
FEJEDELMI TALÁLKOZÓ VISEGRÁDON

650 éve, 1335 végén nagyszabású fejedelmi találkozóra került sor Visegrádon. Károly 
Róbert magyar uralkodó vendégeként János cseh, Kázmér lengyel király, valamint Wit- 
telsbach Henrik, Alsó-Bajorország hercege tanácskoztak és kötöttek egymással szövet
séget hazánk akkori, színpompás fővárosában. Első Anjou királyunk kezdeményezésére 
és irányításával olyan jelentős határozatok születtek a Duna-parti rezidencián, amelyek 
közel két évszázadon át befolyásolták Közép-Európa történetének alakulását, és ame
lyek egyben az akkori magyar állam hatalmi pozícióit is megerősítették.

Károly Róbert figyelemmel kísérte a nápolyi eseményeket, biztosította az ország 
déli határait, gondja volt a nyugati és északi szomszédainkkal kapcsolatos vitás kérdé
sek rendezésére is. Mindenekelőtt egy, az osztrák hercegek ellen irányuló szövetség lét
rehozását tervezte. E hercegek állandó támadásaikkal pusztították a magyar határvidé
ket és támogatták az országban még mindig meglevő anarchikus erőket.

Károly Róbert már korábban rokoni kapcsolatba került a lengyel Piaszt-dinasztiá- 
val, és ezért katonasággal segítette előbb apósa, majd sógora hatalmának megszilárdítá
sát. Kázmér kérésére békebíróként közreműködött a Pomerániát meghódítani akaró 
Német Lovagrend és Lengyelország megegyezése érdekében. Időközben Lengyelország 
függetlenségét védeni kellett János cseh király törekvései ellen is, aki Vencel régi biro
dalmát szerette volna visszaállítani. Ezzel szemben Károly Róbert a cseh és a lengyel 
egyensúly kialakítását tartotta országa számára hasznosnak. János végül is kénytelen 
volt a magyar király akarata előtt meghajolni, mert éles ellentétbe került Bajor Lajos 
német császárral, és így már nem érezte magát elég erősnek az osztrák hercegekkel 
szemben. Ezért Károly Róbert javaslatára kibékült a lengyelekkel, és hosszas tárgyalá
sok után 1335. május 28-án Sandomirban egy évre szóló fegyverszünetet kötöttek.

A nagy jelentőségű visegrádi találkozó előkészítésére, 1335 nyárutóján Trencsénben 
Miklós egri püspök vezetésével folytattak megbeszéléseket a három fejedelem követei. 
Később az odaérkezett cseh király lemondott lengyel királyi címéről, Kázmér pedig az 
általa egyébként sem birtokolt sziléziai és mazoviai hercegségekről.

Az ezután sorra kerülő visegrádi kongresszuson a fentieken kívül Chartres-i Galhard 
pápai követ, Henrik alsó-bajorországi herceg, Boleszló sziléziai herceg, János olmützi 
püspök és még a kor sok más vezető államférfia is részt vett, növelve a tanácskozás te
kintélyét, a hozott határozatok súlyát. Az újabb tárgyalások során megerősítették a 
trencséni egyezményt: János cseh király engedményeiért cserébe Kázmér 20 ezer már
kát ajánlott fel, amelynek kifizetését azonban Károly Róbert magára vállalta. Viszon
zásul az Anjou-dinasztia jogot formálhatott a lengyel trónra. (Mindezt 1338. március 
1-én szerződésben is rögzítették.)

Pomeránia kérdésének megoldása már nem ment ilyen simán. Kázmér és a lengyel 
követek ragaszkodtak a tartományhoz, és csak kényszeredetten egyeztek bele a rájuk 
nézve kedvezőtlen feltételekbe. Nem is lett tartós a béke a Német Lovagrenddel, hi-
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szén már 1339-ben pápai követnek kellett ítélkeznie, hogy az újabb viszályt meg
oldják.

A visegrádi találkozó valamennyi résztvevője a megbeszélést eredményesnek ítélhet
te. János cseh király szabad kezet kapott és számottevő szövetségest szerzett a Német 
Birodalom trónjának megszerzésére irányuló törekvéseihez (12 év múlva fia -  IV. Ká
roly néven -  császár lett). Kázmér a hosszú anarchia után megerősíthette országát, fel
lendítve a gazdasági és a kulturális életet, kiérdemelve ezzel az utókortól a „Nagy” jel
zőt. A szövetségesek katonai tömböt hoztak létre Lajos német király és Albert osztrák 
herceg ellen. Ennek segítségével már 1336-ban fényes győzelmeket arattak az osztrák 
hercegeken. Károly Róbert visszaszerezte a bitorolt várakat és elvágta a belső lázadás 
lehetőségét.

A legfontosabb határozatokat gazdasági-kereskedelmi kérdésekben hozták a tár
gyaló felek. Bécs város árumegállító jogát (ezt még 1221-ben kapta) 1322-ben úgy bő
vítették ki, hogy ezzel elzárták a délnémet kereskedők elöl hazánkat s Flandria árui is 
csak a bécsi kereskedők közvetítésével juthattak országunkba.

Az árumegállító jog (jus stapuli) a XIII. században alakult ki. A kereskedők már ko
rábban is csak meghatározott utakon járhattak, mert a földbirtokosok így tudták a for
galmat ellenőrizni és az adót behajtani. Az ilyen joggal bíró városon áthaladó kereske
dőknek meg kellett állniok és áruikat eladásra kínálni. Természetesen az egyes városok
ban különböző mértékben érvényesültek ezek a jogosítványok. A bécsi árumegállító 
jog viszont a legkiterjedtebbek közé tartozott: az idegen kereskedő nemcsak megállni 
és áruját felkínálni volt köteles, hanem azt csupán helyi polgárnak adhattad . Mindez 
hazánkra nézve rendkívül káros hatásúvá lett. mert Bécs kézművesipara fejletlen volt, 
polgárai elsősorban az átmenő kereskedelem hasznának lefölözésére specializálódtak.

Károly Róbert ezért a kongresszus résztvevőivel olyan kereskedelmi útvonalakat ál
lapított meg, melyek kikerülték Bécs városát. A királyi védelemben részesített utak 
egyike Budától Esztergomon át Brnóba, az árulerakás helyére vezetett, a másik Kassán 
és a Szepességen át Lengyelországba vitt. A magyar király ezzel párhuzamosan elősegí
tette a magyar városok (elsősorban Buda) árumegállító jogának kialakítását és gazdasá
gunk fejlesztését is. Akkoriban ez igen új dolog volt. Károly Róbert messze kimagaslik 
feudális uralkodóink közül azzal, hogy dinasztikus céljai mellett az ország gazdasági ér
dekeit is felismerte és figyelembe vette.

A hajdani tanácskozásról 650 évvel később, 1985 szeptemberének utolsó napjaiban 
tudományos ülésszakon emlékezett meg az utókor. A Magyar Történelmi Társulat által 
szervezett rendezvényre, amelyre az egykori színhelyen, a gyönyörű Visegrádon került 
sor, a magyar történettudomány tudós művelőin kívül a környező országokból is 
érkeztek történészek. A kétnapos tanácskozáson az előadók sorát Engel Pál nyitotta 
meg, rendkívül érdekfeszítően elemezve az Anjouk új arisztokráciáját, illetve az új fő
nemesség kialakításának történelmi szükségességét. Ez után gazdaságtörténeti előadá
sok következtek. Először Szűcs Jenő beszélt Károly Róbert pénzügyeiről, majd Gedai 
István taglalta a magyar aranypénzverés kezdeteit, végül pedig Othmar Pickl grazi pro
fesszor boncolgatta a korai Habsburgok Magyarországgal kapcsolatos kereskedelempo
litikáját. Hasonlóképpen élénk figyelem kísérte azt a képzeletbeli idegenvezetést is, 
amelyen Héjj Miklós bemutatta a találkozó a korabeli Visegrádot. Meg kell még említe
nünk Bertényi Iván előadását, aki az Anjouk heraldikájához fűzött néhány megjegy
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zést, Székely Györgyét, aki a lovagi műveltség és a világi értelmiség kapcsolatát elemez
te, de referátumot tartott Frantisek Smahel, a Tábori Huszita Múzeum igazgatója, illet
ve Stanislaw Szczur, a Jagelló Egyetem főmunkatársa is, mindketten diplomáciatörté
neti témakörből.

Horváth Attila
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