ifj. HORVÁTH JÁNOS

P. MESTER ÉS MÜVE
(Második közlemény)

Bizonyos, hogy a nagy Anonymus-irodalomban a fő nehézséget kezdettől fogva az
okozta „miért nem írja meg P. mester oklevéli inscriptió-szerű soraiban, hogy ő most milyen
állásban van . . . hanem csak azt, hogy mi volt? (Királyi jegyző.)" — ahogy ezt Erdélyi László
megfogalmazta.1 De ha fenti vizsgálataink nem nélkülözik az igazságot, akkor P. mester nem
csak azt mondta meg, hogy ő „egykor a joemlékezetű dicsőséges Béla király nótáriusa" volt,
hanem, bár barkóli formában, azt is, hogy műve megírásakor: püspök. Nagy a valószínűsége
annak, hogy nem ok nélkül jelölte meg önmagát ily körmönfontan, hogy ti. nyíltan megmondja,
mi volt régebben, s leplezve, alig kikövetkeztethetően utal csak arra, hogy a mű írása idején
már püspök. Feltéve, hogy errevonatkozó fenti következtetésünk valamely okból kifolyólag
nem állná meg a helyét, annyi mégis feltétlenül bizonyos, hogy a fejezet élén 6 pontban össze
foglalt kronológiai megfontolások alapján, a Gesta P. kezdőbetűs nevű szerzője mindenképpen
még III. Béla király kancelláriájában működött, de művét már III. Béla halála után írta, tehát
Imre király vagy II. András király életében, vagyis 1196-tól (elvileg) 1235-ig.
III. Béla király kancelláriájában csak egy P. kezdőbetűs nótáriust ismerünk, akit egy
1177 körül keletkezett oklevél záradéka így nevez meg: per manum Pauli Prepositi et eiusdem
Regalis Notarii.. .2 Egy nem egészen kifogástalan hitelű oklevél 1178-ból ugyanezt a Pált
fehérvári prépostnak és kancellárnak nevezi3, de ugyanő az 1181-ből datált híres oklevélben
— melyben III. Béla király elrendelte, hogy az előtte elintézett ügyek írásba foglaltassanak —
Pál erdélyi püspökként szerepel, mint az oklevél írója.4 Nevével utoljára egy 1188-ból datált
oklevél tanú-névsorában találkozunk, mint kalocsai választott érsekkel.5 1192-ben azonban
már nincs életben, mivel ekkor már Saul a kalocsai érsek és Adorján a váradi püspök.6 Ezt a
Pált tehát az Anonymus-jelöltek közül ki kell zárnunk, mivel még III. Béla király életében
meghalt.7
III. Béla kancelláriájából több P. kezdőbetűs nótáriust nem ismerünk. Ez azonban nem
j,elenti azt, hogy nem is volt. Éppen a királyi kancelláriának Kathapán kancellár működésével
(1192-től) beállott szervezeti megszilárdulásával együtt járt, hogy már többé nem a kancellár
írta az okleveleket, hanem „övé volt a felvigyázás, ellenőrzés joga az oklevelet író nagyszámú
nótáriusok felett, kikről többé névszerint említés nem történik" — írja Fejérpataky.8 Hogy több
nótárius működik ekkor a kancelláriában, azt az is bizonyítja, hogy e kancellár neve alatt
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kiadott oklevelek eredetijei más-más kéz írását mutatják. 9 Helyesen hangsúlyozza Erdélyi
László is (bár fogalmazása kissé pontatlan), 10 hogy „Anonymus neve azért nem került bele
III. Béla okleveleibe, holott jegyző volt, mert a királyi oklevelek a jegyzőt csak III. Béla előtt
tüntették fel; III. Bélától kezdve pedig a kancellárt nevezik meg, mint a királyi iroda fejét.
Anonymus nem volt kancellár III. Béla alatt, s így neve nem szerepel III. Béla okleveleiben."
Részben éppen emiatt nem jöhet számításba P. mester személyének megállapításánál az a
Péter egri püspök, akinek a nevével 1178-tól 1197-ig találkozunk az oklevelek méltóságjelölő
részében:11 mint püspök, ő nem lehetett a kancellária alacsonyabb egyházi méltóságainak,
legfeljebb prépostoknak, a beosztott nótáriusa. Másfelöl meg ez a Péter egri püspök az oklevelek
tanúsága szerint mindössze 1—2 évvel élte túl III. Béla királyt, s így nem igen tehetjük fel,
hogy életének utolsó évében — nyilván idős korában — írta volna a Gesta Hungarorum-ot.
Az a Miska-fia Péter, aki II. Andrásnak még mint duxnak (herceg) a környezetében
1198-ban három oklevelet állít ki, az egyiket mint nótárius, a másik kettőt mint „ducis aulae
cancellárius",12 szintén nem igen jöhet számításba nemcsak azért, mivel sorsának további
alakulása ismeretlen, hanem azért is, mert András dux nevében már ugyanez év (1198) máj.
11-én Belesinus, Cornelius comes fia állít ki egy oklevelet,13 tehát az előbbi Petrus cancellárius
már nem tartozott a környezetéhez. így a III. Béla halála utáni időkből csupán két Péter
maradt, akik az egyházi és politikai életben továbbra is fontos szerepet játszottak: az egyik
Péter 1202-től székesfehérvári prépost és Imre király kancellárja, majd 1205-től II. András
trónraléptétől 1218-ig győri püspök, András király hűséges híve, követe Konstantinápolyba
(1215-ben) és kísérője a szentföldi úton. A másik Péter 1198-ban esztergomi prépost (CD. II.
p. 357.), akit III. Ince pápa 1198-ban a pápai registrum-könyv korábbi megcsonkítása ügyében
kihallgattatott Ugrin győri püspökkel és a bakonyi (zirci) apáttal (CD. II. 356.), s aki már 1183ban is az esztergomi káptalan magistere, amikor még Adrianus volt a prépost (Mon. Strig.
I. 128.). 1209-ben két esztergomi oklevél tanúsága szerint (Mon. Strig. I. 193 és I. 194.) még
mindig esztergomi prépost s 1210-ben egy tőle írt oklevélben (PRT. I. 616.) szerepel utoljára,
de Szilágyi Lóránd elfogadható érvelése alapján feltehető, hogy 1218 körül halhatott meg,
mivel „1218-ban az esztergomi-káptalan a prépost megnevezése nélkül ad ki oklevelet egy
bizonyos adás-vételi ügyről, s az oklevél végén a képtalani tagok felsorolásában sem említi
a prépostot, hanem a névsort Jakabbal, mint lectorral kezdi."14
Régebben e két Pétert, az esztergomi kanonok-prépostot és Imre király kancellárját,
majd győri püspököt, egy személynek tartották, 15 de Szilágyi Lóránd meggyőző érvelése
szerint itt valóban két különböző személyről van szó, mivel a két személy egyidejűleg szerepel
esztergomi prépostként, ill. győri püspökként.16
Szilágyi az esztergomi Péterben jelölte meg a Gesta szerzőjét túlnyomórészt a diplomatika
területéről vett érvelés alapján. Nézetünk szerint e fontos diplomatikai érvek segítségével,
továbbá a műben előforduló társadalomtörténeti, pénztörténeti terminológia és a titulatúra
vizsgálatával sikerült is bebizonyítania, hogy P. mester Gesta Hungaroruma a XII. század
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legvégénél előbb nem keletkezhetett, a művet azonban az általa kikövetkeztetett szerző
személyéhez, Péter esztergomi préposthoz, kapcsolnia nem sikerült. Nem azért, mert — mint
Csóka Lajos kifejti17 — „Szilágyi nem tudta bizonyítani, hogy az a [Petrus magister] szolgált
volna a királyi kancelláriában", — ezt ugyanis közvetlen módon az adatok hiányában sem '
II., sem III. Béla korára vonatkozólag bebizonyítani nem lehet, s Csókának sem sikerült az б
Anonymus-jelöltjére vonatkozólag annak kancelláriai működését valószínűsítenie — hanem
azért, mivel nem vizsgálta a mű és a szerzője között feltétlenül kideríthető személyi vonatkozá
sokat, és a műben megnyilatkozó társadalmi—politikai tendenciát.
A műnek mindössze két mozzanatát méltatja figyelemre Szilágyi ebből a szempontból.
Az egyik a vérszerződés 4. pontja (6. fej.), amely kimondja, „Hogyha valaki utódaik közül
hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a
bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek."
A vérszerződésnek ezt a pontját már Szilágyi előtt Sebestyén Gyula is18 a III. Béla halála
után rövidesen bekövetkező testvérviszályra vonatkoztatta, mely Imre király és András her
ceg között tört ki 1197-ben. A párhuzam azonban a vérszerződés e pontja és a testvérviszály
1198-ig — mely időpontot Szilágyi a Gesta keletkezési idejének tekint19 — lefolyt eseményei
között igen távoli és nem is találó, mivel a vérszerződés fenti szövege elsősorban nem a vezéri
(— királyi) család tagjait akarja hűtlenség esetén vérük ontásával sújtani, hanem azokat,
akik „a vezér és vérrokonai között viszályt szítanak": „siquis . . .discordiam facérét inter
ducem et cognatos suos." Imre király és András herceg között a viszály az 1199. év közepén
mérgesedett el, amikor András herceg Boleszló váci, Elvinus erdélyi és János veszprémi püs
pökök támogatásával20 nyíltan fegyveres lázadást készített elő, a fegyveres összecsapás alkal
mával alul maradt és Ausztriába volt kénytelen menekülni. Ez az esemény azonban már a
Gesta megírása után következett volna be, Szilágyi kormeghatározása értelmében. A felvett
fonalat tehát korán kiejti kezéből. . .
A másik mozzanat, amelyben Szilágyi a Gesta-író „kétségtelenül tendenciózus beállí
tását" látja, az, „hogy a vezérek fiaikat még életükben megválasztatták dux-nak és esküt
követeltek nekik".21
Tény, hogy P. mester Gestájában a vezér fiának még a vezér életében uralkodóvá való
megválasztása „sorozatosan" történik, ahogy ezt már Erdélyi László is hangsúlyozta,22 aminek
б is korjelző értéket tulajdonított annál is inkább, mivel „II. Béla alatt ilyenről nincs tudomá
sunk, pedig (a trónkövetelő) Borics miatt nagyon indokolt lett volna" — mondja Erdélyi.
Valóban Álmos vezér Hungvárnál még életében dux-á teszi Árpádot (17. fej.); Árpád
is ugyanezt teszi a „kiskorú" Zsolttal (50—52. fej.), majd Zsolt „még életében kivette nemesei
ből a hűségesküt és fiát, Taksonyt vezérré és uralkodóvá tette egész Magyarország felett".
(57. fej. Vö. Erdélyi: i. m, 12.)
Itt is azt kell mondanunk, hogy Szilágyi a helyesen megragadott fonalat kiengedi kezé
ből, mielőtt még célhoz érne vele. Ugyanis 1198-ig a közeli múltból csak egy ilyen példa áll
hatott a Gesta-író előtt: III. Béla valóban még életében megkoronáztatta Imre fiát.23 Távolabbi
példa' erre a magyar történetben még csak egy volt található, a gyermek Salamon királlyá
koronázása 1057-ben, ennek azonban köztudomásúlag csak áldatlan következményei voltak,
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s így az író ezt nem igen vehette történeti példának. Ellenben a gyermek Imre megkoronázását
követte 1204-ben a mintegy 4 éves III. László megkoronázása apja életében, majd 1214-ben
II. András fiának, a későbbi IV. Bélának a megkoronázása: ez valóban ösztönző példák sorozata
lehetett a Gesta-kó számára.
Ámde eszerint a Geáa történet-ábrázolásához mintául szolgáló felkínálkozó, só't tolakodó
példák Imre király életének utolsó félévére, de még inkább II. András király uralkodásának
első 10 évére utalnak ! A magyar—bolgár viszony vázolásánál is arra az eredményre jutottunk,
hogy a Gesfában ábrázolt állapot 1204 előtt nem igen képzelhető el. Még inkább erre a nézetre
jutunk, ha a műben megnyilvánuló társadalmi—politikai tendenciákat megpróbáljuk a műből
magából kielemezni.
A mű társadalmi—politikai tendenciái legélesebben, de elvi síkon megfogalmazva a
vérszerződés pontjaiban találhatók. A honfoglalást tárgyaló rész ennek már többé-kevésbé
csak a „történeti" illusztrációját nyújtja, ahogy részben e tendenciákra már rámutattunk.
Mind a folklór, mind a marxista történetírás régóta tisztázta, hogy a vérszerződés a
törzsi társadalmakban élő népek szövetkezésének szokásos formája rendszerint egy-egy hadi
vállalkozásra.24 Konstantinos Porphyrogennetos világosan meg is mondja, hogy a magyar
törzseknek a háborúra szövetségük van.25 Ebben az értelemben a vérszerződés emlegetése
a honfoglalás korára vonatkoztatva hiteles lehet, a hagyományban még élő emlékének fel
elevenítésére azonban az alkalmat és okot — az akkoriban ismeretes kumán analógiák mellett —
aktuális politikai és társadalmi törekvések adhattak.
Joinville, Szt. Lajos történetírója, leírja, hogyan kötött szövetséget II. Balduin görög
császár a kumánokkal 1239—40-ben a trónkövetelő Vatatzes ellen. „Abból a célból, hogy egyik
a másikat segítse, megegyeztek abban, hogy a császár és a többi gazdag (=fő-) ember, aki vele
( = a császárral) volt, megvágván magukat és vérüket egy nagy ezüst serlegbe bocsátják. És a
kumánok királya és a többi gazdag (=fő) ember, aki vele volt, ugyanígy tett, és összekeverték
a vérüket a mi embereink vérével és bort és vizet elegyítettek hozzá, és ebből ittak, és a mi
embereink szintén. És akkor azt mondották, hogy egymás test-véreivé lettek (que il estoient
frere de sánc). Egy kutyát is engedtek a mi embereink és az övékéi közé, és a kutyát kardjaik
kal összekaszabolták, és ezt tették a mieink is, és azt mondották, hogy így kaszabolják össze
őket is, ha egyikük megcsalná a másikat." 26 Ez nyilván a pogány eskü „szankciója". A XIII.
század elején működő gestaíró tehát jól ismerhette a Balkánon tanyázó kumánok pogány
szertartásait a szövetségkötés alkalmával. Hogy a honfoglalóknál is szokásban lehetett „vérszerződéssel" szövetséget kötni, arra bizonyíték Thietmár salzburgi érseknek IX. János
pápához intézett levele 900 körül, melyben védekezik a morva püspököknek ama vádja
ellen, hogy megsértette volna a katolikus hitet, mivel „békét kötött a magyarokkal és
kutyára vagy farkasra és más undorító és pogány dolgokra tett esküt" — a morva
püspökök vádja szerint.27
Ezek szerint a pogány vérszerződés emléke még élhetett a hagyományban, de ez a
szerződő feleknek csak egy-test-vérré válását és az egymáshoz való hűség kötelezettségét
juttatta kifejezésre s magába foglalhatta — tekintve, hogy hadi vállalkozásra szövetkeztek —
24

IPOLYI ARNOLD: Magyar mythologia. Bp. 19293 II. 310.; SEBESTYÉN GYULA: A

magyar honfoglalás mondái. Bp. 1905. 20.; MUNKÁCSI BERNÁT: A vérszerződés a török népek
nél. Ethn. 1899; TAGÁNYI KÁROLY: A vérszerződés. Ethn. 1918.; ECKHARDT SÁNDOR: Kun

analógiák a magyar ősvalláshoz. MNv 1938.; PAIS DEZSŐ: A Karcha bíró. Körösi Cs. — Archiv.
II. 358.; MOLNÁR ERIK: A magyar társadalom története az őskortól az Árpád-korig. Bp. 1949.77.
25
Vö. MOLNÁR E.: A magv. társad, tört. 77.
26
Joinville szövege: GOMBOS: Catalogus Fontium II. 1230.; vö. ECKHARDT S.: Kun
analógiák
a magyar ősvalláshoz. MNy 1938;
27
Quod nos praefati sclavi criminabantur (— criminabant) cum ungaris fidem catholicam violasse et per canem ;eü lupum aliasque nefandissimas et ethnicas res sacramenta et
pacem egisse. Vö. MARCZALT H.: A magyar tört. kútfőinek kézikönyve. Bp. 1901. 24.
264

,

a zsákmányban való részesedést is.28 Hogy azonban ez a szövetségi eskü vagy szerződés az
utódokat is kötelezné, — ahogy azt P. mester szövegezése feltünteti — az nyilván már késó'bbi
belemagyarázás: P. mester és az általa képviselt „hét magyar" és „hét kumán" nemzetség
utódainak aktuális politikai követelése. A P. mester által pontokba (status pl.: primus status
iuramenti sic fűit; 6. fej.) szedett „vérszerződés" szövegezése, megfogalmazása félreérthetet
lenül a XIII. század elején kiélesedő hatalmi és pártküzdelmek idejére utal.
A vérszerződés első pontja, statusa, leszögezi, hogy „mind maguknak, mind utódaik
nak vezére (dux) Álmos vezér nemzetségéből legyen". Ám, ami a törzsi szervezetben élő társa
dalom számára magától értetődő volt, hogy ti. az így megválasztott „örökletes" vezér csak
„primus inter pares", az a későbbi politikai és társadalmi fejlődés folyamán a központi királyi
hatalom kifejlődésének legnagyobb akadálya lett. A vezéri nemzetséggel szemben első pilla
natra lojális megfogalmazás azzal, hogy a határozat érvényét az utódokra is kiterjeszti, a
valóban „királyi" hatalom kifejlődésének áthághatatlan akadályává vált. S hogy Álmos
„vezért" a „primus inter pares" hatáskörénél nagyobb hatalom a vérszerződés megszövegező
jének elgondolása szerint valóban nem illette meg, arra a Gesta egy különös, és mindmáig
nem értett kifejezése világít rá. A vérszerződés megkötése után a Gesta-író szerint elindul
Szittya földről a „hét fejedelmi személy, akiket Hetumogernek hívnak", nem is Álmos vezér
vezetése alatt, — ahogy várná az ember, hanem -*• „inter quos Almus dux . . . vir boné memorie,
dominus et consiliarius una cum uxore sua" etc. Vagyis Álmos a vérszerződés folytán „fejedel
mük",29 közjogi funkciójánál fogva azonban a Hetumoger-ek tanácsában mindössze egy
tanácsúr, egy a többiek között. Hogy ez a meghatározás nem véletlenül csúszott az író tolla
alá, azt valószínűvé teszi az a körülmény, hogy amikor Álmos vezérré választásáról szól,
akkor is a közjogi terminológiában nem szereplő és meglehetősen határozatlan jelentésű
preceptor szót használja a dux mellett, Álmos vezér funkciójának megjelölésére: Tunc ipsi
VII principales persone communi et verő consilio intellexerunt, quod inceptum itér perficere
non possent, nisi ducem ac preceptorem super se h a b e a n t . . . Ergo . . . elegerunt sibi ducem
ac preceptorem . . . (5. fej.) A preceptor szó jelent ugyan parancsoló-i, parancsnokol is, ahogy
fordításaink visszaadják ezt a szót, egy fejedelem hatáskörének a jelzésére azonban ez mégis
igen színtelen szó; inkább azt jelenti, aki elrendel valamit, rendelkezik, tehát az adott esetben
„elrendeli annak a végrehajtását, amit a hét fejedelmi személy közös akarattal elhatározott".
A hatalma tehát igen korlátozott, hasonlóan a consiliarius terminussal körülírt hatáskörhöz.30,
A vérszerződés 3. pontja szerint a hét fejedelmi személy kikötötte, hogy „sem ők,
sem a fiaik a vezéri tanácsból és általában az ország tisztségéből soha ne rekesztessenek ki." 31
A Gesta írója ezzel a követeléssel kapcsolatban, nem is nagyon burkolt módon juttatja kifeje
zésre, hogy saját korának állapotai ellentétben állnak ez „ősi" esküvel. Az 5. fejezetben ugyanis
azt mondja: Tunc ipsi VII principales persone communi et verő consilio intellexerunt, quod
inceptum iter perficere non possent, n i s i . . .: „Akkor a hét fejedelmi személy közös és valódi
tanácskozás alapján belátta, hogy . . . " Eszerint saját korának (királyi) tanácsa nem igazi,
28
29

Vö. MOLNÁR E.: A magy. társadalom tört. az őskortól az, Árpádkorig. Bp. 1949.2 77.
A latin dominus, magyar: úr eredeti jelentése a szó etimológiájának tisztázatlan
sága miatt pontosan nem határozható meg; a XII. század végén (1180—83) működő Kinnamos
szerint a trónörökös címe a magyaroknál; Vö. GYÓNI M.: A magyar nyelv görög feljegyzéses
szórványemlékei. Bp. 1943. és BÁRCZI: Szóf. Sz.; de ezen túlmenöleg is kérdéses, hogy mint
közjogi fogalom, milyen jelentéstartalommal bírt.
30
Sajnos, a consiliarius szó királyi tanácsúr jelentésben egy 1209-ből származó hamis
oklevélben fordul elő legkorábban, s így a Gesta szövegéhez nem megbízható párhuzam; vö.
FEJÉR CD. III. 1. 79 . . . ad instanciam eiusdem Regináé nostrae et consiliariorum nostrorum,
mondja az oklevél II. András király nevében.
31
6. fej.: Tertius status iuramenti sic fűit: Ut téti principales persone, qui sua libera
voluntate Almum sibi dominum elegerant, quod ipsi et filii eorum nunquam a consilio diicis et
honore regni omnino privarentur.
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valódi tanács, mert abból ki vannak rekesztve — talán: a hétmagyar u t ó d a i . . .32 Ezt a tételt
azután a honfoglalás történetében szinte unalomig ismételgeti a Gesta szerzője. A legkiseb hadi
vállalkozást communi consilio, habito consilio, inito consilio kifejezések előrebocsátásával kezdi,
ami eléggé illusztrálja a kérdés fontosságát a Gesta-író korában, illetve politikai felfogásának
tendenciózus kifejezésére.
E nyilvánvalóan tendenciózus ábrázolás politikai élét a Gesta-író ügyesen tompítja az
által, hogy Álmos fejedelem személyében szinte az ideális fejedelem alakját rajzolja meg:
ha a fejedelmi hatáskör és hatalom szempontjából kevésnek tűnik is, hogy meg kell elégednie
a tanácsúr (consiliarius) szerepével, ez mégis elfogadhatóvá válik a szerző ábrázolása folytán,
mivel még a vérszerződés pontjainak ismertetése előtt kijelenti Álmos vezérről: „hatalmasabb
volt ő és bölcsebb Szittyaföld minden vezérénél, és abban az időben az ország minden dolgát
az ő tanácsa szerint és az ő segítségével intézték." 33 Persze, a tanács még nem szuverén intéz
kedési jog — és ezt a szerző elhallgatta. Emellett azonban Álmos vezér még az igazi lovag
király megtestesítője is, nemcsak külsejében, hanem, és főként jellemében: „Kegyes volt,
jóindulatú, bőkezű, bölcs, jó vitéz és vidám adakozó."34 Ilyen jellembeli tulajdonságok mellett
természetesen könnyen tehetett eleget a vérszerződés második pontjának is, mely szerint
„amilyen javakat fáradalmaik árán szerezhetnek, közülük senki ne legyen kizárva azokból".
Ám, amire Álmos vezér jellembeli tulajdonságai folytán amúgy is hajlandó volt, ti. az adako
zásra, birtokadományozásra, az az utódok szempontjából követeléssé vált — a királyi hatalom
mal szemben.
Ezen a ponton a Gestának mindenképpen központi problémájához érkeztünk el. A vér
szerződés második pontját ugyanis, hogy a közös szerzeményen közösen osztozkodnak, kiegé!
szíti a harmadik pontnak főként a második fele, hogy ti. „az ország tisztségéből senki közülük
ki ne rekeszt tessék". Az itt használt honor regni kifejezés ugyanis előző fejtegetéseink értelmé
mében az államalapítás idején még királyi magángazdaságként kezelt várföldeknek és a lassan
kiépülő megyerendszer jövedelmeinek hűbéri (=mert nem örökletes és állandó) jellegű hasz
nálatát, íll. jövedelmeiben — a szolgálat (servicium) ellenértéke vagy jutalmazása fejében való
részesedését jelenti. (Molnár Erik megfogalmazása szerint: „A formát a vármegyék és az udvari
gazdaság jövedelmein való osztozáshoz az időleges hivatali birtok intézménye szolgáltatta."
A magy. társad, lört.l. 131.) Ámde az is bizonyos, hogy az államalapítás idejében a vármegyék és
az udvari gazdaság a király magángazdaságát képezték (Vö. Léderer E.: A feudalizmus kez
detei . . . ) és ennek megfelelően ezek élén nemegyszer szolgarendűek35, de mindenesetre a király
bizalmas emberei állottak. A vérszerződés'harmadik pontjának ez a kikötése, hogy sem ők,
sem fiaik az ország tisztségéből (honore regni) ki ne rekeszttessenek, a törzsi társadalomban
még fel sem merülhetett,de egyszerre aktuális követeléssé válhatott, amikor ezek a tisztségek,
udvari méltóságok, vármegye-ispánságok és maguk a vármegyék is királyi adományozás
tárgyaivá váltak — ahogy P. mester ábrázolja Gísíd-jában. A fentiekben rámutattunk, hogy
az első ilyen vármegye-eladományozás — nyilván bizánci minta nyomán — 1193-ban történt,
amikor III. Béla Modrus vármegyét összes tartozékaival együtt — bizonyos teljesítendő
katonai szolgálat fejében a Frangepánok ősének adományozta. A nagy „adományozó" azonban
nem III. Béla, nem is közvetlen utóda, Imre király; hanem II. András. Korlát nélküli adomá-

32
Az eddigi fordítások a communi et verő consilio intellexerunt szövegrészt „köz (közös)
és igaz értelemmel belátta" kifejezéssel adják vissza, aminek aligha van értelme.
33
4. fej.: Almus . . . potentior fűit et sapientior omnibus ducibus Scithie, et omnia
negotia regni eo tempore faciebant consilio et aluxilio ipsius.
34
4. fej.: erat ipse Almus pius, benevolus, largus, sapiens, bonus miles, hylaris dator. —
Figyelemreméltó ez a jellemzés annál is inkább, mivel Álmos vezér külsejének leírását P. mester
Dares Phrygius Trója-történetéből kölcsönözte, mint erre GYŐRY JÁNOS: Gesta regum-gesta
nobilium. Bp. 1948. 41. rámutatott.
, ^ Erre mutat I. István király Decr. lib. II. 16.
S-t
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nyozásának az Aranybulla akar 1222-ben korlátokat szabni, amennyiben kimondja: „Integros
comitatus vei dignitates quascunque in predia seu possessiones non conferemus perpetuo." 36
Történettudományunk még nem jutott egyöntetű véleményre abban a kérdésben, mi
volt az oka II. András király féknélküli adományozásainak. Kezdetben, még Imre király alatt,
hercegségének és dalmát- és horvátországi kormányzóságának idején nyilván így akart magá
nak párthíveket szerezni Imre királlyal szemben. Imre király és a kiskorú III. László halála
után azonban — legalábbis egy időre — ilyen elgondolás — párthívek szerzésére — már nem
vezethette, hiszen minden ellenkezés nélkül vehette át az uralmat. Könnyelmű jellemére, s
— jobb esetben — költséges háborúira szokás még hivatkozni; ámde II. Gézától kezdve kirá
lyaink szinte állandóan hadakoztak túlnyomórészt a Balkánon és Oroszországban, anélkül,
hogy a vármegyei és királyi birtokokhoz lényegesen hozzányúlhattak volna. Történetírásunk
e hagyományos indokolását a királyi földek nagymértékű eladományozásának magyarázatára,
legújabban Elekes Lajos is elégtelennek tartja. 37
Valóban, eléggé megalapozott az a nézet, hogy e nagy birtokadományozások a feudális
fejlődés logikus és szükségszerű következményei; de ugyanakkor éppen II. András birtok
politikájával kapcsolatban világosan megállapítható, hogy itt a mennyiségek változása óhatat
lanul új minőséghez vezetett, amit II. András király joggal nevezett novae institutiones-nék,
új berendezkedésnek. Elvi kiindulópontja, de egyúttal megvalósítandó célja is ennek az új
berendezkedésnek nyilván a senior és vazallus között fennálló közvetlen személyes kapcsolat,
111. kötelezettség megteremtése, amelyet az egykorú terminus fidelitasmk nevez. E személyes
kötelezettségek megszegése az infidelitas (Staatsverrat). Nyilván az uralkodó osztály és a
királyság, vagyis a főurak és a király között fennálló régebbi kölcsönös személyi függés és
elkötelezettség viszonyának meglazulását ellensúlyozni akaró törekvés a szülőanyja — legalább
részben — II. András új politikájának. Hogy e cél elérésére foganatosított nagyméitékű birtok
adományozás rövid idő alatt az erők összefogása helyett éppen az ellenkezőjéhez, az erők oli
garchikus szétforgácsolódásához vezetett, annak oka nyilván az, hogy nálunk — az eddigi sajá
tos társadalmi fejlődés folytán — hiányoztak még vagy már a hűbéri rendszer felvirágoztatá
sához szükséges előfeltételek. Ebben a korban és a magyar előzmények alapján egy módosított,
mert örökletes hűbériség, feltámasztására történő radikális, de elhamarkodott kísérletnek
rövidesen kudarchoz kellett vezetnie. E személyes függés és kölcsönös kötelezettség kifejezé
sére azonban mindenesetre eléggé alkalmasnak mutatkozott — pogány formája ellenére is
— a vérszerződés — a hűbéri eskü helyettesítésére és pótlására.
Tényként kell megállapítanunk, hogy II. András, ha meggondolatlanul is, de tudatosan
szakított elődeinek gazdálkodási és politikai elveivel. Maga mondja el egy 1218-ban kiadott
oklevélben, visszatekintve addigi uralmára: „Egynémely főemberünknek tanácsára megváltoz
tatván országunknak (— földünknek) állapotát, melyet a régiek érintetlenül megőriztek, a várakat,
vármegyéket, földeket és a bővelkedő Magyarország többi jövedelmeit örökölhető örök birtokként
báróinknak és vitézeinknek szétosztottuk." ( . . .CD. 1II/1. p. 255. ann. 1218.: . . .quorundam
nostrorum principum consilio terrae nostrae statum, ab antiquis illibate conservatum alterantes,
castra, comitatus, terras, et ceteros opulentis Hungáriáé proventus in perpetuas hereditates
nostris Baronibus et militibus distribuimus . . .) Mintha csakugyan szószerint eleget akarna
tenni a vérszerződés második és harmadik pontjainak. Ugyanebben az oklevélben új berendez
kedésnek (nőve institutiones) nevezi eljárását. Egy 1217-ben kiadott oklevélben, ugyancsak
visszatekintve eddigi uralmára az új berendezkedést „az országunkban történt általános osztoz
kodásaként jellemzi.38
36

Corp. Jur. Hung. Bp. 1899. I. 138—39.
ELEKES LAJOS: A középkori magyar állam története megalapításától Mohácsi buká
sáig. Bp. 1964. 94.
38
Kiadva: SZEISTCPÉTERY í.: Krit. jegyz. 320. sz. 1217: generalis in nostro regno facta
distributio.
37
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Hogy e generalis disiributiót mikor hajtotta végre András király, nem lehet tudni,
mivel számos adományáról még oklevelet sem adott. Annyi bizonyos, hogy már az uralkodása
első éveiben, de talán a legkorábban 1208-ban megjelenik adományozó okleveleiben az alábbi
jellemző' arenga: „A királyi fenség bőkezűségét semmi sem szorítja határok közé, és az uralkodó
számára az adományozás legjobb mértéke az, hogy nincs mértéke, mégis különösen nagy gon
dossággal kell eljárni az érdemeket szerzett emberekkel, hogy fáradozásának jutalmában ne
csalódjék éppen annak a részéről, aki bőkezűségének adományait a külföldiekre is kiter
jeszti. 39 Ugyanez az elv némileg más fogalmazásban olvasható a Szentföldi ispotályosokat
megadományozó, 1217-ben kelt oklevelében:40 Excellentissima regum nobilitas licet nullis
largiendi limitibus circumscribi debeat, precipua tarnen eidem adhibenda est circumspectio . . .
II. András király, mint ismeretes, az idegenektől, a jövevényektől sem vonta meg bőkezű
ségét. Már az erdélyi szászok számára 1224-ben kiadott kiváltságlevele előtt is, sőt mindjárt
uralkodása elején, 1206-ban különféle kiváltságokat adományoz három erdélyi falu német
hospeseinek. A többi idevonható oklevél közül azért éppen ebből idézem az arengát, mivel
ennek a megfogalmazása talán a legjellemzőbb II. András politikai felfogására. Az arenga
szerint ugyanis a királynak áll érdekében, hogy országa vendég-népeinek (hospites) szabadság
jogait sértetlenül megőrizze: (Fejér: CD. III/l. p. 34. ann. 1206./ Cum Regiae Serenitatis
intersit, universorum regni sui hospitum (libertatém), qua benigna illos naturae manus beavit,
íllibatam, inviolatamque debere conservare; speciali tarnen quadam familiaritate horum utilitati
ac quieti tenemur insudare, quos et nobilitas generis exornat et provida priorum Regum deliberatio acceptiores habuisse dignoscitur. Proinde . . .
A Gesta ábrázolása szerint Árpád vezér hasonló bőkezűséggel járt el a honfoglalás idején
a különböző vendég népekkel: 46. fej.: „Árpád vezér a vele mulatozó vendégnépeknek (hospitibus) nagy földeket és birtokokat adományozott. Ennek hallatára sok vendégnép sereglett
hozzá és újongva maradt vele."
A kínálkozó párhuzamokat tetemesen szaporíthatnánk, de az eddig felhozottak is
eléggé megvilágítják azt, hogy II. András király új berendezkedése valóban gyökeresen szakít a
régebbi királyok rendszerével, s úgy tűnik, mintha intézkedéseivel egyenesen az ősi vérszerző
dés pontjait akarná szinte szószerint valóságra váltani. Valójában ennek valószínűleg éppen a
fordítottja történt: a már meglevő politikai gyakorlat inspirálhatta a Gesta szerzőjét abban,
hogyan ábrázolja a honfoglaláskori eseményeket a saját korában adva levő és a történeti
rekonstrukcióban felhasználható minta nyomán. Ezen a ponton nehézzé válik a vizsgálat,
mert mint alább látni fogjuk, a Gestában jelentkező elmélet és II. András politikájában meg
valósult gyakorlat — ha ugyan nem egyidejűleg — nagyon kis fázis-eltolódással jelentkezett.
Ennek pedig nyilvánvaló oka abban keresendő, hogy a Gesta szerzője tagja lehetett a király
legszűkebb tanácskozó testületének — amelyet egy 1212-ből származó, hitelesnek minősült41
oklevél regale consistorium X virorum-nak nevez.42 Mindenesetre az egykorú valóságból vett
elemek közé számítandó — amire már fentebb is utaltunk, — hogy ti. Álmos vezér személyét,
akivel a hétmagyar megkötötte a vérszerződést, olyan élő személy mintája nyomán rajzolhatta
meg P. mester, amilyen II. András, a lovagkirály lehetett. Nem lehet véletlen, hogy jellemében
„a kegyes, jóindulatú, bölcs és jó vitéz" tulajdonságok mellett külön és nyomatékosan kiemeli
bőkezűségét (largus), és azt, hogy „vidám adakozó" (hylaris dator). A mintakép csak II. András
király lehetett.
39
A szöveg kiadva: SZENTPÉTERY: Krit. jegyz. 237. sz.: Cum ad(!) regié celsitudinis
munificentia nullis terminis coercetur, sed optima in principe donandi mensura immensitas
iudicetur, precipua tamen est erga benemeritos circumspectio adhibenda, ne quis apud illum
sui laboris premio defraudetur, qui sue liberalitatis beneficia etiam ad extraneos usque protendit.
40

41
42
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F E J É R : CD. III/l. 233. ann. 1217.

Vö. SZENTPÉTERY: Krit jegyz. 274. sz.
F E J É R : CD. III./l. 125.
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II. András új politikai rendszerének azonban volt ellenzéke is. Ezeknek tömegét az
1222-ben kiadott Aranybullából visszakövetkeztetve a királyi serviensek, a későbbi köznemesi
réteg tehette ki. Ezek ellenzéki szerepéről azonban hallgatnak a források az Aranybulla előtti
időből.43 Szólnak azonban a források, nevezetesen egy 1210-ben magától András királytól
kiadott oklevél arról, hogy „Magyarország némely főemberei velünk (ti. András királlyal)
szemben méltatlan terven mesterkedvén, iratot és követeket küldtek Görögországba Géza
fiaihoz, hogy jöjjenek Magyarországra és az ő tanácsukkal és segítségükkel bitorolják a mi
országunkat." (Fejér, CD. III./l. p. 100.) Domaldus Sebenicoi ispán azonban Spalatóban elfogta
a követeket és megbilincselve kiszolgáltatta őket András királynak. Ezzel ez az ügy el is aludt.
Sajnos, a források nem mondják meg, kik voltak azok a principes Regni, akik e kísérlet mögött
álltak. Az új rendszer egyik határozott, s a diplomácia eszközeivel dolgozó, de lojális ellenzőjét
azonban név szerint is ismerjük, ez János esztergomi érsek. András király egy 1218-ban kiadott
oklevelében elmondja, hogy János esztergomi érsektől korábban elvette az Imre király által
az esztergomi egyháznak adományozott Turdos falut, mivel „úgy történt, hogy súlyosan
felingerültünk az esztergomi szentegyház érseke, János ellen, mivel mereven elleneztte az új
intézkedések bevezetését".44. János érsek állásfoglalása azonban korántsem az egész klérus
egységes álláspontját juttatta kifejezésre, — de még csak az egész főpapságét sem. (Erről alább).
András király utóbb megbékélt János érsekkel s szentföldi útjának idejére helyettesévé, kor
mányzóvá tette. 45 Azonban a király távollétében „az ország igen sok nemese (nobiles), a
Sátán csatlósai, nem átallván megsérteni a királyi felséget, intézkedéseinknek átkos merész
séggel ellene mertek szegülni, megzavarták a békét és ellenség módjára kezelték a magyarokat.
Az.említett érsek pedig az általunk rábízott feladatok következetes végrehajtója, inkább
választotta a halált, semmint hogy azok gonosz terveivel egyetértsen, s'ezért ezek a bitorlók
minden vagyonától és jövedelmeitől megfosztották, őt fogságba vetették, jogtalanul és a
legnagyobb gyalázattal kivetették őt az országból... és az említett kanonokokat is (ti. az
esztergomi kanonokokat) sok, súlyos károkkal, jogtalan büntetésekkel és szenvedésekkel illet
tekbe azok megmaradtak ígért hűségükben". (Fejér CD. III/l. 270.) Aligha tévedünk, ha az
érseket és a vele szolidáris esztergomi kanonokokat — akiknek ekkor Péter a prépostjuk,
Szilágyi Lóránd Anonymus-jeíöltje — megtámadó nemesekben az új rendszer híveit látjuk
akik felhasználva a király távollétét, igy akarnak a régi rendhez húzó érseken — és kanonok
jain — bosszút állni. Hogy azonban ebben az érsek és kanonokjai ellen irányuló támadásban
nemcsak a fentebb említett nobies-ok vettek részt, hanem egyháziak is, az kiderül András
királynak a Szentföldről való hazatérte után 1218-ban a pápához írt beszámolójából. A haza
térte után tapasztalt országos felfordulás előidézésében, mint András király mondja, egyháziak
és világiak egyaránt bűnösek voltak. „Amikor megérkeztünk Magyarországra, megtudtuk, hogy
a hitszegésnek sokkal nagyobb gaztdteit vitték végbe egyháziak éppúgy, mint világi személyek,
semmint előzőleg hallottuk." Éppen azért kéri a pápát, „hqgy e nagy gaztett előidézői és ezek
cinkostársai ellen, egyházi személyek ellen éppúgy, mint világiak ellen a pápai szék büntetését és
szigorát kegyeskedjék (a pápa) teljes mértékben gyakorolni".46 Hogy az új renddel szembeni
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Vö. ELEKES LAJOS—LEDÉREK EMMA>—SZÉKELY GYÖRGY: Magyarország története. I.

Bp. 1961. (Egyetemi tankönyv) 113—115., arról, hogy a királyi várnépeknek és a királyi servienseknek nem igen volt módjuk kifejezésre juttatni tiltakozásukat, az új berendezkedéssel
szemben.
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FEJÉR: CD. III/l. p. 255—56: contra fidelem nostrum, loannem, Sanctae Strigoniensis
Ecclesiae Archiepiscopum, novas institutiones fieri penitus renuentem, contigit nos graviter
irritari.
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FEJÉK: CD. III/l. 251—52: quum in Hungáriám pervenimus, multo ampliora perfidiae
scelera, quam prius audiveramus tarn per ecdesiasticas, quam laicales personas comperimus esse
perpetrata...
a vestra sanctitate módis omnibus postulamus, quatenus in auctores tanti
sceleris et eorum complices, tam personas ecdesiasticas, quam etiam laicales, censuram vestrae sedis
et rigorem ita plenarie exercere dignemini...
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ellenállás az esztergomi érsek körül szerveződött, közvetett bizonyítékul hivatkozhatunk
arra, hogy az új rend felszámolására — nyilván az esztergomi érsek és kanonokjai sugallatára —
végülis III. Honorius pápa 1220-ban nyíltan felszólítja II. András királyt, ahogy azt a kalocsai
érsekhez intézett leveléből láthatjuk: „Már régóta értesülvén arról — írja III. Honorius —, hogy
a Krisztusban szeretett íiunk, Magyarország felséges királya, bizonyos elidegenítéseket hajtott
végre országának sérelmére és a királyi tekintély (?contra regis honorem) rovására, elküldjük
iratunkat e királyhoz, hogy az említett elidegenítéseket... törekedjék visszavonni."*7
Ennek és a később megismételt pápai iratoknak értelmében jár el Béla ifjabb király,
amikor a „haszontalan és felesleges adományokat, melyeket hamis néven örökségeknek
neveznek", vissza akarja venni.18 Ámde, úgy látszik, maga András király is számolt már 1217ben azzal a lehetőséggel, hogy az új rendet jelentő, az ország javaiban való általános osztozkodás
rendszerét nem tudja fenntartani és előbb-utóbb vissza kell állítania a régi rendet (etiamsi
generalis in nostro regno facta distributio ad priorem statum redeat (Vö. Szentpétery: Krit.
jegyz. 320. sz.) — ahogy erre 1217-ben utal egy oklevelében, melyben megengedi Turul ispánnak,
hogy az új rend értelmében neki adományozott birtokot eladhassa.
Amennyiben tehát helyes a fenti megfigyelésünk, hogy ti. P. mester Gesíája s főként a
vérszerződés által leszögezett tételek, ti. „a közösen szerzett javakban való részesedés és az
ország tisztségében való rész követelése" a II. András király által bevezetett új rendszer
politikai tükörképe és eszerint az egész Gesta nem más, mint II. András politikájának történeti
és ideológiai síkon való igazolása és annak alátámasztása, — annyiban a Gesta megírásának
legkésőbbi időpontja az 1217-es év, amikor már András király is számol azzal a lehetőséggel,
hogy vissza kell esetleg térnie ad priorem statum. Ezt az „új rendszert" különben az Arany
bulla számolja fel véglegesen, határt szabva a földbirtok adományoknak és az országos tiszt
ségek eladományozásának, „az ország javaiban való osztozás"-nak.
Ismeretes, hogy a vérszerződés P. mester által adott szövegezésében tulajdonképpen
két sandio van. Az egyik a 4. pontban, a másik az utolsó, 5-ik pontban. A nomád vérszerződés
ismertetésénél fentebb rámutattunk, hogy a vérszerződések alkalmával a szerződés megszegése
esetére csakugyan volt egy sanctiós-formula esetleg a (kutya v. farkas) lekaszabolás pogány
. rítusával egybekötve. Ez a lekaszabolás, ill. a szerződés megszegőjének "vére ontása tehát a
szerződő felek bármely tagjával szemben érvényesíthető, ill. érvényesítendő volna. P. mester
helyes érzékkel nagyon jól tudta ezt. Ha a szerződés-szegest történetesen Álmos vezér
valamelyik utódja követi el? Neki is „vére onttassék, ahogy az ő 'vérük omlott az esküben,
melyet Álmos vezérnek tettek"? (6. fej. . . . sanguis nocentis fuderetur, sicut sanguis eorum
fűit fusus in iuramento, quod fecerunt Almo duci.)
A vérszerződés, e sanctio nélkül, nyilván nem vérszerződés, de f monarchikus királyság
idején ilyesmit állítani egyenesen lehetetlenség az uralkodóval szemben. Nyilván e megfonto
lásoknak eredményeként, mint elkerülhetetlen kompromissum, került bele a vérszerződésbe
utolsó pontként — egy valóban vérremenő pogány eskübe — egy oda semmiként nem illő
keresztény, sőt egyházi átok-formula, az anaihema, mely a XI—XIII századi politikai élet gya
korlata szerint valóban érvényesíthető volt az uralkodóval szemben is. A vérszerződés „hitele"
érdekében azonban nem volt mellőzhető az „esküszegő vérének ontása" sem, s ezt P. mester —
a vérszerződés korához mérten durva anakronizmussal — de saját kora viszonyai szempontjá
ból mégis elfogadható módon alkalmazza: a bűnös (nocens) vére ontását két esetre írja elő:
1., hűtlenség a vezér személyével szemben; 2., viszály keltése a vezér és rokonai között. Ez a
pont tehát ugyanúgy két tételből áll, ahogy pl. a 3. pont is, ahol az első tétel a tanácsban való
47
FEJÉR: CD. III/l. 294: Intellecto iam dudum, quod carissimus in Christo filius noster,
illustris Rex Ungariae, alienationes quasdam fecerit in praeiudicium regni sui et contra regis
honorem, nos eidem regi dirigimus scripta nostra, ut alienationes praedictas . . studeat
revocare.
« F E J É R : CD. III./2. 253. ann. 1231.: inutiles et superfluas donationes, quae falso
nomine perpetuitates nuncupantur.
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részvételt, a második az ország tisztségében való részesedést köti ki. Ami már most a hűtlen
séget, az infidelitast illeti, jogi terminológiánkban a XIII. század előtt nem fordul elő. Az
infidelitás nem olyan államjogi kifejezés, amely minden körülírás nélkül érthető. Ha itt mégis
minden pontosabb meghatározás nélkül fordul elő, ez annak a jele, hogy ez a terminus közjogi
vonatkozásban már teljesen egyértelmű és jelentése világos: lázadás, összeesküvés az uralkodó
élete ellen, országárulás. Tény, hogy I. István király II. törvénykönyve 17. pontjában még nem
használja az infidelitás terminust, hanem De conspiratione regis et regni a király és az ország
elleni összeesküvésről szól (Vö. Závodszky: i. m. 155.). Ugyanígy a Kálmán király korában
tartott II. esztergomi zsinat sem ismeri az infidelitás terminust, hanem a király élete és méltó
sága elleni összeesküvésről szól.49 jellemző viszont, hogy e zsinati határozatot a XVI. századi
Ilosvay Kódex már De notis infidelitatis címmel látja el, de ugyanakkor ugyanezt a rendelke
zést tartalmazó XIII. századi Pray-kódex ezt a címet, ill. terminust még nem ismeri,50 jeléül
annak, hogy az csak később jöhetett használatba. Az infidelitás azzal az államjogi jelentéstar
talommal, amellyel törvénykönyveinkbe és jogi irodalmunkba belekerült a legtipikusabban
hűbéri jogi terminus, amikor a senior és a vazallus egymáshoz való viszonyát és kötelezett
ségét a fidelitas szabja meg, és e kötelezettség megszegése az infidelitás. Jellemző, hogy az
infidelis terminus a fenti jelentéstartalommal először krónikáinkban jelenik meg, de a félre
értés elkerülése végett más, pontosabb jelentéstartalommal bíró terminusok kíséretében.
A Képes Krónika 161. fejezete a II. Béla ellen összeesküvő Borics-párti urakat illeti infidelesnek, de a jelentés pontosabb körülírására a proditores és traditores kifejezések kíséretében.51
A Krónika e részének megfogalmazása viszont legkorábban II. Géza király idejében történ
hetett. Még II. András király sem használja a fenti államjogi értelemben az infide
litás terminust pontosabb körülírás nélkül, uralkodásának kezdeti szakaszában. 1214-ben a
pápához írt levelében még azt kéri a pápától, ut omnes conspiratores et infidelitatis machinatores, qui propter regni scissuram filium nostrum hobis viventibus et nolentibus in regem sibi
praeficere vei coronare attentaverint, tarn clericos, quam laicos sententia excommunicationis
(innodetis).52 Ezzel szemben az első körülírás nélküli előfordulása az infideiitas-nak, mint államjogi terminusnak, az Aranybulla záradékában található: sine nóta alicuius infidelitatis.53
Mindezekből joggal következtethető, hogy a Gesta írója az infidelis terminust pontosabb
körülírás nélkül traditor, conspirator (seditio) értelemben aligha használhatta volna a XIII.
század második évtizede előtt.
Jól tudom, hogy azok, akik P. mestert II. Béla király egykori nótáriusának tartják, a
vérszerződésnek ezt a 4. pontját a sanctióval együtt az ún. aradi (v. ónodi) vérengzésre vonat
koztatják, s annak történeti igazolását látják benne. Ez a magyarázat, bár első pillanatra
tetszetős és szinte meggyőző, azonban — egyéb kronológiai nehézségeket nem is tekintve — a
vérszerződés fenti pontjának felületes értelmezésén alapul. A fentiek szerint a vérszerződés
4-ik pontjában két kikötés van rögzítve: az egyik, összeesküvés, árulás a (vezér) király ellen, a
másik, viszály keltése a (vezér) király és rokonsága között. Ami az első tételt illeti, Borics és a
pártján levő urak valóban elkövették az árulás, lázadás összeesküvés bűnét, és a lázadó urak
— a Képes Krónika 161. fejezetének elbeszélése szerint — el is vették méltó büntetésüket.
Erre meg is volt a jogi alap, István király II. 17. törvénye, és a II. esztergomi zsinat 2. pontja
alapján. A XII. század jogi gondolkodása a II. Béla és Borics között kitört háborúskodást nem
testvérviszálynak minősítette, mivel Boricsot adulterinus mivolta ( = törvénytelen származása)
alapján a trón esélyesei közül eleve kizárta. A testvérviszályt tehát II. Béla alatt és az utána
49
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következő időkben a Kálmán király és Álmos között kitört viszályra vonatkoztathatták, de a
törvény szava Kálmán király mellett szólt a kegyetlen büntetés ellenére is.
Kálmán király és esetleges tanácsosai eljárását csak annyiban lehetett jogilag megtá
madni, amennyiben a büntetés az összeesküvésben ártatlan, kiskorú II. Bélát is sújtotta.
A Krónika errevonatkozó 160. fejezete, ezt nyíltan meg is mondja: a kiskorú és ártatlan Béla
megvakíttatását bosszulják meg Béla párthívei s nem a Kálmán király és Álmos közti egykori .
viszályt: „Cur dominus vester rex suis oculis sit privatus et quorum consilio hoc sit actum? —
mondja a krónika szövege.54 Álmos lázadó mivoltát tehát még az elfogult krónika-író sem tudta
kétségbevonni. így tehát a vérszerződés 4. pontjának nem igen volt legitimálni valója, ha
azt testvérviszály címén II. Béla korára akarnánk vonatkoztatni.
Nézetünk szerint, mindaddig, amíg a trónöröklés rendje valamilyen módon nem nyert
szabályozást, a vérszerződés — 4. pontjának második tétele: — si quis . . . discordiam facérét
inter ducem et cognatos suos, sanguis nocentis fuderetur, — értelmetlen és keresztülvihetetlen
rendelkezés, mert sohasem lehetett tudni, kit illet meg jogosan az uralom, a vezetés. Ellenben
nagyon is súlyos jelentést nyert a vérszerződés e kikötése attól az időtől kezdve, amikor
— hosszas küzdelmek után — a trónöröklés rendje megszilárdult. Ennek a kezdetei pedig:
III. Béla megkoronáztatja még gyermekkorában Imrét, Imre ugyanezt teszi a kiskorú III.
Lászlóval, II. András ugyanezt teszi 1214-ben IV. Bélával.. . tehát a koronának apáról fiúra
való átszármaztatása ettől kezdve lesz az uralom legitimitásának biztosítéka. És ezt az elvet
propagálja P. mester is Gestájában a „sorozatos" gyérmek-dux-ok megválasztatásával. Látható
ebből, hogy P. mester államjogi rendszere valóban a leglogikusabb, alaposan átgondolt rendszer
még a vérszerződés kétségtelenül fiktív és anakronisztikus tételeinek megfogalmazásában is. Az
elmondottak szerint azonban ez 1214—15 előtt elképzelhetetlen. Fentebb hivatkoztunk egy
1210-ből származó oklevélre (Fejér CD. III./l. 100), melyben maga András király számol be ar
ról, hogy némely főemberek Géza herceg Görögországban élő fiait akarták behívni az országba,
hogy azok bitorolják az országot. 1214-ben ugyancsak II. András kéri a pápát, „hogy mindazo
kat az összeesküvőket és az országáruláson mesterkedőket (infidelitatis machinatores), akik az
ország (uralom?) megosztása érdekében fiunkat életünkben és akaratunk ellenére királlyá akar
ják tenni és megkoronázni" — sújtsa átokkal, ill. közösítse ki.55 Ez érdekes szöveg szerint tehát
a gyermek király megkoronázásához az apa beleegyezése is szükséges, — ahogy ez P. mester
Gesíajábana gyermek-uralkodók megválasztásával kapcsolatban minden helyen hangsúlyozottan
szerepel. Ha nem az apa beleegyezésével és akaratából történik az utód'megválasztás: az a
vérszerződés szerint is: discordia inter ducem et cognatos suos.
A trónöröklés eme' rendjét II. András tiszteletben tartotta — nyilván kedve ellenére,
akkor is, amikor Imre király halála után, a megkoronázott III. László gyermek-király mellett
megelégedett a gubernátor tisztségével — mely szerencséjére a gyermek László hamarosan
bekövetkezett halála miatt nem tartott sokáig. Az meg már csaknem humorosan hat, amikor a
pápa, nyilván András király kérésére, felszólítja a magyar főembereket, hogy fogadjanak hasé
get András király még meg sem született fiának, a későbbi IV. Bélának. A pápai irat ránkmaradt
(Fejér: CD. III./l. p. 37.) 1206-ból, és éppen furcsaságával56 ékes bizonyítéka annak, hogy a
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III. Ince pápa 1206-ban felszólítja a regni principest, hogy II. András születendő fiá
nak: iurarhentum fidelitatis ad mandátum patris ipsius sine difficultate praestetis.
. . . quod est verisimiliter praesumendum, quod suboles, quae divina disponente dementia
subcresceret ex ipso...
paternam debeat providentiam imitari. Ideoque Universitatem ves
tram monemus et exhortamur in dominó, per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus
proli, quae regi nascetur eidem, quod auctore dominó, futurum speratur in proximo, iuramentum fidelitatis ad mandátum patris ipsius sine difficultate praestetis. (FEJÉK: CD. III. /L 37.)
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trónöröklés addig bizonytalan és rendezetlen ügyét mily égetően fontos politikai feladatnak
tartották. Ennek a politikai kérdésnek a megoldásában is közremunkált P. mester — törté
neti síkon.
Abban a kritikus politikai légkörben, amelyet II. András király fentebb vázolt új
berendezkedése kiváltott, lényeges szerepet játszottak az idegenek is. A „vérszerződés" második
eskü-pontjának és ezzel kapcsolatban a II. András király által hirdetett és megvalósított
általános osztozkodás (generalis distributio) elvének párhuzamba állítása alkalmával röviden
már utaltunk arra, hogy András király a birtokadományozásokból nem zárta ki az idegeneket, a
hosposeket sem. Azt is láttuk, hogy P. mester Gesíája ezen a ponton is teljesen megfelel II.
András király politikai gyakorlatának, holott ezzel, ha szigorúan vesszük, bizonyos mértékig
ellentmondásba kerül a vérszerződésnek azzal a kikötésével, hogy a Hétmagyar57 és ezek
utódai részesüljenek a közös szerzeményben. Persze ez a megfogalmazás, — azt kell monda
nunk — igen nagy politikai megfontoltságra vall, amennyiben nem kizárólagos, nem mondja
azt, hogy csak ezek részesüljenek a szerzeményekben, birtokokban. Ugyanez áll a vérszerződés
többi kikötésére is, a tanácsban való részvétel és az ország tisztségében való részesülés tekin
tetében is. De éppen ez a megfogalmazás másfelől olyan értelmezési lehetőséget sem zár ki,
mely szerint az idegeneket ezek a jogok nem illetik meg-, mivel róluk ez elvi részben nem esik
szó. Ügy látszik, ebben a súlyos kérdésben P. mester óvakodott merev álláspontot elfoglalni,
és erre meg is volt minden oka az 1213-ban történt összeesküvés miatt. Régebbi és legújabb
történetírásunk szinte egyöntetűen vallja, hogy azt az összeesküvést, amelynek 1213-ban a
merániai származású Gertrudis királyné, II. András neje, áldozatul esett, a magyar főemberek
nek ellenszenve és tiltakozása váltotta ki az idegenek ellen, akik elsősorban a királyné párt
fogása révén magas tisztségekhez és nagy birtok-adományokhoz jutottak — a magyar urak
rovására, és azok háttérbe szorításával. A legkülönösebb azonban az egész összeesküvésben az,
hogy az összeesküvés szellemi vezéreit — köztük Bánk bánt, a nádort — nem büntették meg,
sőt országos tisztségeikben is még hosszú ideig megmaradhattak. 58 Ez a helyzet világosan
rámutat a tényleges erőviszonyokra,59 arra, hogy a király semmit sem tehet főemberei akarata
és érdekei ellenére, mert ő sem más, mint annak idején Álmos vezér a hétmagyar számára:
dominus et consilarius eorum (7. fej.). Az Összeesküvés indítóokára, és egyúttal méreteire is,
maga András király mutatott rá III. Incéhez intézett levelében 1214-ben. Itt a kalocsai érsek
ről, á királyné öccséről Bertholdról szólván azt mondja, hogy az iránta érzett forró szeretete
miatt és azért, hogy mások fölé fölemelte „magunkra vontuk csaknem az egész ország főembereinek
és alacsonyabb rangúinak gyűlöletét". 60 Berthold esete nem az egyedüli volt, de mindenesetre a
legkirívóbb: 1206-ban érdemtelenül és a kánoni kor előtt elnyerte a kalocsai érsekséget, de a
magas egyházi méltósága mellett 1209-ben Horvátország bánja, 1212-ben erdélyi vajda, majd
bodrogi és bácsi ispán. Az erre kitört összeesküvés, melyben II. András szavaival „csaknem az
egész ország főemberei és az alacsonyabb rangúak" is részt vettek, rámutat arra, hogy a vér
szerződés 3. pontjának kikötése, hogy „az ország tisztségéből sem ők, sem utódaik soha ki ne
zárassanak" — sohasem volt aktuálisabb politikai követelmény, mint éppen ezekben az évek
ben, sőt az is nyilvánvaló, hogy éppen ezekben a harcokban nyerhette ez a tétel azt a tömörmegfogalmazást, amelyet a Gestában viszontlátunk. Abban a körülményben pedig, hogy az
57
és hét kumán, akikkel a Hétmagyar szintén vérszerződést kötött, vö. 10. fej.: quod
verbo dixerunt Almo duci (se. septem duces Cumanorum), fide iuramenti more paganismo
firmaverunt, et eodem modo dux Almus et sui primates eis fide se et iuramento se constrinxerunt.58
Csak Béla ifjabb király egy 1229-ből datált oklevele szól arról, hogy „egyesek anyánk
meggyilkolásáért hűtlenségben elmarasztaltattak s ezek birtokai szétosztatnak": quum
quidam pro interfectione matris nostre in kifidelitate essent convicti, possessiones ipsorum
distribuerentur. HO. VIII. 25.
59
Vö. Egyetemi tankönyv. Bp. 1961. 112.
6C
FEJÉR: CD. III./l. 166.: ob cuius vehementem affectionem et promotionem super
alios, fere totius regni maiorum et minorum ódium incurrimus."
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idegeneket a magyar urak ellenében és rovására dédelgető királyné legyilkolása büntetlen
maradt, talán az Aranybullában (31. pont) lerögzített ius resistendi hallgatólagos és kényszerű
elismerésének halvány körvonalai rajzolódnak elénk,61 ami viszont a vérszerződés 4, és 5.
pontjával állítható párhuzamba, ahogy az Aranybulla 1231-es formájának sanctiója valóban
az anathema. Továbbá az Aranybullában az is követelmény lett, hogy „az idegenek, ha bejön
nek az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságokra ne emeltessenek (11. pont),62 és nyugod
tan ide vonhatjuk még az Aranybulla 30. pontját is, mely szerint a király és királyné legfőbb
tisztjein kívül „senki két méltóságot ne viseljen"63 — mert csak így valósítható meg a vérszer
ződés ama tétele, hogy „az ország tisztségéből senki ki ne rekeszttessék".
És végül: P. mester egész Qestájának alapgondolata: a földhöz, a birtokhoz való jog biz
tosítása örökletes módon nem is a foglalás jogán, hanem a — (hűbéres?) királyság intézményé
hez lojálisán — a jó szolgálatok fejében: ez az alapvető tétel az Aranybullában majd ilyen meg
fogalmazásban jelenik meg: (17. pont): Possessionibus eciam, quas quis iusto servicio obtinuerit,
aliquo tempore non privetur.
Az egész Gesta ennek a iustum serviciumnak az igazolása! A király részéről hirdetett
„nőve institutiones" vagyis új berendezkedés elvi alapja pedig az alattvalók hűbéri jellegű
szolgálatának megkövetelése a földek, vármegyék és jövedelmek „generalis distributiója"
fejében.
A Gesta és az Aranybulla között vont párhuzamok nem jogosítanak fel annak a feltevé
sére, hogy a Gesta esetleg az Aranybulla kiadása után, vagy akárcsak vele egyidejűleg jött volna
létre. Egy ilyenféle feltevésnek határozottan ellene mond az az egyszerű tény, hogy a Gesta
kizárólag a vezér és főembereinek egymáshoz való jogi viszonyát, a hatalomban és szerzeményben
való osztozkodásnak a módozatait tárgyalja. Az Aranybulla viszont sajátságos módon kettős
arculatot mutat. Egyfelől korlátozza a királyi hatalmat a nagyurak érdekének megfelelően, de
korlátozni törekszik a nagybirtokos urak hatalmát is általában a „királyi serviens" réteg, sőt
más néposztályok érdekének védelmében. Más P. mester művének osztálybázisa, s más az
Aranybulláé. Az osztálybázis az Aranybullában P. mester művének osztálybázisához viszo
nyítva kissé eltolódott, annak a konkrét helyzetnek megfelelően, amelynek az Aranybulla
létrejöttét köszöni. Azokat a „vívmányokat", amelyeket a nagybirtokos-osztály a királyi hata
lommal szembeni küzdelmében kivívott magának, az alsóbb osztályok kisajátították maguk
nak a nagybirtokos osztály egy frakciójának a segítségével és e vívmányokat az Aranybullában
részben már a nagybirtokos osztály ellenében próbálják érvényesíteni a maguk érdekeinek
védelmére.64
Fejtegetéseink során nem egyszer úgy tűnhetett, hogy szinte eldönthetetlen, vajon
még megvalósítás előtt álló politikai programot lássunk-e P. mester művében, vagy a már meg
valósult politikai-közjogi állapotok fényeinek egyszerűen a történelem síkjára való átvetítéséről és történeti igazolásáról van-e szó P. mester Gestájában. Ebből — gondolom — joggal
arra következtethetünk, hogy a Gestában ábrázolt politikai-közjogi eszmék nem P. mester
egyéni elgondolásai, hanem valóban egy egész osztálynak szinte egységesen kialakított és a
61
Aranybulla. 31. pont (MARCZAXI: i. m. 142): . . . liberam habeant harum auctoritate,
sine nóta alicuius infidelitatis, i a m Episcooi, quam alü Jobagiones ac Nobiles Regni nostri,
universi et singuli, presentes et posteri, resistendi et contradicendi nobis et nostris successoribus
in perpetuum facultatem. Az Aranybulla 1231-es formájának záradéka (MARCZALI: i. m. 142.):
. . . prestito corporaliter Iuramento.. . Spontanee consentientes, ut sive nos, sive filii nostri
et successores mostri hanc a nobis concessam libertatém confringere voluerint, Archiepiscopus
Strigoniensis . . . nos vinculo Excommunicationis et eos innodandi habeat potestatem.
62
Aranybulla. 11. pont: Si hospites vüelicet boni homínes ad Regnum venerint, sine
consilio Regni ad dignitates non promoveantur.
63
Aranybulla. 30.: Item preter hos quatuor Jobagiones, scilicet Palatinum, Banum et
curiales Comites Regis et Regine, duas dignitates nullus teneat.
64
Sokoldalúan ele*nzi az Aranybulla létrejöttének körülményeit LEDERER EMMA a
Magyarország története Bp. 1961. 115. s köv. lapjain.
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politikai harcokban következetesen alkalmazott ideológiájáról van szó. Abból a viszonylag
mérsékelt hangból viszont, amelyet P. mester általában végig megtart a művében s a „párt
program" ellenére nem fordul élesen a vezéri-királyi hatalom ellen, hanem azzal szemben is
megtartja lojális, mértéktartó tenorját, arra kell következtetnünk, hogy a mű szerzője a
király legszorosabb környezetéhez tartozott s mint „tanácsúr", a király részéről követendő
magatartás kialakításához is hozzájárulhatott. II. András, mint láttuk, akarva-akaratlan
magáévá tette az „új berendezkedés" politikai alapelveit, de amikor az „általános osztozko
dásinak jelentkezni kezdtek a súlyos politikai és gazdasági következményei, a felelősséget az
egész „új berendezkedésért" igyekszik áthárítani „quorundam nostrorum principum consilium"-ára (1218-ban vö. CD. III./l. p. 255), sőt — mint utaltunk rá — naívul azt hiszi,
hogy a régi állapotokat minden nehézség nélkül vissza lehet állítani (1217-ben: etiamsi generalis
in nostro regno facta distributio ad priorem statum redeat; vö. Szentpétery Krit. jegyz. 320. sz.).
Ami viszont a mű fentebb érintett lojális hangját illeti, a vázolt politikai viszonyok
között bizony eléggé élesen hangzik a „rómaiak legelőjével" kapcsolatos kijelentése: „és jog
gal mondták, hogy Pannónia földje a rómaiak legelője, hiszen most is a rómaiak zabálják
(pascuntur) Magyarország javait" (9. fej.). Nyilván más csengésük volt az aktuális helyzetben
azoknak a szavaknak is, amelyeket a „szittyák" ősi szelídségéről és bölcsességéről írt le P.
mester, mindjárt a műve elején (1. fej.): „A szittya nép igen bölcs volt és szelíd; nem művelték a
földet, és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő náluk. De nem is voltak művésziesen készí
tett palotáik, csupán nemezből készült sátraik, Húst, halat, tejet és mézet ettek, és sok
fűszeres boruk (Pais D.) v o l t . . . Utóbb azonban a mondott nép kifáradva a háborúban oly
kegyetlenné vált, hogy . . . dühükben emberhúst ettek és emberi vért ittak. És azt hiszem,
hogy utódaikról még most is ráismerhettek, hogy kemény egy nép volt." A Justinus-Reginoból vett
jellemzés aktualitását maga a szerző húzta alá utolsó mondatával.
A vérszerződéssel kapcsolatos fenti fejtegetéseink a következő megállapításokhoz vezet
nek: 1. A nomád társadalmak szokásos szerződés-kötési rítusa, a vérszerződés a szerződő felek
egyenlősége alapján, a szerződő felek kölcsönös megsegítésének kötelezettség-vállalása hadi
vállalkozások alkalmával. Egy ilyen vérszerződés emléke élhetett a magyar hagyományban;
emlékének felelevenedését azonban elősegíthette a pogány kumánokkal való érintkezés első
sorban a Balkánon és Galíciában. 2. A vérszerződésre való hivatkozás a társadalmi fejlődés
magasabb fokán osztály tartalmat takar, ill. osztálytartalommal telítődik.65 3. P. mester Gesta
Hungarorumának ideológiai alapja és háttere a tendenciózusan megfogalmazott vérszerződés,
amely ebben a formájában a királyi hatalom korlátozását célozza és a nagybirtokos urak, a
hétmagyar és hét kumán vezér utódainak jogait hangsúlyozza, az ország földjének birtoklá
sában (közös szerzemény!), az ország ügyeinek intézésében, a királyi tanácsban és az ország
tisztségében való részvétel útján. 4. Ezek a politikai és jogi követelmények — némi előzmények
után — II. András király uralkodásának első felében valósulnak meg. Ezt a politikai rendszert
II. András király is „új berendezkedés"-nek (nőve institutiones) nevezi és lényegét az ország
földjeinek, javainak és jövedelmeinek általános felosztásában jelöli meg.66 5. Az ,,új berendez
kedés" az ország megerősödése helyett az erők szétforgácsolásához és anarchiához vezetett:
ezt II. András király már 1217-ben belátta és számolt a régi rendszer (pristinus, prior status)
visszaállításának kényszerével.676. Az „új berendezkedést",amely P. mester Qesta Hungarorum65

Arra, hogy a szóbeliségben élő történeti hagyományok hogyan telítődnek osztály
tartalommal, s recepciójuk az írásbeliség területére osztálytartalommal bír. Vö. ifj. HOR
VÁTH J.: Árpád-kori latinnvelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954.
66
SZENTTPÉTERY: Krit. jegyz. 320. sz. 1217-ből: generalis in nostro regno facta distri
butio; és FEJÉR: CD. III./l. 255., 1218-ból: quorundam nostrorum principum consilio terrae
nostrae statum ab antiquis illibate conservatum alterantes, castra, comitatus, terras et ceteros
opulentis Hungáriáé proventus in perpetuas hereditates nostris Baronibus et militibus distribuimus . . .
67
SZENTPÉTERY: i. m. 320. sz. 1217-ből: etiamsi generalis in nostro regno facta distri
butio ad priorem statum redeat; és FEJÉR: CD. III/2. 205. 1230-ból visszatekintve a felszámolási
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ának alapgondolata és történeti síkon való igazolása, végleg elsöpri és felszámolja 1222-ben
az Aranybulla. Az Aranybulla több pontja (Vö. Aranybulla 16., 17., 29., 30. pontjait) nyílt
tagadása és elítélése a Gestában ábrázolt állapotoknak és államjogi elgondolásainak. 7. Mind
ezekből következik, hogy P. mester Gesta Hungaroruma II. András király uralkodásának első
felében készült s annak az „új politikai berendezkedésének a szolgálatában állott, amelynek
célravezető voltában egy ideig maga András király is szilárdan hitt. A mű 1222 után semmilyen
körülmények között nem jöhetett létre. Legvalószínűbben 1215 és 1217 között írhatta a király
legszűkebb környezetéhez tartozó szerző, akinek a neve P. kezdőbetűs volt s már III. Béla
király kancelláriájában is szolgált nótáriusként.
Ez utolsó pont azonban bővebb kifejtést és részben még indokolást kíván.
A szerző személyének megállapításánál összefutnak vizsgálódásaink eddigi eredményei.
Filológiai, nyelvi és történeti vizsgálataink alapján mindenekelőtt arra az eredményre
jutottunk, hogy a Gesta Prológusában említett, a kormeghatározás szempontjából döntő fon
tosságú „néhai Béla király" csak III. Béla (1174—1196) lehet, a Gesta tehát csak 1196 után
jöhetett létre. Ugyanerre az eredményre részben más jellegű vizsgálatok során az eddigi kuta
tás is eljutott, de itt meg is állt, holott ez az időpont a Gesta íratása szempontjából csak terminus
post quem: a mű létrejöttének pontosabb meghatározásához elengedhetetlen előfeltétel a mű
részletekbemenő szerkezeti, történeti és ideológiai vizsgálata és ennek alapján saját kora társa
dalmi, történeti és ideológiai viszonyaiba való beágyazása, történeti helyének és jelentőségé
nek megállapítása. A műnek ez a „belső" részletekbemenő vizsgálata mind a mai napig vára
tott magára, megelégedvén némely általánosságok kiemelésével, vagy a műből vett egyes
problémakörök többé-kevésbé önkényes és ötletszerű értelmezésével.
Annak eldöntése után azonban, hogy a Gesta csak III. Béla király kora után jöhetett
létre, a mű további, tisztán filológiai vizsgálata a Gesta sajátos szerkezeiének feltárása során
ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a Gesta szerzője a legvalószínűbben annak a Vélek duxnak a nemzetségéből (ex progenie) származhat, akinek a történeti szerepét a Gesta írója — műve
eredeti koncepciójának ellenére — oly módfelett eltúlozza. S minthogy Vélek dux II. András
király 1225-ből származó oklevele alapján élő személynek bizonyul — akinek Bors comessel
való rokonsága révén világossá válik a Gestában Bors vezér szintén eltúlzott szerepe a honfog
lalás idején, s akinek Zaránd megyei (egyébként csak a Gestából ismert) ispánsága érthetővé
teszi a Tiszántúli s részben erdélyi (honfoglaláskori?) viszonyok, nemzetségek és népek ismer
tetésének a Gestában eluralkodó részletes rajzát — mindez szükségképpen ahhoz a megállapí
táshoz vezet, hogy a mű szerzője nem lehet más, csak a magát Vélek dux nemzetségéből szár
maztató Turda püspök. Mivel továbbá a kettős nevek (pogány név, keresztény név) használata e
korban is előfordul, a Turda episcopus és a P. magister személyének összekapcsolása szükség
képp ahhoz a feltevéshez vezet, hogy e két név egy személyt takar: Péter győri püspököt, mivel
ebben a korban csak egy P. betűs episcopus szerepel.
Másfelől ugyanabból a már előbb bizonyított tényből kiindulva, hogy a Gesta csak III.
Béla király halála után jöhetett létre, a műben megnyilatkozó politikai, társadalmi és ideológiai
tendenciák sokoldalú és részletes vizsgálata ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy e mű a
kísérletekre: cum per inofficiosas munificentias et libertates immensas a nobis factas iura
comitatuum plurium destituta intellexissemus, et saniori usi consilio ad ea in pristinum statum
reformanda et redintegranda...
intendissemus, universas inutites et superfluas donaciones
karissimo primogenito nostro, Bele regi, nostra auctoritate commisimus revocandas, concessa
eidem a nobis in hac parte plenitudine potestatis. — Ehhez lásd III. Honorius pápa levelét
1220-ból, FEJÉR: CD. III. 1. 294: Intellecto iam dudum, quod . . . illustris rex Ungariae,
alienationes quasdam fecerit in praeiudicium regni sui et contra regis honorem, nos eidem regi
dirigimus scripta nostra, ut alienationes praedictas . . . studeat revocare. — Továbbá IV. Béla
ifjabb király 1229-ben (C. D. III. 2. 1241): Cum provide et accurate inutiles et superfluas
perbetuitatum donationes voluntate Patris nostri maturo Principum terrae nostrae consilio
destrueremus.
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II. András király uralkodásának első felében megnyilatkozó pártharcok között kialakult politikai
célkitűzéseknek, és az ezek nyomán megvalósult „új berendezkedésének ideológiai megala
pozása és történeti síkon való ábrázolása.
így, a merőben különböző módszerű vizsgálatok a mű keletkezési idejére vonatkozólag
ezen"a ponton összefutnak s így egymást nagymértékben erősítik.
Péter győri püspök neve 1205-től 1217-ig kelt számos oklevélben van említve az okle
velek korjelző méltóságainak felsorolásában, és meglehetősen sok oklevél szól egyházkormány
zati ténykedéseiről is. Ezek azonban nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyekből emberi
vonásai, jelleme, közelebbről megismerhető volna, egy-két vonással azonban ezek is hozzájá
rulnak élettörténetének teljesebbé tételéhez.68 Győri püspökké 1205-ben, II. András király
trónrajutásával egyidejűleg választották, nyilván II. András kívánságára. Ez előtt 1202-től
püspökké választásáig Imre királynak volt a kancellárja, s egyben székesfehérvári prépost.
1202 előtti időkből nincs rá biztos adatunk. Aligha azonos azzal a Petrus Albensis cantor-ra.1,
akit egy 1184-ben kiállított oklevél (PRT. X. 500.) említ az esztergomi udvarnokok és a tiha
nyi apát között lefolyt perről. (Erről másként Szilágyi L. Száz 1937. 178.) Ezzel szemben
II. András 1214-ben a pápához írt levelében említi, hogy Berthold kalocsai érseket külföldi
útjára elkísérte a veszprémi püspökkel együtt (Fejér CD. III./l. 166.). Még ugyanebben az év
ben kéri II. András III. Ince pápát,hogy (Kalán) pécsi püspököt, meg (Péter) győri püspököt,
akik a szentföldi útjában elkísérik, mentse fel a római zsinaton való megjelenés kötelezett
sége alól (Knauz: Mon. Strig. I. 205.). Ezután csak egy 1217-ben kiállított oklevélből (Wenzel
ÁUO. VI. 383.) értesülünk arról, hogy Péter győri püspök időközben (talán 1215-ben)
Konstantinápolyban járt követségben s onnan hazahozta Yoles királynét II. András szá
mára. Ez oklevélben valóságos elogiumát olvashatjuk a püspöknek, amiből kitetszik, mily
kedves embere lehetett a királynak: „Kedvelt hívünk, Péter győri püspök, aki ifjúságá
nak első idejétől kezdve és azután is azzal, hogy saját költségén és kiadására követségeinket
vezette az országon kívül és különösen akkor is, amikor Konstantinápolyba küldtük őt
kedves feleségünknek Yolen (v. Yoles?) királynőnek az elhozatala céljából, ugyanez a P.
püspök, kedves hívünk országunknak többi nemesei és főemberei között a legnagyobb oda
adással és a legteljesebb buzgalommal szolgált nekünk"... (Wenzel AUO. VI-. 383.)
Ugyanebből az oklevélből, melyet a király közvetlenül a szentföldi útja előtt adott ki,
arról is értesülünk, hogy Péter püspök is szándékszik elkísérni az útra. Nyilván el is kísérte, de
nyilván útközben elpusztult, mivel többet nem esik róla szó. 1219-től kezdve pedig már a püs
pöki székét is betöltötték; Kozma lett a püspöki székben utóda (Vö. Szentpétery: Krit. jegyz.
353. sz.). Hogy kedves embere lehetett II. Andrásnak, azt az is bizonyítja, hogy — nyilván a
„generalis distributio" keretében és értelmében birtokadományban is részesült: a Rába-közben
elterülő Szovát földet kapta adományul, de hogy mikor, azt nem lehet tudni, mert a megtör
tént adományról is csak abból az alkalomból tesz említést egy 1224-ből származó oklevél
(Kiadva: Fejér: CD. III./l. p. 465.), hogy a birtokot újból eladományozza a király.
Ennyi az, amit adatokkal ellenőrizhető módon biztosan tudhatunk Péter győri püspök
ről. Nem szólnak az adatok arról, hogy III. Béla kancellár-iájában szolgált, de ez mégis felte
hető, mivel Imre királynak később kancellárja lett. 1202—1206-ig hat oklevélben szerepel
mint kancellár, de ezeket az okleveleket biztosan nem ő írta, mivel ebben az időben az oklevél
írást a kancellár irányítása mellett a nótáriusok végezték (Vö. Fehérpataky L.: A királyi kancel
lária az Árpádok korában. Bp. 1885.) Ha mégis ki akarjuk számítani, mikor működhe
tett III. Béla kancelláriájában nótáriusként, akkor ehhez két körülmény kínálkozik viszonylag
biztos kiindulópontnak: a püspökké választása és a szentföldi útja. Az előbbi azért, mert a
kanonikus kor (30 év) elérése előtt nem lehetett püspök, a másik, a szentföldi út (1217) meg
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azért, mivel idős korában bizonyára nem vállalkozott volna e veszélyes útra. Ha tehát fel
tesszük, hogy 1205-ben, püspökké való választása idején 30—31 éves volt, és ez a lehetséges
legkorábbi idő, akkor 1174—75-ben születhetett, s ha 20 éves korában már notáriuskodott, ez
1194—95-re eshetett s így még 1—2 évig III. Béla kancelláriájában is dolgozhatott. Ebben az
esetben a Szentföldi útra indultakor, 1217-ben 42—43 éves lehetett. Ha a Szentföldi utat veszszük számításunk kiindulópontjának, és feltesszük, hogy 50—51 éves kora után már nemigen
vállalkozhatott erre, akkor 1164—65-ben születhetett, 1184-ben már mint 20 éves ifjú bekerül
hetett III. Béla kancelláriájába. Ebben az esetben nem valószínű, hogy végig kitarthatott ott,
mivel 1196-ig már 12 évi szolgálatra tekinthetett volna vissza, s kancellárrá való kinevezése
kor 1202-ben éppen 18 évi kancelláriai működés lett volna a háta mögött. Azt ugyanis nem
tudjuk, hány évet volt szokás a notáriusi tisztségben eltölteni, azt azonban megállapíthatjuk,
hogy a kancelláriai tisztségben 2—3 évnél ritkán maradtak tovább: rövidesen magasabb egy
házi méltóságokba kerültek, szinte szabályként alakult ki a gyakorlat, hogy a kancellárból
püspök lett.
Péter püspök mindenesetre ügyes és valamelyest a jogban is jártas ember lehetett,
különben a pápa aligha bízta volna meg oly kényes jogi ügyek kivizsgálásával és eldöntésé
vel, ahogy ez a pápai iratokból kiderül. Erről a jogi műveltségéről egyébként a Qesta Hungarorumban is van egy kétségbevonhatatlan bizonyíték: amikor az 53. fejezetben az ország bírái
nak (rectores regni) megválasztásáról ír P. mester, a rektorok tisztségének és feladatának körül
írásában szószerint Isidorus meghatározását adja: „qui moderamine iuris consuetudinis dissidentium Utes contentionesque sopirent. Isidorusnál ez a következőképpen található (Etym. 1. V.
c. 14.): Fuerunt enim quidam prudentes et arbitri aequitatis qui institutiones civilis iuris
compositas ediderunt: quibus dissidentium Utes content ionesque sopirent.
Látható ebből a párhuzamból, hogy P. mester igen helyesen és megfontoltan az insti
tutiones iuris civilis-t a honfoglaláskori viszonyoknak megfelelően: moderamen iuris consuetudinis-sel adja vissza (amiből viszont következik, hogy a moderamen-t nem helyes mértéktartás
nak értelmezni).
Mint püspök, benne volt a királyi tanácsban is, és így valóban résztvett tanácsaival az
országos ügyek irányításában. Emellett fő „állami" funkciója éppen az lehetett, amire
II. András király idézett oklevele kifejezetten utal: „ifjúsága első idejétől kezdve és azután is
igen sokszor az országon kívül követségek vezetése." (Wenzel: AUO. VI. 383: a primevis
iuventutis sue temporibus et deinceps in legationibus nostris extra Regnum . . . quampluries
deferehdis... servivisset...). S valóban a Gestúban is tanújelét adja annak több helyen is,
hogy tisztában van a követségjárás kötelező szabályaival. Tudja, hogy a követet mindjárt
megérkezése napján nem is bocsátják az uralkodó (király, herceg) elé, csak megérkezése után
rendszerint a második vagy harmadik napon; ekkor először az üdvözlésre, majd az ajándékok
átadására kerül a sor és csak azután adhatják elő jövetelük tulajdonképpeni célját .[Majd követ
kezik a viszontajándékozás, a felelet s ezután sem lehet egyszerűen eltávozni, hanem csak
miután erre engedélyt nyertek (accepta licentia). A műben akárhányszor fortiul elő követség
járás, mindannyiszor megismétli az író ezeket a részletes leírásokat (pl. 14. fej., 16. fej., 20. fej.
stb.). A Qeáa írója mindenesetre alkalmas is lehetett ilyen követségjárásokra, hiszen anya
nyelvén, a magyaron kívül tudott latinul, görögül, törökül, és valószínűleg a németen kívül
még bolgárul is.
Ha igaz az, hogy Vélek dux leszármazottja, akkor előkelő családból is származott, de,
bár a dux nálunk mint titulus, elsősorban a királyi hercegek címe, mégsem valószínű, hogy
Vélek valóban herceg lett volna, mivel vitézkedései fejében „csak" egy komitatust adat neki
jutalmul P. mester. Viszont II. András 1225-ből származó oklevelében (Sopronm. Oklvt. I. 9.)
András király őt nem, csak Bors comest nevezi rokonának. Mindamellett úgy látszik, hogy a
hazai latinban néha a bán-t vagy gubernator-t is dux-nak nevezik. (VÖ. WENZEL: AUO. VII.
152. és F E J É R CD. III/l. 318.)
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Ami a Vélek név etimológiáját illeti, valószínűnek kell tartanunk Pais Dezső megfejté
sét, aki a török bál- (bil-) 'tud, ismer' jelentésű ige származékának tartja (SS. I, 60.), bár
van a névnek szláv etimológiája is; 69 a Ve/e/r-nemzetségből származó Turda püspök neve, mint
fentebb láttuk, szintén a törökből magyarázható. így talán érthető török nyelvtudása és a
Cumanokhoz való kétségtelen vonzódása is.
Nem tudjuk igazolni magister-i címét: ennek ellenére bizonyosra vehetjük, hogy meg
volt neki ez a tudományos fokozata, csak mint prépost — kancellár nem használta, s mint
püspök, még kevésbé tartotta ezt szükségesnek. Hogy viszont a Gesta elején használta, az
nagyon is érthető: a notáriusi tisztség mellett nem tűnt még szerénytelennek a magisteri cím
használata, magasabb tisztségeinek elnyerése után meg már feleslegesnek látszott kérkedni e
címmel. Ahhoz, hogy püspökké kinevezzék, ebben a korban már a legszigorúbban megkíván
tatott a scientia litterarum, amin teológiai és világi tudományokban való jártasságot értettek.
Ismeretes, hogy Péter, az addigi székesfehérvári prépost és Imre király kancellárja
1206-ban nyerte el püspöki kinevezését, az akkori szokás szerint, a király, II. András ajánla
tára és a káptalan megválasztása útján. Vele egyidőben akarta kineveztetni II. András felesé
gének, Gertrudnak az öccsét, Bertholdot kalocsai érseknek. A kalocsai káptalan meg is válasz
totta — nyilván a király nyomására — szabályellenesen, mivel nem volt még 30 éves és főként
mert nem rendelkezett megfelelő tudással. A pápa, III. Ince erre nem hagyta jóvá először még a
megválasztását sem. Nem az egyszerű írni-olvasni-tudásról volt itt szó. így ír erről II. András
nak 1207-ben (Fejér CD. III./l. 51.): N o s . . . perpendimus evidenter, eum (se. Bertholaum)
nee in iure canonico, nec in divino eloquio (— Szentírás) vei tenuiter commendatum . . . aetas
legitima et litteratura sufficiens adeo sunt archiepiscopo necessatia, qui debet esse páter patrum
et mag ister magistrorum, u t . . .
1209-ben újra visszatér III. Ince Berthold ügyére (Fejér: CD. III/l. p. 75.) s leveléből
megtudjuk, hogy Berthold közben elment Vicenzaba tanulni (Vicentiam se transtulerat,
ibique circa prima rudimenta versetur) — nem nagy díszére annak az egyházi méltóságnak,
amelyet visel. Már 1207-ben egy vizsgának vetette őt alá a pápa megbízásából a salzburgi
érsek, és így számol be az eredményről (Fejér: CD. III./l. p. 51: asserens, se reperisse illum
textum expedite legentem et interpretantem eiusdem verba suo idiomate competenter, et apte
praeterea de constructione grammatica respondentem.
Egyébként 1220-ban III. Honorius pápa szintén nem hagyja jóvá Bartholomaeus pécsi
püspökké választását: Intellecto te in duobus páti defectum, scientia scilicet et aetate . . .
Ceterum cum inventus sis sufficientem non habere scientiam litterarum . . . sollicito et prudenter aum in scientia studeas habere profectum (Fejér: CD. III./l. 295—96.).
A követelmények tehát elég magasak ebben a korban ahhoz, hogy valaki püspök
lehessen. Nemcsak a szentírásban való alapos jártasságról kellett tanúbizonyságot tenni, hanem
kánonjogi ismeretekkel is rendelkeznie kellett az illetőnek. Péter püspök nyilván rendelkezett
ezekkel az ismeretekkel, mivel kinevezése minden nehézség nélkül folyt le. A Gesta szerzője
viszont alaposan ismeri a Bibliát, erről művének csaknem minden lapja tanúskodik. Szentírási
ismereteivel Mészáros Ede egy külön dolgozatában is alaposan foglalkozott. Hogy a jogi iro
dalomban is jártas lehetett, azt meg fentebb bizonyítottuk.
Arra viszont, hogy a kétségtelenül elnyert magisteri titulust nem mindig használták, a
sok lehetséges példa közül éppen annak a Petrus magister esztergomi kanonoknak esetét hoz
hatjuk fel, akit Szilágyi Loránd a Gesta Hungarorum szerzőjének tart (Századok 1937.).
1209-ben János esztergomi érsek vásárolt quindecim capita libertinorum de Szónok az
esztergomi egyház számára és erről a maga nevében egy oklevelet állít ki: (Fejér CD. III./l. p.
70—71): Joannes, Dei gratia sanctae Strigoniensis Ecclesiae Archiepiscopus... Az oklevél
záradékában felsorolja az esztergomi káptalan akkori tagjait, köztük Perus praepositust is, de
annak magisteri címe nélkül: Me licet indigno Sanctae Strigoniensis Ecclesiae praesidente
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Boleslao Vacziensi Petro Geuriensi (ez a szóban forgó győri püspök!) episcopibus... Petro
Praeposito Strigoniensi, Ubaldo Praeposito Posoniensi, Benedicto praeposito S. Thomae,
Jacobo Lectore, Dominico Gantore, Michaele Custode et ceteris quampluribus ecclesiae loci
Cononicis existéntibus.
A másik példa még jellemzőbb Péter esztergomi prépostra. 1210-ben Péter prépost és az
esztergomi káptalan oklevélben bizonyítja, hogy a pannonhalmi és somogyvári apátságok
közti pörösködés barátságos megegyezéssel végződött; az oklevelet maga Petrus praepositus
állította ki (Wenzel AUO. I. 102.): Petrus praepositus et totum eiusdem loci capitulum (Strigoniense: ezt kifelejtette Péter prépost!) omnibus, ad quos littere iste pervenerint... Az okle
vél korjelző méltóságai közt itt is fel van tüntetve Péter győri püspök Pethle néven (a Petrus
név mellett püspöksége elején Pechsa, Pechse néven is emlegetik őt az oklevelek, vö.
Szentpétery: Krit. jegyz. 219. és 222. sz.): Domino lohanne Strigoniensi Cathedre feliciter
presidente. Bogeslav Waciensi, Pethle Geuriensi, Kalano Quinqueecclesien ú Episcopis . . .
Magistro lacobo Lectore Strigoniensi, Ubaldo Posoniensi, Benedicto Sancti Thomae Praepositis,
Dominico Gantore, Michaele Custode . . . Canonicis et aliis quam plurimis.
A magister címhez tehát nem mindenki ragaszkodott oly makacsul, mint a mi Péter
győri püspökünk egykori kancelláriai főnöke, Katapán székesfehérvári prépost (1192—1198) és
királyi kancellár, aki még egri püspökké választása után (1198-ban) is büszkén viselte a magis
ter titulust.
Ezek után már csak egy kérdést kell megvizsgálnunk, éppen azt, amely részint Szilágyi
Lorándot is eltérítette a helyesen megkezdett útról, a többi kutató számára meg a legtöbbször
áthághatatlan akadályt jelentett már az elinduláskor. Ez a következő kérdés: miért nern
mondja meg a Gesta szerzője, hogy mi ő a Gesta írása idején, miért csak azt" mondja meg, mi
volt egykor, a megboldogult Béla király idejében?
Ennek természetesen több, és nagyon is alapos oka volt. Az okok legtöbbjét más vonat
kozásban már bőven ismertettük, itt tehát elég lesz utalni azokra.
A kifejtettek után, azt hiszem, senkit sem ér váratlanul az a felelet, hogy ennek fő oka
politikai, mégpedig egyházpolitikai és világi politikai volt. A mű súlyos pártharcokban kifor
málódott politikai és gazdasági ideológia kifejezője, amely még a nagybirtokos osztályon
belül sem számíthatott osztatlan elismerésre és támogatásra, mivel a műben képviselt „új
berendezkedés", legalább is elvileg csak a hét magyar és hét kumán vezér leszármazóinak érde
keit képviselte s így a posztulált jogokból elvileg még a nagybirtokos osztály egy tekintélyes
részét is kizárta, s rendszerében nem jut hely az ugyancsak nagybirtokos egyház számára sem.
Másokat meg, magyar nagybirtokos mivoltuk ellenére, tisztán hiúságuknál fogva sérthetett az
az önként adódó megállapítás, hogy csak a hétmagyar utódai az „igazi szittya magyarok".
„Hát akkor honnan jött az Ákos, Bor és Aba, meg más nemes magyarok nemzetsége, mivel
ezek valamennyien nem jövevények, hanem Szittyaföldről szállottak alá" — háborog a „hét
magyar" hallatára alig félszáz év múlva Ákos mester. (SS. I. 292—93.) P. mester Gesta Han
gárommá tehát a benne kifejtett ideológia révén sokak érdekeit sérthette, sokaknak pedig
nem tetszhetett.
Ami e tekintetben a részleteket illeti, említettük már, hogy János esztergomi érsek
ellensége volt II. András király „új berendezkedésének", (nőve institutiones). P. mester, mint
püspök, nem szállhatott szembe nyíltan és mereven saját érsekével. Az meg egyenesen elképzel
hetetlen, hogy János érsek közvetlen közelében Péter esztergomi prépost egy ilyen felfogású
művet írt volna, éppen ő, aki az esztergomi káptalan és érsekség érdekeit — a ránk maradt
és részben Szilágyitól ismertetett okmányokból megállapíthatóan — mindig következetesen
képviselte. Ezzel szemben Péter győri püspök II. András saját szavai szerint is igen kedves
embere volt a királynak, a legkényesebb ügyek képviseletét is reá bízhatta követségei alkalmá
val (vö. II. András 1217-ből kelt, idézett oklevelét). De ennél tovább is mehetünk. Péter győri
püspök — fentebb már hivatkoztunk rá — a „generalis distributio" alkalmával szintén része-
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sült birtokadományban, melyet II. András Péter püspök halála után elvett.a győri püs
pökségtől. Ez az adomány azt bizonyítja, hogy Péter nyilván az „új berendezkedés" híve volt,
mivel — az esetleges egyéni szimpátián túl — maga is érdekelve volt benne. Ez az érdekeltség
odáig ment, hogy — mint rámutattunk — nemzetségének ősét, Vélek dux-ot belecsempészte a
legfontosabb honfoglaláskori vezérek sorába (esetleg mint kumánt, ez nem egészen tisztáz
ható), ha már nem sikerült a „hétmagyar" közé becsúsztatnia. E nagy igyekezet és odaadás
láttán szinte azzal gyanúsítható Péter győri püspök, hogy egyenesen segítségére lehetett
II. Andrásnak az „új berendezkedés" ideológiájának kidolgozásában, ahogy ezt ránk maradt
műve a Oesta Hungarorum bizonyítja. Mindamellett nem lett volna célszerű, ha a művet mint
püspök bocsátja közre: nemcsak azért, mert az „új rendszer" legerősebb ellenzéke a maga egy
házi főhatósága, az esztergomi érsek, hanem azért is, mert művének nem egy tétele, — bár
azok nagy vonásokban a király elgondolásainak megfeleltek — a király tetszésével sem talál
kozhatott. Ilyenek: 1. a gyermekkirály megkoronázása, 2. a vérszerződésben közölt szankció,
hogy aki az esküt megszegi (és ha a király szegi meg?), annak vére ontassék. Ennek szelídített
formája talán az Aranybullába is belekerült, mint a jus resistendi. Az 5. pont anathemája
pedig az Aranybulla 123l-es formájában jelenik meg újra. Nem utolsó sorban nem volt aján
latos kiadni a művet püspöki méltóságának nyílt feltüntetésével azért, mivel a műben talán
szándéktalanul, mégis tagadhatatlanul sok a pogány elem: a püspök elnéző fölénnyel, sőt több
helyütt bizonyos humorral emlegeti e pogány emlékeket, a kövér ló-áldozatokat és a magnum
aldamas-okat,70 de kortársaiban úgy tűnik, akár a megírt mű hatásaként, akár — ami való
színűbb — a Gesta-író számára is alapul szolgáló pogány emlékek elterjedtsége folytán — a
pogányság újból felütötte a fejét és nem is egészen ártatlan megnyilvánulásokban: E pogány
szellem felelevenedéséről panaszkodik II. András király is a pápának a Szentföldről való vissza
térése után. (CD. III/l. 251. ann. 1218.) „Amikor a tengerentúli vidékeken tartózkodtunk
— írja II. András III. Honorius pápának — a vállalt zarándok út szolgálatában, számos hír
mondó útján, kétséget kizáró módon, megtudtuk, hogy országunkban elmondhatatlan viszály
veteménye sarjadt ki. Mi tehát a rossz hír sok, oly nagy és vészthozó zajától megrendülve nem
engedhettük, hogy országunkban a kereszténységnek még új ültetvényét kitépdessék, és ezért kény
szerűségből és akaratunk ellenére a Szentföldről kivonultunk. És bár hiábavaló nagy költséggel
keltünk át oda, midőn megérkeztünk Magyarországra, azt tapasztaltuk, hogy a hitszegésnek
sokkal nagyobb gaztetteit vitték végbe egyháziak éppúgy, mint világi személyek," semmint
előzőleg hallottuk." Persze ennél is nagyobb baj volt Andrásra nézve, hogy az államkasszát
kifosztva találta . . . Tény azonban, hogy az új rendszert ellenző János érseknek Ausztriába
kellett menekülnie, míg András a Szentföldön tartózkodott.
Nézetünk szerint ezek az okok indokolták, hogy P. mester még a kortársai előtt is
titokban akarta tartani kilétét. Ha viszont megemlítette volna Imre király alatt viselt kancel
láriai méltóságát, — mert hisz ez is egykori tisztségei közé tartozott — ezzel csaknem ugyanúgy
felfedte volna kilétét, mintha nyíltan kiírta volna püspöki mivoltát. De jóformán minden koc
kázat nélkül megjelölhette magát ebben a formában: P. dictus magister quondam börie memorie
gloriosissimi Bele regis nótárius. Ki emlékezett már arra, hogy 20 évvel.a mű megiratasa előtt
ki volt Béla királynak (és melyik Bélának) a nótáriusa, s a számos nótárius közül ki lehetett a
mű szerzője? A mű hitelét az egykorú olvasó előtt eléggé biztosította már azis, hogy szerzője
Béla király nótáriusa volt; hitele csak nőtt az által, hogy a benne lefektetett elvek: nem is
újak, hanem egyenesen „ősiek", s hitele — rövid időre — teljessé vált, mert aktuális politikai
és társadalmi célkitűzéseket ideológiailag hatásosan alátámasztott — a történelem síkján.
Az már természetesen a történelem iróniája, vagy helyesebben a társadalmi harcok
dialektikus mozgásának a következménye, hogy az a mozgalom, amely az állítólagos honfog70
Pl. 16. fej.: more paganismo occiso equo pinguissimo magnum aldamas fecerunt;
továbbá a 13. fej.-ben: diis immortalibus magnas victimas fecerunt et convivia per IIII-or
dies celeb ráver unt. — és még vagy 4—5 helyen.
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laló hét magyar és hét kumán nemzetség utódainak a nobiles, magnates, principes-nek uralmi
helyzetét akarta kiharcolni, legalizálni és megszilárdítani, már néhány év múlva, 1222-ben a
serviens-ek, a köznemesi réteg jogainak elismeréséhez vezetett. Ezek a serviensek ott szere
pelnek már a Gestában is — amire az eddigi kutatók nem figyeltek fel —, ott lakomáznak
Attila király palotájában, egyenlőre egymás mellett ülve olyan sorrendben, ahogy azt a XIII.
század társadalmi rétegeződése megkívánta:" Fercula, pocula portabantur duci et nobilibüs
(főemberek) in vasis aureis, servientibus (köznemesek) et rusticis (közszabadok) in vasis argentei's . . . (46. fej.). P. mester ekkor még nem is sejtette, hogy rövidesen e serviens réteg erő
teljesen követeli majd jogait politikai téren a nobiles-szel szemben. Ez az oka annak, hogy P.
mester műve középkori történeti irodalmunkra általában csekély hatást gyakorolt: megírása
után alig pár évvel már idejét múlttá, elavulttá vált. Az azonban, hogy a mű rövidesen kül
földre került s ezért nem ismerték, megalapozatlan állítás. A művet ismerték Julianus-baráték,
és fel is használták; ismerte Ákos mester, és polemizál felfogásával s nem utolsó sorban ismerte
és felhasználta a huntörténet szerzője, Kézai.

Янош Хорват
МАСТЕР П. И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
(2-я статья)
Во второй части статьи автор пытается точнее, чем в имеющихся до сих пор сведе
ниях, определить время возникновения Gesta мастера П. Детальным историческим ана
лизом и учетом ряда новых моментов он доказывает, что произведение мастера П., а в
частности, положения, зафиксированные скрепленным кровью соглашением, т. е., «тре
бование участия в приобретенном общими силами имуществе и государственных долж
ностях», являются политическим отражением введенного королем Андреем II нового
строя, следовательно, Gesta является не чем иным, как историческим и идеологическим
оправданием политики Андрея II. Поскольку Андрей II в 1217 г. уже давал себе отчет
о том, что систему всеобщего участия в государственном добре он дальше не в состоянии
будет поддерживать, Gesta написана самое позднее в 1217 году. Между прочим, этот
«новый строй» был окончательно ликвидирован Золотой буллой в 1222 г. Gesta мастера П.
никак не могла возникнуть после опубликования Золотой буллы, но даже одновременно
с ней, так как классовая база произведения мастера П. иная, чем у Золотой буллы. В
Gesta рассматриваются исключительно юридические взаимоотношения между вождем
и высшими должностными лицами, способ разделения между ними власти и имущества.
Золотая булла же, имела двуликий характер — с одной стороны, в интересах крупных
феодалов она ограничила королевскую власть, а с другой стороны, она старалась ограни
чить и власть крупных феодалов, в интересах защиты королевского служилого сословия.
Из умеренного тона Gesta мастера П. можно заключить, что автор принадлежал к тесному
окружению короля и в качестве «советника» мог способствовать формированию поведения
короля. Наиболее вероятно, что Gesta написана автором из близкого королю круга между
1215 и 1217 годами, начальная буква имени которого была П. и который служил нотариу
сом еще в канцелярии короля Белы III.
В первой части статьи уже доказалось, что автором Gesta мог быть только епископ
Турда (по языческому имени), который был не кто иной, как дьёрский епископ Петер (по
христианскому имени). Имя дьёрского епископа Петера в период между 1205 и 1217 гг.
фигурировало во многочисленных документах. На основании данных документов в окон
чании статьи автор описывает служебную деятельность дьёрского епископа Петера.
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