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1. Kemény fia Lôrinc szerepe  
Árpád-kori történelmünkben

A z Árpád-korban, az úgynevezett személyes király-
ság korában a legfőbb hatalmi-közjogi tényező 
Magyarországon a király volt. Országában min-

den más hatalom, tisztség és tekintély az ő akaratára és 
hatalmára volt visszavezethető. A 13. század második 
felében azonban a királyi udvarban egymás után tűntek 
fel olyan (állam)férfiak, akiknek nevét – tisztségeik, a ko-
ronának tett szolgálataik vagy éppen hűtlenségük miatt – 
megőrizte az utókor. E jeles vagy kevésbé dicső tettekről, 
azok jutalmáról, illetve büntetéséről a korszakból fenn-
maradt latin nyelvű oklevelekben és a többé-kevésbé eme 
forrásokra támaszkodó történe-
ti-államtörténeti szakirodalomban 
olvashatunk.

Ilyen kiemelkedő személy volt 
a maga korában az ismeretlen – 
talán Szente-Mágócs1 – nembeli 
Kemény fia Lőrinc is, aki a királyi 
hatalom és a kiépülőben lévő ma-
gyar állam szempontjából kiemel-
kedő jelentőségű, egyben kritikus 
időszakban, a tatárjárást követő 
ország(újjá)építés, majd a IV. Béla 
és István ifjabb király közötti bel-
háborúk idején, V. István királysá-
ga alatt és IV. László király ural-
kodásának első éveiben is viselt 
jelentős tisztségeket. Személyének 
még az uralkodó számára is bizo-
nyos fokú megkerülhetetlenségét 
mutatja az a tény, hogy a trónon 
egymást követő uralkodók az ese-
mények folyásában rendre igye-
keztek őt híveik sorában tudni, 
számítottak szolgálataira, és azt 
készségesen jutalmazták. Amikor 
azonban a szerencséje úgy for-
dult, Lőrincnek azt is meg kellett 
élnie, hogy a hűtlenség bélyegét 
sütötték rá.

E tanulmányban Kemény fia Lőrinc harctéri és hivatali 
működésének a korabeli oklevelekből megismerhető főbb 
állomásait mutatom be azoknak a királyi joggal kimutat-
ható összefüggéseit kiemelve. Ennek keretében vizsgál-
ható az általa viselt tisztségek és a neki juttatott birtok-
adományok sora, valamint hűtlenségben marasztalásának 
körülményei.

2. A királyi jog

Elfogadva Párniczky Mihály definícióját, a királyi jog 
(ius regium) tágabb értelemben nem más, mint a király 
közjogi állását meghatározó olyan jogszabályok összes-
sége, amelyek a király számára valamely politikai vagy 

gazdasági előnyt biztosítanak.3 Egyszerűbben fogalmaz-
va, a ius regium az, amitől tartalmi értelemben király a 
király. Jellegzetes elemei korszakoktól és országoktól 

függően részleteikben némiképp 
eltérő tartalommal a törvényhozás, 
a kormányzás, a bíráskodás, az 
adók, vámok szedése, a fontosabb 
tisztviselők állítása vagy éppen a 
hadsereggel rendelkezés. Mai jog-
rendszerünkben e jogosultságokat, 
azok funkcióit – természetesen tar-
talmilag is más formában – a főbb 
állami szervek hatásköreiként azo-
nosíthatnánk, azonban a szemé-
lyes királyság korában mindezek 
az előjogok egyetlen hatalmi té-
nyezőre, a királyra mutattak, ezért 
nem volna helytálló a király hatás-
köreiről beszélni, helyesebb a ki-
rályi hatalomgyakorlás formáinak 
nevezni ezeket.

E tágabb értelemben vett ius re-
gium alkalmas arra is, hogy a ki-
rálynak országához, alattvalóihoz 
való jogi viszonyát tükrözze. En-
nek szemléltetéséhez pedig azért 
szolgálhat jó például Kemény fia 
Lőrinc pályafutása, mert ő a ta-
tárjárást követő restauráció, majd 
a királyi hatalomért kibontakozó 
belharcok idején folyamatosan a 
király, a központi hatalom legszo-

rosabb közelségében tudott maradni. Sorsszerű persze, 
hogy a hatalom hullámzásaival, az erőviszonyok változá-
sával időről időre változott az ő szerepe és megítélése is a 
királyi udvarban.

3. Kemény fia Lôrinc emlékezetes 
cselekedetei

Az Árpád-kor századait átfogó történészi munkákban rend-
re olvashatunk Kemény fia Lőrinc életének fontos moz-
zanatairól, Wertner Mór pedig önálló tanulmányt szentelt 
Lőrinc és leszármazói életrajzának és főbb cselekedeteinek. 
Kemény fia Lőrinc neve a tatárjárást követő ország(újra)
építés korában jelenik meg a királyi udvarban, „a főtiszt-
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viselők mellett forgolódó, már a felváltásukra hivatott fia-
talabb urak” között, olyan nevek társaságában, mint Ákos 
nembeli Ernye (majdani erdélyi vajda, királyi lovászmester, 
országbíró, tárnokmester) vagy Aba nembeli Lőrinc (maj-
dani királyi étekfogómester, pohárnokmester).4

Wertner 1243-ra teszi,5 a korabeli forrásokat nagyobb 
számban és pontosabban használó Pauler Gyula azonban 
1249-re datálja azt, amikor Lőrinc a király udvari ifja-
ként, inasaként a halicsi hadjárat egyik ütközetében át-
adta saját lovát IV. Béla 
vejének, Ratiszlávnak, 
Bosznia bánjának, miu-
tán az elvesztette a sa-
játját.6 Ugyancsak ki-
tüntette magát 1246-ban 
a II. Frigyes osztrák her-
ceg csapatai ellen vívott 
németújhelyi csatában,7 
harcolt 1252-ben a mor-
vaországi hadjáratban,8 
1260-ban pedig frissen – 
és éppen e célból – kine-
vezett bánként legyőzte 
a szörényi területeket 
dúló bolgárokat.9 Már 
ekkor megmutatkozott 
azonban jellemének ke-
gyetlenségre hajló olda-
la, mivel a harcban ejtett 
foglyokat a Duna men-
tén felakaszttatta.10 A források szerint pedig nem ez volt 
egyetlen és utolsó könyörtelen cselekedete.

Működésének újabb emlékezetes pontja az 1264–65. 
évi feketehalmi ostrom. Amikor ugyanis az 1260-as évek 
közepére IV. Béla és fia, István hatalmi harca a korábbi 
békeegyezségük ellenére fegyveres konfliktusba torkol-
lott, a király seregeinek sikerült Istvánt az erdélyi ország-
részben mind keletebbre, a Barcaságig szorítania. István 
azonban alkalmanként képes volt visszavágni apjának a 
hadszíntéren. Ekkor érkezett Erdélybe Béla király újabb 
seregének élén Lőrinc – immár országbíróként –, akinek 
segítségéért Béla utóbb három falut adományozott, jólle-
het „hideg, könyörtelen bátorsága ilyféle buzdításra alig 
szorult”.11 Lőrinc a seregével Feketehalom váráig üldöz-
te a visszavonuló Istvánt, majd ostrom alá vette a várat, 
amely végül sikertelennek bizonyult, Istvánnak sike-
rült elhagynia a csatateret, Lőrinc pedig fogságába esett. 
Ebben szerepe lehetett a Béla által a helyszínre küldött, 
mégis Istvánhoz csatlakozó Miskolc nembeli Panyit áru-
lásának.12 Még az ostrom előtt azonban Lőrinc ismét meg-
csillogtatta eltökéltségét és kegyetlenségét, amikor elfogta 
és halálra kínoztatta István követét, akit az ifjabb király az 
apjához küldött volna.13

Miután 1266 tavaszán Béla és István a Nyulak szige-
tén ismét békét kötöttek, híveik táborának megerősítése 
érdekében birtokadományokkal és újabb vagy magasabb 
tisztségekkel jutalmazták azokat, akiket maguk mellett 
tudhattak. Így esett, hogy 1267-ben IV. Béla elmozdította 
tisztségéből az István táborához közeledő szlavón bánt, 

Rátót nembeli Lorántot, és helyére addigi nádorát, Héder 
nembeli Henriket ültette. Ekkor nyerte el első alkalommal 
a nádori tisztséget Kemény fia Lőrinc, míg az ő helyét or-
szágbíróként Ákos nembeli Ernye vette át.14

IV. Béla halála után korábbi híveinek tábora kettésza-
kadt. Főként az 1250-es évek közepét követően tisztséget 
kapott urak nem álltak az új király, V. István mellé, míg 
Béla régebb óta szolgáló hívei, köztük Lőrinc is, többnyi-
re felsorakoztak mögötte.15 Lőrinc személyének jelentősé-

gét mutatja, hogy bár IV. 
Bélának 1270-ben be-
következett halálakor is 
nádora volt, ugyanebben 
az évben, de már Béla 
halála után ő kísérte V. 
Istvánt Krakkóba, majd 
a II. Ottokár cseh király-
lyal történő békekötés 
végett Pozsony környé-
kére is.16 Ugyanennek az 
évnek a végén, amikor 
Ottokár a béke ellenére a 
nyugati határterületen az 
István ellen zavargókat 
támogatta, decemberben 
a királyi hadak Lőrinc 
vezetésével már Auszt-
riát dúlták, majd 1271 
tavaszán Lőrinc újabb 
hadat vezetett Ausztria 

irányába, hogy megfékezze Ottokár előretörését.17 Vé-
gül májusban, több vesztes csata után a magyar seregek 
visszaverték Ottokár csapatait. A két uralkodó júliusban 
megkötött békeszerződését kiegészítendő, az ország leg-
jelentősebb tisztségviselői között Lőrinc is – ekkor ismét 
mint szörényi bán – felesküdött a békére.18

Kemény fia Lőrinc pályafutásának egyik utolsó jelen-
tős, dokumentált pontja V. István királysága alatt a korszak 
egy másik jelentős férfiúja, Gutkeled nembeli Joachim 
szlavón bán árulására vezethető vissza. Joachim 1272-ben 
Erzsébet királynéval szövetkezve – a király ellen hűtlen-
ségbe esve20 – elrabolta és Kapronca várába vitte Lász-
ló herceget (a későbbi IV. Lászlót). István király ekkor, 
röviddel halála előtt megfosztotta tisztségétől Joachimot, 
helyére Mojs fia Mojs nádort ültette, akitől e tisztséget – 
második alkalommal – Lőrinc vette át.21

A gyermek IV. László uralkodásának kezdetén Erzsé-
bet özvegy királyné kívánta kezébe venni a tényleges ha-
talmat, és bár Erzsébet „nagyratörő, hatalomra vágyó nő 
volt”, aki „már férje életében oly szerepre vágyott, aminőt 
egykor Gertrúd töltött be II. Endre mellett”, IV. Béla fe-
gyelmezett, régebbi hívei – Lőrinccel egyetemben – Lász-
ló mellé álltak.22 Rövid időn belül azonban az Erzsébet 
által támogatott Joachim és annak szövetségese, Kőszegi 
Henrik léptek előre a magasabb tisztséget viselők között. 
Joachim visszakapta a szlavón bánságot, Henrik pedig 
árulással vádolta meg, majd lemészárolta II. Ottokár ki-
rály sógorát, Béla macsói és boszniai herceget. Ezt köve-
tően, 1272 novemberében Lőrinc – igaz csak rövid időre 

IV. Béla harca Ottokár cseh királlyal (Képes Krónika)19
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– ismét kiszorult a hatalomból, Rátót nembeli Loránt lett 
a nádor, Joachim a tárnokmester, Henrik pedig megkapta 
Bosznia északnyugati részét.23

Miközben a haragra gerjedt Ottokár az ország ellen in-
dult, a királyi udvarban sem csitultak a kedélyek, Joachim 
ugyanis Erzsébethez sem tudott hű maradni, igyekezett a 
fiatal László királyt anyja ellen hangolni.24 Ekkor Erzsé-
bet csak elhalt férjének híveire támaszkodhatott. Így nyer-
hette el – némi birtokadomány mellett – 1273 tavaszán 
immár harmadszor a nádori tisztséget Kemény fia Lőrinc, 
aki ekkor közreműködött a király és anyja megbékélésé-
ben, míg végül 1273 júniusában ismét Rátót nembeli Lo-
ránt váltotta őt a nádori tisztségben.25 E ponton túl a tör-
ténetírók Lőrinc további cselekedeteiről nem számolnak 
be, és a Hóman–Szekfű szerzőpáros áttekintő táblázatai 
szerint többé nem viselt országos tisztséget.26 Halálának 
pontos ideje nem ismert, az 1273 és 1280 közé tehető.27

4. Kemény fia Lôrinc tisztségei

A történettudományi munkák és a korszakból fennmaradt 
oklevelek alapján, ha hézagoktól nem is mentesen, de lé-
nyegesebb elemeit tekintve képet kaphatunk a Kemény 
fia Lőrinc által viselt fontosabb tisztségekről. A Hóman–
Szekfű szerzőpáros áttekintő táblázatai segítik a tájéko-
zódást az országos tisztségek körében: a vizsgált korszak 
első táblázata28 IV. Béla fontosabb tisztségviselőit mutat-
ja be a tatárok kiűzésétől 1270-ig, a második29 pedig IV. 
László tisztviselőit jelöli 1272 augusztusától 1290-ig.

A korábbi táblázat szerint Lőrinc a legfontosabb orszá-
gos tisztségek közül legkorábban a királyi lovászmestersé-
get viselte 1257 és 1260 között, majd 1260-tól 1267-ig az 
országbírói hivatalt töltötte be, e tisztséget viselte Fekete-
halom ostromának idején is (míg Wertner ekkor nádornak, 
1263-ban pedig István tárnokmesterének nevezi30). IV. Béla 
és fia, István 1266. évi békekötését követően, az udvari 
tisztségeknek a király hívei közötti újrafelosztásában pedig, 
amikor Héder nembeli Henrik a horvát-szlavón bánságot 
vette át Rátót Loránttól, Henrik után Lőrinc lett a nádor, 
amely pozíciót 1270-ig, de rövid ideig még IV. Béla halála 
után is betöltötte. Paulertől tudjuk, hogy V. István uralkodá-
sa alatt Lőrinc a szörényi bánságot viselte, míg István nádo-
raként Mojs fia Mojs tevékenykedett egészen addig, amíg 
a király – röviddel halála előtt – Mojsot a hűtlenségbe esett 
Gutkeled nembeli Joachim helyett szlavón bánná tette; ek-
kor Lőrinc visszakapta a nádori méltóságot.31

A második táblázat szerint pedig Lőrinc IV. László 
uralkodásának első éveiben a nádori címet viselte előbb 
1272 novemberéig, majd 1273 márciusa és júniusa között, 
hivatali utóda mindkét alkalommal Rátót nembeli Loránt 
lett. Harmadik nádorságát – Erzsébet gyakran változó 
kedvén túl – vélhetően II. Ottokár fenyegető támadásának 
köszönhette, munkáját pedig a fiatal király és anyja, az öz-
vegy királyné összebékítésével végezte be.

Országos tisztségei mellett Kemény fia Lőrinc szá-
mos ispánságot viselt több évtizedes pályafutása során. 
Erre vonatkozó adatokat a korabeli oklevelekben három 
jellegzetes formában találhatunk. Egyfelől, mivel ország-

bíróként, majd nádorként a bírói hatalom gyakorlását is 
lehetővé tevő országos tisztséget viselt, néhány ítélete 
fennmaradt az utókor számára, ezek pedig jellemzően fel-
tüntetik a bíró valamennyi aktuális tisztségét. Léteznek 
továbbá olyan oklevelek, amelyek érdemi tartalmukban 
érintik, vagy a rendelkezéseik indokolását tartalmazó 
történeti részben említik Lőrinc személyét és tisztségeit. 
Harmadszor, a korabeli királyi okleveleknek gyakori tar-
tozéka a rendelkezés idején fontosabb tisztséget viselő 
személyek felsorolása. E felsorolásokban Lőrinc több al-
kalommal szerepel mint nádor és somogyi ispán, illetve 
mint szörényi bán és dobokai ispán.

A Lőrinc által viselt ispánságokra utaló egyik, ha nem 
a legkorábbi forrás egy 1259-re datált privilégium, amely-
ben IV. Béla a pilisi várat adományozza Mária királyné 
részére. Az oklevélben a fontosabb tisztséget viselők so-
rában szerepel a következő megjelölés: „Laurencio filio 
Kamini Marescalco nostro et Comite Geuriensi”, amely-
nek értelmezését segíti Wenzel Gusztáv megjegyzése, mi-
szerint az oklevél szövege IV. Orbán pápa 1263. évi meg-
erősítő bullájában maradt fenn. Az olasz nyelvben ugyanis 
a „marescalco” kifejezést kovácsmesterként vagy istálló-
mesterként azonosíthatnánk. Egyértelmű tehát, hogy a 
forrás Lőrinc királyi lovászmesterségére utal, emellett vi-
selte – mint kiderül – a győri ispánságot.32

Wenzel 1262-ből közli Lőrincnek a pannonhalmi apát-
ság és bizonyos mosoni várjobbágyok közti, Dorogban 
fekvő birtokkal kapcsolatos perében hozott ítéletét. Az 
oklevél Lőrincet mint a király úr udvarának bíróját (or-
szágbírót) és zalai ispánt jelöli.33 Érdekesség, hogy a tör-
ténettudományi források és életrajzi lexikonok Lőrincet 
1260–61-től mutatják országbírónak, elődjeként pedig 
Kőszegi Henriket tüntetik fel, ezzel szemben Ráth Ká-
roly közöl egy 1256. december 30. napjára datált okle-
velet, amely arról tanúskodik, hogy bizonyos Miklós bán 
fiai Lőrinc országbíró és zalai ispán előtt megosztoznak.34 
E forrást Wenzel is átveszi,35 azonban ő közli 1256-ból a 
székesfehérvári káptalan egyik oklevelét, amely szerint 
akkoriban Henrik somogyi ispán az országbíró.36 Mind-
ezekre tekintettel az 1256. december 30. napjára datált, 
állítólag Lőrinc országbírótól származó oklevél vagy leg-
alább a keltezés hitelessége kétségbe vonható.

A Lőrinc első nádorsága idejéből fennmaradt több ok-
levél szerint is nádorsága idején somogyi ispán volt.37

1271-ből maradt fenn az oklevél, amelyben V. István 
Újhely birtokot adományozza minden tartozékaival Ke-
mény fia Lőrincnek, aki István elmondása szerint királyi 
atyjának idején, már ifjúkorától fogva mindig különféle 
hű érdemekkel volt az ország hasznára. Beszámol azon-
ban Lőrincnek az István uralkodása alatt tett szolgálatairól 
is, nevezetesen arról, hogy bánként elkísérte a királyt len-
gyel földre, majd Pozsony vidékére, később pedig a cse-
hek támadásának kivédésére hadat vezetett a nyugati or-
szágrészbe. E forrás szerint Lőrinc 1271-ben szörényi bán 
és dobokai ispán, de a levél szövegéből azt is megtudjuk, 
hogy korábban a nádori tisztség és a somogyi ispánság 
mellett a kemléki ispánságot is viselte.38 Lőrinc kemléki 
ispánságáról Pauler annyit jegyez meg, hogy e tisztségét 
IV. Béla halálakor is viselte.39
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A Hazai Oklevéltár közli azt az adománylevelet, amely-
lyel IV. László Lőrincnek adja a Pozsony megyei Újvár 
birtokot. E forrás röviddel Lőrinc harmadik nádorsága 
előtt keletkezhetett, mivel a tisztviselők felsorolásánál 
nádorként Rátót Loránt sze-
repel, míg az oklevél érdemi 
része Lőrincet soproni és ver-
bászi ispánnak nevezi.41 Em-
lítést érdemel még egy 1273 
júniusában kelt dokumen-
tum, amely szerint IV. Lász-
ló bizonyos Lőrinc fia Bogo-
mér ispánnak adja a Palugya 
nevű földet, és amely forrás 
Kemény fia Lőrinc harmadik 
nádorságának utolsó hónap-
jában keletkezhetett, ennek 
megfelelően tünteti fel az or-
szágot kormányzók sorában 
Lőrincet, aki nádor, soproni 
és baranyai ispán, valamint a 
kunok bírája.42

Végül, 1274-ben IV. Lász-
ló király, amikor hű szolgála-
táért visszaadja Lőrincnek a 
tőle korábban elvett Újhely 
birtokát, arról is megemlé-
kezik, hogy Lőrinc, jóllehet 
1274-ben már csak ispánnak nevezik, korábban más tiszt-
ségeket is viselt: „elődeinknek, tudniillik nagyapánknak 
és atyánknak, Magyarország jó emlékű és kiváló királyai-
nak idején a nádorságot és az ország nagyobb tisztségeit 
dicséretesen viselte”.43

Érdekesség, hogy Reiszig Ede történész Somogy vár-
megye középkori ispánjainak felsorolásánál Kemény fia 
Lőrinc esetében az alábbiakat tünteti fel: „1267–1268: 
Baranya, Moson, Sáros, Sopron, Szepes vármegyék fő-
ispánja és nádor”.44

Összevetve Kemény fia Lőrinc emlékezetes cselekede-
teit és az éppen uralkodó királyhoz való viszonyát az ál-
tala viselt tisztségekkel, azok megszerzésének és elvesz-
tésének időpontjaival, egyértelműen kijelenthető, hogy 
a mindenkori király jóindulata, Lőrinc és a király aktu-
ális kapcsolata határozta meg az általa viselt hivatalo-
kat. E tény magyarázata megközelíthető politikai és jogi 
oldalról is. Politikai oldalról nyilvánvaló, hogy a király 
a tisztségek és birtokok adományozásával jutalmazza a 
hű szolgálatot, valamint további hűségre és szolgálatra 
kíván ösztönözni. E megfontolásokat számos korabeli 
királyi oklevél arenga része kifejezetten – és gyakran 
látványos nyelvi fordulatokkal – tartalmazza. A politi-
kai szándékhoz pedig közjogi felhatalmazás párosul, a 
királynak azon előjoga, hogy a tisztviselőit maga jelöli 
ki, és ő fosztja meg őket tisztségeiktől. E jogkörében – 
ha esetleg ki is kéri tanácsának véleményét – semmilyen 
más akarat nem korlátozza. Degré Alajos szerint például 
a rendek a 13. század végéig a nádor és az országbíró 
esetében is hiába tettek kísérletet arra, hogy kinevezésük-
be beleszólást nyerjenek.45

A tisztségek kiosztásában tehát a király akaratát köz-
jogilag semmi nem korlátozza, „a királyi, később orszá-
gos tisztviselőket, megyésispánokat stb. belátása szerint 
nevezi ki és bocsátja el”.46 Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a tisztviselők kiválasz-
tásában a társadalmi-törté-
nelmi körülményektől tel-
jesen függetlenedni tudna. 
Éppen Kemény fia Lőrinc 
esete mutatja, hogy egyes ki-
emelkedő személyiségek a 
király (vagy a királyok sora) 
számára is mellőzhetetlenné 
válhatnak. A 13. század má-
sodik felére ugyanis a kirá-
lyi hatalom olyan helyzetbe 
került, amikor ha közjogilag 
nem is volt kötve más hatal-
mi tényező által, ténylegesen 
mégsem tudott függetlenedni 
az országában és a királyi ud-
varban zajló eseményektől. 
Ahogy Degré fogalmaz, a 
nemesség rangja nem örök-
ségből, hanem a király ado-
mányából származott,47 és 
közöttük is voltak olyanok, 
akik birtokaik és viselt tiszt-

ségeik nyomán kiemelkedhettek a többiek közül, tiszt-
ségeiket azonban nem sikerült örökletessé tenniük.48 Az 
adományok pedig egyes előkelői csoportok tényleges ha-
talmának növekedését eredményezték, ördögi körbe zárta 
a királyi hatalmat. IV. Béla és főleg az ő utódai ugyanis 
hiába próbálták időről időre visszavágni egyes urak hatal-
mának túlhajtásait és megszilárdítani a királyi hatalmat, 
az országot érő külső támadások és azoktól való félelem, 
valamint a belharcok miatt szükségük volt a legjelentő-
sebb urak támogatására, amelyet újabb adományokkal 
szerezhettek meg. Kristó Gyula szavaival: „olyan időket 
élt IV. Béla alatt – és még a következő évtizedekben is – 
Magyarország, amikor a történelmi körülmények a nagy-
uraknak és nem a királyi hatalomnak kedveztek”.49 Ennek 
eredményeként a 13. század második fele a fennmaradt 
okleveles források alapján a királyi birtokadományozások 
és a birtokok visszavétele végeláthatatlan hullámzásának 
látszatát kelti.

5. Kemény fia Lôrinc nádor bírói 
munkássága

Kemény fia Lőrinc jelentőségéhez mérten különös, hogy 
a Magyar História sorozat 13. századot tárgyaló köny-
vében Kristó csupán egyetlen helyen említi Lőrincet. 
Az 1267. évi úgynevezett harmadik Aranybulla birtok-
visszavételre vonatkozó szabályait tárgyalva jegyzi meg 
a szerző, hogy „a bárki által elfoglalt nemesi birtokok 
visszavételét – a törvény előírásainak megfelelően – két 

V. István koronázása (Képes Krónika)40
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báró (Lőrinc nádor, somogyi ispán, valamint Csák bán, 
zalai ispán) ítélte meg”, akik mellé IV. Béla megyénként 
nemeseket állított bírótársnak.50 E megállapítást Béli 
Gábor akként pontosítja, hogy a király Lőrinc nádort 
küldte a saját megyéjébe, Somogyba, hogy ezekben az 
ügyekben ítéljen, mellé pedig öt megyebeli nemest dele-
gált51 – ezek a nemes bírók pedig a későbbi szolgabírók 
elődeinek tekinthetők ugyan, valójában azonban még a 
király által delegált bírók, akik ítélkezési hatalmukat, iu-
risdictiójukat a királytól és nem valamiféle nemesi kö-
zösségtől kapják.52 Ezt támasztja alá azoknak az 1268-
ból származó ítéleteknek a szóhasználata is, amelyeket 
Lőrinc és nemes bírótársai hoztak. Az egyik ilyen forrás 
például arról tanúskodik, hogy az eljáró bíróság Domon-
kos fiainak, Sándornak és Pálnak visszaadta a bizonyos 
királynéi népek által jogtalanul elfoglalt Sengurg (Szent-
györgy) nevű örökös birtokukat. Témánk szempontjából 
azonban az oklevél bevezető része érdekesebb, ahol Lő-
rinc maga is elmondja, hogy őt a király küldte ki ítélkez-
ni Somogy megyébe, és ő rendelte mellé a megye neme-
sei által választott öt bírótársat is.53

Az előbbi forrás a ius regium egyik fontos elemére, a 
király bírói hatalmára is utal. A személyes királyság ko-
rában ugyanis a legfőbb bírói hatalom forrása a király, aki 
teljes országának, alattvalóinak bírája, aki bármely ügyet 
magához vonhat. Értelemszerűen azonban az uralkodó 
egy személyben nem képes minden vitás ügyet szemé-
lyesen megítélni, ezért bírói hatalmát fokozatosan egyes 
tisztviselőire, később már közösségekre is delegálja.54 Már 
Szent István Intelmei előirányozzák, hogy a király lehető-
leg csak a tekintélyéhez méltó, nagyobb ügyekben ítéljen 
személyesen, egyébként hagyja az ítélkezést a törvényes 
bírókra.55 A király mellett az Árpád-kor másik kiemelke-
dően fontos bírói személye pedig a nádor, akinek ítélke-
zési hatalma a vidéki bíráskodásban az 1222. évi Arany-
bullával teljesedik ki, a mindenkori nádor e tisztségénél 
fogva saját jogon, a király tudta nélkül ítélkezhet saját 
udvarában, ahol egy bírói helyettese is lehet.56 Az 1270-
es évek közepétől aztán működik a nádori közgyűlés is, 
amelynek elsődleges feladata az úgynevezett közönséges 
gonosztevők kiiktatása volt, eljárt azonban egyéb ügyek-
ben (birtok- és hatalmaskodási perekben) is.57

Bármilyen formában jár azonban el a nádor, hatalma 
végső soron mégis a királyi hatalomra mutat vissza, még-
hozzá kettős szálon. Egyfelől, a nádor tisztségét a király 
ruházta fel ítélkezési hatalommal törvényeiben, például az 
Aranybullában, saját bírói hatalmának egy részét delegál-
va rá. Másrészt, a nádor – és más országos tisztviselők 
– személyének meghatározása is a király előjoga, ekként 
a mindenkori nádor személyében is a királytól kapta hatal-
mát. Az előbb hivatkozott 1268. évi oklevélből kiolvasha-
tó ítélkezési forma azonban sem a nádor udvarában törté-
nő ítélkezéssel, sem a nádori törvényszékkel nem azonos. 
Lőrinc nádor és a nemes bírótársak tanácsa valójában a 
király által konkrét – az oklevelek bevezető részében is 
megjelölt – tárgyban, meghatározott ügytípusra kiküldött 
bíróság. E tanácsban ezért nemcsak a nemes bírótársak, de 
maga Lőrinc nádor is delegált bíró.

6. Birtokadományozás  
és vagyonkobzás

Látva Kemény fia Lőrinc közéleti pályafutását, és ismer-
ve a 13. század második felének királyi birtokpolitikáját, 
nem meglepő, hogy Lőrinc neve többször – és különböző 
összefüggésekben – merül fel birtokadományozásról vagy 
vagyonkobzásról beszámoló korabeli oklevelekben.

1267-ből maradt ránk István ifjabb király levele, 
amely arról tanúskodik, hogy amikor három évvel koráb-
ban az ifjabb király seregével Feketehalom várába vo-
nult, Hontpázmány nembeli Iván fia András az ostromló 
csapat kapitányát, István és az övéi nagyobb ellenségét, 
magát Kemény fia Lőrincet – ahogy arról korábban szó 
volt – elfogta és István elé vitte, András ajtónállómester 
ezért és más cselekedeteiért Istvántól megkapott bizo-
nyos Aranylabu Barth (Pétervárad) nevű földet. Az ok-
levélből az is kiderül, hogy ezt a földet István korábban 
a kun Bachkoldának adományozta, majd el is kobozta 
annak fiaitól hűtlenségük miatt, amit „ugyanezek nyil-
vánvalóan elkövettek minket és a mieinket üldözvén, 
mivel szüleink, tudniillik IV. Béla és Mária Királyné pa-
rancsára felkeltek ellenünk, hadjáratot indítva üldöztek 
minket”.58

Pétervárad kapcsán István oklevele megemlít egy to-
vábbi érdekességet, miszerint e birtok korábban Töre fia 
Péter ispáné volt, és tőle „hűtlenségének nyilvánvaló bé-
lyege miatt, amely bélyeg az egész ország ellen is volt, 
elidegeníttetett és a mi kezünkre szállt”.59 Pétervárad tehát 
történelmi távlatokban rövid időn belül legalább kétszer 
szállt a koronára hűtlenség miatt, és e ponton Kemény fia 
Lőrinc története távolról összekapcsolódik az Árpád-kor 
legismertebb hűtlenségi cselekményével, a Gertrúd ki-
rályné elleni merénylettel is. Töre fia Péter ispán ugyanis 
a források alapján nem más, mint a Gertrúd elleni össze-
esküvés azon résztvevője, aki végül a halálos csapást mér-
te a királynéra.60 Péter esetleges büntetéséről írásos forrás 
nem maradt fenn, úgy tartják – és ez magyarázná is az 
okleveles dokumentálás hiányát –, András király őt „első 
felindulásból” karóba húzatta.61

A Feketehalomnál, Kemény fia Lőrinc seregével szem-
ben tanúsított hősiessége miatt kapott birtokadományt V. 
Istvántól Sándor szörényi bán 1268-ban,62 majd Demeter 
és Mihály ispánok, Endre fiai, 1270-ben.63

Az előbbiekben már hivatkozott egyik oklevél szerint 
1271-ben kapta Lőrinc V. István királytól a Béla és István 
királyoknak tett gyakori hű szolgálatáért az Újhely nevű 
birtokot.64 A Hazai Oklevéltárból előbb már idézett, 1273-
ban kelt oklevél tanúsága szerint pedig IV. László király a 
felmenői, Béla és István királyok idején tanúsított hű szol-
gálataiért, anyja Erzsébet királyné és az ország báróinak 
egyetértésével „kegyeltjének és hívének”, Lőrincnek adta 
a Pozsony megyei Újvár nevű földet és az ottani vámot, 
amely földről azt is elmondja, hogy azt korábban Lőrinc 
apja, Kemény ispán bírta II. András király adományá-
ból.65 Ugyanebből az évből maradt fenn az adománylevél, 
amellyel a király Csák nembeli Péter és Máté fivéreknek 
adta a Scynche nevű birtokot, érdemeikért, amelyeket töb-
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bek között a Kemény fia Lőrinc és társai ellen Feketeha-
lomnál vívott harcban csillogtattak.66

Amint arról Kemény fia Lőrinc országos tisztségeinek 
vizsgálatánál már szó esett, ismereteink szerint Lőrinc po-
litikai pályafutásának utolsó jelentős cselekedete az volt, 
hogy 1273-ban közreműködött az ifjú IV. László király és 
anyja, az özvegy Erzsébet királyné összebékítésében. A ki-
rályi hatalmat aláásni igyekvő urakkal (leginkább Kőszegi 
Henrikkel és Gutkeled nembeli Joachimmal) szembeni 
fellépés érdekében László és Erzsébet kénytelenek voltak 
elnyerni egymás híveinek bizalmát is, és kellőképpen meg 
kellett jutalmazniuk azokat, akik mellettük kitartottak. Ezt 
példázza az a terjedelmes, 1274-ben kelt oklevél, amely-
ben IV. László visszaadja Kemény fia Lőrinc ispánnak a 
Trencsén megyei Vág mellett fekvő Újhely (Vág-Újhely) 
birtokot. A levél a következőket rendeli:

„báróink tanácsának közbenjárására ugyanezzel a 
királyné úrnővel, legdrágább anyánkkal bizonyos fel-
tételek alatt a béke és egyetértés szövetségére léptünk, 
hogy a bárók, nemesek és általában mindenki mások 
birtokait, melyek a korábban mondott harcokban elvé-
tettek, vissza kell adni és állítani, és az okozott károkat 
megtérítő módon helyre kell állítani”.

Az oklevél arenga részéből egyértelmű, hogy az említett 
harcok alatt az 1270-es évek elején lezajlott hatalmi vi-
szálykodást kell érteni. A forrás érdemi része pedig Lőrinc 
hűségét emlegeti:

„tetszett ennélfogva, hogy Kemény fia Lőrinc ispánnak, 
kegyelt és hű bárónknak, aki helyettesével és fiaival egy-
kor az előbb mondott anyánk pártjára állt, és ezért Újhely 
nevű birtoka általunk elvétetett; mivel pedig a mondott 
egyezség megkötése érdekében ugyanezen anyánknak 
hatékony segítségére sietni és ténykedni láttuk minden 
más bárónk előtt ugyanezt a Lőrinc ispánt, becsületessé-
gének felajánlásával megmutatva megbízható hűségét; 
a mondott Újhely birtokot minden hasznával és minden 
tartozékával ugyanennek a Lőrinc ispánnak, és általa fi-
ainak és fiai leszármazóinak a jövőben, visszaadtuk és 
visszaállítottuk azzal a joggal és teljességgel, amelyben 
korábban ugyanazt megfelelően birtokolni ismertük”.67 

A Lőrincnek juttatott birtokadományokat a király kivétel 
nélkül „Lőrincnek és általa örököseinek és örökösei le-
származóinak” rendeli. Ezt a korban szokásos birtokado-
mányozási formulát nevezi Béli a jogokat meghatározó 
záradék egyik elemének, míg annak másik eleme a ren-
delkezési jog terjedelmének megállapítása, amely azon-
ban hiányozhat akkor, ha a király saját (illetve a korona) 
dologi jogát a ius regium alapján fenntartja a birtokon.68 
IV. László 1273. évi, Újvár visszaadásáról rendelkező ok-
levelében azonban egy másik kitétel található, miszerint 
Lőrinc és leszármazói élők között vagy haláluk esetére 
teljesen szabadon és akármilyen jogcímen rendelkezhet-
nek az adomány tárgyáról.69 E rendelkezésben pedig ép-
pen a ius regium alapján fennálló elidegenítési tilalom aló-
li mentesítést kell látnunk.

7. Kemény fia Lôrinc hûtlensége

Az Árpád-korban a hűtlenségi bűncselekmények jelleg-
adó tulajdonsága azok jogi tárgya, a király – és a korona 
– közjogi méltósága, ami szorosan összefügg a király-
nak e méltóságából fakadó közjogi jogosultságaival, a 
tágabb értelemben vett királyi joggal. A kör azzal zárul 
be, hogy a ius regium egyik eleme éppen a hűtlenségi 
bűncselekmények megbüntetése. A Hármaskönyvből is 
kiolvasható, hogy a hűtlen javainak a koronára történő 
visszaszállása – és ez különösen fontos a patrimoniális 
államberendezkedés megszűnése után – azzal függ ösz-
sze, hogy a hűtlen az ország szent koronájának méltó-
sága és tekintélye ellen vétkezik.70 Felmerül a kérdés, 
vajon Lőrincet marasztalták-e a hűtlenség bélyegével a 
13. század második felének folyamatosan forrongó ha-
talmi-politikai viszonyai között.

Bár Lőrinc birtokainak hűtlenség jogcímén történt elvé-
teléről nem maradt fenn oklevél, és ellenkező adat hiányá-
ban az is bizonyosnak vehető, hogy fővesztés-büntetéssel 
vesztette életét, a kérdés mégis igenlően válaszolható meg 
(a 13. század második felében egyébként is gyakori jelen-
ség volt, hogy a hűtlenségi büntetésből a fővesztést nem 
hajtották végre).

Ahogy arról már szó volt, Lőrinc 1274-ben kapta visz-
sza IV. Lászlótól a Trencsén megyei Újhely nevű birtokot, 
amelyről a király elmondja, hogy az korábban is Lőrincé 
volt, azonban tőle elvétetett. V. István 1271. évi oklevelé-
ből tudjuk, hogy ezt a birtokot ekkor kapta Lőrinc, tehát a 
köztes három évben kellett azt elveszítenie. Hogy ez mi-
kor és ki által történt, arra IV. László adományleveléből 
és Lőrinc tisztségeinek változásából következtethetünk. 
László király az újhelyi birtokot általa elfoglaltként jelö-
li meg. Ha ezt önmagában nem tekintenénk perdöntőnek, 
akkor is figyelembe kell vennünk, hogy István levele Lő-
rincet szörényi bánként azonosítja, tehát a korábbi birtok-
adományozásra már Lőrinc első nádorsága után került sor, 
másodszorra pedig éppen István tette – röviddel halála 
előtt – nádorrá Lőrincet. Ebből alappal következhet, hogy 
Újhely királyi visszavételére már nem István életében ke-
rült sor, és éppen Lőrinc második és harmadik nádorsága 
között volt egy rövid időtartam (1272 novemberétől 1273 
márciusáig), amikor nem viselt országos hivatalt, ezért 
leginkább második nádorságának elvesztéséhez köthető 
Újhely birtokának elvesztése is. Arra pedig, hogy a birtok 
elvételére hűtlenség miatt került sor, következtethetünk a 
már hivatkozott adománylevelekből, amelyek alapján a 
Feketehalomnál Lőrinc serege ellen harcoló urak jutottak 
birtokhoz. Hontpázmány nembeli Iván fia András 1267-
ben, Sándor szörényi bán 1268-ban, Demeter és Mihály 
ispánok, Endre fiai 1270-ben, valamint Csák nembeli Pé-
ter és Máté 1273-ban nyert adományleveléből is kitűnik, 
hogy V. István és IV. László is István elleni fegyveres tá-
madásként jelöli meg Feketehalom ostromát, amelyet Lő-
rinc vezetett. A király közeli hozzátartozója elleni táma-
dás pedig – miként ezt a Gertrúd királyné elleni merénylet 
megítélése is példázza – a király közjogi méltóságát sérti, 
ezért éppúgy hűtlenségnek minősül, mint a király szemé-
lye elleni támadás. V. István ráadásul ifjabb királyként sa-
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ját uralmi területén maga is a királyi tekintélyt hordozta 
már apja halála előtt is.

Ugyanakkor Feketehalom ostroma, mivel IV. Béla ér-
dekében indult annak fia ellen, Béla szempontjából nyil-
vánvalóan nem minősült hűtlenségnek, akkor sem, ha a ki-
rály családtagja ellen irányult. István 
azonban, aki magát ifjabb királynak 
címeztette, és akit fiatalkorában Béla 
meg is koronáztatott, ezt a személye 
és hatalma ellen irányuló fegyveres 
támadást bizonyosan hűtlenségnek 
tekintette. A Demeter és Mihály is-
pánoknak, Endre fiainak címzett 
adományát tartalmazó 1270. évi ok-
levélben pedig három alkalommal 
is a hűtlen jelzőt használja azokra, 
akik Béla nevében ellene támadtak.71 
Ugyancsak hűtlennek nevezi István 
feketehalmi támadóit a Csák nem-
beli Péternek és Máténak szóló, IV. 
László által adott oklevél.72

Az esetleges hűtlenségben ma-
rasztalás mellett az is nyilvánvaló, 
hogy ha nem is maradt fenn olyan 
oklevél, amelyben V. István vagy 
IV. László formálisan kegyelem-
ben részesítette Kemény fia Lőrin-
cet, az országos tisztségek ismételt 
adományozása és korábban elvett 
újhelyi birtokának visszaadása egy-
értelműen kifejezi a hűtlenség bélyege alóli mentesítését. 
A kegyelmezés pedig ekkor ugyancsak a király közjogi 
méltóságából fakadó előjoga.

8. Összegzés

A 13. század második feléből fennmaradt oklevelek és 
a korszak eseményeit – jelentős részben eme oklevelek 
alapján – feldolgozó szakirodalom alapján megállapítha-
tó, hogy IV. Béla uralkodásának utolsó évtizedétől kezdő-
dően a királyi hatalom működésének az egyes főurak fel-

emelkedésében megnyilvánuló tényleges – de még nem 
közjogi(!) – korlátai erősödtek. A királyi udvarban meg-
jelentek olyan tisztviselők, akik a királyi család egymással 
is hadakozó, szemben álló tagjai számára megkerülhetet-
lenné váltak. E személyek hűségének, szolgálatainak el-

nyeréséért a trónon egymást követő 
uralkodók újra meg újra a tisztségek 
és birtokok adományozásának esz-
közéhez nyúltak, ami végső soron 
egyes főurak befolyásának továb-
bi növekedését és a királyi hatalom 
gyengülését eredményezte, ördögi 
körbe zárva a királyi hatalmat.

Korának egyik ilyen kiemelke-
dő alakja volt Kemény fia Lőrinc, 
akinek működése a tatárjárástól az 
1270-es évek közepéig számos pon-
ton került összefüggésbe a királyi 
hatalommal, az uralkodó közjogi jo-
gosítványait jelentő királyi joggal. 
Lőrinc az események forgatagában 
folyamatosan nyert el és veszített 
tisztségeket és birtokokat, miközben 
– különösen egyes kortársaival szem-
ben – tulajdonképpen mindenkor ki-
tartott az aktuális uralkodó és a koro-
na szolgálata mellett.

A rendelkezésre álló adatok alap-
ján kimutatható az is, hogy Kemény 
fia Lőrincet pályafutása egy pontján 

a királyi hatalom rövid időre hűtlennek bélyegezhette, 
személyének jelentőségét mutatja azonban, hogy néhány 
hónapon belül, az újabb külső támadás megfékezése és a 
királyi udvarban dúló villongások elcsitítása érdekében 
a hatalomnak ismét kegyeibe kellett fogadnia őt. Halá-
lának körülményeiről pontos adatunk nincs, de alaposan 
feltehető, hogy a korona hosszú és hű szolgálata után a 
király kegyét élvezve, országának és korának egyik leg-
jelentősebb alakjaként távozott az élők sorából. Életútja 
pedig a történészek és a jogtörténet-tudomány számára 
is érdekes és kutatásra érdemes témát szolgáltathat mind 
a mai napig.

László, Balázs
Lőrinc (Lorenz), Sohn von Kemény und das Recht des Königs (ius regium)
Zusammenfassung

Lőrinc (Lorenz), der Sohn von Kemény ist bekannt als 
ein der hochberühmtesten Palatine des 13. Jahrhunderts 
in Ungarn. In seiner anregenden Laufbahn war er aber 
nicht nur dreimaliger Palatin, sondern auch der erste 
Pferdeknecht des Königs, der Ban von Szörény und der 
Oberrichter des Königshofs. Nach einigen mittelalter-
lichen Urkunden, er war auch der Vogt von zahlreichen 
Landkreisen und Burgen (Győr, Zala, Somogy, Doboka, 
Kemlék, Sopron, Verbász und Baranya) in verschiedenen 

Zeiten. Als der Soldat von drei Königen (Béla IV, István 
[Stephan] V und László [Ladislaus] IV), er kämpfte gegen 
die Feinde von Galizien, Österreich, Bulgarien, Mähren 
und auch gegen die Rebellen in Ungarn. Sein Leben war 
von der königlichen Macht und von den königlichen Pri-
vilegien oft und vollauf beeinflusst. Er war aber auch der 
Knecht, der Beförderer und der Hintermann, den jeder 
Monarch dabeihaben will.

Feketehalom (Codlea) mai címere73
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