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A tanulmány egy, Luxemburgi Zsigmond 1416-os angliai látogatásához 
szervesen kapcsolódó kéziratos forrásról számol be, amely mindezidáig 
ismeretlen volt a hazai Zsigmond-kutatásban, mint ahogy tollrajz-ábrázolásaira a 
nemzetközi Zsigmond-ikonográfia sem fordított kellő figyelmet.1 Zsigmond és 
V. Henrik angol király 1416-os tárgyalásainak diplomáciai vonatkozásait, illetve 
az 1410-es, 1420-as évek Luxemburg-Plantaganet kapcsolatrendszerét korábbi 
munkáimban dolgoztam fel, így erre most csupán a legtömörebben térek ki.2 A 
konstanzi zsinat időszakában, 1416. május 1-től 1416. augusztus 23-ig 
tartózkodott Zsigmond Angliában. Látogatása a kor egyik legnagyobb szabású 
udvari eseménye volt, fejedelmi ajándékok sorával, lakomákkal, lovagi 
tornákkal, pompázatos processzusokkal. A magyar bárók is fontosnak tartották, 
hogy képviseltessék magukat a fényes kíséretben, Zsigmond udvari ifjait 
fegyvernökök, apródok serege követte.  

A korabeli lovagi-udvari élet egyik legfontosabb eseményéről a kor sajátos 
forrásai, a „lovagkönyvek”, az egyes bárók dicső tetteit megörökítő családi 
krónikák („pageant”) is beszámoltak.3 Kutatásaim során bukkantam rá a British 

                                                
*A tanulmány az OTKA F 048423 sz. pályázatának támogatásával készült. 
1 Marosi Ernő akadémikus szíves közlése. Ezúton is köszönetemet fejezem ki Marosi Ernőnek, aki 
támogatta, hogy egy tanulmány keretei között számoljak be a honi tudományosságban kevéssé 
ismert kéziratról. 
2 „A joint effort for a new Europe in the early 15th century: political relations between Emperor 
Sigismund and King Henry V of England (1410s-1420s)”, In: Das Zeitalter König Sigmunds in 
Ungarn und im Deutsche Reich. Szerk. Tilmann SCHMIDT – GUNST Péter. Debrecen, 2000. 83-
102.; Anglo-Luxemburg relations during the reign of Emperor Sigismund. In: Sigismundus von 
Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Ed. Michel PAULY. Philipp von Zabern, Luxembourg-Mainz, 
2006. 43-59.; „Zsigmond király 1416-os angliai kísérete”, AETAS 19 (2004/3-4) 5-30.  
3 Az ún. pageant a későközépkori gótikus kéziratok, 14-15. századi illusztrált kódexek egy igen 
sajátos típusa. A kifejezés a modern angol nyelvben fényes, látványos pompázatos felvonulást, 
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Museum [ma Library] Kézirattárában két, magyar vonatkozásokat is tartalmazó 
illusztrált kéziratra: Richard  Beauchamp, Warwick 13. grófjának (1382-1439) a 
pageant-jára,4 illetve az ún. Warwick-, vagy Rous-tekercsre.5 Ez utóbbinak, a 

                                                                                                                    
parádét jelent, amelynek eredetét a középkori courteoisie világának lovagi processzusaiban, 
ünnepélyes felvonulásaiban találhatjuk meg. A kifejezést a középkorban is használták udvari 
ünnepélyek, például ütközetekből hazatérő „dicső lovagok” triumphusaira, melyeken az apródok 
és fegyvernökei végighordozták a lovagok címereit és zászlait, valamint a háborúkban szerzett 
zsákmányt, a foglyul ejtett nemesek címereit és zászlait; vagy lovagi tornákon szerzett „trófeákat”, 
nemes hölgyektől kapott ajándékokat stb. Színes parádé volt, a lovagság, az udvari élet szerves 
része, udvari mulatságok, lakomák nyitánya. Olykor az udvarokban még elő is adtak részleteket – 
élőképekben, „színekben”, a kifejezés ezt is, egyfajta színházi előadás-szerűen berendezett színt is 
jelent – a nevesebb lovagok életének eseményeiből, a keresztes hadjáratoktól a zarándokutakig. 
Később megjelent ennek a képes-írásos változata: a leghíresebb lovagoknak – a személyes jellegű 
hóráskönyvekhez (Liber Horarum, livre d’heures) hasonlóan – „illett”, hogy legyen a dicső 
tetteiket képekben, tablószerűen is megörökítő „lovagkönyvük”. Ezek közül talán a legismertebb a 
nikápolyi csatában is részt vett – magyar vonatkozásokat is tartalmazó – Boucicaut francia marsall 
(Jean le Mengre) „lovagkönyve” (Le livre de fais du bon messire Jehan le Maingre, dit Boucicaut). 
Boucicut hősi cselekedeteinek könyve szolgált útmutatásul a marsall által alapított lovagrend, a 
Dame Blanche à l'Écu Vert (’A Zöld Pajzs Fehér Hölgye’) rend tagjai számára. Talán a 
legszerencsésebb lovagi tablóként használni, magam azonban maradnék az eredeti angol 
pageantnál. Lásd még: „Pageant”, [szócikk]: Encyclopaedia Britannica. CD-ROM kiadás, 
London, 2004. 
4 British Library Manuscripts Collection Cotton MSS Julius E iv, article 6. Kiadva: The Pageants 
of Richard de Beauchamp, earl of Warwick, reproduced in facsimile form from the Cottonian ms 
Julius E IV in the British Museum. Szerk. William, Earl of Carysfort. Oxford, Roxburgh Club 150 
(1908); Pageant of the Birth, Life and Death of Richard de Beauchamp Earl of Warwick K.G. 
1389-1439. Szerk. Viscount DILLON – W. H. St.John HOPE. London 1914.; The Beauchamp 
Pageant. Szerk. Alexandra SINCLAIR. Donington, 2003.; [a kötet bevezető tanulmányára „Sinclair, 
i. m.”-ként hivatkozom, „Pageant” hivatkozások pedig a Sinclair-féle kézirat-facsimilére 
vonatkoznak]. 1914 és 2003 között mindössze egy vékony monográfia látott napvilágot a 
kéziratról, s az sem közölte facsimiléban a foliánsokat. Laura SANNA: Tra immagini e parole : i 
„Pageants of Richard Beauchamp”. Pisa, 1991.; Legújabban a Michigani Egyetemen (Ann Arbor) 
– az ún. Digital Library Production Service ‘Digital General Collection’ állományában az ún. 
Humanities Text Initiative project részeként – digitalizálták a kéziratot, amely – igaz, nem a 
legjobb minőségben – az interneten is megtekinthető: http://name.umdl.umich.edu/AGG1272.0001.001 
(2006. november 25.); vagy: http://www.hti.umich.edu. A Beauchamp Pageant-tal leginkább 
párhuzamba állítható, korabeli, 15. századi kódex, melyet ugyancsak bárói megrendelésre készült, 
Williamnek, Lord Hastingsnek a hóráskönyve (Hastings Book of Hours). Színes, festett kézirat, 
flamand, feltehetően ghenti kéz munkája, 1480 körül készült. British Library MSS Additonal MS 
54782.: Janet BEAKHOUSE: The Illuminated Page: ten centuries of manuscript painting in the 
British Library. London, 1997. 197. 175. sz. tábla. 
5 Az ún. Yorkist Roll: British Library Manuscripts Collection, Additional MSS 48976 [‘Chronicle 
and Armorial of the Benefactors of Warwick and of the Earls of Warwick’]. Kiadva: This rol was 
laburd & finished by Master John Rows of Warrewyk. A history of the earls of Warwick; 
transcribed by Lambert Larking. London, 1845.; A pictorial history of the earls of Warwick, 
printed from the Yorkist roll in possession of the Duke of Manchester. szerk. William COURTHOPE. 
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John Rousnak, a Warwick grófok házi történetírója alkotásának tulajdonított 
Rous Rollnak van egy a British Library-ben őrzött középangol nyelvű kódex 
mellett egy latin változata, ez a College of Arms-ban (a címerkirály kollégiuma, 
collegium armorum) található Londonban.6 

Mindhárom kézirat beszámol Warwick grófja és Luxemburgi Zsigmond igen 
szoros kapcsolatáról, de a magyar királyi emlékek kutatása szempontjából a 
legjelentősebb az előbbi, az ikonográfiai forrásokat is tartalmazó Beauchamp 
Pageant. A lovagkönyv a konstanzi zsinat időszakában Zsigmondról, Borbála 
királynéról, udvartartásukról, kíséretükről stb. tollrajz-ábrázolásokat is közöl. A 
28 kétoldalas pergamen foliáns 53 monokróm tintarajzot és szöveges 
magyarázatokat tartalmaz Warwick 5. Beauchamp-házi earljének, Aumâle 
grófjának életéről.7 

A tanulmány a kézirat bemutatásán túl azt vizsgálja, hogyan s honnan 
szerezhette magyar vonatkozású értesüléseit a szerző, és mi alapján mintázta 
meg például Zsigmond képmását az illusztrátor. 

Richard de Beauchamp a Lancaster-ház egyik leghívebb szolgája volt, IV. 
Henrik (1399-1413) hadvezére, a királyság legfőbb diplomatája V. Henrik 
(1413-22) alatt.8 A Királyi Tanács egyik legbefolyásosabb tagja. Élete alkonyán 
a gyermek VI. Henrik (1422-1461/71) nevelője, a király kiskorúsága alatt a 
Régenstanács tagja. Részt vett a király koronázásán Párizsban és 
Westminsterben. Számos ütközetben kitüntette magát a Lancasterek oldalán 
Walestől Franciaországig. 1427-ben az angol kézen lévő francia területek, 
Normandia, Anjou, Maine és Bretagne főkapitánya.9 Tagadhatatlan, hogy a 
Pageant a gróf „dicshimnuszát zengi”, de ennek valós alapja is volt. A lovagi 
tornák híres bajnoka, a Térdszalagrend Lovagja, kitűnő stratéga, több nyelven 
beszélő, filozófiában és teológiában is jártas, rendkívüli olvasottsággal és 
műveltséggel rendelkező államférfi volt. Példás istenfélő életet élt, hatalmas 
javakat adományozott az egyháznak.10 Donátor-tevékenysége szinte példátlan, 
                                                                                                                    
London, 1859.; John Rous: The Rous Roll. szerk. Charles ROSS. Gloucester, 1980. [a továbbiakban 
Rous Roll] 
6 Az ún. Lancastrian Roll: College of Arms MS Warwick Roll 46 [korábban Ralph Sheldon 
Manuscript]. Csak részletei vannak kiadva Courthope idézett művének jegyzeteiben. A kéziratot 
bemutatja: A. R. WAGNER: A Catalogue of English Mediaeval Rolls of Arms. Oxford, 1950. 116-18. 
7 A kéziratról a legújabban beszámol: K. L. SCOTT: Survey of Manuscripts Illuminated in the 
British Isles. VI. köt. 1-2: Later Gothic Manuscripts, 1390-1490. London, 1996. [a továbbiakban 
SCOTT, Later Gothic] 137. sz. 
8 A legújabb monográfia róla: David BRINDLEY: Richard Beauchamp: Medieval England’s 
Greatest Knight. Stroud, 2001. 
9 SINCLAIR, i. m. 40.  
10 Guy’s Cliffben, alapítványi egyháza számára négy pap és két klerikus javadalmazását 
biztosította. A warwicki Szűz Mária társaskáptalanban 4 pap számára létesített alapot. E 
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két társaskáptalant alapított, jeruzsálemi zarándokutat tett, s harcolt a Keresztért 
Poroszföldön a Német Lovagrend szolgálatában.11  

A gróf eulógiájának kéziratát valószínűleg a gróf unokája, Anne de 
Beauchamp, Warwick grófnője (†1492), a Rózsák Háborújából ismert 
„királycsináló” gróf, Richard de Neville felesége készíttette unokája, Edward of 
Middleham (†1484) számára.12 Anne de Beauchamp leánya, Anne de Neville 
1483 és 1485 között Anglia királynéja volt III. Richárd oldalán, az ő gyermekük, 
Edward, az akkori trónörökös és Warwick grófságának örököse számára 
készülhetett.13 A kódexet feltehetően apja, Gloucester grófja, a későbbi III. 
Richárd is „lapozgathatta”. Így elvben akár az is feltehető, hogy a rossz emlékű 
„koronás gonosztevő” jól ismerte Zsigmond király angliai látogatásának 
történetét. Mindkét Warwick-kézirat, a Pageant és a Rous Roll is ábrázolja Anna 
királynét és fiát, Edward walesi herceget.14 Edward herceg számára „a lovagság 
atyjának”, VI. Henrik nevelőjének az életrajza exemplumként, „hercegtükörként” 
szolgált.15 Edward így a legtisztább forrásból szerezhetett jártasságot az udvari 
élet szabályaiban, sajátíthatta el a legnemesebb lovagi erkölcsöket. A Pageant és 
a Rous Roll befejező foliánsán láthatjuk Anne, Warwick grófnőjének családját: a 
donátor személye nem lehet kérdéses, hiszen a családfa a grófnőtől ágazik ki, 
tőle erednek – legalábbis 1483-ban még így remélték – Anglia jövőbeni királyai, 
akik a Warwick ház dicső tagjainak a vérét is magukban hordozzák majd. A 28. 
foliáns (LV. tábla) tetején áll a Beauchamp-ház nagy tekintélyű nagyasszonya, s 
csak alatta III. Richárd király – akin természetesen még a későbbi negatív 
attribútumok („púp”) sem látszanak.16 Richárd itt is az az idealizált reneszánsz 
uralkodó, mint ahogyan a jól ismert, a National Portrait Galleryben látható 
képmásán látszik.  

                                                                                                                    
javadalmakról a jövőre nézve végrendeletében is gondoskodott. Ereklyéket (pl. Szent Bertalanét) 
vásárolt. Rous Roll, i. m. 50. tábla. 
11 The Complete Peerage. szerk. G.E. COKAYNE. Vol. I-XIII. Oxford, 1854. XII. 378-83.; J. H. 
WYLIE – W. T. WAUGH: The Reign of Henry the Fifth. Vol. I-III. Cambridge, 1914-24. III. 178-
79.; ODNB http://www.oxforddnb.com/view/article/1838?docPos=12 (2006. november 25.) 
12 C. E. WRIGHT: „The Rous Roll: the English Version”, British Museum Quarterly 20 (1955-56) 
77-80. 80.; Rous Roll, i. m. vi. 
13 SINCLAIR, 22. 89. jegyz. Anna királynéról legújabban: Michael HICKS: Anne Neville, Queen to 
Richard III. Stroud, 2006. 
14 British Library Additional MSS 48976. fig. 63-64.; Rous Roll, i. m. 63-64. 
15 Maurice KEEN: Chivalry. London, 1984. 16.; 235. 
16 Pageant, LV [f. 28]; British Library Additional MSS 48976. fig. 63-64.; Rous Roll, i. m. 63-64. 
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Anne de Beauchamp, Warwick grófnője a 15. század egyik legnagyobb 
mecénása volt.17 A Rous Roll változatai is magasztalják nemes erkölcseit, 
vallásos buzgóságát, a szegények és betegek gyámolítójaként ábrázolják.18 Az 
1470-as évektől a beaulieu-i apátságba vonult vissza. Anyja után a Despenser 
család javait örökölte, majd férje halála (1471) után Anglia legnagyobb 
uradalmai, Salisbury és Warwick grófsága, a Beauchamp és a Rózsák Háborúja 
korának leghatalmasabb bárói famíliája, a Neville család javai felett is 
rendelkezett. Saját jogán nyerte el a grófnői címet (comitissa).19 Az 1430-as 
években már 5000 fontra becsülhetjük vagyonát.20 Nem véletlen, hogy a későbbi 
III. Richárd pályázott leánya, Anna, Anglia legnagyobb vagyonának 
várományosa kezére.  

Anne patrónusi tevékenységének a legnagyobb alkotása apja alapítványi 
kápolnájának befejezése (chantry) a warwicki Szűz Mária társaskáptalani 
templomban. A Miasszonyunk-kápolnát (Lady Chapel) még apja, Richard de 
Beauchamp alapította, hatalmas javadalmakkal ellátva a társaskáptalant, de 
maga  a családi mauzóleumként is szolgáló kápolna csak 1460-ra készült el, a 
gróf márvány síremlékével együtt, Anne grófnő felügyelete alatt. A költségek 
több mint 3000 fontra rúgtak, mely a korban mesés vagyonnak számított. Anglia 
leghatalmasabb lordjai évi jövedelmét is felülmúlta.21 A grófnő viszonya 
azonban az 1470-es években megromlott Gloucester hercegével, mivel Richárd 
rá akarta tenni a kezét felesége révén a Beauchamp és a Neville-ház összes 
vagyonára. A grófnő legtöbb birtokát valóban a York-ház vette kezelésbe, így 

                                                
17 Susan HIGGINBOTHAM: The King's Mother-in-Law: Anne Beauchamp, Countess of Warwick. 
Elektronikus magánkiadás: http://www.susanhigginbotham.com/anne_beauchamp.htm (2006. 
november 25.) 
18 A latin nyelvű tekercs: „Nobilissima Anna virtutum indifficiens examplar […] vita erat devota 
sed tribulationibus plena […] sub franchessida […] pauperime latuit, ab hinc in plagam borealem 
cautelose evadens ad maiorem strictitudinem evoluit”. College of Arms, MS Warwick Roll 9.; A 
középangol nyelvű kézirat szerint: „[…] was euer a full devout lady in Goddys seruys […] in hyr 
tribulacons sho was euer to the gret plesure of God full pacient. to the grete meryte of her own 
sowl” [jámbor volt Isten szolgálatában; megpróbáltatásait is istenfélő módon türelemmel viselte, 
nemes lelke nagy érdemére]. Rous Roll, i. m. 57. tábla. 
19 Az angol joggyakorlatban a magyar fiúsításhoz hasonló eljárás, amely révén egy nemesi birtok 
örökösnője vagy egy elhalt nemes özvegye élete végéig élvezhette az adott birtok jövedelmeit, 
ráruházták a teljes tulajdonjogot, s esetleges későbbi házasságai révén sem részesülhetett férje 
vagy férjei a birtok felett (countess on her own right). Elviekben (lásd alább) Leánya (Isobel) és 
veje (George de Neville) halála (1478, 1479) után a clarence-i hercegi birtokok is a kezébe 
kerültek. 
20 Rous Roll, no. 54.; SINCLAIR, i. m. 16. 
21 HIGGINBOTHAM, i.m. 3.; Vö: Magának Beauchampnak is az inquisition post mortem összeírás 
szerint is évi jövedelme 4900 font volt halála idején, 1439-ben. Kenneth Bruce MCFARLANE: The 
Nobility of Later MEdieval England. Oxford, 1973. 197-199. 
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nem kizárt, hogy éppen a kézirat készítése idején Anne de Beauchamp nem lett 
volna képes finanszírozni egy ekkora vállalkozást. Ha Warwick grófnőjének 
meg is csappantak jövedelmei a Yorkok trónraléptével, leányának, Annának 
nem. 1471-ben kegyelmet kapott, s Gloucester hercege feleségének vélhetően 
nem okoztak volna gondot a kézirat költségei. Vagy akár anyjának is juttathatott 
e javakból, ha éppen rá lett volna szorulva.22 Van olyan vélemény is, hogy a 
Pageant megrendelője Anne de Beauchamp leánya, Anna királyné volt, s olyan 
is, hogy maga III. Richárd állt a kézirat mögött.23  

Egy vonatkozásban valóban érdemes elgondolkodni azon, milyen szerepe 
lehetett Richárdnak a kéziratban. III. Richárd egész uralma alatt arra törekedett, 
hogy minden lehetséges eszközzel megszilárdítsa legitimitását és pozícióját a 
trónon. Ebbe kitűnően beleillik egy olyan – látszólag ártalmatlan, de 
propaganda-anyagként is használható – kódex, melyben a Yorkok családfáját 
olyan szálak erősítik meg, amelyek Anglia koronás főinek véréből „ágaznak ki”: 
a királyné, a trónörökös anyja révén a Beauchampok nemes vére került be a 
dinasztiába, mely királyoktól és hősöktől eredt. Isobel Despenser, III. Richárd 
hitvesének a nagyanyja például III. Edward dédunokája volt. Richard de 
Beauchamp nagyanyja pedig Mortimer volt, azaz abból a famíliából származott, 
akik III. Edward második fia, Lionel révén a Plantagenetek vérét hordozták 
magukban, s be is jelentették igényüket Anglia trónjra a 15. század elején.24 S 
nem utolsósorban a Beauchampok legendás őse Guy of Warwick volt, Anglia 
ünnepelt nagyerejű hőse, kiről lovagi románcok és trubadúrversek sora született. 
Sir Guy hithű életet élt, harcot a keresztény hitért a pogányokkal, remeteként élt 
Warwick melletti lakjában – ezen az állítólagos helyen alapított leszármazottja, 
Richard gróf alapítványi kápolnát, s látta el adományokkal. A véres harcok árán 
trónra jutott Yorkokra igazán kedvező fényt vetett a Warwick-házasság. 

A kézirat szerzőjének sokáig a Beauchamp-família „házi” krónikását, John 
Roust tekintették.25 A mai nézetek szerint azonban valószínűleg külön, 
                                                
22 SINCLAIR, i. m. 20. 
23 Anne E. SUTTON – Livia Visser-FUCHS: Richard III’s Books: Ideals and Reality in the Life and 
Library of a Medieval Prince. Stroud, 1997. 137.; Pamela TUDOR-CRAIG: Richard III. Catalogue 
of the Nationl Portrait Gallery Exhibition 1973. London, 1973. 58. 
24 Rous Roll, i. m. 47. tábla: I. Thomas de Beauchamp címerpajzsán felesége, Katherine Mortimer 
címere is szerepel. 
25 Dillon és St. John Hope meg volt győződve, angol az alkotó. Pageant (1914), 7. Már a 20. 
század elején felismerték, hogy a kézirat illuminátora nem lehet Rous: E. M. THOMPSON: „The 
pageant of Richard Beauchamp, earl of Warwick, commonly called the Warwick manuscript”, 
Burlington Magazine 1 (1903) 151-64. 159.; Ezt erősítették meg a későbbiekben más kutatók is: 
SINCLAIR, i. m. 3.; Antonia GRANSDEN: Historical writing in England. Vol. II. c. 1307 to the Early 
Sixteenth Century. London, 1982. 313.; A. G. B. RUSSELL: „The Rous Roll”, Burlington Magazine 
30 (1917) 23-31. 23.  
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ismeretlen kéz munkája a szöveg is és minden bizonnyal a tollrajzok is.26 A 
legújabb monográfia már az ún. „a Beauchamp Pageant-mester” névvel illeti az 
illusztrátort.27 Nem kétséges, hogy nem lehet párhuzamot vonni a Pageant és a 
Rous-tekercsek portréi között. Esztétikai minőségükben alapvetően 
különböznek. Rous, mint a Richard de Beauchamp által alapított másik warwicki 
alapítványi egyház (Guy Cliffe’s Chantry, Mária Magdaléna-kápolna) klerikusa, 
történetíró volt. Több más munkáját ismerjük, nem valószínű, hogy ilyen 
kifinomult illusztrációkat lett volna képes alkotni.28 John Rous hosszabb, a 
Warwick-grófok famíliájáról írott „családi” krónikája (De Comitibus 
Warwicensibus) és az angol uralkodókról írott Historia Johannis Rossi 
Warwicensis de Regibus Anglie a 15. századi történetírás jelentős alkotásai.29 A 
kutatók zöme, csakúgy mint a legfrissebb monografikus feldolgozás a külföldi, 
feltehetően németalföldi szerzőség mellett foglal állást.30 A kifinomult 
kidolgozás, az alakok mesteri, realisztikus, naturalisztikus hatásra törekvő, 
aprólékos ábrázolása nem utal szigetországi szerzőre, a korabeli angol 
illusztrátoroktól merőben idegen, új stílust takar.31 Kontinentális kéziratokkal 
rokonítható, amely alapján németalföldi, leginkább flamand, a burgundi 
hercegek műhelyéből származó művész feltételezhető.32 Thompson a 20. század 
elején odáig merészkedett, hogy egy brüggei művészt vélt felfedezni az 

                                                
26 Már Thompson is kétségesnek tartotta, hogy a szöveg szerzője Rous lett volna. THOMPSON, i. m. 159. 
27 SINCLAIR, i. m. 6.  
28 Határozottan két kéz, egy író és egy illuminátor közös munkájának tekinti: THOMPSON, i. m. 
163. A kéziratok szerzőségéről legújabban Martha W. Driver foglalt állást 2006 nyarán a 
Liverpooli Egyetemen tartott konferencia-előadásában. Authority in European Book Culture 
(1400-1600). 2006. június 29-július 1. Liverpool. Lásd: http://www.liv.ac.uk/soclas/conferences/ 
European_Book_Culture/Abstracts.htm, 2006. november 25. [A tanulmány befejezése 
időpontjában – 2006. november 25. – a szerző tudomása szerint a konferencia előadásait még nem 
publikálták.] Maga a kézirat szakértő kodikológusa, Martha W. Driver egyébként amellett foglalt 
állást, hogy a Pageant Anne de Beauchamp s nem leánya, vagy Richárd király megbízásából 
készült. Szerinte a Pageant azért készült, hogy a Lancaster-párti „Királycsináló” Warwick özvegye 
és családja elnyerje az 1471-ben a trónra visszakerült York-ház kegyét, ezért is kap benne 
kitüntetett szerepet benne a Beauchamp- és a York-ház közös leszármazottja, Edward, walesi 
herceg. 
29 Legutóbbi kiadása: Thomas Hearne, London, 1716. Lásd: Nicholas Orme: „John Rous”, 
Szócikk: ODNB http://www.oxforddnb.com/view/article/24173?docPos=2, 2006. november 25. 
Más egyéb munkái: Warwick története (Chronicon Warvicense); A worcesteri püspökök története 
(De Episcopis Wigornie). GRANSDEN, i. m. 311-28. 
30 SINCLAIR, i. m. 5. Már Thompson, Russell és Wright is a flamand szerzőség mellett foglalt 
állást. THOMPSON, i. m. 159.; RUSSELL, i. m. 24.; WRIGHT, 80.  
31 SCOTT, Later Gothic, 357-58.; Margaret RICKERT: Painting in Britain: The Middle Ages. 
London, 1954. 198-200.; 213-14. 
32 SINCLAIR, i. m. 5-6. 
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illusztrátor személyében.33 A brüggei, vagy más flandriai műhelyek azért is 
kerülhetnek szóba, mivel a York-ház – III. Richárd húga, Yorki Margit Merész 
Károllyal kötött házassága révén is – igen szoros kapcsolatoka ápolt a burgundi 
hercegekkel.34 A British Library katalógusában a Pageant kézirata „Dél-
németalföldi [Bruges]” megjelöléssel szerepel.35 Richard de Neville maga is 
alkalmazott flamand művészeket warwicki udvarában, a tapétaszövőktől a 
zenészekig. Név szerint ismerjük Guillaume Vrelaant-ot, akit Warwick azzal 
bízott meg, hogy ilusztrálja számára a kor egyik legnépszerűbb lovagi erkölcsi 
kézikönyvét (L’Enseignement de la vrai noblesse). A kötet később III. Richárd 
könyvtárába került.36 Ismert, hogy Anne de Beauchamp sógora, George Neville 
yorki érsek is kiterjedt európai kapcsolatokkal rendelkezett, s a korabeli Anglia 
egyik legjelentősebb humanista tudós és művész „akadémiáját” tartotta fenn 
udvarában.37 „Királycsináló” Neville saját bárói famíliájának tagjait és dicső 
őseit is megörökíttette egy festett, címerpajzsokat és leszármazást tartalmazó 
kéziratos tekercsen (Salisbury Roll).38 A  Pageant mesterét egyes 
művészettörténészek az első angliai nyomda alapítója, William Caxton 
műhelyében dolgozó ún. Caxton Mesterrel azonosítják.39 Egyes nézetek szerint a 
rajzokat az a kéz készíthette, aki a Westminsteri Apátság apátjának, John Islip 
1532-es gyásztekercse miniatúráit alkotta.40 

                                                
33 THOMPSON, i. m. 160.  
34 Nem csupán a Yorkok, hanem maga a Neville-ház is rokoni kapcsolatban állt Merész Károly 
herceggel: Yorki Margit anyja Cecily Neville yorki hercgné volt, így Anne de Beauchamp és 
Richard de Neville gyermekei unokatestvérei voltak. III. Richárd fivére, George, Clarence hercege 
is a Neville-Beauchamp-házból nősült, anyósa, Anne de Beauchamp nevelte fel gyermekeit halála 
után. Anne húga, Elizabeth pedig George Neville, Lord Latimer felesége volt. Természetesnek 
tűnik, hogy a warwicki udvar a burgundiakkal ápolt viszonya révén flamand vagy németalföldi 
illuminátort bízott meg. Christopher Harper-Bill: „Cecily Neville, duchess of York”, ODNB 
http://www.oxforddnb.com/view/article/50231, 2006. november 25. A brüggei művészre 
Thompson is Yorki Margit és Burgundi Károly házassága alapján következtet: THOMPSON, i. m. 
160.  
35 Cotton MSS Julis E. IV, art. 6. Rekord: c5698-04. 
36 Ma Genfben őrzik: Bibliothèque publique et universitaire ms. fr. 166. Lásd: SUTTON –VISSER-
FUCHS, i. m. 29-30. 
37 Martin J. C. LOWRY: „John Rous and the survival of the Neville circle”, Viator 19 (1988) 327-
38. 333-334. 
38 Ma az ún. Writhe’s Garter Book kódexébe van inkorporálva, British Library Loan MSS 90. 
39 K. L. SCOTT, The Caxton Master and His Patrons. Cambridge Bibliographical Society 
Monograph 8 (1976). 56-59.; WAGNER, i. m. 103-104. 
40 Christine CARPENTER: „Richard Beauchamp, Earl of Warwick”, Szócikk: Oxford Dictionary of 
National Biography. Digitális változat: http://www.oxforddnb.com/view/article/1838?docPos=12, 
2006. november 25. 
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Rous valóban a szerzője volt a III. Richárdnak és feleségének ajánlott Rous 
Rollnak, feltehetően mind a latin, mind az angol változatnak, de nem valószínű, 
hogy akár a Roll, a Pageant-nál sokkal kezdetlegesebb ábráit ő készítette volna.41 
A szöveg stílusa tekintetében is eltér egymástól a Pageant és a Rous-tekercsek.42 
Az utóbbiak szerényebb körű információkkal szolgálnak a Beauchamp-grófok 
tevékenységéről – leginkább szűkebb pátriájukra, Warwickshire-re koncentrálva. 
A Pageant viszont igazán mozgalmas életútról számol be, diplomáciai 
megbízásoktól, zarándoklaton, keresztes hadjáraton keresztül lovagi tornákig és 
hadjáratokig – Európa szerte.43  

Ezért is lehet talán párhuzamot vonni a rajzokat alkotó kontinentális kéz és a 
szöveg szerzője között: utóbbinak igen széles körű ismeretekkel kellett 
rendelkeznie a 15. századi kontinentális diplomáciai viszonyokról. Ez 
alátámaszthatja, hogy az illuminátor a kontinensről származhatott, talán a 
burgundi hercegi udvar németalföldi művésze lehetett. Így lehettek információi 
Richard de Beauchamp korának külpolitikai eseményeiről, s pontos tudomása 
Zsigmond konstanzi szerepéről. Szoros rokonság figyelhető meg a Pageant és az 
1490-re datált Augsburger Chronik között is.44 Ennek alapján még az is 
feltehető, hogy a flamand szerző német műhelyekben is megfordult, és első 
kézből szerzett ismereteket Luxemburgi Zsigmondról és a konstanzi zsinatról, 
illetve a német és magyar történeti eseményekről. Ha csak a Thuróczy-krónika 
augsburgi kiadására gondolunk, akár azt is feltehetjük, hogy a dél-német 
műhelyekben dolgozó illuminátoroktól nyert ismereteit építette bele későbbi 
angliai munkájába. Ezért is lehetséges, hogy a korabeli Zsigmond-
ábrázolásoknak megfelelően, attribútumaival ábrázolja a császárt, s nem egy 
megszokott, semleges német császár típust formál meg a kéziratban. Pontosan 
ismerhette, hogyan „illett” a korban lefesteni Zsigmondot: kucsmájával. Azaz 
nem „egy” szokványos Nagy Károly- vagy Barbarossa Frigyes-alakot festett le, 
hanem pontosan tudatában volt, a magyar királyról szólnak a Beauchamp 
Pageant adott fejezetei.  

A Rous Roll-okat a kutatás valamivel korábbinak tekinti, mint a Pageant 
kódexét. A British Library katalógusa az angol nyelvű kéziratot 1483 és 1485 

                                                
41 GRANSDEN, i. m. 313.; WRIGHT, i.m. 79. Van olyan nézet is, amely Roust tekinti a latin nyelvű 
kézirat illusztrátorának: RICKERT, 185.; 249. jegyz. 11.  
42 THOMPSON, i. m. 159.; GRANSDEN, i. m. 313. 
43 Van olyan mai nézet is azonban, amely Roust tekinti a Pageant szövege szerzőjének. TUDOR-
CRAIG, 48-9.; 57-8. 
44 SINCLAIR, i. m. 9. 
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közé datálja.45 A latin nyelvű, College of Armsban őrzött kézirat valószínűleg 
még korábbbi, 1477 és 1485 közé tehető.46 

Rousnak egyébként a neki tulajdonított munkákban, a Rous Roll-okban, 
illetve a Pageant szerzőjének is – aki minden bizonnyal a házi történetíró 
felügyelete mellett dolgozott – hasznára lehettek első kézből kapott információi, 
különösen Zsigmond és a konstanzi zsinat időszakára vonatkozóan.47 Együtt 
diákoskodott Oxfordban John Tiptofttal, a későbbi Worcester grófjával (1437 és 
1444 között).48 Tiptoft apja, Sir John Tiptoft szoros személyes kapcsolatban 
állott Zsigmonddal. Richard de Beauchamp háztartásához tartozott, s nemcsak 
elkísérte a grófot diplomáciai megbízásaira, hanem személyes feladatokat is 
kapott V. Henriktől. Tiptoft szinte a konstanzi zsinat végéig együtt volt 
Zsigmond kíséretével és a magyar-német delegációval, mint az angol uralkodó 
személyes meghatalmazott követe.49 „Különleges ügynökként” mindenhová el 
kellett kísérnie a német királyt és első kézből beszámolnia Zsigmond 
cselekedeteiről.50 Megbízatása titkos volt, erre Henrik saját kezű levelében hívta 
fel a figyelmét.51 Megbízólevele nem helyhez kötött, a salvus conductus szerint 
Zsigmond udvarában kell tartózkodnia, bármerre is jár.52 Valószínűleg az 
állandó megbízott révén akart Henrik nyomást gyakorolni Zsigmondra, hogy 
teljesítse a canterbury-i szövetségben vállalt feltételeket.53 Tiptoft már korábban 
megismerkedett a magyar delegáció tagjaival, hiszen Warwick kísérete tagjaként 
a zsinat megnyitásától Konstanzban tartózkodott, s mivel a gróf szoros 
kapcsolatokat ápolt Zsigmonddal, elkísérhette őt a számos közös lakoma és 
lovagi torna egyik-másikára.54 Mi több, Tiptoft Zsigmond követségével egy 
                                                
45 Additional MSS 48976. Rekord: c1894-06. 
46 GRANSDEN, i. m. 311. 
47 Gransden, i.m. 313. 
48 Gransden, i. m. 250.; 324. Russell szerint feltehetően a Balliol College-ban: Russell, i. m. 24.  
49 J. R. Mitchell: John Tiptoft. London-New York, 1938. 10.; 196. 
50 Különleges megbízatásként, a német-angol szövetséget erősítendő, a kölni érseket kellett 
lekenyereznie nem kevés arannyal, és évi juttatás ígéretével. 1417. június 12.: Public Record 
Office [Állami Levéltár, Kew, Surrey: a továbbiakban PRO] Exchequer: Treasury of Receipt: 
Diplomatic Documents, E 30/397.; PRO Exchequer: Council and Privy Seal File: E 28/33. No. 4.  
51 „Tiptoft. I charge yow, […] that ye kepe this Matere, from al Men secre save from my Brother 
Th’ Emperor owne Persone […]  and for the secreness of this Matere, I have writen this 
Instruction wyth myn owne Hande”: 1417. január 25: Thomas Rymer: Foedera, conventiones, 
literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae. Vol. I-XX. London, 1704-35. [= 
London Edn]; Vol. I-IX. The Hague, 1739-45. [Hague Edn]: [London Edn], IX. 427-30. 
52 Róla lásd J. R. Mitchell: John Tiptoft, 1427-70. London-New York, 1938. 10.; 196.  
53 Rymer, Foedera [Hague Edn] IV/2. 174.; [London Edn] IX: 358.; 410.; 427.; 430.; Wylie-
Waugh, i. m. III. 31. 
54 Legendás hírű volt az a lakoma, amit az angol zsinati követek 1417. január 29-én Zsigmond 
tiszteletére rendeztek a konstanzi Aranykard Fogadóban: „150 nagyúr vett részt a lakomán. 
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időben járt Kasztíliában 1416 tavaszán.55 Fia, II. John Tiptoft még szorosabb 
kapcsolatba került a Warwicki grófokkal: 1449-ben feleségül vette Cecilyt, a 
„királycsináló” Richard de Neville hugát, és az utolsó Beauchamp-házi gróf, 
Henry de Beauchamp – Richard gróf egyetlen fiának – özvegyét. Richard de 
Beauchamp vejeként és Anne de Beauchamp sógornőjeként közvetlen 
kapcsolatban állt a Warwick-házzal, s gyakran időzött a felesége révén öröklött 
volt Beauchamp-birtokokon, így szerepe a Pageant és a Beauchamp-tekercsek 
alkotásában – különösen a família házi történetírójával ápolt személyes 
ismeretségét tekintjük – több, mint valószínű. Mint történelembúvárok is 
kapcsolatban álltak, ugyanis Tiptoft maga is írt egy krónikát Anglia történetéről 
(Brut címmel), egészen 1429-ig terjedően, ami sajnos elveszett.56 Minden 
bizonnyal érdekes információkkal szolgált volna a magyar vonatkozásokat 
illetően is. Rousnak, mint házi történetírónak hatása lehetett a warwicki műhely 
alkotóira, a Pageant írójára és/vagy illuminátorára, megosztva vele Tiptoft révén 
nyert ismereteit.  

Richard de Beauchamp maga is alkalmazott egy udvari nótáriust, egy 
személyes krónikást, aki elkísérte útjaira, hogy megörökítse életének főbb 
eseményeit. Tudomásunk van egy bizonyos Brewster mesterről, aki a gróf 
közvetlen háztartása tagjaként állandó kíséretéhez tartozott.57 Munkája önállón 
nem maradt fenn, ismeretes viszont, hogy Brewster a 15. század második 
felében megengedte egy korabeli neves antikváriusnak, hogy krónikájából 
részleteket építsen be saját munkájába. William Worcester Itinerariuma így 

                                                                                                                    
Három fogást szolgáltak fel, minden fogás nyolc részből állott, mindegyik arany- és ezüsttálon.” 
Ulrich von Richental, Chronik der Constanzer Concils. In: The Council of Constance: the 
Unification of the Church, szerk. J. H. Mundy, L. R. Loomis, K.M. Woody, New York, 1961. 148. 
[a továbbiakban Richental] 
55 Mitchell, i. m. 19. 1416 tavaszán például a magyar követekkel egy időben járt diplomáciai 
megbízatásban a kasztíliai udvarban, s lehetséges, hogy Zsigmond követeivel egy időben tért 
vissza a zsinatra. Rymer, Foedera [London Edn.] IX. 328.; 343.; 346.; 364. A Zsigmond által 
Kasztíliába küldött magyar követséget Kusalyi Jakcs László udvari lovag vezette.  Az volt a 
feladata, hogy elvigye a Sárkányrend insigniáját Ferdinánd király részére. 1416. január 10.: 
Zsigmondkori Oklevéltár. Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván, C. Tóth 
Norbert. I-IX. Bp., 1951-58. 1993-2004. [a továbbiakban ZsO] V. 1418.; Valladolid: 1416. június 
3-4.: ZsO. V. 1960. A tényleges cél az angol követség mögött is az volt, hogy kipuhatolják, II. 
János kasztíliai király hogyan vélekedik Pedro de Luna letételéről. Jakcs és Tiptoft gyakorlatilag 
közös diplomáciai küldetésben járt, s ennek a küldetésnek a híreit szállította Konstanzba majd 
Angliába. II. János beleegyezett, hogy XIII. Benedeket letegyék és Zaragoza érsekét 
letartóztassák. 1415. június 22.: ZsO. V. 2048.  
56 Gransden, i. m. 253.; 480.; Mitchell, i. m. 195-96. Korábban az ún. Phillipps-kéziratok részeként 
(MS. 1130, 1.) ismert volt, s még a 19. században létezett T. Fitzroy Fenwick cheltenhami 
könyvtárában.  
57 Sinclair, i. m. 11. 
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tartalmazza is a Beauchamp életéről szóló, hitelesnek tekinthető szemtanú-
beszámolókat. Worcester kapcsolatban állott John Rous-szal is, így feltehető, 
hogy Rous az ő munkáján keresztül – vagy akár a warwicki kastélyban őrzött 
eredeti Brewster-krónika alapján – első kézből szerzett információkra építette 
saját munkáját, s az ő révén a warwicki illuminátorok is pontos adatokra 
támaszkodhattak. Létezik még egy Beauchamp Herald, valószínűleg a gróf saját 
heroldja által készített leírás Warwick hőstetteiről, lovagi tornákon aratott 
diadalairól (faits d’armes).58 Ez utóbbit, vagy ennek egy részét, a British Library 
Kézirattárában őrzött „The challenge o fan Auncestre of the erle of Warrewyk” 
címmel illetett különálló heraldot beépítették a Pageant-be.59 A XXVI [f. 13v]-
XXXI [f. 16] táblák részletesen tudósítanak egy nagyszabású, 1414-ben Guines-
ben megrendezett lovagi tornáról.60 

Rousnak kiterjedt ismeretei voltak a kontinentális kódexfestészetről: maga is 
elismerte a Rous Roll-ban, hogy munkájához használta a német Breydenbach-i 
Bernhard illuminált munkáját (Peregrinatio in Montem Zion).61 Így, ha közvetett 
módon is, a „házi” antikvárius hatást gyakorolt a warwicki műhely munkájára.62 
Breydenbach mainzi esperessel személyes kapcsolatban is állott, maga javasolta 
neki még a munka elkészülte előtt, hogy jeruzsálemi zarándokútjára vigyen 
magával egy festőt, hogy útjuk során vázlatokat készíthessen, amivel majd a 
Peregrinatio-t illusztrálhatja.63 Breydenbach éppen egy németalföldi 
illuminátort, az utrechti Erhard Reuwich-et vitte magával, aki valóban 
illusztrálta az esperes 1483-84-es zarándoklatáról készült munkát. Maga Rous 
látta és kommentálta is az elkészült kötetet.64 Hogy Rous vagy a warwicki 
illuminátor ismerhette a németalföldi művész munkáját, igazolja, hogy 1486-ból 
van tudomásunk a kötet egy példányáról a warwicki Szűz Mária társaskáptalan 

                                                
58 A korban mindennapos volt, hogy a legnevesebb lovagok dicső tetteit, különösen a lovagi 
tornákon – 
pas d’armes – szerzett érdemeit egy külön Herald-ba, egyfajta lovagi krónikába foglalták. 
Rendkívül népszerű olvasmány volt a 14. század nagy angol hadvezérének, Sir John Chandosnak a 
„lovagi életrajza”, a Chandos Herald.  
59 Kb. „Warwick grófja ősi nemzetségének párviadala”: Sir John Paston iratai, 1471: British 
Library Landsdowne MS 285, ff. 16-17v. Egy része kiadva: Henry Noble MacCracken: „The Earl 
of Warwick’s virelai”, Publications of the Modern Language Association of America 22 (1907) 
597-607. 601-603.; Keen, i. m. 138. 
60 Pageant, XXVI [f. 13.v]-XXXI [f. 16.].  
61 Másik, kevésbé elterjedt címváltozata: Opusculum sanctarum peregrinationum. Legutóbbi 
kiadása: H. W. Davies: Bernhard von Breydenbach and His Journey to the Holy Land 1483-4. 
London, 1911. Repr. Utrecht, 1968. 
62 Rous Roll, i. m. 3-4.; 5. 
63 Gransden, i. m. 324. 
64 Lowry, i. m. 327-38. 
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könyvtárában.65 Rous és a warwicki műhely így bekapcsolódhatott az európai 
irodalom és kódexfestészet főáramába. A Zsigmond-ábrázolások, a konstanzi 
zsinatról készített tablók tehát valószínűleg kontinentális minták alapján 
készültek. Ugyancsak ismerte Rous s valószínűleg az illuminátor is a kor 
népszerű „útikönyvét”, Sir John Mandeville utazásait.66  

Richard de Beauchamp, Warwick grófja már igen korán, huszonéves korában 
nagy tehetségről tett tanúbizonyságot diplomáciai megbízatásai során, így szinte 
természetessé vált, hogy a kontinentális, burgundi-francia ügyekben ő tárgyalt a 
király nevében.67 Ezzel párhuzamosan megkapta az egyik legkritikusabb, 
legnagyobb körültekintést igénylő, mindazonáltal kivételes jelentőséggel bíró 
pozíciót: Calais kapitánya lett 1414-ben; s erről a tökéletes bázisról irányította az 
angol politikát V. Henrik uralkodása alatt.68 1414-ben a konstanzi zsinatra induló 
angol küldöttség vezetőjévé nevezték ki.69 A Rous Roll nemcsak a király, hanem 
Anglia világi rendjei képviselőjének titulálja.70 Megbízólevele szerint nem 
csupán a zsinatra küldött, hanem kifejezetten Zsigmond személyéhez delegált 
követ is volt.71 Felhatalmazással bírt, hogy szövetséget kössön Zsigmonddal.72 A 
konstanzi zsinaton Zsigmond szinte állandó összeköttetésben volt az angol 
delegáció tagjaival, leginkább Warwickkal.73 Nemcsak az angol küldöttség 
főhadiszállásán (a ferences kolostorban), hanem az earl saját személyes 
lakhelyén (a zsinat tanácskozásainak színteréhez, a konstanzi székesegyházhoz 
közel lévő) felsővárosi Piactéren álló házban is sűrűn megfordult.74 Zsigmond 
„csodálta a nemes lovagot”, aki egy kisebb “lovagi irodalmi kört”, trubadúr 

                                                
65 Sinclair, i. m. 10. jegyz. 32. A bárói udvari könyvtárkról a 15. században lásd: Margaret 
Connolly: John Shirley: book production and the noble household in fifteenth-century England. 
Aldershot, 1998. 
66 Gransden, i. m. 322-24.; 15. századi kódexe: British Library MSS Additional MS 24189.: 
Christian de Hamel: A History of Illuminated Manuscripts. London, 1986. 152. 
67 Sinclair, i. m. 31. 
68 Carpenter, ODNB, i. m.  
69 PRO Exchequer: King’s Remembrancer: Accounts Various: E 101/321/No. 27. 
70 „at the general consel at the Cite of constaunce wher he was for the kyng and the tempralte of 
England the rialte of all Xpedom yer beying present bothe spiritual and tempral”: Rous Roll, i. m. 
50. tábla. 
71 Carpenter, ODNB, i. m.  
72 ZsO. IV. 2599.; Rymer, Foedera, [Hague Edn] IV/2. 91.; [London Edn] IX. 167-68. 
73 Acta concilii Constanciensis. Vol. I-IV. Hrsg. Heinrich Finke et al. Münster, 1896-1928. I. 387-
88.; Gesta Henrici Quinti. The Deeds of Henry the fifth. szerk. F. Taylor – J. S. Roskell. Oxford 
1975. 56. jegyz. 1. 
74 PRO Exchequer: Foreign Accounts Rolls E 364/48/5, m.; Richental, i. m. 53.; 104. 
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költők társaságát tartott fenn Konstanzban. Esténként gyakran vendégül látták a 
királyt, s költeményekkel szórakoztatták.75 

Zsigmond később már személyes barátjaként tisztelte a grófot.76 Valószínűleg 
azért is, mert Beauchamp Luxemburg-kapcsolatai korábbi múltba nyúltak vissza. 
Ifjúkorában II. Richárd udvarában nevelkedett, s nagy hatással volt rá a 
Luxemburgi Anna királyné nevével fémjelzett pezsgő udvari élet.77 Zsigmond 
húga, Anna királyné költők – például Chaucer –, művészek, tudósok patrónusa 
volt. Richárd és Csehországi Anna még Warwick várában is töltött hosszabb 
időt. Richardnak, aki bámulattal adózott a páratlan lovagi miliőt megteremtő 
királynénak, vélhetőleg Luxemburgi Anna személye is közös hangot teremtett.78  

Warwick 1416 tavaszán Calais-ban – mint a város kapitánya – fogadta az 
Angliába készülő Zsigmondot és kíséretét, majd velük tartott Londonba.79 Nem 
kis nehézséget okozott az illusztris fejedelmi személyeket (például Giancarlo 

                                                
75 Philip Lindsay: King Henry V. London, 1934.; 213.; Michael A. Hicks: Who's Who in Late 
Medieval England, 1272-1485. London, 1991. 254.; Paur István, „Levéltári adatok a constanczi 
egyházzsinat alatt Zsigmond király udvari társaságában volt magyarokról”, Magyar Sajtó (1856) 
96.; Beauchamp „irodalmi társasága” legnevesebb alakja John Lydgate költő volt, aki még egy 
kötetnyi verset is dedikált Warwick második felesége Isobel Despenser tiszteletére (The Fifteen 
Joys and Sorrows of Mary). Lydgate „Szt. Edmund élete” költeményének is Warwick volt a 
patrónusa. A gróf, jó trubadúrhoz illően maga is verselt, fennmaradt például hitveséhez írott 
költeménye, aminek megírásában azonban John Shirley költő is segédkezett: „Virelai”. 
MacCracken, i. m. 599.; 604-605.; Brindley, 110. John Shirley Warwick személyes titkára volt. 
Sinclair, i. m. 32.; Warwick igazán értett a látványos parádékhoz és processzusokhoz: a 
Konstanzba érkező hatalmas, 800 fős angol küldöttség élén Beauchamp saját „pageantja”, 3 
harsonás, 4 dudás, 38 válogatott lovagja és kíséretének számos más tagja lovagolt. Richental, 104.; 
194. 52n. A gróf kiadásai: PRO Exchequer E 364/48/5 m.2.  
76 Lindsay, i. m. 213.; Kingsford, C. L., King Henry V: a typical medieval hero. London, 1903. 
168. Beauchamp és Zsigmond viszonyáról több angliai elbeszélő forrás is számot ad (pl. az ún. 
Londoni Krónikák; Thomas Elmham: Vita Henrici Quinti; Livius fordítója: First English Life of 
king Henry the Fifth; Robert Redmayne, Vita Henrici Quinti; az ún. Gregory-féle krónika; Thomas 
Walsingham: Az ún. Saint Albans Krónika stb.).  
77 Sinclair, i. m. 26. Beauchamp keresztapja maga II. Richárd volt: a Pageant II. táblája [f. 1v] 
ábrázol ugyan egy keresztanyát, akit nem ismerünk; koronát nem visel, de ruházata, többek között 
hermelinprém-szegélyű ruhája magas rangjára utal. Luxemburgi Anna királynét feltételezni így 
túlságosan merész lenne. Az ifjú Richard apja, Thomas de Beauchamp, Warwick grófja azonban 
az udvar nagytekintélyű tagja volt, 1382-ben Richárd király tanítómesterévé nevezték ki. Sinclair, 
i. m. 25. Később a fiatal Richardot a király a legkiválóbb lovagjainak társasága tagjává avatta, a 
“Fürdő lovagjainak” egyike lett. Pageant, III [f.2.] 
78 Gervase Matthew: The Court of Richard II. London, 1968. 29-30. 
79„Antequam Sigismondus in portu esset, Varvicensis comes, una cum his qui ei adjungebantur, 
qaerit ab eo cur in Angliam pervenisset, tuto licere sine periculo e navibus descendere affirmans, 
se benevolo animo in Henricum esset, aut de pace cum eo ageret.”: Vita Henrici Quinti Roberto 
Redmanno Auctore. Memorials of King Henry V by Robert Redmayne. szerk. C. A. Cole. London, 
1858. 49. 
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Viscontit vagy Hohenzollern Frigyest) is tartalmazó kíséretet elszállásolni, 
lovaikkal és a poggyásszal együtt.80 A korabeli híradások legmértéktartóbbja is 
ezer lovagra teszi Zsigmond kíséretének létszámát. Az bizonyos, hogy 300 hajó 
vitte át a kíséretet Calais-ból Doverbe, így akár a többszáz 8-900 fős becslés sem 
tűnik megalapozatlannak. (Előtte Párizsban 800 fős kíséretről szólnak a 
krónikások.)81 Az 1000 körüli létszámot látszik megerősíteni egy nemrégiben 
megjelent tanulmány is.82 A konstanzi zsinaton tartózkodó 600 magyar követ 
egy része is valószínűleg a királlyal tartott.83  Maga a gróf szállásolta el 
Zsigmondot a saját palotájában, a kíséret bárói, vagy azok zöme pedig a calais-i 
várban kapott elhelyezést.84 1416 májusától a gróf valószínűleg részt vett 
Zsigmond és Henrik tárgyalásain, elkísérte a királyokat Windsorba. 1416 nyarán 
Beauchamp tagja volt annak a követségnek, amelyet Henrik és Zsigmond 
közösen küldött a béke megóvása érdekében VI. Károly francia királyhoz, illetve 
János burgundi herceghez. Magyar részről ifjabb Garai Miklós nádor, angol 
részről pedig Warwick volt a követség vezetője. A delegáció azután kettévált: 
Garai ment Párizsba, Lajos briegi herceg, mint Zsigmond megbízottja és a 
magyar kíséret feltehetően jó néhány tagja pedig Beauchampot kísérte el a 
burgundiak udvarába, Lille-be.85 Garai Miklós egyébként már jóval Zsigmond 
Calais-ba érkezte előtt Warwick vendégszeretetét élvezte, őt küldte előre 
ugyanis a király, hogy látogatásáról értesítse V. Henriket.86 Miután a francia 
béketárgyalások eredménytelenül végződtek, a burgundi herceg pedig hajlott a 
találkozóra, Beauchamp visszatért Angliába.87 Ő készítette elő az 1416. év 
őszére Calais-be tervezett tárgyalásokat Henrik, Zsigmond és Félelemnélküli 

                                                
80 Gesta Henrici Quinti, i. m. 128-30. 
81 „venit in Angliam cum circiter mille equis”: Gesta Henrici Quinti, i. m. 128.; Párizsban: 
Chronique d'Enguerrand  de Monstrelet. szerk. L. Douët-d'Arcq, Paris, 1857-62. III. 134.;1500 fő: 
Harold F. Hutchison: Henry V. A Biography. London, 1967. 139.; 1000 fő: Max Lenz: König 
Sigismund und Heinrich der Fünfte von England. Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit des 
Constanzer Concils. Berlin, 1874. 89.; 300 hajó: „parantur regio mandato naves rostratae 
magnae trecentae”: Tito Livio Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti regis Angliae. szerk. Thomas 
Hearne. Oxford, 1716. 23. 
82 Csukovits Enikő: „Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete)”. In: 
Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. szerk. Csukovits E. Bp., 1998. 11-36.; Áldásy Antal szerint a 
milánói tárgyalásokon is 1500 lovag vett részt: Áldásy Antal: Zsigmond király viszonya Milánóhoz 
és Velencéhez római útja idejében. Bp., 1909. 59.; 64. 
83 Finke, i. m. III. 445.  
84 Wylie-Waugh, i. m. 3. köt. 9.; 193-95.; First English Life of king Henry the Fifth, by the 
Translator of Livius. szerk. C. L. Kingsford, Oxford, 1911. 67. 
85 Lenz, i. m.  100.; Rymer, Foedera, [London Edn] IX. 364.; ZsO. V. 2204. 
86 1416. február 1.: ZsO. V. 1492. 
87 Wylie-Waugh, III. 20. 
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János burgundi herceg között.88 A források szerint Warwick valódi 
bennfentesként részese volt az összes – akkor még titkos – megállapodásnak, 
melyek a későbbi angol-burgundi szövetséghez vezettek (Troyes, 1420).89 A 
calais-i tárgyalásokon részt vevő fejedelmi személyek elszállásolása most is 
Beauchampra hárult, valószínű, hogy Zsigmond ugyancsak az ő házában szállt 
meg.90 A tárgyalások lezárultával Zsigmond Calais-ből tengeri úton indult 
Konstanz felé, és a Calais kapitánya által rendelkezésére bocsátott flamand 
hajókon utazott Dordrechtig, számos angol lovag, Warwick háztartásának 
jónéhány tagja kíséretében.91 

 
A kéziratból e helyütt a magyar vonatkozások okán leginkább fontos négy táblát 
szeretném bemutatni.  
 
 

1. Beauchamp Pageant, XXII [f. 11v] [Fig. 1.] 
 
A tábla azt ábrázolja, hogy 1409-10-ben (?) Richard de Beauchamp, Warwick 
grófja a Szentföldről Velencébe érkezvén Oroszországba, Litvániába, 
Lengyelországba és Poroszországba, Westphaliába folytatja útját […] majd 
Németországon átmegy Angliába. Utazása során nagy tiszteletet vív ki magának, 
sok lovagi tornán és más hadi cselekményben vesz részt. A grófot ősei nemes 
vére fűti, ezen országokban ősei is dicső lovagi cselekményekben tüntették ki 
magukat, különösen nagyapja, Thomas.92 

A foliáns az egyik lovagi tornát ábrázolja, melyen Richard gróf részt vett útja 
során Velencétől Poroszországig. A szöveget véleményem szerint úgy 
értelmezhetjük, hogy Warwick Velence és Oroszország között, Velencéből 
„Russy” felé menet vett részt a tornán. A szöveg ugyanis azt állítja, „[a kép] Itt 
azt mutatja, hogyan ment Richard earl Velencéből Oroszország felé”. Mivel 
Oroszországból, azaz „Russy”-ból azután Litvániába, majd Lengyelországba 
ment, nem igazán képzelhető el, hogy először valóban a tényleges mai 
fogalmaink szerinti Oroszországba, a Moszkvai Nagyfejedelemségbe ment 
                                                
88 „Gregory”: The Historical Collections of a Citizen of London in the Fifteenth Century. szerk. J. 
Gairdner (Camden Soc. N. S. XVII.), London, 1876. 114. 
89 Rymer, Foedera, [London Edn] IX. 374.; 384-85.  
90 Complete Peerage, XII. 382. 
91 Gesta Henrici Quinti, i.m. 179. jegyz. 2. 
92 Pageant, XXII [f. 11v] „Here sheweth howe Erle Richard from Venuse toke his way to Russy 
Lettowe Poleyn and Spruse Westwale and other coostes of Almayn toward Englond by such 
coostes as his as his Auncestry hadde labored in […]. And in this Jurney Erle Richard gate hym 
greet worship at many turnaments and other faites of werre.” 
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volna, s csak azután fordult volna vissza Lengyelország felé. Mi több, a korabeli 
angol források a Moszkvai Nagyfejedelemséget nem jelölték „Russia” néven, 
csak jóval később, a 16. században. Így „Russy”-n feltehetőleg azt a területet 
érthetjük, amire a korabeli magyar és lengyel latinságban használták: Halicsra. A 
14. század második felében Magyarországon is „oroszországinak” titulálták a 
halicsi vajdát, sőt, Oppelni László vajda Lengyelországban is e címét használta. 
Logikusnak is tetszik, hogy Velencéből Litvánia felé az utazó Halicson keresztül 
menjen, így mindenképpen érintenie kellett Magyarországot – a szöveg ezt 
azonban nem közli. Ennek ellenére nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy 
az earl Magyarországon is járt, s a lovagi torna Zsigmond udvarában zajlott.93  

Mindezt alátámasztja, hogy a lovagi tornán a döntőbíró nagy valószínűséggel 
Zsigmond király lehetett: ikonográfiai attribútuma, a prémkucsma és a nyakában 
lógó lovagrendi lánc valószínűsítik. A lovagi tornán részt vevő egyik lovag 
sisakján (sisakforgó) szárnyas sárkány-ábrázolás látható, ami azt látszik 
valószínűsíteni, hogy Warwick a Sárkányrend egyik lovagjának társaságában 
vett részt tornán, talán éppen azon, amelyet a Rend alapítása tiszteletére 
rendeztek. A sárkány testének ábrázolása nem utal ugyan egyértelműen a 
Sárkányrend jelvényének formájára, de ezt annak is betudhatjuk, hogy az 
illuminátor nem ismerte a 15. század végi Angliában a Sárkányos Társaság 
specifikus, saját farkába harapó sárkányát, de magával a rend létezésével, s 
azzal, hogy az Luxemburgi Zsigmondhoz és Magyarországhoz köthető, tisztában 
volt. Más, későbbi források is megerősítik, hogy Zsigmond és Richárd gróf 
barátsága már a konstanzi zsinat előtt született, s Warwick szentföldi 
zarándoklata idejére tehető első személyes találkozásuk. Warwick 1408-ban 
indult el a Szentföldre, és 1410-ben ért haza Angliába, így, ha pontosan nem is 
ismerjük, mikor járt Magyarországon, minden bizonnyal a Sárkányrend 
megalapítása után.94 Lehetséges, hogy része van annak előkészítésében, hogy 
Anglia és Magyarország szövetségesi viszonyról tárgyaljon. Elképzelhető, hogy 
a nem hivatalos diplomáciai látogatás puhatolózás volt az angol politika részéről. 
Néhány hónappal később azonban, 1411. februárjában angol követség indult 
Zsigmondhoz, hogy Henrik walesi herceg, az akkoriban apja helyett kormányzó 
trónörökös szövetségi ajánlatát a magyar király elé tárja.95   
                                                
93 Egyes angol kutatók valószínűsítik, hogy Warwick Budán járt: Hicks, Who’s Who…, 254.; 
Kingsford, Henry V, 190.  
94 A British Library katalógusa is 1410-re teszi az adott kép által hivatkozott eseményt: BL MSS 
Cotton Julius E. IV, art. 6. Record no. c5698-04. 
95 PRO Chancery: Treaty Rolls: C 76/94. m21.; Rymer, Foedera, [London Edn], VIII. 674. L. 
Mirot – E. Deprez: „Les ambassades anglaises pendant la guerre de Cent Ans, catalogue 
chronologique”, Bibliothéque de l'Ecole des Chartes 61 (1900) 20-58. 25. Nos. DLXXII.; 
DLXXIII. 
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Egy következő tábla (XXX [f. 15v]) ugyancsak ábrázol egy sárkányos lovagot, 
sisakforgóján egy kiterjesztett szárnyú sárkánnyal, akivel Warwick vív egy 
lovagi tornán, Guines várában, útban a konstanzi zsinatra, 1414 őszén. 
Lehetséges, hogy – bár a Pageant szövege ismeretlen Fehér Lovagról szól, s 
akiben később Sir Hugh Lawney-t ismerték fel – hogy az ismeretlen sárkányos 
jelvényű ‘Chevalier Blanc’ (‘the blank knyght’) Zsigmond kíséretéhez tartozott, 
akik a király aacheni koronázásán vettek részt, novemberben; s az Aachentől 
nem messze eső Guinesbe ellátogattak, hiszen a kíséret zöme nem tért haza, 
hanen elkísérte a királyt Konstanzba is, ahová 1415 elejére értek csak oda. 
Warwick csak 1414. novemberében ért Konstanzba, s szeptember végén, 
október elején vett részt a guines-i tornán. Feltehetően sok, az aacheni 
koronázáson részt vevő nemes is megjelent Guines-ben, amely a kor egyik 
legnagyobb lovagi ceremóniája volt, VI. Károly francia király elnökletével. 

A Beauchamp Pageant XXV-ös [f. 13] tábláján a gróf, Angliába hazatérve 
már egy lovagrendi nyaklánccal szerepel, amit akár Zsigmondtól is kaphatott; 
igaz, a láncon nem látható, vagy nehezen vehető ki a sárkányos jelvény, 
sárkányalak helyett egy nagy kerek ékkő fogja össze. A lánc Warwick grófján a 
XXXII-es [f. 16v] táblán is látható; illetve azon is, amikor Warwick átadja 
XXIII. János pápának az angol király, V. Henrik megbízólevelét (XXXIII-as [f. 
17] tábla, lásd alább).96 Még szembetűnőbb az a tábla, amelyen Warwick fogadja 
Zsigmondot Calais-ben. A kép központi, felsőbb részén a palotában a gróf nem 
visel láncot, majd, a Zsigmonddal való találkozás után a városból kivonuló 
király előtt haladva, a kép előterében, már visel egy láncot.97 Elképzelhető, hogy 
a magyar király ajándéka, nehezen látható, formája nem utal arra, hogy 
Sárkányos rendlánc lenne. A Sárkányrend fennmaradt emlékei és forrásai között 
azonban nincs arra utalás, hogy Warwick grófja is a Rend tagja lett volna.  

Thomas de Beauchamp, akiről a szövegben szó van, Richard gróf nagyapja, 
Warwick 11. grófja a Százéves Háború egyik legendás hírű hadvezére volt, 
maga is részt vett keresztes hadjáraton. 1365-66-ban Poroszországban a Német 
Lovagrend szolgálatában harcolt a pogány litvánok ellen.98 A Pageant szövege 
szerint foglyul ejtette a litván „király” fiát, akit a hadjárat végén Londonba vitt 
magával, saját maga kereszteltette meg, aki saját nevét, a Thomast kapta a 

                                                
96 Pageant, id. táblák. 
97 Pageant, XXXV [f. 18] 
98 Anthony Luttrell: „English Levantine crusaders, 1363-1367”, Renaissance Studies 2 (1988) 2: 
143-53. 143.; A Rous Roll szerint három évig harcolt pogány földön: „he warryd also in hethenes 
iij yer”. Rous Roll, i. m. 47. tábla. 
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keresztségben.99 Mindezt a Rous Roll is megerősíti, a kézirat ábrázolásán 
Thomas gróf attribútuma éppen egy keresztelőmedencében lévő, kezét imára 
kulcsoló, ifjú koronás herceg.100 Való igaz, szinte a Beauchamp-ok egész ősi 
nemzetsége részt vett a litvániai-poroszföldi keresztes hadjáratokban, a fent 
említett, 1365-ös Reise-n Thomas grófon és 300 fős kíséretén kívül szerepelt fia, 
Sir Thomas de Beauchamp – Richard gróf apja –, másik fia, Sir William 
Beauchamp és rokonuk, Sir Roger Beauchamp.101 Igen sok angol lovag 
megfordult a teutonok által szervezett keresztes hadjáratokon a 14. században, 
de a Beauchamp família teljesítménye páratlan.102 

                                                
99 Pageant, XXII [f. 11v]: „specially Erle Thomas, his grandfaudre, that in ware had taken the 
kynges son of Lettowe and brought hym into Englond and christened hym at London, naming hym 
after hym self, Thomas”. 
100 „browt with hym the kyngis son of lettow and Xpend hym in London and namyd hym Thoma 
after hym”: Rous Roll, i. m. 47. tábla. Nem tudunk arról, hogy egy litván nagyherceg fiát ebben az 
időszakban Angliában keresztelték volna meg. Végigtekintve a Gediminidák családfáján, nem 
ismerünk olyan dinasztia-tagot, akit angol lovagok ejtettek volna foglyul. Az sem világos, kinek a 
fiáról van szó – ebben az időben ugyan Algirdas volt a nagyherceg, de fivére, Kestutis is szinte 
uralkodóként regnált Nyugat-Litvániában. Nem volt azonban ritka, hogy a legyőzött litván 
uralkodók a keresztény hitre való áttérés ígéretével csalták lépre a keresztényeket. A Küküllei 
Krónikából jól ismerjük, hogy Kestutis fejedelem például maga ajánlkozott Nagy Lajosnak, hogy 
vele Magyarországra jön, s megkeresztelkedik, majd megszökött az úton. Kestutis egy fiát az 
1350-es évek egyik hadjárata során valóban túszként hozták magukkal a teutonok, s 
Marienburgban kereszteltette meg a nagymester, Winrich von Kniprode. Ebben a hadjáratban 
angolok is harcolhattak, innen eredhet a Beauchamp earlök családi legendája. Az is lehetséges, 
Kestutis 1351-es ígéretének története maradt fenn az angol családi legendában, ő valóban 
nagyfejedelem fia volt. Eric Christiansen: The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic 
Frontier 1100-1525. London, 1980. 155-58.; S. C. Rowell: Lithuania Ascending. A pagan empire 
within east-central Europe. Cambridge, 1994. 66-68. 
101 Sinclair, i. m. 95.; A Rous Roll is megemlékezik Richard gróf apja, II. Thomas de Beauchamp 
nagyszámú érdeméről a pogányok ellen: „gretly laburd in dyeurs londys both Xpen and hethyn 
with hi fadre”: Rous Roll, i. m. no. 48. A Roll közli azt is, hogy Jeruzsálemben is járt, igaz, nem 
tudjuk, zarándokutat tett oda, vagy egy keresztes hadjáraton vett részt a Mediterránumban s így 
jutott el a Szentföldre. „hym self beyng at Jerusalem”: uo. Ifjabb Thomas még 1366-ban is a 
litvánok ellen harcolt: Housley, Norman, The later Crusades, 1274-1580: from Lyons to Alcazar. 
New York, 1992. 347. 
102 Az 1365-ös hadjáratnak magyar vonatkozása is van. 1364-ben a krakkói konferencián Lusignan 
Péter ciprusi király Nagy Lajos segítségét kérte, egy nagy keresztes vállalkozást támogatandó. 
1364-ben Krakkóban Lajos, IV. Károly császár és Kázmér lengyel király megállapodást kötöttek, 
hogy „minden pogány ellen” keresztes hadjáratot fognak vezetni – a pogány litvánok és a török 
ellen. V. Orbán pápa 1364-ben újra keresztes hadjáratot hirdetett a litvánok ellen. 1354 óta újra 
kiújultak a litván és tatár betörések Lengyelországba, Lajos pedig újfent segíteni készült 
Kázmérnak. A következő évre litván és tatárellenes hadjáratot is terveztek. Maga Lajos ugyan 
1365-ben nem indult hadjáratra Lengyelországban, lekötötték a balkáni események, de lehetséges, 
hogy a Beauchamp nevével is fémjelzett vállalkozásban magyar, cseh és lengyel urak is részt 
vettek.  
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2. Beauchamp Pageant, XXXIII [f. 17] [Fig. 2.] 
 
A tábla azt ábrázolja, ahogyan Warwick grófja a konstanzi zinatra érkezvén, 
XXIII. János pápának, Zsigmond király jelenlétében átadja megbízólevelét, mint 
az angol delegáció világi vezetője.103 A trónuson ülő pápa előtt térdelő gróf egy 
levelet nyújt át a Szentatyának, mögötte az angol küldöttség további tagjai (pl. 
az első sorban feltehetőleg a spirituális rendek szószólója Robert Hallum, 
Salisbury püspöke) állnak. A pápa balján Zsigmond, mögötte Borbála királyné 
látható. A Pageant korábbi kiadásai során azt nem fedezték fel, hogy Zsigmond 
koronáját eltorzították, a képen látható egyes, szimpla korona nem hiteles. 
Sinclair szerint Zsigmond eredetileg hármas, császári koronát viselt, mint majd a 
következő rajzokon is látjuk (XXXIV [f. 17v]; XXXV [f. 18]), csupán azt egy 
feltehetőleg Reformáció-utáni kéz eltorzította – csakúgy, mint a pápát és a 
bíborosokat. A pápának és egy kardinálisának hosszú szakállt rajzolt a puritán-
kori angol kéz, egy másik bíborosnak pedig hosszú hajat, s eltorzította 
kalpagjaikat is. XXIII. János tiaráját háromágú, koronára nem is igazán hasonló 
fejfedővé alakította. Zsigmondot viszont szakáll nélkül ábrázolja – csakúgy, 
mint a következő rajzokon (XXXIV [f. 17v]; XXXV [f. 18]). A király mögött 
egy koronás fő, és feltehetően hercegi vagy grófi diadémokat viselő főurak 
láthatóak. A koronás fő feltehetően egy Zsigmond pártjához tartozó európai 
uralkodó (talán Pomerániai XIII. Erik dán király), az urak pedig Zsigmond 
kíséretének illusztris tagjai (talán Brieg hercege vagy Brunoro della Scala). 
Dillon és St. John Hope az egyik főúrban egy női alakot vélt felfedezni, aki 
lehetne akár Borbála királyné is.104 Ez nem valószínű, mivel a többi tábla 
egészen máshogy ábrázolja a királynét. 
 

3. Beauchamp Pageant, XXXIV [f. 17v] [Fig. 3.] 
 
A tábla azt ábrázolja, ahogyan 1415-ben Konstanzban Warwick grófja párbajt 
vív hölgyéért, Borbála királynéért. Egy „hatalmas” dölyfös – egyes értelmezések 
szerint egy német105 – herceg megsérti Warwick hölgyét (úrnőjét, his Lady’s 
sake), ő kihívja párbajra, s megöli a herceget. A királyné kegyeiben részesíti a 
grófot, saját kezűleg leveszi Warwick egy lovagjának válláról a gróf libéria-

                                                
103 Pageant, XXXIII [f. 17]: „Howe the Pope and the Clergy the Emperour Sygismond and the 
Temporalte honorbly and honestly resceive hym”. 
104 Pageant (1914), 65. 
105 MacCracken, i.m. 598.; Beauchamp házi történetírójától, Brewster mestertől tudjuk, hogy 
Konstanzban a gróf „megvívott egy német báróval”. William Worcester: William Worcestre. 
Itineraries. szerk. J. H. Harvey. Oxford, 1969. 221.  
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jelvényét, a Beauchamp-família medvéjét, és nagy örömmel a maga vállára, saját 
ruhájára tűzi azt. Cserébe a gróf egy ékkövet ajánl Borbálának, aki örömmel és 
szerető szívvel elfogadja azt.106  

Nem szokatlan, hogy egy nemes hölgy becsületéért egy idegen lovag szálljon 
harcba, de rendkívüli, hogy egy fejedelmi rangú hölgyet, egy királynét egy 
külhoni nemes védjen meg egy lovagi tornán. Mi több, a hölgy csak úgy 
válhatott Warwick „saját hölgyévé”, hogy ő választotta a grófot, s kérte fel 
becsülete megvédelmezésére! Nem akadt volna a több száz fős magyar 
kíséretben senki, aki megvívott volna Borbála királynéért? A történet folytatása 
is meglehetősen sokatmondó: Borbála maga tűzi a Warwick-medvét saját 
vállára, s később értékes ajándékot fogad el a lovagtól, „örömmel és szerető 
szívvel”. Mindez a lovagi tornák rituáléjának is ellentmond: általában a hölgyek 
adtak zálogot, jelvényt a lovagoknak, vettek vagy vágtak le a ruhájukról egy 
darabka selymet, adtak egy kendőt, egy medalliont stb. Itt éppen fordítva 
történik, ami teljességgel szokatlan. A német és magyar királyné, a zsinat világi 
elnökének és védnökének hitvese úgy dönt, nyilvánosan viseli az általa 
választott lovag emblémáját, s maga, az egész zsinati társaság szeme láttára tűzi 
azt a ruhájára. Nyíltan kegyeibe veszi az angol grófot, és pártfogolja igyekezetét. 
Még a lovagkor világában is messze nem mindennapos esemény ez, szinte arra 
kell gondolnunk, valami, Borbálát kompromittáló esemény történt a háttérben – 
ismerve a királyné későbbi életútját, s Zsigmonddal való házasságuk személyes, 
intim oldalát – ez nem is lenne különösebben meglepő. Ezért hívhatta ki a 
felbőszült német lovag – lehetséges, egy a Cillei-háztartás stájer nemesei közül – 
a királynéhoz közel került, mindazonáltal Európa-szerte ünnepelt, legendás hírű 
angol lovagot.107 Ezért is vívnak à outrance – azaz valódi, hegyes és éles 
fegyverekkel, s nem tompított hegyű tornalándzsákkal –, s a harc igen heves 
lehetett, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a földön fekvő, számos széttört 
kopja. S ha nem fogadjuk el Sinclair vélekedését, hogy a királyné egy lovag 
válláról veszi le a Beauchamp-jelvényt, hanem magától a gróftól veszi azt át, az 
még inkább a fentieket látszik alátámasztani. Véleményem szerint a királyné 
mellett álló lovagban fel lehet fedezni magát Warwickot is, bár ruházatán 
                                                
106 Pageant, XXXIV [f. 17v]: „Here shewes a mygthy Duke chalenged Erle Richard for his lady sake. 
And he Justyng slewe the Duke. And then the Empresse toke the Erles lyvere a bere from a knyghtes 
shoulder, and for greet love and favor she sette hit on her shuldre, then Erle Richard. made oon of 
perle and precious stones. and offered her that, and she gladly and lovyngly resceived it”.  
107 Maga Cillei Hemann, s lehetséges, hogy egy ideig Frigyes is Konstanzban tartózkodott: 
dominus de Czÿl: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. szerk. Nagy I., 
Véghely D., Kammerer E., Lukcsics P., I-XII. Pest–Bp., 1871–1931. XII. 105.; Graf Herman von 
Zil: Richental, i.m. 193.; Maga Hermann 1415. januárjától áprilisáig: Párizs: ZsO. V. 22.; 126.; 
449.; 1728. 
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nincsenek címerszínek. A „lovag” az arc ábrázolása alapján akár Warwick is 
lehetne, különösebben nem kidolgozott személyes portrékat, hanem sematikus 
formákat használ a művész. Van az alak nyakában azonban egy Warwick 
korábbi ábrázolásaihoz hasonló nagy értékű, esetleg lovagrendi lánc, ami 
ellentmond annak, hogy a gróf egy csatlósa lenne. Mi több, Warwick 
lótakaróján, háta mögött egy napkorongot mintázó jelvényt visel, ami 
egyértelműen Zsigmondra utal. Mind Zsigmondot, mind Borbálát ábrázolták a 
15. század első felében napkoronggal. Warwick azonban ezt korábban sohasem 
viselte, ami a fentieket látszik megerősíteni. 

Zsigmond császári, Borbála császárnéi hármas koronát visel. Haja, 
ellentétben a Pageant többi nőalakja nagy részének hajviseletével, szabadon a 
vállára van engedve. A többi rajz – főként angliai – nemes hölgyei főkötőt 
viselnek, a magyar királyné azonban nem, egyik ábrázolásán (lásd a következő, 
XXV [f. 18] táblát) sem. A lovagi tornát feltehetően Zsigmond szervezte: a kép 
szélén állók Zsigmond kíséretének tagjai, erre utal a ruhájukon kivehető kétfejű 
sas. A tornát harsonások vezetik fel, de zászlajuk teljesen üres, nem jelöltek 
rajtuk címereket vagy libéria-színeket. Ez azt is jelentheti, hogy a szerző nem 
ismerte a magyar címert, és ezért nem ábrázolta – a birodalmi sast igen, ezért a 
másik oldalon állókon jelölte is. 
 

4. Beauchamp Pageant, XXXV [f. 18] [Fig. 4.] 
 
A tábla azt ábrázolja, amikor 1416. áprilisában Calais-ben az angliai látogatására 
induló Zsigmondot és kíséretét Beauchamp, a város kapitánya vendégül látja 
saját palotájában. A szöveg szerint Zsigmond eredetileg az Angliába vitt 
ereklyét, „az angolok bámulatát kivívó” Szent György szívét is Warwick 
grófjának akarta adni, hogy vigye el ő Angliába. Warwick azután lebeszélte erről 
Zsigmondot, mondván, hogy sokkal inkább őt magát, a királyt illeti, hogy vigye 
el azt Angliába. Sokkal „szívet melengetőbb” lenne, ha maga adná át a 
királynak. Így Zsigmond Angliába jött, a Térdszalagrend Lovagjává avatták és 
maga ajánlotta fel a szent szívét Windsorban. A rajzon Warwick a császári 
ornátusban lévő és császári koronát viselő Zsigmondtól átveszi a szívereklyét, 
amely egy csúcsíves ereklyetartóban (monstrancia) van.108  

                                                
108 A Pageant több helyen is jelzi, hogy Warwick maga is milyen áhítattal viseltetett a lovagszent 
iránt. A zarándoklatra induló hajóján, címerpajzsai mellett Szent György-kereszt látható. Pageant, 
IX [f. 5] Egy tengeri csatában például hasonló Szent György-keresztes lobogó van felvonva az 
árbocra, s erről okleveles forrásunk is van: 1437-ben Warwick megbízást adott egy árbóclobogó 
megfestésére, s egy nagy Szent György-keresztet rendelt. Pageant, XXXVI [f. 18v]; Sinclair, i. m. 
68. Warwick felesége, Isobel Despenser végrendeletében van egy Szent Györgyöt ábrázoló festett 
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Zsigmond ajándékáról V. Henrik számára, Szent György szívereklyéjének 
több írásos forrás is beszámol, de tudomásom szerint a Pageant az egyetlen 
ikonográfiai forrás, mely ábrázolja magát az ereklyetartót.109 Az ereklyét sokáig 
Windsorban őrizték, a Térdszalagrendnek is otthont adó Szent György-
kápolnában. A források említést tesznek egy Szent György-képmásról is, amely 
valószínűleg egy arany- vagy sárgarézlemezre festett Szent György-ikon 
lehetett. A feltehetően Bizáncból származó ikont ugyancsak V. Henrik kapta – a 
legtöbb forrás az első helyen ezt említi meg, sokkal nagyobb becsben tartva, 
mint a szívereklyét.110 Ezért is lehet némi alapja annak a feltevésnek, hogy 
Zsigmond az ereklyét Warwicknak szánta – az ikont pedig a királynak. A 
források beszámolnak arról, hogy a Plantagenet-dinasztia már nagyszámú Szent 
György-ereklyével (a szent karja, koponyájának részei stb.) rendelkezett, de a 
lovagszent szívével, melyre régóta áhítoztak, még nem.111  

Zsigmond kardját is Warwick viszi a kép előterében. Zsigmond és 
kíséretének processzusa a Calais-ből vonul a kikötőbe, a király országalmát és 
jogart fog. A szöveg szerint a király „különös szeretettel viseltetett a gróf iránt”, 
ezért bízta meg, hogy vigye a kardját. Warwick, Zsigmond és felesége, Borbála, 
valamint a kíséretét alkotó udvarhölgyek előtt haladva felemelve viszi a 
Zsigmondtól kapott kardot (kezét a balján saját kardja markolatán tartja, 
Zsigmond kardját viszont felemelve viszi a jobbjában). A Zsigmondtól kapott 
kard elemzése igen nehéz, annyi kivehető, hogy némileg hasonlít a yorki 
„Sárkányos” kardhoz, a hüvelyén 12 darab kör alakú díszítés látható, amelyek 
nagy hasonlóságot mutatnak a yorki kard hüvelyét díszítő sárkányokkal. 
Feltehető, hogy a Pageant ábrázolásán látható kard maga a „yorki kard”. A 
Sárkányrend jelvényeivel díszített „yorki kard” 1439-ben került a yorki 
városházára. Vörösréz, aranyozás nyomaival. 1408 és 1416 között készült. A fa 
hüvelyen hat darab sárkányrendi jelvény van, heraldikailag jobbra forduló, 
                                                                                                                    
fatábla. The Fifty Earliest English Wills int he Court of Probate, London.  Ed. from the original 
registers in Somerset House by Frederick J. Furnivall. The Early English Text Society, Original 
Series No. 78. Oxford, 1882. 117. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy Zsigmond, ismerve az earlnek 
a lovagszent iránt érzett rajongását, valóban neki szándékozott ajándékozni egy Szent György-
ereklyét.  
109 „[…] dedit Imperator Henrico Regi cor sancti Georgii martiris, quod vsque hodie apud 
Wyndesore conseruatur et veneratur.”; Walsingham, Thomas, Chronica Monasterii Sancti Albani. 
The Saint  Albans Chronicle, 1406-1420. szerk. V. H. Galbraith. Oxford, 1937. 100.: „Protulique 
imaginem sancti Georgij de fulvo metallo fabrefactam, […] quam voluit offeri apud 
Wyndeleshoram ubi sancto Georgio specialius a clericis regijs deservitur.” 
110 A Walsingham-krónika idézi, nyilván a király, a megajándékozott s az udvar véleményét: „a 
munka [kidolgozása] sokkal inkább felülmúlja az anyagát [azaz feltehetően az aranyat, értékét]”: 
„cuius ’materiam superabat opus’”.  
111 Jacob, E. F., Henry V and the Invasion of France. London, 1947. 115. 
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karikában hajló és farkukat nyakuk közé csavaró hátukon keresztet hordozó 
sárkányok a Rend 1408. évi alapítólevelében leírt, lángkereszt nélküli formát 
mutatják. A Pageant illusztrátora valószínűleg nem rendelkezett pontos 
információkkal a Sárkányos kardról, ezért lehet a Warwick kezében látható 
kardon több kör alakú, nehezen kivehető díszítés. Az azonban, hogy díszkardról 
van szó, amit feltehetően a királynak szánt Zsigmond, tagadhatatlan, s 
valószínűleg ezért is hordozzák egy ceremoniális processzus részeként a 
monstranciával együtt, ami ugyancsak V. Henriknek szóló fejedelmi ajándék 
volt. Ugyancsak a yorki kardot ábrázolja a yorki Guildhall – már a II. 
világháború után épített – nagytermének kőpadlójába helyezett címer-
inkrusztáció. A magyar tudomány szerint, Horváth Henrik óta, a yorki kardot 
Zsigmond királyénak tartja. Horváth szerint Zsigmond adományozta V. 
Henriknek.112 A Pageant LIII-as (27-es) tábláján Warwick temetésénél a 
szarkofágja oldalán a Beauchamp-családi címerpajzs körül is látható egy, a 
pajzsot körülölelő – a Sárkányrend tagjainak sírkövein is látható sárkányalakhoz 
hasonló – alakzat, a pajzs alsó részén a sárkány fejéhez hasonlító állatfejjel. 
Lővei Pál szerint a díszkardot akkor függesztették Zsigmondnak a windsori 
Szent György-kápolnában lévő Térdszalagrend-tagnak járó ülése fölé, amikor a 
rend lovagjává avatták. Lővei idézi a yorki városi emlékkönyvet, amely a 
kardnak a városba kerüléséről szolgáltat adatokat. 1437-ben a kard a windsori 
dékán tulajdonába került, mint ahogyan a Rend többi tagjának jelvényei haláluk 
után. A dékán a kardot egy yorkshire-i kanonoknak adta, aki 1439. május 5-én 
ajándékozta azt York városának.113 

Zsigmond később azt mondta az angol királynak, hogy nincs is olyan 
keresztény lovag, aki bölcsességben, bátorságban és nemes viselkedésben 
felülmúlná Warwickot, s a grófot a courteoisie, az udvari élet és kultúra atyjának 
nevezte, mondván, ha minden lovagi szellem eltűnne a földkerekségről, újra meg 
lehetne azt találni a gróf személyében.114 A Rous Roll is beszámol Zsigmond 
Beauchamp iránti rajongásáról, igaz, sokkal tömörebben.115  

                                                
112 Horváth Henrik, Zsigmond király és kora. Budapest, 1937. 182.  
113 York City Memorandum Book B/Y, idézi Lővei Pál: „Zsigmond király kardja Yorkban”, In: 
Détshy Mihály 80. születésnapjára. Tanulmányok. Bp., 2002. 127-136.; ill. lásd Lővei P: „A 
Sárkányrend fennmaradt emlékei”, In: Művészet Zsigmond király korában. szerk. Beke László, 
Marosi Ernő, Wehli Tünde. Bp., 1987. I-II. ; Hungarian Art Treasures. Ninth to Seventeenth 
Centuries. Catalogue, Victoria and Albert Museum, London, 1967. 75-77.; Leonard Willoughby: 
„The City and County of York”, The Connoisseur  24 (1909) May/August:5-6. 6. Lásd még: 
Sigismundus Rex et Imperator: Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437: 
Kiállítási katlógus. szerk. Takács Imre. Mainz, 2006. [Lővei Pál cikkei] 
114 Pageant, XXXV [f. 18]: „Howe the Emperour for a special love made Erle Richard to bere his 
swerde and profored to geve hym seynt Georges hert, Englisshmennes avowry to bryng into 
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A Warwick-kéziratok magyar vonatkozásainak nem csupán történeti 
kuriózumokként értékelhetők. Ha csak ezt szerettem volna kiemelni, nyilván 
azzal is kezdhettem volna a munkámat, hogy a „gazember” III. Richárd is 
ismerte könyvtára egyik kódexének lapjairól Zsigmond királyt, Borbála királynét 
és a magyar kíséretet, és olvashatott angliai látogatásukról. Ennél sokkal többről 
van szó: a kódex szervesen illeszkedik abba a kapcsolatrendszerbe – melynek 
ékes példáját éppen főszereplője, Warwick grófja adja –, melyet a 15. század 
első felében Zsigmond Magyarországa és a Nyugat-Európai hatalmak, 
különösen Anglia tartottak fenn egymással. A diplomáciai kapcsolatokon, a 
szövetségesei viszonyon, érdekközösségen túl mindez egy olyan szélesebb körű 
kapcsolatrendszert jelentett, melynek részesei voltak társadalmi-kulturális 
események, lovagi tornák, fejedelmi processzusok, lakomák, zarándoklatok (pl. 
Zsigmond látogatása Canterburyben Becket Szt. Tamás sírjánál), lovagrendi 
ünnepélyek, fogadalomtételek (Térdszalagrend, Sárkányos Társaság); s 
„termékei” lehettek nagylelkű fejedelmi ajándékok, lovagrendi jelvények, 
fejedelmi dinasztikus devizák, valamint a fentieket is megörökítő illuminált 
kéziratok – mint a Beauchamp Pageant is. A kézirat arról is tanúbizonyságot 
tesz, hogy a 15. századi európai társadalmi-kulturális és politikai „közéletbe” 
szervesen bekapcsolódott a magyar udvar, s részben a magyar arisztokrácia is. A 
lovagság, a chevalerie, a courteoisie világa „nemzetközi hálózatának” közös 
nyelvét a magyar uralkodóház is beszélte. A Windsorban függő Sárkányos-kard, 
vagy a Perényi János tőketerebesi sírkövén látható Lancaster-insignia, az ún. SS-
lánc ennek a kapcsolatrendszernek a bizonyítéka, melyről sajnos még keveset 
tudunk. A jövőbeni kutatások feladata az európai magyar királyi emlékek széles 
körű kutatása. E révén többet tudhatunk meg a középkori magyar királyság 
európai szerepéről, a „Latinitas”-hoz való tartozásáról. Például arról, hogy egy 
angol lordnak sem lehetett távoli vagy idegen Zsigmond udvara, s III. Richárd is 
tisztában volt a kódexe lapjain ábrázolt „kucsmás” uralkodó korabeli 

                                                                                                                    
Englond, but Erle Richard, heryng the Emperor sey, that he in his owne persone wolde com into 
Englond, he by endenture restored hit to hy[m] ageyn, saiying the delyveryng of hit by his owne 
persone shuld be more acceptable, and nourisshyng of more love, and so he did, for in shorte 
space after, he come into Englond, and was made Knyght of the Garter, and offered up the holy 
hert hym selfe, which is worshipfully yet kept at Wyndesore. And in his commyng and goying at 
Caleys Erle Richard then beying Capteyn there honorably resceived hym. And the Emperor said to 
the King that no prince cristyn for wisdom nortur and manhode hadde suche a nother knyght as he 
hadde of therle  of warrewyk, addyng thereto that if al curtesye were lost, yet might be founde 
ageyn in hym. And so ever after by the Emperors auctorite, was called the fadre of Curteisy.” 
115 Rous Roll, i. m. 50. tábla: „The emporor callid hym fadre of curtsy and all curtsy were lost he 
seyd hyt myght haue be found in hys person”.  
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tekintélyével. S a 15. században még semmi esetre sem tekintették Angliában 
Magyarországot egy messzi, ismeretlen kelet-európai királyságnak. 
 
Attila Bárány 
 

Medieval Royal Hungarian memorials: 
Sigismund of Luxemburg in English manuscripts 

 
The paper is introducing three later medieval, 15th-century English illuminated 
manuscripts of the holdings of the British Library Manuscripts Collection and 
the College of Arms Manuscripts, London. They are to be examined in respects 
of their references to Hungary, namely Sigismund of Luxemburg, his 
negotiations in England in 1416 and the Council of Constance. One of them, the 
so-called Beauchamp Pageant (BL Cotton Julius E.IV, art. 6)  is of utmost 
importance since it has not been known for the home scholarship of Sigismund’s 
iconography. The Beauchamp Pageant and the Rous Rolls are the celebrated 
late-fifteenth-century narrative history in the British Library of the life of 
Richard Beauchamp, Earl of Warwick (1382-1439). This dazzling manuscript 
comprises 53 drawings – each one accompanied by a short caption in English – 
that depict the principal events of the earl's life, including those of his deep 
fraternal relationship with King Sigismund. The pictures are influenced by the 
artistic fashion of the Low Countries. The paper investigates those manuscript 
folios which are to be seen as most valuable pieces of Hungarian references. The 
MS depicts the earl of Warwick, returning from the Holy Land, making his way 
through Venice to Lithuania, Poland and Russia, and taking part in several 
tournaments, one possibly in Hungary. Then, in Konstanz Beauchamp is 
duelling for „his Lady’s sake”, i.e. Queen Barbara von Zilli, as she had been 
insulted by a mighty duke. In Calais, he is seen as welcoming the imperial 
retinue in his palace, on their way to Sigismund’s talks in England. The earl is 
also described as not bearing Sigismunds sword, probably the York sword of the 
Order of the Dragon, and holding a most precious relic of St. George’s heart the 
Emperor is taking to Henry V. The paper tries to explore why and in what 
circumstances the manuscripts was commissioned, how the possible authors 
gained their information on the pictorial references to Sigismund and his court, 
the Order of the Dragon, and the especially the emperor’s typical appeareance. 
The manuscripts are treated as having iconographic evidence of major relevance 
in the field of Anglo-Hungarian relations in the later Middle Ages. 
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Táblák 
 

Fig.1. 
London, British Library Manuscripts Collection Cotton MS Julius E iv, article 6. 
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Fig.2. 

London, British Library Manuscripts Collection Cotton MS Julius E iv, article 6. 
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Fig.3. 

London, British Library Manuscripts Collection Cotton MS Julius E iv, article 6. 
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Fig.4. 

London, British Library Manuscripts Collection Cotton MS Julius E iv, article 6. 
 

 




