özvegy királyné

Királynéi működése férje 1230. december 15-i haláláig számítható, viszont 
elődeivel ellentétben ekkor sem vonult vissza a közügyektől, politikai befo-
lyását azonban mégsem szabad túlbecsülnünk, például az Osztrák Herceg-
séget ért 1230-as cseh betöréssel kapcsolatban sem. Wertner felvetése szerint 
a támadásra Konstancia ösztönözte a frissen trónra lépett  Vencelt, hogy 
így bosszulja meg az Árpád-házat ért sérelmet, vagyis azt, hogy a későbbi 
II. (Harcias) Frigyes (1230–1246) 1228 végén eltaszított a addigi feleségét, 
Laszkarisz Zsófi át, Béla herceg feleségének testvérét.80 Hasonló felfogásról 
adott  tanúbizonyságot Palackỳ is, ám ő egymás után két betörést valószí-
nűsített .81 A források alapján azonban egy merőben más kép rajzolódik ki: 
a hadműveletet még 1230 novemberében határozta el Ott okár és Vencel, a 
támadást viszont már az utóbbi egyedül hajtott a végre és csak apja halálát 
követően, januárban tért vissza cseh földre, mivel öccse, Přemysl nem fo-
gadta el trónra lépését.82 A betörés oka visszavezethető egyrészt az 1220-as 
évek második felének rossz osztrák–cseh viszonyára, másrészt az osztrák és 
stájer miniszteriálisok VI. Lipót halálát követő lázadására,83 mely jó alkalmat 
nyújtott  a Babenbergek gyengítésére. Az Árpád-házat ért sérelmet II. András 
könnyedén megtorolhatt a volna, ha szükségét látja, illetve ha valóban a ma-
gyar uralkodóházat érte volna gyalázat, ahogyan Ott okár is revánsot vett  az 
eljegyzés felmondásáért VI. Lipóton.

Az Árpádok és a Laszkariszok között i kapcsolat mindenesetre hozzájárul-
hatott  a korábbi fagyos osztrák–cseh kapcsolat fennmaradásához. Utóbbit a 
már korábban is lázongó Přemysl morva őrgróf használta ki: 1232-ben felesé-

80 Wertner, M.: Az Árpádok családi története i. m. 376.
81 Palackỳ, F.: Geschichte von Böhmen i. m. 103.
82 Sächsische Weltchronik. Ed. Ludwig Weiland. In: MGH Dt. Chron. II. 248.; Kronika 

Pulkakova. In: FRB V. 135.; A trónutódlás körüli vita végére csak Vencel II. Frigyes császár 
általi megerősítése tett  (átmenetileg) pontot 1231-ben. CDB III/1. 11.

83 Ann. Mellicenses. Ed. Wilhelm Watt enbach. In: MGH SS IX. 507.; Ann. Lambacenses. Ed. 
Uő. In: MGH SS IX. 558.
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gül vett e VII. Ott ó meráni herceg lányát, Margitot, minek következtében só-
gorságba került Harcias Frigyessel, akinek az 1233-as támadását – többek kö-
zött  Vött au (ma Bítov) ostromát – nagyban támogatt a is.84 A morva őrgróf 
utóbbival párhuzamosan zajló lázadása során Konstancia talán békéltetőként 
próbált meg fellépni,85 azonban ez forrásokkal nem bizonyítható. Egyedül a 
tišnovi monostor anyakirályné általi azévi alapítása mutathat ilyen irányba, 
amit egyes kutatók a családi egység szimbólumának tekintenek.86

Más volt a helyzet 1237-ben, amikor Přemysl ismét bátyja ellen fordult egy 
birtokvita és/vagy a Morva Őrgrófság jogállása okán. A morva őrgróf azonban 
ezútt al nem rendelkezett  külső segítséggel, így nem tudott  ellenállni Vencel 
támadásának és Magyarországra szökött , a znojmói és az olmützi kerületet el-
lenállásra szólítva fel.87 A testvérviszályt végül IV. Béla közvetítése szüntett e 
meg,88 ám ennek megtörténtéig Konstancia sem tétlenkedett : Margit morva 
őrgrófnéval közösen felszólított a a znojmói és a brünni kerület lakóit, hogy 
tegyék le a fegyvert és kezdjenek tárgyalásokba Vencellel.89 Konstancia ekkor 
valószínűleg Vencel pártját fogta, de mindenképpen a vérontás elkerüléséért 
szállt síkra. Az anyakirályné nem fordított  hátat örökre Přemyslnek, amit közös 
adományok és a tišnovi monostorba való temetkezés is bizonyít.

A Konstancia és Margit által kiadott  felhívásból arra lehet következtetni, hogy 
a lázadás idején Brünn és környéke is az anyakirályné fennhatósága alá tartozott , 
ahogyan ezt a korábbi kutatás már felvetett e,90 teljes bizonyossággal azonban 
ezt nem jelenthetjük ki. Okleveles adat bizonyítja ugyan, hogy 1237 júliusában 
Lundenburg már nem Konstancia, hanem az unokája, Ulrik karintiai hercegfi  
irányítása alatt  állt Vencel akaratából,91 valamint a király okleveleinek datálása 
alapján rekonstruált mozgásból adódóan igen valószínű, hogy Lundenburg át-

84 Ann. Sancrucenses. Ed. Wilhelm Watt enbach. In: MGH SS IX. 627.
85 Wertner, M.: Az Árpádok családi története i. m. 376.; Palackỳ, F.:Geschichte von Böhmen i. 

m. 105–106.
86 Wihoda, M.: Vladislaus Henry i. m. 266.
87 CDM II. 236., 237.
88 Kronika Pulkakova. In: FRB V. 137.
89 CDM II. 288.
90 Palackỳ nem nyilatkozott  egyértelműen arról, hogy a tulajdonosváltás az őrgróf 

lázadásának oka vagy következménye volt-e. Palackỳ, F.: Geschichte von Böhmen i. m. 111.; 
Wihoda szerint viszont a lázadást követően Vencel Opava és Olmütz kivételével Přemysl 
minden birtokát átadta Ulriknak. Wihoda, M.: Vladislaus Henry i. m. 267–268.

91 CDB III/1. 164.
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adásának szerepe volt Přemysl lázadásában. Arra viszont, hogy Brünn bármilyen 
módon Konstancia fennhatósága alatt  állt volna, nincs bizonyíték.

Özvegysége tíz éve alatt  Konstancia összesen 13 oklevélben szerepelt: 
hatot ő maga adott  ki,92 ötnek a megszületésében ösztönző szerepe volt,93 
egyben egy korábbi birtoktranzakciójára találunk utalást,94 egyben pedig a 
lelki üdvéért történik intézkedés.95 Ezek közül több az általa alapított  tišnovi 
monostorral kapcsolatos, de újfent feltűnik a hradištéi monostor és az ol-
mützi apácazárda az adománynyerők között , valamint az Ágnes által alapí-
tott  prágai klarisszakolostor. Az ekkor keletkezett  oklevelek nagy részében 
fi ai, Vencel, illetve Přemysl oldalán tűnik fel, vagy utólag szerzi meg a király 
megerősítő beleegyezését. A királynéi évei és az özvegyként eltöltött  időszak 
oklevéltermését összehasonlítva, az utóbbi periódus tűnik aktívabbnak, bár a 
tišnovi monostorral kapcsolatos ügyek nagy hányada árnyalja a képet.

5. ábra. Az özvegyként támogatott  egyházi létesítmények

92 CDB III/1. 29., 31., 57., 103., III/2. 258., II. 288.
93 CDB III/1 64., 88., 180., III/2. 215., 227.
94 HO 8.
95 CDB III/2. 259.
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Konstancia működésének talán legmaradandóbb emléke a családi sírhely-
nek szántt išnovi ciszterci monostor alapítása 1233-ban.96 Az anyakirályné elő-
ször Prágában kívánt monostort alapítani, amihez már a telket is megvásárol-
ta a Német Lovagrendtől,97 azonban később – talán felismerve, hogy a királyi 
székhely nyüzsgése nem alkalmas egy apácaközösség számára – a Venceltől 
ajándékba kapott  falvakat eladta a teplai monostornak,és az ebből szerzett  
pénzből vásárolta meg a tišnovi birtokot.98 Az alapítást és a későbbi adomá-
nyokat IX. Gergely is megerősített e,99 Róbert olmützi püspök pedig a tišnovi 
Szent Vencel templom patronátusa alá helyezte a csak Porta Coeliként em-
legetett  monostort.100A tényleges felszentelésre 1239-ben kerülhetett  sor, 
melynek kapcsán a negyven napos bűnbocsánat mellett  Vencel egy gazda-
sági kiváltságban–mentesség mindenfajta vám alól a felszentelést megelőző 
és az azt követő négy hétben – részesített e az eseményre látogatókat a pápa 
kérésére.101Az épület leghangsúlyosabb része a timpanonnal díszített  nyuga-
ti kapu, melynek közepén az áldást osztó Krisztus helyezkedik el Bibliával 
a kezében, alatt a pedig egy-egy alázatosan térdeplő, koronás női és férfi alak 
tartja a monostor makett jét. A nőalak kétségtelenül Konstancia, a férfi alak 
vagy I. Ott okárral vagy I. Vencellel azonosítható, a hátt érben álló két fi gu-
rában pedig valószínűleg Konstancia gyermekeit, Ágnest, illetve Přemyslt 
ismerhetjük fel.102

96 Más vélemény szerint a monostort eredetileg Ágnesnek szánta, utóbbi azonban inkább 
a klarisszák mellett  döntött . Jaroslav Polc: Agnes von Böhmen 1211–1282. Königstochter–
Äbtissin–Heilige. (Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder 6.) München 
1989. 50.A Pulkava Krónika tévesen az oslovanyi monostor létesítését is Konstanciához 
köti (FRB V. 137.), ám annak alapítója valójában Ulászló Henrik özvegye, Heilwida volt. 
Wihoda, M.: Vladislaus Henry i. m. 135–137.

97 Az erre a célra vásárolt területet a prágai ferences kolostor ispotályának adományozta. 
CDB III/1. 103.

98 CDB III/1. 30., 31., 32.
99 CDB III/1. 111.
100 CDB III/2. 215.
101 CDB III/2. 201. A gótikus monostor temploma és kerengője nagy hasonlóságot mutat a 

Babenbergek alapított a ciszterci monostorokkal, emiatt  feltételezhető, hogy építésükben 
osztrák mesterek is részt vett ek. Jiři Kuthan: Přemysl Ott okar II. König, Bauherr und 
Mäzen. Höfi sche Kultur im 13. Jahrhundert. Wien–Köln–Weimar 1996. 150–153.

102 Johannes Erasmus Wocel: Die Kirche des ehemaligen Cistercienser Nonnenlkosters Porta 
Coeli zu Tišnowic. In: Jahrbuch der kaiserl. königl. Central-Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der Baudenkmale. Bd. 3. Wien 1859. 265.
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Összegzés

Konstancia még megérhett e a monostor felszentelését, sőt működésébe 
is bepillanthatott , hiszen az okleveles adatok alapján utolsó évében ez vált 
állandó tartózkodási helyévé, végrendeletében pedig még egy utolsó ado-
mányt (Komin falu) is tett  számára.103 Egy rövidebb betegséget követően 
1240. december 6-án távozott  az élők sorából. Halálára már számítani le-
hetett , legalábbis erre utal Vencel ott -tartózkodása. Konstanciát kérésének 
megfelelően Tišnovban helyezték örök nyugalomra, Přemysl mellet,104 és 
bár a monostor nem vált dinasztikus temetkezési hellyé, a 18. század végéig 
folyamatosan működött .

Árpád-házi Konstancia elődeinél, illetve néhány kortársánál is aktívabb 
és sikerekben gazdag uralkodást tudhatott  maga mögött . Az egyházi intéz-
mények pártolása, a kegyes adományok a kortársak elismerését is kivívták, a 
tišnovi monostor alapítása révén pedig az 1230-as és 1240-es években Európa 
több országában is feltűnő jótevő női uralkodók sorába illeszkedett , egyben 
a felemelkedő Cseh Királyságnak a régióba való beágyazott ságát is szemlél-
tetve. Férje, I. Ott okár a német trónviszály során való ügyes politizálásával 
megalapozta a 13. század második felében fennálló cseh nagyhatalmat, a 
frigyből született  gyermekek ügyes kiházasítása pedig addig nem látott  ma-
gasságokba emelte a Přemysl-dinasztia presztízsét. Konstancia házasságának 
legmaradandóbb hozadékának mindazonáltal az 1250-es évekig fennálló ba-
ráti cseh–magyar viszony tekinthető.

103 CDB III/2. 258.
104 CDB III/2. 259., 260.
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Veronika Rudolf: Constance of Hungary 
– The Queen of Bohemians

Th e paper focuses on the life of Constance of Hungary, the second daughter 
of King Béla III. of Hungary and Agnes of Antioch. Aft er a failed engagement 
with the son of Emperor Frederick Barbarossa, Frederick, Duke of Swabia, 
married Constance 1199 the newly crowned king of Bohemia, Ott okar I. Th is 
marriage infl uenced the political life of the Central-European region signifi -
cantly: it caused the depravation of the Bohemian-Austrian relations and 
led to a more decade long lasting enmity between the Kingdom of Bohemia 
and the Margraviate of Meissen, because Ott okar I. divorced from his fi rst 
wife, Adele of Meissen to get a nobler wife. In addition, a process started 
at the Holy See to check the legality of this divorce, which case was later 
used by Pope Innocence III. to reach his political aims regarding the King of 
Bohemia. Th e most important result from the marriage between Constance 
and Ott okar I. was the tight connection established between the Kingdoms 
of Hungary and Bohemia, which showed itself in joint military actions as 
well as in common political steps. Aft er discussing the political role of this 
marriage, the paper turns to Constance’s life in her new home and presents 
her children, her domains and her political infl uence as a wife of a strong 
bohemian king by the score of her role in royal charters. Th e last chapter 
introduces Constance as a widow and focuses besides on her political role 
next to her sons, Wenceslaus I. King of Bohemia and Přemysl Margrave of 
Moravia, also on her domains and on the Cistercian Closter Porta Coeli in 
Tišnov, which was founded by her. 

Keywords: Constance of Hungary, Ott okar I. of Bohemia, Hungarian-
Bohemian alliance
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